
Akela LƯU HỒNG PHÚC 
           Saigon, ngày nắng ấm đầu Xuân Quý Tị,  chúng tôi tìm gặp Akela Lưu Hồng 

Phúc, dân làng Tân Hương, là bạn cố tri  trong đạo Tân Bình từ năm 1955. Đến 

nơi, chúng tôi lại gặp Cáo Lãng Tử từ Hoà Lan về quê ăn Tết. Còn gì vui bằng ba 

anh em ở Âu, Á, Mỹ Châu, được tái ngộ ngay trên quê hương mình. 

Lưu Hồng Phúc (LHP) và Cáo Lãng Tử     LHP chụp Sói cười năm 1965 

Thân thiết với  bạn bè, LHP thường xuyên thăm hỏi bạn gần bạn xa, tặng 

quà kỷ niệm.  Nhớ đến Tr. Đinh Xuân Phức, anh gởi tặng tấm hình năm 1965 khi  

Sói Cười còn trẻ trung.  Anh dí dỏm thường kể chuyện vui cho mọi người cùng 

cười. Đi trại, trong giờ nghỉ trưa, chỗ nào đông vui là chỗ Baloo LHP đang kể 

chuyện.  Anh thường góp ý với trưởng lãnh đạo HĐVN sau 1975. Vì sống theo 

nguyên tắc, nên khi nhắc chuyện cũ anh thẳng thắn chê trách những người lắt léo, 

lợi dụng thời cơ. 

Anh đam mê nhiếp ảnh, nhưng bạn có nhiều hình mà anh thì không. Nếu 

thiếu người bạn cần cù này, chắc chắn là dân Tân Hương không có hình ảnh kỷ 

niệm lưu trữ hơn 40 năm nay. LHP là một nhiếp ảnh gia có tài.  Sáng tạo nhiều 

sưu tập hình ảnh sinh hoạt HĐ. Mở website ”Langhue. org”, chúng ta sẽ tìm thấy 

hình ảnh HĐ do LHP sáng tạo.  Trong Họp Bạn HĐ Nhật Bản 1974, Phái đoàn 

HĐVN đã triển lãm "HĐVN trong thời chiến" qua hình ảnh nghệ thuật của các 

trưởng Trần Cao Lĩnh, Trương Trọng Trác và Lưu Hồng Phúc. Nhật Hoàng Akihito 

(Lúc đó là Hoàng Thái Tử) đặc biệt đến thăm và khen ngợi các tác giả của hình ảnh 

triển lãm. Khi hỏi chuyện  xưa, anh mở cuốn album dầy cộm để minh chứng. Anh 

cho Beo chụp lại vài tấm hình tài liệu qúy dưới đây.     

   



  
Đón tiếp Tr. NAZI, Tổng Thơ ký VP/ HĐTG,  đến thăm HĐVN năm 1970

HĐVN tham dự Hội nghị HĐ Vùng AC/TBD tại Đại Hàn 1969 – Các trưởng Lưu Hồng Phúc, Trương Trọng 

Trác, Lê Mộng Ngọ,LS. Phan Thanh Hy (Hội Trưởng), UV.  Đại Hàn, Tr. Huỳnh Văn Diệp, Tr. Nguyễn Minh 

Triết 



 
Trại Huấn luyện ITTC tại Đại Hàn - Từ trái qua các trưởng dự trại: LH Phúc, Nguyễn Thới Hòa, Quỳnh 

Hoa, Nguyễn Minh Triết, Trương Trọng Trác và Trại Trưởng Lê Mộng Ngọ HĐVN (đến quan Sát)  

Lưu Hồng Phúc là ALT ngành Ấu với nhiệt tâm đào tạo trưởng suất sắc cho phong 

trào. Anh luôn cố gắng trau dồi nghề làm trưởng HĐ, từ Bạch Mã 1956 Hồi 

Nguyên, HHR 1961 Tùng Nguyên, NTC Tam Bình và ITTC 1969 Đại Hàn,.   

 Chúng tôi gặp anh lần này, không ngờ hai tháng sau anh vội vàng vĩnh biệt. 

Để lại niềm thương nỗi nhớ sâu đậm trong lòng ACE HĐ xa gần.  Thời gian cuối 

đời, LHP sống một mình trong căn nhà nhỏ, hẻm 492 trước Kỳ Viên tự.  Nhưng 

bên anh còn những Sói già thân cận thường xuyên đến săn sóc anh đến giờ phút 

cuối cùng. Gia đình LHP kết hợp thân hữu HĐ tổ chức tang lễ chu đáo. Bằng hữu ở 

xa cũng về tiễn đưa anh, vĩnh biệt anh. Theo nghi lễ Phật giáo,  trong 49 ngày 

hằng tuần đều có lễ cầu siêu tại chùa Phước Hòa ngay trước cửa nhà anh.  Ngày 

chung thất của anh,  thân hữu đạo Tân Bình cùng tang quyến tổ chức cầu siêu tại 

chùa Phước Hải Saigon. Tháng 8 năm nay, làng Tân Hương họp tại Dallas, có dịp 

tưởng niệm Ông Nhiêu Lưu Hồng Phúc, người bạn không thể nào quên ! 

Trần Trung Hợp           
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