
 

 

 

Trung Tâm Huấn Luyện 

Nhảy Dù 
 
I-  Sự hình thành và phát triển : 
 Sau Hiệp định Geneve năm 1954, Các Trung Tâm Huấn Luyện Nhảy Dù của Pháp tại Đà Nẳng 
và Hà-Nội bị giài tán, riêng trung tâm huấn luyện Nhảy Dù tại Sài Gòn trong căn cứ Tân Sơn Nhất được 
chuyển giao lại cho Quân Lực VNCH vào ngày 1 tháng 5 năm 1955. và vị  HLV người VN , phụ tá cho 
Chỉ Huy Trưởng, Trung Úy Huott, có cấp bậc cao nhất là Thượng Sỉ I Trần Văn Vinh được thăng cấp 
Chuẩn Úy và được bổ nhiệm làm Chỉ Huy Trưởng  đầu tiên cuả TTHL/ND Việt-Nam.  
 Cùng Với Chuẩn Úy Trần Văn Vinh, có khoảng 10 HSQ Huấn Luyện Viên Việt Nam  khác cũng 
được chuyển sang Liên Đoàn Nhảy Dù Việt-Nam. Vào năm 1954, Liên đoàn nhảy dù cũng tuyển chọn 
một số SQ và HSQ từ các đơn vị gửi đi thụ huấn khoá HLV nhảy dù tại Hà-Nội và Đà-Nẳng trong số nầy 
có Thiếu Úy Lâm Quang Thới (TĐ1ND) Trung Úy Trương Quang Ân (TĐ3ND) Thiếu Úy Vũ Văn Giai 
(TĐ5ND) và Thiếu Úy Nguyển Vỷ (TĐ7ND). 
 Không giống như những đơn vị khác của QLVNCH, Sư Đoàn Nhảy Dù chỉ nhận những Quân 
Nhân hoàn toàn tình nguyện . Đây là một đặc điểm khác biệt vì SĐND phải trực diện với những chiến 
trận khốc liệt và chắc chắn sẽ có nhiều thương tổn. Hằng năm số người tình nguyện trung bình khoảng 
4000 thanh niên trai trẻ. 
 Những thanh niên tình nguyện sau khi được chọn lựa trước hết phải qua một khóa huấn luyện 
quân sự 9 tuần lể. Sau đó được lại phải trải qua ba tuần lể huấn luyện về nhảy dù bao gồm một tuần lể 
dưới đất, một tuần lể nhảy thực tập chuồng cu và một tuần lể nhảy dù. Đến đây các quân nhân tình 
nguyện nầy mới chính thức được chấp nhận là “Lính Dù” 
 Đến năm 1975, số khoá dù huấn luyện lên đến trên 200 khoá  và trên 50,000 khoá sinh tốt nghiệp. 
Trung Tâm Huấn Luyện Nhảy Dù còn đào tạo 7 khoá Huấn Luyện Viên với trên 200 SQ và HSQ tốt 
nghiệp. 
 Ngoài việc đào luyện cho các quân nhân cơ hửu cuả đơn vị nhảy dù, TTHL ND còn huấn luyện 
cho các quân nhân thuộc các quân binh chủng khác gởi tới thụ huấn để nâng cao tinh thần tác chiến cũng 
như nhu cầu cần thiết cuả đơn vị như : 
-  Lực Lượng đặc biệt. 
-  Liên Đoàn 81 Biệt Cách Nhảy Dù. 
-  Các đơn vị trực thuộc  Phủ Tổng Thống và Bộ Tổng Tham Mưu. 
-  Đơn vị Người Nhái Hải Quân. 
-  SVSQ Trường Vỏ Bị Quốc Gia Đà-Lạt. 
-  Một số phóng viên chiến trường thuộc Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị. 
-  Một số nhỏ các chuyên viên quân sự ngoại quốc. 
-  Một số Sỉ Quan cao cấp thuộc tất cả các Quân Binh Chủng khác. 

 

II Cấp Chỉ Huy Liên tiếp : 
1/5/1955   Chuẩn Úy Trần Văn Vinh nhận bàn giao từ người Pháp (Trung Úy Huott). 
1956       Thiếu Úy Đổ Đức Hạnh  thay thế trong thời gian Chuẩn Úy Vinh đi học khoá SQ Trung 
Đội Trưởng. 
1957 -1973  Thiếu Úy Trần Văn Vinh (về sau thăng cấp lên đến Trung Tá). 
1973 - 1975 Trung Úy Đổ Văn Thuận. thay thế Trung Tá Vinh về Khối Chiến Tranh Chính Trị. 



 

III Nhiệm Vụ : 
 Nhiệm vụ chính yếu cuả Trung tâm huấn luyện Nhảy Dù là  huấn luyện nhảy dù cho các quân 
nhân phục vụ trong binh chủng Nhảy Dù và một số các đơn vị đặc-biệt trong QLVNCH. với các khoá 
Huấn luyện căn bản và các khoá Huấn Luyện Viên nhảy Dù: 
 
Khoá Huấn Luyện Căn Bản : 

Tất cả quân nhân tình nguyện gia nhập binh chủng nhảy dù không phân biệt cấp bậc, ngành 
chuyên môn kể cả các vị Tuyên-Úy tôn giáo đều phải qua giai đoạn huấn luyện nhảy dù và được cấp bằng 
nhảy dù. 
 Trước khi nhập khoá, các quân nhân phải trải qua một cuộc trắc nghiệm sức khoẻ trong 2 ngày và 
phải đạt được số điểm ấn định tối thiểu . 
 Ngày thứ nhất trắc nghiệm 8 môn thể dục chính cuả người quân nhân. 
 Ngày thứ hai chạy dả-chiến 8000 thước với trang phục hành quân, sau nghỉ 30 phút, tiếp tục chạy 
với tốc độ 1500 thước. 
 

Huấn Luyện giai đoạn I : 
 Tuần  thứ nhất  : Huấn Luyện dưới đất, gồm các môn : 
- Cách thức mang dù và các trang bị hành quân. 
- Cách thức nhảy ra khỏi phi cơ. 
- Kiểm soát và lái dù theo ý muốn. 
- Các thế dáp ( té) dể tránh bị thương tích khi từ trên không đáp xuống đất. 
- Thu lượm và bảo trì dù sau khi đáp xuống đất. 

Tuần  thứ hai  : Huấn Luyện trên các đài nhảy : 
- Đài 4 thước, cách nhảy ra khỏi cửa phi cơ để làm quen ở độ cao trung bình. 
- Đài 11 thước ( thường gọi là chuồng cu) nhảy ra khỏi cửa phi cơ ở độ cao để làm quen cảm giác mạnh. 
- Đài 12 thước ( thường gọi là  Dây tử thần ) tập đáp xuống đất để làm quen với tốc độ va chạm mặt đất từ 
trung bình đến mạnh. 
- Cách tránh dù lôi khi trời có gió, lúc đáp từ trên không trung xuống đất. 
 

Huấn Luyện giai đoạn 2 : 
Thực tập nhảy dù từ trên phi cơ ở độ cao 400 thước ( 1200 feet) xuống đất gồm có : 

- 6 lần nhảy ban ngày ( 1 lần với trang bị hành quân ) 
- 1 lần nhảy ban đêm. 
 

Khóa Huấn Luyện Viên Nhảy Dù : 
Các Sỉ-quan và HSQ khoá sinh Huấn Luyện Viên nhảy Dù được tuyển chọn từ các cán bộ đã có 

kinh nghiệm nhảy dù và phải có ít nhất từ 30 lần nhảy trở lên, thuộc các đơn vị trong SĐND. 
 Sau khi tốt nghiệp, một số được giữ lại để bổ sung quân số huấn luyện viện tại TTHL/ND, số còn 
lại được trả về lại đơn vị để phụ giúp đơn vị trong các buổi nhảy dù thao duợt cũng như hành quân không 
vận cuả đơn vị. 

Đơn vị Lực Lương Đặc Biệt thuộc bộ TTM vì nhu cầu bảo mật và lớn mạnh, nên cũng gởi các 
SQ và HSQ về thụ huấn các khoá HLV nhảy dù, sau đó trở về thành lập một TTHL Nhảy Dù riêng cuả 
LLĐB ở Ba Ngòi Nha Trang thuộc Quân Đoàn II 
 

Tài liệu tham khảo: 
- Viết theo tài liệu của  HLV Nhảy Dù Vũ Văn Hưởng  4/2004 . 
- Hình ảnh www.nhaydu.com 

 Trích từ quyển  ‘Binh chủng Nhảy Dù – 20 Năm Chiến Sự’ 
Đại Úy Võ Trung Tín - Tiểu Đoàn Truyền Tin SĐND – 714-856-9202 
Đại Úy Nguyễn Hữu Viên - Tiểu Đoàn 3 Nhảy Dù – 714-897-1435 

Email: pvotin@gmail.com 



 



Các Thế Huấn Luyện Nhảy Dù  
 

 
Dù lôi: Trong gió bão, thật là khó khăn cho một người chiến binh chân vừa chạm đất 

là phải đối diện với quân thù ... 
 

 
Đài 11 thước (hay chuồng cu) thử thách lòng can đảm Chiến Sĩ Nhảy Dù 



 
Máy bay giả ? Chuẩn bị trước khi tung mình ra khỏi "chim sắt" 

 

 

Các bạn nghĩ các Chiến Sĩ Nhảy Dù trông oai hùng, nhưng vẫn không đánh mất niềm vui 
tuổi thơ ...? Họ đang chơi cầu tuột vui ghê. Đúng đấy bạn .. nhưng ghế tuột ở đây vất vả lắm 
bạn ạ .. vì người tuột ở đây có thể mất mạng … 



 
Đi giây Tử thần:  Một trong những món ăn chơi mà các Thiên Thần phải dùng quen như cơm bữa 

 

 
“Màn kế tiếp ba tuần liền dưới đất 

Tập chuồng cu, kéo gió, chống dù lôi” 
Đài mười thước, rồi nhẩy, nhẩy chuồng cu ! 

 



 
Các khoá sinh đang móc dù vào dây S.O.A  (chuẩn bị G.O.....) 

 

 
C123 gầm thét phóng vụt lên 

Qua khung cửa đèn Sài gòn hoa lệ… 



 

 
“ Từng chiếc lại từng chiếc - Hoa Dù nở trong mây” 

 

Tôi nhớ mãi nét hào hùng binh chủng 
Nhớ những ngày đầu nhập trại Hoàng Hoa 

Thấp thỏm chờ đợi lệnh phòng Ba 
Mong cho chóng có tên đi học Nhẩy 

Màn mở đầu là màn thi chạy 
Rồi nhẩy đài, hít đất kéo xà ngang .. 

Rồi .. kéo dây, nhẩy xổm thập bát ban. 
Phần sức khoẻ .. dĩ nhiên là qua thoát !!! 

 
Màn kế tiếp ba tuần liền dưới đất 

Tập chuồng cu, kéo gió, chống dù lôi 
Đài mười thước, rồi nhẩy, nhẩy chuồng cu ! 

Thì .. cũng kệ .. nghe GO .. nhắm mắt phóng ... 



 
Tuần lễ cuối ... mới là tuần gây cấn 

Nhẩy sô đầu C47 hom hem. 
Chị Vui chơi khó đem mấy em thật đẹp. 
Đèn xanh bật, mấy em GO mất hút ..! 

Em GO được, chẳng lẽ mình không được ?? 
Dây SOA dài thót ruột .. chết cha ... 
Ầm ầm .. rồi im lặng dù mở to  

Mới sự nhớ mình 'quên' đâu có đếm  
Sô thứ hai nhẩy C119 

Quan tài bay, mà tụi Mỹ nó chê 
Từ sô thứ bốn ta GO ngon ra phết 
Mần sáu sô .. khoá dù nào đã hết 

Nghỉ một ngày .. dưỡng sức nhẩy sô đêm 
 

C123 gầm thét phóng vụt lên 
Qua khung cửa đèn Sài gòn hoa lệ 

Máy bay vào vùng .. mới bắt đầu thấy ngại 
(Bãi đáp, khói mầu, quen thuộc của tôi đâu. ? 

Bên ngoài cửa phi cơ đen nghịt một mầu 
Hồi hộp thế .. nghe GO .. là tôi phóng 
Đếm đến 333 nhìn lên tôi khám 

T. mười nở tròn .. che khuất một vòm sao 
Hít một hơi dài,.. ôi ! phẻ phổi biết bao ... 
Đáp gọn phát nữa… tôi Thiên Thần Mũ Đỏ. 

Mũ Đỏ 198 


