
Nh§ TRÐ÷NG TR†NG TRÁC 
Qua huy hiŒu H†p Bån ñ¶i TrÜªng 1971 
 

Tôi bÜ§c vào væn phòng H†p Bån 

Th£ng Ti‰n IX, TrÜªng Võ Thành Nhân 

(Chû tÎch HñTÐ/HñVN) ÇÜa cho m¶t huy hiŒu 

ngày xÜa, tØ Saigon vØa gªi sang Ç‹ gây 

qÛy sinh hoåt Hñ ª quê nhà. 

 
CÀm huy hiŒu này trên tay, trên ÇÜ©ng vŠ 

ti‹u tråi TrÜªng Niên, tôi miên man nh§ 

nh»ng k› niŒm v§i Tr. TrÜÖng Tr†ng 

Trác trong 40 næm qua 

CuÓi thÆp niên 60’ tØ vùng ñÒng 

Xoài ÇÃt ÇÕ thuyên chuy‹n vŠ Saigon, tôi 

g¥p Trác. Trác Çang là Ñy Viên ngành 

Thi‰u/BTUV nhiŒm kÿ thÙ hai. M¶t sáng 

ki‰n cûa Trác, lÆp ñ¶i QuÓc Gia Ngành 

Thi‰u (QGNT) v§i các trÜªng có nhiŒt 

tình và khä næng Ç‹ chung sÙc ÇiŠu hành 

ngành Thi‰u toàn quÓc.. ñ¶i QGNT -nhÜ 

là b¶ phÆn bên lŠ B¶ TUV th©i Çó-  hoåt 

Ç¶ng h»u hiŒu v§i TrÎnh-Tr†ng Bình, 

NguyÍn Væn ChuÄn, ñinh Xuân Bình, 

TrÀn Trung Phúc, Phåm Kính Tâm, 

NguyÍn væn CÜ©ng ... 

Næm 1971,  ñ¶i QGNT t° chÙc H†p Bån 

ñ¶i TrÜªng tåi khu giòng ñÒng Công, 

Thû ÇÙc. ñáng lë Trác làm Tråi TrÜªng 

m§i phäi, nhÜng Trác låi giao cho tôi. 

Trác và ñ¶i QGNT lÆp k‰ hoåch và th¿c 

hiŒn, tôi chÌ b¡t tay chào Çón ...  

 
Tåi rØng cao su Tam Bình, Thû ÇÙc næm 1971  - TØ trái qua phäi   
Hàng ÇÙng : Các trÜªng NguyÍn ñình ThÜ, Võ Væn ThÖm, VÛ 
Thanh Thông, Y sï Thi‰u-TÜ§ng VÛ Ng†c Hoàn (Phó H¶i 
TrÜªng HñVN), TrÀn Væn LÜ®c (TUV), Trung TÜ§ng Phan 
Tr†ng Trinh (T°ng Cøc TrÜÕng Quân HuÃn/QLVNCH) TrÀn 
Trung Ru, Urim, TrÀn ñình PhÜ§c. (Phía sau là các Sï quan Tùy 
viên cûa hai vÎ tÜ§ng lãnh VNCH)  
Hàng ngÒi : Các trÜªng TrÀn Væn H®p, Lm. NguyÍn Månh Tân, 
TrÜÖng Tr†ng Trác, TrÀn Trung H®p, Phåm Kính Tâm và TrÀn 
Trung Phúc   
 

Ngày h†p bån, Ç¶i trÜªng, Ç¶i phó xa gÀn 

vŠ rÃt Çông. Các em sÓng nh»ng ngày tråi 

tuyŒt v©i, thân mÆt và vui vÈ. Nh»ng 

cu¶c Çua tài thÆt gay go, v§i kÏ thuÆt và 

thû công tråi trình Ç¶ Hñ hång nhÃt. ñ¶i 

trÜªng được ti‰p nhÆn nhiŠu trò chÖi m§i 

mÈ, sÓng Ç¶ng Çem vŠ địa phương làm 

quà cho Ç¶i sinh.  

Qua H†p Bån 1971 này, các trại sinh 

phát tri‹n tinh thÀn trách nhiŒm v§i Ç¶i, 

v§i Çoàn. Trác và anh em Ç¶i QGNT 

muốn trình làng huy hiŒu này v§i ước  

vọng: M‡i Ç¶i-trÜªng là m¶t viên gåch 

v»ng ch¡c góp phÀn xây d¿ng phong trào 

HñVN tÜÖng lai.  

Qua hÖn 30 næm, 

gÀn Çây tôi g¥p m¶t 

sÓ ñ¶i TrÜªng ngày 

xÜa, bây gi© là Liên 

ñoàn TrÜªng. V§i 



tinh thÀn phøc vø, tài lãnh Çåo và kÏ 

thuÆt cao cûa các trÜªng này Çang giúp 

trÈ qua phÜÖng pháp giáo døc Hñ.  Đơn 
cử là TrÀn Qúy VÜ®ng, Phåm TÜ©ng 

Anh, NguyÍn H»u CÜ©ng... nhÜ nh»ng 

viên gåch v»ng ch¡c trong huy hiŒu H†p 

Bån ñ¶i-trÜªng 1971.  

Khi t° chÙc H†p Bån T¿ L¿c 1974, 

chúng tôi g¥p nhau thÜ©ng xuyên tåi H¶i 

quán Bùi Chu Saigon, nhÜng nhiŠu nhÃt ª 

quán nÜ§c bên ÇÜ©ng. Ch‡ này là nÖi 

Trác näy ra š ki‰n vŠ huy hiŒu H†p bån 

T¿ L¿c, rÒi anh em bàn thäo thêm chi ti‰t 

m§i thành hình. 

Lúc còn ª Saigon, trÜ§c 1975, Trác bÆn 

r¶n suÓt ngày, nào dåy h†c, vi‰t báo, làm 

phóng viên chi‰n trÜ©ng, hoåt Ç¶ng nhi‰p 

änh v§i anh TrÀn Cao Lïnh, mà còn dành 

nhiŠu th©i gi© sinh hoåt Hñ... Khi b¡t tay 

vào viŒc, Trác rÃt hæng say, nÄy ra nhiŠu 

š ki‰n m§i lå và làm nhiŠu viŒc mà 

không bi‰t mŒt. Tuy vậy, chiŠu chiŠu tôi 

qua ÇÜ©ng NguyÍn Kim, thÃy Trác ª nhà 

v§i Minh-Hà, bÒng con trai ÇÀu lòng. Gia 

Çình rÃt hånh phúc.  Trác giao thiŒp r¶ng, 

nhưng sÓng dän dÎ, không chú tr†ng bŠ 

ngoài, không ki‹u cách. Trác bi‰t tr†ng 

trên, nhÜ©ng dÜ§i nên anh em rất thÜÖng 

m‰n. Ngoài các trÜªng ViŒt-nam, Tr. 

Bruce Garsey (Chû TÎch Hội-ñồng Hñ/ACTBD) cũng  

rÃt yêu m‰n Trác.  

 

 
Toán HuÃn LuyŒn MiŠn III   - TØ trái qua phäi 

ñÙng:  Các trÜªng TrÜÖng Tr†ng Trác, Võ Væn ThÖm, TrÀn Væn  
LÜ®c, TrÀn Trung H®p, VÛ Thanh Thông, Lm.Ti‰n-L¶c, 
NgÒi: Các trÜªng NguyÍn ñæng Khoa,Phåm Quang Chánh, 
NguyÍn Tuyên-Thùy và NguyÍn Væn An  
 

Trác là m¶t trÜªng HuÃn luyŒn xuÃt s¡c 

trong Toán HL MiŠn 3. V§i kinh nghiŒm 

tØ khi làm thi‰u trÜªng, Trác hÜ§ng dÅn 

khóa sinh vŠ kÏ thuÆt cÀm Çoàn, phÜÖng 

pháp hàng Ç¶i rÃt th¿c tiÍn. Qua khóa 

ITTC tåi ñåi Hàn cùng v§i các trÜªng 

NguyÍn Th§i Hòa, LÜu HÒng Phúc nên 

Trác dùng lÓi giäng huÃn m§i, hÃp dÅn 

khóa sinh.  

Năm 1982, chúng tôi m§i gặp lại ª 

Sageglow, rÒi các H†p Bån. NhÜng H†p 

Bån Th£ng Ti‰n IX này Trác không vŠ 

n»a, vïnh viÍn chia tay chúng ta. Năm 

ngoái, trên ÇÜ©ng ÇÜa con Çi Maryland 

giäi phÅu, tôi sºng sÓt nghe tin Trác vào 

bŒnh viŒn cÃp cÙu. Lòng tôi bất ổn , vừa 

lo cho con, vừa lo về Trác.  

 

Còn nhiều chuyện về Trác, chưa kể hết 
được, hôm nay tôi viết kỷ niệm này như 

một bông hoa tươi, một nén nhang thơm 

tưởng niệm TRÁC, người bạn thân yêu 
trên bước đường Hướng đạo.   

Thân gởi  Minh-Hà và các cháu 

Nhân ngày giỗ Trác lần đầu: 1-1-2010 
H†p Bån T¿ L¿c 1974: Các trÜªng H®p, Thi‰t, LÜ®c, Trác và 
Ti‰n-L¶c 

Trần Trung Hợp 
Beo Lý-Luận, Hồi-Nguyên 

  


