
HỌP MẶT LẦN CUỐI VỚI TIÊN CHỈ NGUYỄN ĐÌNH TUẤN 

Chiều Thứ Sáu 15/11/2019, sau khi đi làm ra Mõ Làng và Ông Xả Trần Đình Phước 

lái xe đến nhà Trưởng Làng Đào Ngọc Minh để dự một cuộc họp với Tiên Chỉ 

Nguyễn Đình Tuấn, nhằm xem lại Tờ Báo Hướng Đạo TỰ LỰC - Tờ số 2 do Trưởng 

Bạch Văn Nghĩa gửi xuống từ Oregon trước khi mang đi in. Tiên Chỉ vừa mới triệu 

tập cuộc họp này ngày hôm qua và Mõ Làng đã xin phép trước các Trưởng được 

về sớm, vì sáng hôm sau còn phải đi làm sớm do sở làm còn quá nhiều việc cần 

phải giải quyết vào dịp cuối năm. 

Đến nơi Mõ Làng thấy Chị Ngọc Minh và Ông Xả là Anh Nam đang phụ nhau làm 

bếp để chuẩn bị bữa ăn tối cho các Trưởng. Mõ Làng vào bếp để phụ với hai anh 

chị. Một lát sau thì có Trưởng Nguyễn Mạnh Kym đến. Và sau đó đến lượt các 

Trưởng Lê Văn Tỉnh, Lê Đỗ Minh Thuận và Nghiêm Loan Anh từ Oakland xuống. Và 

cuối cùng hai Trưởng Nguyễn Đình Tuấn và Mộng Lệ Chân lái xe đến, chở theo hai 

vị khách qúy là Anh Chị Tô Văn Phước và Nguyễn Thị Minh Trang, vừa từ Đức quốc 

sang San Jose thăm Cháu Ngoại cưng. Mọi người gặp nhau tay bắt mặt mừng và 

bắt đầu ngồi xuống để tiến hành cuộc họp. 

 



Trưởng Nguyễn Đình Tuấn lấy ra tờ báo TỰ LỰC Số 2 cho các anh chị em xem để 

góp ý. Với kinh nghiệm làm Báo LIÊN LẠC qua bao nhiêu năm - khi Trưởng còn làm 

Văn Phòng Trưởng Văn Phòng HĐTN, trước khi bàn giao Tờ Báo lại cho Tân Văn 

Phòng Trưởng Lê Văn Phước ở Texas -  Trưởng Tuấn say sưa đóng góp nhiều ý 

kiến quý báu về phần nội dung và hình thức của tờ TỰ LỰC, cũng như làm cách 

nào để giảm giá thành in báo để Tờ Báo này có thể sống sót lâu dài và phát triển 

mạnh trong tương lai. Trưởng Tuấn cũng kêu gọi các anh chị em tham gia viết bài, 

phụ trách các mục như: Trả Lời Thư Tín cho đọc giả, v.v… Các Trưởng thảo luận 

với nhau thật sôi nổi vừa thưởng thức những ly rượu ngon và một số món khai vị. 

Nhân dịp này, Chef Cook của Làng BH Vùng Vịnh là Trưởng Lê Văn Tỉnh cũng thử 

làm món Tôm luộc nhanh chấm với một loại sauce đặc biệt do Trưởng chế biến, 

và mời mọi người thưởng thức rồi góp ý để Chef chuẩn bị nấu ăn cho mấy trăm 

người trong buổi tiệc Họp Mặt Cựu Học Sinh Chu Văn An trong dịp Xuân mới sắp 

đến. Các Trưởng vừa thảo luận về Nghề Làm Báo vừa thưởng thức và góp ý về 

món ăn đặc biệt này của Chef Tỉnh khíến không khí trở nên thật vui nhộn. Hai 

Trưởng khách mời Tô Văn Phước và Minh Trang cũng hòa mình trong sinh hoạt 

Hướng Đạo của Làng Bách Hợp Vùng Vịnh vì đã nhiều lần sinh hoạt chung với 

nhau rồi. 

 



Sau buổi họp, mọi người ngồi vào bàn ăn để dùng bữa tối. Món Penne xào với 

Tôm và Asparagus với Carrots cùng với Alfredo Sauce ăn kèm với bánh mì 

baguette và Cheese do Chị Ngọc Minh chế biến tài tình và trình bày thật đẹp mắt 

nên ai nấy ăn rất ngon miệng. Tiên Chỉ Nguyễn Đình Tuấn và Bề Trên ngồi bên 

nhau ăn uống, chuyện trò và chăm sóc cho nhau ân cần khiến Mõ Làng rất 

ngưỡng mộ... Hình ảnh của đôi uyên ương này, tuy tuổi đã cao nhưng lúc nào 

cũng vui vẻ sánh vai nhau trên các nẻo đường của cuộc đời và trong các buổi sinh 

hoạt Hướng Đạo, luôn là một tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo... 

 

Thế rồi, hôm nay, ngay ngày lễ TẠ ƠN - 28/11/2019, Tiên Chỉ Nguyễn Đình Tuấn 

đã đột ngột lìa rừng - giã từ cuộc chơi Hướng Đạo, bỏ lại bên đời một Mộng Lệ 

Chân nhỏ bé, bơ vơ...  Thật không thể nào ngờ cuộc họp hôm đó lại là buổi họp 

mặt cuối cùng mà một số anh chị em HĐTN chúng em may mắn được tham gia với 

Tiên Chỉ... Làng Bách Hợp Vùng Vịnh từ nay vắng bóng một Người Anh, một Cột 



Trụ Tinh Thần luôn nối kết các anh chị em lại với nhau trên con đường  Dấn Thân 

và Phục Vụ...  

Vĩnh biệt Anh Cả của chúng em... Xin Anh hãy ngủ yên, vì chúng em sẽ bước tiếp 

trên con đường Anh đi đầy vinh quang và tự hào... Kính xin Thiên Chúa ban phước 

lành cho Anh và Đại gia đình yêu qúy... 

Trịnh Mỹ Phương 

(Phượng Hoàng Nhiệt Thành) 

Mõ Làng Bách Hợp Vùng Vịnh - Bắc California 

San Jose, 28/11/2019 


