
Vĩnh biệt  

Trưởng Lê Mộng Ngọ 
 
Văn phòng HĐTrN. điện thoại báo tin buồn Trưởng 
Ong Lắm Mật LÊ MỘNG NGỌ qua đời sáng thứ 
năm, ngày 1 tháng 11 năm 2012. Chúng tôi bàng 
hoàng, xúc động, vô cùng thương tiếc vị trưởng 
niên khả kính. 
 

 
Tr. Ngọ ngồi thứ 4, từ trái qua 

  
Trưởng Ngọ sinh ngày 22/3/1919 tại Hà Nam, miền 
Bắc VN. Theo nghề dạy hoc. Trưởng giỏi tổ chức 
và có biệt tài dạy dỗ các học sinh ngỗ nghịch nên 
được bổ nhiệm làm Tổng Giám Thị trường trung 
học Nguyễn Tri Phương, ở Huế. Khi  thuyên chuyển 
vào Gia Định, Trưởng làm Tổng Giám Thị trường 
trung học Hồ Ngọc Cẩn (1968-1975). Sau tháng 
4/1975, Trưởng không đi làm, ở nhà âm thầm chữa 
bệnh cho đồng bào nghèo. Đặc biệt là không nhận 
thù lao, dù là quà bánh… Trưởng tiếp tục giúp đời 
cho tới 93 tuổi mà vẫn còn minh mẫn, nhớ rõ huyệt 
đạo, chữa lành cho một người gẫy tay tại Long 
Beach. Trưởng sưu tầm và phổ biến các bài thuốc 
giá trị, phương pháp phòng ngừa bệnh tật. Đặc biệt 
là bài “Nạp Thận Khí” giúp trưởng niên trẻ mãi lâu 
già (Liên Lạc số 40, Xuân Nhâm Ngọ 2002) 
 

   Trưởng Ngọ gia nhập đoàn Chương Dương 
HĐVN tại Thường Tín, Hà Đông ngày 7/3/1939. 
Cuối thập niên 1950, Trưởng là Thiếu trưởng 
đoàn Trần Quốc Toản và Ủy viên ngành Thiếu, 
Đạo Thừa Thiên, Huế. Khi ở Saigon, Trưởng là 
Phụ tá Châu Trưởng, châu Gia Định. Năm 1966, 

Trưởng được phong nhậm là DCC Thiếu. Sau 
đó, Trưởng làm Trại Trưởng Quốc Gia (1967-
1973). Thường thường khi nhận trách vụ cao, thì 
người ta không nhận trách vụ thấp hơn. Nhưng 
Tr. Ngọ đang là DCC, mà làm Phụ tá Thiếu 
trưởng Thiếu đoàn Yên Thế, đạo Cửu Long.  

 

 
 
Chúng tôi gần Trưởng nhiều trong các khóa 
huấn luyện và sinh hoạt HĐTƯ (trước 1975) tại 
quê nhà. Trưởng điềm đạm, ít nói, phong cách 
chững chạc, kiến thức thâm sâu. Trưởng thường 
ôn tồn nhắc nhở những hành vi sai lệch đường 
lối sinh hoạt. Trưởng cương quyết giúp kẻ xấu 
sửa đổi, nhưng không bao giờ làm họ phiền 
lòng. Mặc dầu lớn tuổi hơn chúng tôi mà 
Trưởng không phân biệt, thường trân trọng mỗi 
khi giao tiếp. Đối xử với trưởng trẻ “lớn giúp 
bé” theo thủ hiệu HĐ: Ngón tay cái che chở 
ngón  út.  

 

 
 
HB Thẳng Tiến III 1990, San Jose- Từ phải qua: 
Các trưởng Trần Đình Thủy, Trần Trung Hợp, 
Nguyễn Trọng Phu, Lê Mộng Ngọ, Đoàn Văn Thiệp, 
(Không nhớ), Trần Thị Mai, Trương Trọng Trác 

 



Khi nhận thấy tình trạng HĐVN thiếu hòa hợp, bè 
phái…Trưởng Ngọ đã thẳng thắn góp ý xây dựng 
qua bài viết “Tìm Một Mối Ra”. Lời lẽ tha thiết, 
chân thành, nhưng quyết liệt hàn gắn dạn nứt. 
Chúng tôi được Trưởng nhắc lại nội dung này khi 
tái ngộ tại Họp Bạn Thẳng Tiến III 1990.  

 
Mỗi khi nhận tin ACE nào qua đời, Tr. Ngọ 
thường làm thơ tưởng niệm, vinh danh người quá 
cố. Xin đọc lại bài thơ Tưởng niệm Tr. Hùynh 
Văn Diệp (2001): 
 

Chín hai tuổi hạc thuận duyên đi 
         Để lại buồn thương cảnh biệt  
         Hướng Đạo trọn đời dành tâm não 
         Thanh niên nhiều dạo góp công ghi 
         Lăng Ông lo việc bao năm tháng 
         Bà Chiểu thơm danh ít kẻ bì 
         Bầu bạn gia đình thao thức nhớ 
         Cầu sang Lạc quốc gốc Từ Bi  

Đa Phong Lê Mộng Ngọ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trước lễ Thanksgiving năm ngoái, chúng tôi và 
Lê Quang Đức đến thăm Trưởng và phu nhân tại 
Long Beach. Trưởng khoẻ mạnh, ngồi hỏi thăm 
các bạn HĐ và lắng nghe chuyện HĐ khắp nơi. 
Trưởng ân cần dặn dò cách chữa trị bệnh tật và 
phương pháp dưỡng sinh. Khi tạm biệt, lần nào 
cũng vậy, Trưởng và phu nhân tiễn đưa chúng 
tôi tận xe, chờ đến khi xe lăn bánh mới trở vào. 
Không ngờ, đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp 
Trưởng! 
   
Trong thời gian tang lễ cử hành, chúng tôi xin 
thắp nén tâm hương, tưởng niệm 
  
Trưởng LÊ MỘNG NGỌ 
* Một niên trưởng HĐ gắng công đào tạo nhiều 
trưởng xứng đáng phục vụ Phong trào,  
* Một nhà giáo tận tụy dạy trẻ thành những 
công dân gương mẫu cho xã hộị. 
* Một lương y không vị lợi, cứu nhân độ thế, 
xoa dịu đau thương.  
 

Trần Trung Hợp 
11/2012 


