
 

Trưởng Phùng Quang Tuyên 

 

Sự ra đi đột ngột của trưởng Phùng Quang Tuyên đã để lại gia đình, 

anh em và bạn bè nhiều thương tiếc. Anh ra đi khi những ước mơ anh chưa 

được vươn cao, khi những hoài bão về quê hương đất nước chưa được thực 

hiện, nhưng đã để lại nhiều giá trị cho gia đình và xã hội qua đời sống mẫu 

mực và những hy sinh của anh của anh đối với mọi người đặt biệt là với 

anh em Hướng Đạo 

 

Tôi biết đến anh từ nhiều năm về trước tại Liên Đoàn Chi Lăng khi 2 

anh em còn là những thanh thiếu niên rất trẻ . Dạo đó anh rất hăng say, sôi 

nổi và luôn gắn bó với các sinh hoạt tại liên đoàn. Đời sống xã hội đã tạo ra 

nhiều ngã rẽ đến các anh em hướng đạo sinh thời gian đó để rồi sau 30 năm 

gặp lại chúng tôi lại chia sẻ những kinh nghiệm sống khác nhau. Anh dời 

sang Texas nhưng vẫn theo đuổi phong trào hướng đạo và thành lập đoàn 

Chi Lăng tại đó. Tôi thì ở lại Cali tiếp tục chương trình đại học và chuyên 

tâm về những sinh hoạt Việt Ngữ. Giờ đây anh đã trầm tĩnh hơn xưa và luôn 

đứng đầu tham gia vào các chương trình từ thiện của hướng đạo và xã hội. 

Từ những sinh hoạt gần gũi như gây quỹ cho các nạn nhân thiên tai tại liên 

đoàn đến các đóng góp xa xôi tận Mexico để giúp người nghèo xây nhà ở. 

Ảnh hưởng của anh rất lớn lao, có ý nghĩa nên được nhiều người ủng hộ và 

luôn thành công. Anh trở lại Chi Lăng khi liên đoàn ở trong giai đoạn khó 



khăn nhất, đã cùng các anh em cố gắng vượt qua và xây dựng một Chi Lăng 

vững chắc như ngày nay. Anh có những cái nhìn rất tinh tế về tương lai của 

Hướng Đạo và luôn tiên phong thực hiện các sinh hoạt đó một các hết mình 

không vụ lợi. 

 

Anh Tuyên là một người trông khỏe mạnh và năng động nhưng chứng 

bịnh tim đã tạo cho anh một khoảng thời gian cần phải điều trị. Có lần anh 

tâm sự với tôi : Chứng bịnh tim này có thể làm anh ra đi bất cứ lúc nào. Có 

lẽ vì vậy mà lúc nào anh cũng có chuẩn bị và luôn bình thản chấp nhận. Anh 

luôn nhắc nhở anh em bạn bè chuyên tâm về sức khỏe để lo cho gia đình, 

luôn tạo ra các cơ hội nói chuyện về chuyên đề này và nhắc nhở những việc 

làm có ích cho gia đình và tha nhân. Hầu hết mọi người biết đến anh đều 

đuợc anh quan tâm hỏi han với một thái đó hết sức thân thiện. Điểm đặc 

biệt của anh là lúc nào cũng tươi cười như châm ngôn hướng đạo : Hướng 

Đạo Sinh gặp nỗi khó khăn vẫn vui tươi.  Trong 10 Điều Luật Hướng Đạo 

anh đã thực hiện hầu như đầy đủ hoặc cố gắng thực hiện với một tinh thần 

cao độ. 

 

Trưởng Tuyên thật là một người bạn tốt, một người anh đáng quý và 

là một hướng đạo sinh gương mẫu. Xin được thắp lên một nén hương lòng 

gửi đến người anh em đã gắn bó rất lâu, rất nhiều trong cuộc sống tôi và để 

lại cho tôi những cái nhìn giá trị quý báo về gia đình và xã hội. Xin Thiên 

Chúa là đấng toàn năng và yêu thương luôn che cho gia đình anh trong 

những ngày sắp đến và nâng đỡ anh đến cạnh ngài vì những công nghiệp 

anh đã lưu lại khi anh đã đến và phục vụ trong cuộc đời này 
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