
 

 

Lời mở đầu 

Đại hội của Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Vovinam Hải ngoại tại Orlando đã khép lại 
được vài tháng. Quý Võ Sư, Huấn Luyện Viên cùng gia đình đã trở về nguyên quán 
của mình, tiếp tục những công việc thường nhật, nhưng những kỷ niệm, dư âm 
của lần họp mặt, và những trao đổi ý kiến học hỏi lẫn nhau vẫn còn trong trí nhớ 
của tôi vẫn còn rất rõ. Tôi xin ghi lại một vài cảm nghĩ của mình như để tự nhắc 
nhở đừng bao giờ quên tấm lòng của tất cả mọi người đã hy sinh rất nhiều để có 
thể về tham dự đại hội lần 2 này. 
 
Trong lời khai mạc đại hội tại Orlando tôi có nhắc lại câu nói mà tôi đã từng chia 
sẻ trong bửa ăn trưa được tổ chức sau lễ đưa tang Thầy Chưởng môn tại Sài Gòn 
(2010).  Hôm ấy, vì số người tham dự khá đông (trên 200 người), nên để mọi 
người có thể nghe, tôi đã phải đứng lên trên một cái ghế. Sau khi nghiêm lễ tất cả 
mọi người, tôi nói “Trong ngày tang tóc này, ai cũng buồn, nhưng tôi biết chắc 
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Hội Đồng Võ sư  Tương Trợ Hải  Ngoại                                                     

Bản Tin Vovinam Hải Ngoại 
Phiên bản Xuân Giáp Ngọ 

Thắm thoát một năm nữa sắp qua đi, Tết lại về cận kề.  Trước ngưỡng năm mới, xin 
chân thành kính chúc tất cả quý thầy, quý võ sư, huấn luyện viên và tất cả đồng 
môn một mùa Xuân vui vẻ và năm mới an khang, phát đạt, gặt hái nhiều thành 
công. 

Chắc hẳn dư âm của đại hội Vovinam hải ngoại lần 2 tại Orlando còn vương vấn 
trong ký ức của những người đã tham dự.  Trong suốt 3 ngày đại hội được sinh 
hoạt gần gủi bên đồng môn, những hình ảnh thân thiết tuyệt vời vẫn còn đó, thật 
khó quên.  Chúng ta hát hò, ăn uống, reo cười bên nhau; tình thầy trò, huynh đệ 
thể hiện chan hòa tự nhiên.  Nếu cuộc đời được ví như một hành trình thì trên nẻo 
đường này, chúng ta là những người may mắn vì người đồng hành bên ta, ngoài 
ruột thịt thân thương, còn có bè bạn quý mến và có huynh đệ đồng môn cùng chia 
sẻ với chúng ta lý tưởng Việt Võ Đạo, một nhân cách sống cao thượng. 

Đặc san Xuân này đến tay quý thầy và đồng môn như một món quà tinh thần đầu 
năm.  Những bài viết này ghi lại hình ảnh, tâm tình và cảm nghĩ của những người 
may mắn tham dự đại hội và những ưu tư nhìn về tương lai môn phái. 

 

 

www.vovinamoverseas.com  

 

 

 

Website: 
 www.vovinamoverseas.com 

 www.vovinamhaingoai.com 

E-mail: 
 khoidiep@hotmail.com 
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Kính thưa quý thầy trưởng thượng, kính thưa quý vị võ sư, huấn 
luyện viên và thân hữu. 

Hôm nay là ngày rất vui của mọi người vì chúng ta dù có những quan 
niệm và cách làm việc khác biệt nhau nhưng đã đến xum họp với 
nhau trong tình đồng môn khắng khít để kết thân với nhau, để thi cử, 
để học tập, để chia sẻ, tâm tình và bổ khuyết cho nhau trong tinh 
thần cởi mở, tương thân tương ái. Kính thưa quý vị Đại Hội Võ Sư 
Tương Trợ là một khu vườn Vovinam Việt Võ Đạo luôn rộng mở chào 
đón tất cả môn đồ Vovinam không phân biệt quan niệm. Chúng ta 
đều là môn đồ Vovinam Việt Võ Đạo được khai sinh bởi Sáng Tổ 
Nguyễn Lộc và được kế tục, vun bồi bởi Võ Sư Chưởng Môn Lê Sáng 
cùng các bậc thầy đáng kính. Đoàn kết không có nghĩa là phải nói 
giống nhau mà đoàn kết là phải biết lắng nghe những tiếng nói khác 
nhau. Đã đến lúc chúng ta cần phải hiệp lực với nhau để phát triển 
môn phái vững mạnh, không phụ lòng hy sinh bao la của Sáng Tổ và 
những bậc thầy đáng kính đã khuất. 

Hôm nay trong không khí của một đại gia đình, quý thầy, mục sư 
Nguyễn Quang và tất cả quý vị đã không quản ngại đường xá xa xôi, 
từ khắp bốn phương trời đến đây tham dự ĐHVSTT/HN lần thứ hai. 
Chúng tôi xin thay mặt Ban Tổ Chức trân trọng chào mừng quý thầy, 
mục sư Nguyễn Quang và tất cả quý vị. 

Trước khi dứt lời, chúng tôi xin mượn hai câu đối của võ sư Chưởng 
Môn sau đây: 

Kết giải đồng tâm tiếp sức dựng xây nền Võ Đạo 
Chung bầu nhiệt huyết đan tay bảo dưỡng nếp Sư Môn 

 

Xin kính chào quý thầy và tất cả quý vị. 

Võ sư Vũ Đức Thọ 

Thành phố Orlando, FL ngày 21/8/2013 

Diễn văn chào mừng đại hội Hội 

Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại lần 

2, Orlando Florida, USA 

 
Trước thềm năm mới, vạn vật đang trở mình 
thức giấc để đón Xuân về.  Cây cỏ, hoa lá, và mọi 
sinh linh háo hức chờ đón nắng ấm và khí tiết 
mát dịu của gió Xuân.  Lòng người, ai ai cũng xốn 
xang mong đợi một năm mới với nhiều hứa hẹn.   
Đây cũng là thời điểm để chúng ta ngoảnh lại 
nhìn xem đã làm được những gì, và những gì 
chưa thực hiện còn cần phải chu tất.   

Nhìn chung, ngoài những sinh hoạt diễn ra ở cấp 
địa phương, cuộc hội ngộ của Vovinam Việt Võ 
Đạo Hải ngoại tại Orlando Florida là một điểm 
son đáng ghi nhận trong năm qua.  Đại hội hải 
ngoại lần này nhận thấy có được sự hưởng ứng 
của các thành phần tham dự từ các quốc gia như 
Pháp, Đức, Ý, Thụy Sĩ, Úc Đại Lợi và các tiểu bang 
của hiệp chủng quốc Hoa Kỳ như California, 
Texas, Massachusetts, Oregon, Washington, 
Oklahoma, và Florida… Ngoài các thành viên ban 
chấp hành Hội Đồng Võ Sư Tương trợ Hải ngoại, 
đại hội còn có sự tham dự của Võ sư Nguyễn Văn 
Nhàn đến từ Âu châu, Võ sư Võ Văn Tuấn đại 
diện Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản môn phái 
đến từ Việt Nam, và các võ sư trưởng thượng 
như Vs Ngô Hữu Liễn, Vs Nguyễn Văn Cường, và 
Võ sư Phan Quỳnh.    

Chương trình hội thảo gồm nhiều tiết mục bàn 
luận và trao đổi, đã diễn ra trong một không khí 
thân thiện, rất tích cực.  Trong chương trình sinh 

Võ sư Vũ Đức Thọ 

Ước Vọng Tương Lai 

Võ sư Lê  Đức Hòa 

Xem tiếp Ước Vọng… trang 14 

 

Cuộc tao ngộ Vovinam gồm nhiều thế hệ. Họ đến 
từ những góc trời xa xăm.  Tay bắt mặt mừng. 

Kính Thầy Thọ, Quý Thầy Cô và anh chị em. 

Chúng em về Melbourne đã hơn tuần, thời gian chưa đủ để phục 
hồi sau một chuyến đi dài tưởng chừng như bất tận với giấc mơ 
chinh phục “American dream” hôm nào, nhưng trong giấc ngủ 
chập chờn những hình ảnh của một Đại Hội, những khuôn mặt 
Thầy, Cô, Anh, Chị và em luôn giữ trong nhau, những dấu ấn ăn 
sâu luôn hiển hiện chồng chất lên nhau, với tất cả niềm nhớ đến 

Orlando Đi Dễ Khó Về 
HLV Hồ Bích Thủy 

Xem tiếp Đi Dễ… trang 16 
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XUÂN CẢM 

Mừng xuân thêm tuổi, lớn niềm vui 
Trọng trách chung lo nhẹ gánh rồi 

Nét bút tài hoa càng đỏ thắm 
Cành mai quân tử rộ vàng tươi 

Trăng thanh vẫn nhớ ai mài kiếm 
Núi biếc nào ngăn khách vọng khơi 

Mây trắng phiêu bồng ươm nắng mới 
Giao duyên tương đắc chuyện đầy vơi 

Huy Vũ 
 

 

 

 
 
Các thầy trưởng thượng và võ sư đàn anh của môn phái hàn 
huyên không ngớt bên ấm trà.  Tình đồng môn là di sản mà 

giá trị của nó có khả năng vượt qua mọi ranh giới. 
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Vào tháng Tám năm 2013, đội tuyển Ý đã được vinh dự tham 
gia đại hội Vovinam Việt Võ Đạo Tương Trợ Hải Ngoại lần thứ 
2 tại Orlando Florida, Hoa Kỳ. 

Nhân dịp này, một kỳ thi lên đai cấp cao đẳng cho một số môn 
sinh kỳ cựu cũng được tổ chức và kết quả nói chung rất tốt 
đẹp.  Kinh nghiệm đến với đại hội Vovinam Hải ngoại là một 
cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu về những khía cạnh thực tế khác 
trong sinh hoạt Vovinam, được biết đến các bậc thầy và giao 
lưu với các đồng môn khác. 

Khi đến nơi, chúng tôi ngạc nhiên được chào đón trong một 
bầu không khí tình huynh đệ gần gũi và thân thiện.  Được 
chăm nom chu đáo và chân tình, chúng tôi thực sự cảm thấy 
như một thành viên của gia đình Vovinam từ buổi đầu. 

Mặc dù có sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa, các cuộc họp 
với tất cả các đồng môn hiện diện là những trải nghiệm bổ ích 
và là cơ hội học hỏi về kỹ thuật, nhưng quan trọng hơn là các 
khía cạnh về phong cách đối xử giữa con người với nhau. 

Kinh nghiệm ở Florida đã cho phép chúng tôi mở rộng tầm 
nhìn và làm phong phú thêm trong cuộc sống Vovinam của 
chúng tôi, và sau đó mang nó về Ý Đại Lợi để chia sẻ với tất cả 
các đồng môn của chúng tôi. 

Có rất nhiều người chào đón và họ đã ân cần lo lắng cho 
chúng tôi. Chúng tôi được sống văn hóa Việt Nam trong 
những ngày đại hội.  Vinh dự lớn là được hiểu biết thêm về 
các nhân vật đã được nhắc đến trong giới Vovinam. Một trong 
số đó là Võ sư Nguyễn Quang, con trai yêu dấu của Sáng tổ 
Nguyễn Lộc. 

Không chỉ võ thuật, Vovinam là 

một đại gia đình 

Vs Mirko Coltro (Italy) 

 

Nell’Agosto 2013 il Team Italia  ha avuto il grande 
onore di poter presenziare al 2° Meeting Overseas 
Vovinam Viet Vo Dao a Orlando FL. 

In tale occasione si sono svolti i passaggi di grado dei 
livelli superiori, con grande piacere superati 
positivamente. Questa esperienza d’oltremare, è stata 
una grandissima occasione per conoscere le altre 
realtà Vovinam,  gli altri maestri e praticanti della 
nostra disciplina. 

Piacevolmente accolti da un clima di profonda 
fratellanza e amicizia, sempre immersi in un contesto 
accogliente e premuroso, ci siamo sentiti veramente 
parte della Famiglia Vovinam. 

Nonostante le differenze linguistiche e culturali, 
l’incontro con tutti gli atleti presenti è stato molto 
istruttivo e formativo, sia per il livello tecnico marziale, 
sia soprattutto per l’aspetto umano. 

L’esperienza vissuta in Florida ci ha permesso di 
accrescere e arricchire il nostro vivere Vovinam e 
quindi portarlo in Italia, in modo da farlo conoscere e 
condividerlo con tutti i nostri atleti. 

Tante le persone che ci hanno accolto, aiutato e 
seguito, nel nostro incontro con la vera cultura 
Vietnamita, grandissimo onore nel conoscere tante 
figure di spicco, una fra tante il Maestro Quang 
Nguyen figlio del nostro Amatissimo Fondatore. 

Non solo una disciplina 

marziale, Vovinam è una 
grande famiglia 

dal Maestro Mirko Coltro 
 

 

Xem tiếp Gia đình… trang 18 



 

Bản tin Vovinam Việt Võ Đạo Hải Ngoại – Xuân Giáp Ngọ Page 5 

Xem tiếp Ân Tình… trang 17 

Molto apprezzata è stata anche la naturalezza e semplicità con cui i maestri hanno saputo sia esaminarci e guidarci 
durante la prova d’esame, sia sostenerci e accoglierci nei momenti più informali. 

Siamo stati molto felici e sorpresi dal fatto, che i Maestri durante il meeting, si sono messi in gioco di fronte a tutti gli 
atleti esponendo le loro esperienze, capacità e competenze. 

 
Thư thản và hồn nhiên 

Hợp tác có nghĩa là những cá nhân hợp lực với nhau để thực 
hiện một điều gì đó thiết thực cho tập thể mà cá nhân ấy tham 
gia. Nhìn lại lịch sử nhân loại, sự hợp tác là một trong những yếu 
tố then chốt giúp loài người tồn tại và phát triển cho đến ngày 
nay.   

Từ thuở sơ khai những cá nhân đơn lẻ cảm thấy không thể tự 
mình chống chọi với cầm thú, với thiên tai nên để bảo vệ quyền 
lợi và sự sống họ đã biết hợp lại thành nhóm, thành bộ tộc, 
thành quốc gia, xã hội… Khi con người đoàn kết, hợp quần với 
nhau, hiệu năng của sức mạnh tập hợp được nhân lên gấp nhiều 
lần và tập thể ấy tất nhiên lớn mạnh.  Bản chất con người không 
hề đơn thuần. Có bao nhiêu con người là có bấy nhiêu tính tình 
và không ai hoàn toàn giống một ai khác.  Nhiều khi vì những 
mâu thuẫn giữa những cá nhân, giữa cá nhân với một nhóm 
người, hay giữa các nhóm khác nhau, nên giá trị tối ưu của sự 
hợp tác không thể thực hiện.  Nhưng, để sinh tồn và thăng tiến 
loài người đã biết chấp nhận khác biệt và cố gắng hợp tác với 
nhau và bổ túc cho nhau để tồn tại và phát triển.   

Trong nền đạo học Đông phương, biểu tượng lưỡng nghi bao 
gồm hai thái cực đối chọi nhau như âm và dương, trắng và đen, 
ngày và đêm, nóng và lạnh, v.v.  Biểu thị này chứng minh sự 
tương sinh tương dưỡng cần thiết của hai thái cực tương phản, 
hiện hữu đầy dẫy trong vũ trụ và trong cuộc sống của chúng ta.  

VỮNG MỘT NIỀM TIN 

Đất nước vào xuân mấy độ rồi 
Niềm tin chiếu sáng đóa hồng tươi 
Cúi đầu nhìn xuống còn xanh đất 
Ngữa mặt trông lên vẫn thắm trời 
Nội ngoại đồng tâm thành qủa đạt 
Đông Tây hợp xướng đạo - đời vui 
Thưởng hoa xuân nở vườn nhân ái 

Hương sắc nghênh phong bát ngát cười 
                                   Huy Vũ 

Giá Trị của Sự Hợp Tác  

Vs Diệp Khôi 

Xem tiếp Giá trị… trang 10 

Kính Thầy Thọ và Cô cùng anh chị em Vovinam 
Orlando. 

Theo em con nhà võ, chúng ta khác với các “phó 
thường dân” khác ở một điểm, đó là sự thẳng thắn 
trong hành xử. Em xin gởi đến một tâm tình của em, 
của chúng em từ Úc Châu xa xôi. 

Hơn gần 4 tuần sau khi về Úc, chúng em nhớ đến 
ngày khởi đầu cuộc vạn lý trường chinh xách Ba lô 
chuông đi đánh Hoa Kỳ. Chúng em được dẫn đầu bởi 
Thầy Diệp Khôi vượt gần 18 giờ bay, lại phải bay đêm 
từ Đông sang Tây rộng lớn bao la của với tổng cộng 
hơn gần trên 25 giờ trên máy bay, sau khi đáp xuống 
được phi trường Orlando nói thật dù là một người 
bay rất nhiều và thường xuyên như em cũng không 
còn biết chân nào của mình và chân nào của người 
hành khách kế bên quý Thầy ạ! 

Sau khi đáp xong thì Thầy Diệp Khôi phải liên lạc lấy 
xe bus, thu gọn và nhận hành lý cho đến khi được 
ngồi lên chiếc xe bus đầu tiên của đất Hoa Kỳ thì gần 
1.30 giờ sáng, nhờ vài cái GPS rất made in China mò 
mẫm về đến được nhà Thầy Cô thì gần 2.30 sáng dù 
nhà không xa mấy, nói thật là lúc đó chúng em buồn 
nhiều, cảm giác không được... Welcome cho lắm và 

Ân tình Vovinam Úc-Mỹ 

HLVCC Đặng Công Hùng 
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Day of Arrival  

The first thing my teammates and I notice after stepping out of our hotel is 
how refreshing Florida weather is compared to the blisteringly suffocating 
Houston heat. Although it's the middle of summer, the sun isn't so 
unforgiving and there is a constant breeze that genuinely welcomes us with 
each step towards our rental car. We never experience weather like this in 
Houston. It doesn't take us long to become accustomed to Florida's winding 
highways and visitor-friendly scenery. There are families everywhere - 
shopping, en route to Disney, eating, and exploring the tourist treasures of 
Orlando. We're here for an entirely different reason though. Our prime 
destination is the 2013 Vovinam Master's Conference and the first stop is 
Master Tho's house.  

We are greeted with an audience of worldwide athletes upon our arrival. 
There's the host of the house, Master Tho himself, who also owns the most 
successful tapioca business in Orlando. His backyard doubles as a practice 
area for him and his students, with the standard blue floor mats, kicking 
bags, and even a pull-up bar for physical conditioning. The title "Vovinam 
Viet Vo Dao" and our emblem are proudly emblazoned across the east wall. 
Although Master Tho runs the dojo in the back, his lovely wife is the 
commander of the kitchen, churning out delicious traditional Vietnamese 
meals throughout our visit. 

Two boys with bleach-blonde hair wave to us as we step into the living room 
and we wave back. They're from Germany. There are also athletes from 
Washington, upper Florida, Boston, and even Italy who greet us in turn. 
Someone introduces us. "Everyone - this is Vovinam Thang Long from 

2013 Vovinam Master's Conference Journal 
HLV Tammy To 

Please see Journal  on page 15 

Ngày đến 

Điều đầu tiên mà tôi và đồng đội cảm nhận sau khi bước chân ra khỏi khách 
sạn là thời tiết mát mẽ của tiểu bang Florida so với cái nóng ngột ngạt của 
Houston.  Mặc dù giữa mùa hè, mặt trời không khắc nghiệt lắm và một làn 
gió thoảng liên tục chào đón chúng tôi từng bước tiến đến xe hơi đã thuê 
sẳn.  Chúng tôi chưa bao giờ có được thời tiết như thế này ở Houston.  
Không bao lâu chúng tôi đã trở nên thoải mái với phong cảnh, làm quen với 
đường cao tốc quanh co và phong cách thân thiện hiếu khách của dân 
Florida. Trên đường đến Disney là nờm nợp nhà cửa dân cư, khu mua sắm, 
tiệm ăn uống, và những kho tàng dành cho khách du lịch đến Orlando.  Dù 
vậy chúng tôi đến đây vì một lý do hoàn toàn khác. Điểm đến chính của 
chúng tôi là Đại hội võ sư Vovinam năm 2013 và điểm dừng chân đầu tiên là 

Nhật ký Đại Hội Võ sư Vovinam 2013 
 HLV Tammy Tô 

Xem tiếp Nhật Ký… trên trang 7 

 

Chỉ mong ước có được chòm 

râu như thầy Thọ 

 
 

 
 

 
 

 
Vovinam bốn bể một nhà 
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nhà của Thầy Thọ. 

Đến nơi, chúng tôi được chào đón bởi các võ sĩ đồng môn trên toàn thế giới. Chủ nhân ngôi nhà chính là Võ sư Thọ vốn 
đang sở hữu một quán trà trân châu thành công nhất ở vùng Orlando này. Sân sau nhà được nới rộng gấp đôi, xây thành 
một sân tập cho ông và các môn sinh, được lót thảm xanh quen thuộc, túi luyện đá, và thậm chí có cả một giàn kéo đu 
tay để tập thể lực. Phù hiệu "Vovinam Việt Võ Đạo" và biểu tượng môn phái được trang trí thật oai nghiêm trên vách 
tường hướng đông. Mặc dù Võ sư Thọ quán xuyến võ đường ở phía sau, người vợ đáng yêu của ông là ‘xếp’ chỉ huy nhà 
bếp, liên tục dọn ra các món ăn truyền thống Việt Nam ngon tuyệt trong suốt chuyến thăm của chúng tôi. 

Hai chàng trai với làn tóc nhộm vàng vẫy chào phái đoàn chúng tôi khi vừa bước vào phòng khách và chúng tôi đã vẫy 
tay đáp lễ làm quen. Họ đến từ Đức Quốc. Ngoài ra còn có các võ sĩ đến từ Washington, vùng trên bang Florida, Boston, 
và thậm chí cả người Ý, mọi người đã vồn vả lần lượt chào đón chúng tôi.  Một người nào đó giới thiệu chúng tôi: "Mọi 
người xem - đây là đại diện từ võ đường Vovinam Thăng Long từ Houston. Xin chào mừng." Tất cả chúng tôi cúi mình 
nghiêm lễ nhau, mỉm cười chào nhau với bàn tay thép trên tim từ ái. Mặc dù đây là chỉ cuộc họp mặt lần đầu tiên, chúng 
tôi tất cả xem nhau như gia đình. 

Tất cả sự chú ý trong nhà dành hết cho chúng tôi khiến chúng tôi cảm thấy dồn dập, nhưng không thể phủ nhận cảm giác 
lâng lâng thật thú vị này. Ý tưởng về tình huynh đệ Vovinam trải dài và bao trùm cả thế giới khiến tâm trí của tôi như nổ 
tung với niềm vui sướng khó tả. Tôi tự nghĩ, "Có thật không? Có người thực sự theo đuổi Vovinam ở những nơi xa xôi 
như Đức và Ý chăng? Võ đạo và võ thuật của môn phái chúng ta đã lan đi xa thế thật sao?" Tôi không kịp suy nghĩ thêm 
nữa khi chúng tôi bước qua cánh cửa vào sân sau khi gặp phải cú sốc văn hóa từ Úc châu. 

Phái đoàn Úc chào đón chúng tôi bằng tiếng Anh nặng âm hưởng địa phương và họ biểu lộ một sự hiếu kỳ chân tình. 
Suốt hai giờ sau đó chúng tôi trao đổi bài quyền, kỹ thuật, và thậm chí cả những từ ngữ tiếng Anh bản địa. "Ý cậu là gì khi 
bảo là “test” (thử nghiệm) hả? ", họ hỏi.  Chúng tôi nói với họ từ đó có nghĩa là một người nào đó được trắc nghiệm kỹ 
thuật để thăng lên trình độ đai tiếp theo. "Chúng tôi gọi đó là “grading” (chấm điểm)", các bạn Úc trả lời. Thế rồi, những 
trải nghiệm tương tự như thế tiếp tục diễn ra suốt chuyến đi khi chúng tôi trao đổi, giải tích, và vô hình chung hình thức 
học hỏi từ nhau này đã tạo nên một mối quan hệ bền chặt không thể phá vỡ giữa hai nhóm Houston và Úc châu. 

XUÂN HỨNG 

Thêm một lần xuân đến nữa rồi 
Vườn cây hoa lá rộn niềm vui 

Tâm tình nẩy nở theo năm tháng 
Nhân nghĩa rèn trui suốt cuộc đời 

Núi đó, rừng kia còn nhắc nhở 
Chuyện xưa, tích cũ chửa pha phôi 
Góp tay xây dựng xiêu thành vững 

Vun xới cành non cũng nẩy chồi 
Huy Vũ  

 

Nhật ký… từ trang 6 

Xem tiếp Nhật Ký… trên trang 11 
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Xuân Ước Vọng 
Sống trọn đời tròn với ước mơ 

Cùng xuân chắp cánh dạo sông hồ 
Tâm hồn thơ thới trao mây nổi 

Thể xác phiêu bồng mượn gió đưa 
Nghĩa cả hợp tình thông thế sự 

Tình riêng đạt nghĩa đáo Thiên cơ 
Gieo nhân hái trái cùng chung hưởng 

Ân ích vuông tròn vẹn ước mơ 

Huy Vũ 
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XUÂN NGUYÊN 

Một lòng hiến ích dựng tương lai 

Luyện võ rèn tâm góp trí tài 

Gọi gió trùng dương truyền sức sống 

Khiến trăng đỉnh núi triệu ban mai 

Dấn thân hội ước vòng tay lớn 

Tĩnh tọa tham thiền dẫn ý khai 

Thế giới vào xuân hoa đạo nở 

Hào quang tỏa khắp hiệp nhân đài 

Huy Vũ 

 

 
 

 

Niềm vui tân khoa 
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Tuy khác nhau nhưng sự khác biệt luôn cần nhau để tiếp diễn sự sống vì thế luôn gắn bó 
với nhau, hòa quyện với nhau, và bổ túc cho nhau.  Đó là qui luật sinh tồn mà mỗi chúng 
ta cần thấu triệt. 

Trong tổ chức cũng vậy. Khi tất cả mọi thành viên đều đồng tâm hiệp lực với nhau chắc 
chắn tổ chức đó dù gặp khó khăn đến đâu cũng có thể vượt qua và thăng tiến.  Ngược 
lại, nếu các thành viên của tổ chức bị phân hóa, chia rẽ, cá nhân không biết cởi mở để 
đón nhận ý kiến của người khác, không biết chấp nhận khác biệt… thì chắc chắn tổ chức 
đó khó có thể tồn tại, hay ít là không thể tiến xa.  

Không phải vô tình mà trong lời tuyên thệ nhập môn của Vovinam Việt Võ Đạo, các võ sư 
tiền bối đã nhắc nhở chúng ta, người học võ là phải độ lượng để chấp nhận và dung nạp 
sự khác biệt của người khác... Lời tuyên thệ bắt đầu: “Trước Việt võ đạo kỳ tượng trưng 
cho tinh thần độ lượng và hào hùng của người võ sĩ đạo...”  Tinh thần độ lượng đã được 
đặt lên hàng đầu khi môn sinh gióng lên lời tuyên thệ.  Thiếu vắng lòng độ lượng bao 
dung chúng ta không thể tồn tại vì tập thể môn phái Vovinam Việt Võ Đạo chính là sự tập 
hợp của những cá thể với bản tính và nhu cầu khác biệt.  Là môn sinh Vovinam, chúng ta 
may mắn có được những gương sáng về tinh thần độ lượng.  Chính nhờ lòng độ lượng 
và bao dung, Chưởng Môn Lê Sáng đã vượt qua, tha thứ, và chấp nhận những con người 
dù họ đã từng thù ghét, hãm hại mình... Thầy vẫn mở rộng lòng để thứ tha cho họ vì đại 
cuộc của Vovinam Việt Võ Đạo.  Môn phái của chúng ta đạt được thành quả ngày hôm 
nay chắc chắn không phải do kết quả của lòng bon chen, ích kỷ... mà là do sự bao dung 
độ lượng của các vị võ sư tiền bối. 

Để đúc kết tôi xin được mượn lời nhắc nhở của Thầy Chưởng môn Lê Sáng nhân dịp đại 
hội Reunion tại jacksonville (Florida, USA) năm 2006: 

...Trong sinh hoạt chung, các vị vừa là bạn đồng môn, vừa là những người cộng sự 
trong sứ vụ phát triển môn phái. Do đó, tôi muốn các vị luôn ý thức rằng: 

Trong tự nhiên, vạn vật có muôn ngàn khác biệt về hình tướng nhưng cùng một quy 
luật sinh tồn nên cần chan hoà bổ túc cho nhau, vừa tự sinh tự dưỡng, vừa tương 
sinh tương dưỡng để cùng nhau hoàn thành sự sống. 

Sống là sống trong liên kết, không có sự sống đơn lẻ.  Các phần tử phải hoạt động 
đồng bộ tạo sinh lực cho tổng thể.  Nguồn sinh lực tổng thể miên trường vô tận này 
sẽ phân phát hỗ trợ lại các phần tử.  Dòng sinh lực không tuôn chảy từ cội nguồn, 
sinh mệnh tập thể lập tức đứt đoạn. 

Có mâu thuẩn mới có tiến bộ, nhưng phải là mâu thuẩn thúc đẩy vận động, chứ 
không xung phá gây loạn.  Động là phát triển trở thành; Loạn là tàn lụi hủy diệt...” 

Giá Trị… từ trang 5 
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Ngày Thi 

Không khí ngày thi đầy ắp những căng thẳng. Tôi không cần thông 
thạo các ngôn ngữ cũng có thể nhận ra nỗi lo lắng của từng người. 
Tôi cảm nhận điều ấy trong không khí và đặc biệt nhìn thấy rõ trên 
khuôn mặt của những người đang chuẩn bị tinh thần cho những gì 
sắp diễn ra. Ôn luyện kỹ thuật dường như là một cách giúp làm vơi 
bớt đi sự căng thẳng vì vậy cảnh tượng sân sau trở nên sống động 
những võ sĩ  Vovinam các cấp đai khác nhau nhể nhại mồ hôi và 
rướm máu ôn đòn thế.  Tôi và một vài người khác chủ yếu chỉ 
quan sát cho đến khi buổi chấm thi bắt đầu. Giữa những người dự 
thi, tình đồng môn được thể hiện một cách thân thiết, thay vì cạnh 
tranh vị trí hàng đầu hay chiếm điểm cao, họ ủng hộ và cổ vũ cho 
từng huynh đệ qua những chặng của buổi thi.  Khi ai đó ngập 
ngừng, họ lên tiếng khích lệ và động viên tinh thần.  Tôi cho rằng 
đây là một vẻ đẹp riêng của Vovinam. 

Ngày Đại Hội 

Chương trình đại hội đầy ắp các tiết mục hội thảo cho mọi người 
có thể tham gia, vì vậy chúng tôi tận dụng cơ hội hiếm này có để 
học hỏi trực tiếp từ những bậc thầy giỏi nhất.  Một trong những 
người quan trọng là Mục sư Quang, con trai út của Sáng Tổ 
Nguyễn Lộc đã hiện diện chào đón chúng tôi và ông đặc biệt có tài 
thuyết trình trước công chúng rất tuyệt vời. Chúng tôi tham gia tất 
cả các tiết mục hội thảo, lắng nghe,  đặt câu hỏi trong phần thảo 
luận, và hòa nhập với các phái đoàn khác trong giờ ăn trưa. Một 
số người thảo luận về kỹ thuật, trong khi một người khác nói về võ 
đạo, và tất cả diễn giả trình bày với một niềm đam mê mãnh liệt. 
"Điều quan trọng không phải là đai đẳng," Thầy Khôi từ Úc nhắc 
nhở chúng tôi, "nhưng chính là sự áp dụng những gì bạn học 
được. Điều quan trọng nhất là làm thế nào để luôn giữ trái tim của 
bạn trong sáng.” 

Mỗi đêm trong những ngày ở Orlando đều kết thúc bằng một buổi 
ăn chung tại nhà hàng trong vùng. Chúng tôi treo biểu ngữ lớn lên 
tường và thay phiên nhau lên sân khấu để chia sẻ cảm nghĩ, họ 
cho rằng không những chúng ta may mắn có cơ hội tham gia một 
đại hội đáng nhớ này, mà họ còn bày tỏ sự trân trọng dành cho 
nhau.  Từng nhóm hát hò tưng bừng và thức ăn cùng bánh trái 
tràn trề.  Ngoài việc tập luyện Vovinam chuyên cần, chúng tôi còn 
rất giỏi trong một môn khác, là ăn uống. Các dĩa thức ăn được dọn 
lên dồn dập như những đợt sóng, chúng tôi thưởng thức tất cả 
mọi thứ, từ cá kho tộ, thịt bò kho, mì xào tổ yến…  Mặc dù tất cả 
các món đều ngon, nhưng không sao sánh bằng tài nấu nướng của 
cô Ánh vợ thầy Thọ. 

Ngày cuối cùng 

Không có gì sánh được với luồng điện hồi hợp và phấn khích khi 
kết quả cuộc thi lên đai được công bố. Tôi nhận ra sự háo hức 
chung của mọi người trong từng những sự kiện nhỏ bé – từ bộ 

 
Tứ hải giai huynh đệ 

Nhật ký… từ trang 7 
phục được xếp một cách cẩn thận, một xấp 
chứng chỉ đẳng cấp với tên thí sinh được viết nắn 
nót bằng tay trên giấy, và mức độ hình chụp quá 
chừng.  Máy ảnh nhấp nháy như không hề ngớt 
từ lúc bài phát biểu khai mạc cho đến cao điểm 
là lễ thăng đai. Tôi cảm thấy rất vui vì một lần 
nữa nhận thấy tất cả các võ sĩ được thăng đai 
nhận được sự cổ vũ và chúc mừng nhiệt tình của 
đồng môn; sự thành công của một người là sự 
thành công của tất cả mọi người.  Giống như một 
đại hội dành cho siêu sao vậy, sau đó họ giành 
nhau chụp hình chung với từng người và với các 
nhóm bạn. 

Bữa ăn tối hôm đó đặc biệt sống động vì tất cả 
mọi người tham gia ca hát, trò chuyện, kết nối, 
và sinh hoạt nhiếp ảnh thì triền miên không 
ngừng.  Tôi đi lạc vào nhóm Úc châu, ngồi chung 
bàn với những người bạn mới quen và đây là sự 
khởi đầu của một mối quan hệ bền chặt không 
thể phân ly. Sau nhiều phần phát biểu bày tỏ 
lòng biết ơn và tưởng thưởng cho những cá nhân 
xứng đáng, một làn sóng buồn vui lẫn lộn của 
phút biệt ly tuôn chảy qua luồng suy tư của mọi 
người. Tôi cảm thấy ngày cuối cùng đã đến quá 
sớm.  Số điện thoại và email được trao tay và họ 
hứa hẹn sẽ giữ liên lạc. "Thật tuyệt vời được gặp 
bạn! " là câu được trao nhau quen thuộc như  
bản nhạc chính trong đêm nay.  Chúng tôi ôm ghì 
anh chị em mới của chúng tôi và vỗ vai chúc nhau 
với niềm tự hào khó tả. 

Chúng ta sẽ luôn luôn hỗ trợ lẫn nhau, không còn 
ranh giới quốc gia, trình độ đai đẳng, hay màu da 
nữa. 

Chúng ta là Vovinam Việt Võ Đạo. 

Chúng ta là người thân trong gia đình. 
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rằng có một người rất vui…” (Nói đến đây, tôi nhận thấy mọi người 
tỏ vẻ hoang mang vì trong nỗi đau mất mát của ngày đại tang ai lại 
có thể vui cho được!?) Tôi thưa tiếp với đồng môn: “…Người đó là 
Thầy (Chưởng môn). Chắc rằng Thầy rất vui vì thấy anh em mình 
ngồi lại với nhau, mà anh em chúng ta khi ngồi lại được với nhau thì 
tương lai môn phái chắc chắn tươi sáng.”  Đồng môn ai nấy đều 
cảm thấy thoải mái chứng tỏ sự đồng tình. Và tôi lại thưa tiếp với 
đồng môn hôm ấy: “Không có gì quý hơn…”, trong giây phút lơ lửng 
của câu nói, nhiều người rất ưu tư và lo ngại vì sợ rằng tôi đi lạc 
“ý”. Nhưng họ lại thở nhẹ nhỏm đồng tình khi tôi thưa rằng: “…đó 
chính là tình huynh đệ đồng môn”. Ngày chúng ta họp mặt tại 
Orlando lần này tôi cũng tin tưởng Thầy ở đâu đó trên cao, cũng rất 
vui khi thấy anh em chúng ta ngồi lại được với nhau, cùng nhau chia 
sẻ những khó khăn trở ngại, nâng đở, dắt dìu nhau trên con đường 
đầy gian nan thử thách để thực hiện lý tưởng và phát triển 
Vovinam Việt Võ Đạo vào công đồng nhân loại. Thầy không vui sao 
được khi cả cuộc đời đã hy sinh cho lý tưởng mà nay thấy anh em 
chúng ta đang cùng nhau noi gương nối bước thực hiện hoài bảo 
ấy.  Dù Thầy đã ra đi nhưng những lời dạy, tư tưởng, nhân cách 
trong cuộc sống của Thầy sẽ mãi mãi là kim chỉ nam cho anh em 
chúng ta trên con đường thực hiện lý tưởng môn phái. 
 
Một lần nọ nói chuyện với Võ sư Vũ Đức Thọ, ông tâm sự: “Lạ thiệt, 
một em môn sinh mới gia nhập môn phái, mình còn tìm đủ mọi 
cách đễ giữ em ở lại cùng tập với mình, thế mà anh em mình cùng 
chung một màu áo, tập và sinh hoạt với nhau hàng chục năm mà lại 
không thông cảm với nhau, không giúp nhau lại tìm cách chỉ trích, 
nói xấu nhau…” Tôi tin chắc những điều này xảy ra chỉ vì chúng ta 
tạo ra những thành kiến, có lẽ bắt nguồn từ việc ít được gặp mặt 
nhau nên thiếu trao đổi để thông cảm với nhau.  Theo suy nghĩ của 
riêng tôi những ai đã từng theo đuổi sinh hoạt Vovinam ngót mấy 
mươi năm, với khoảng thời gian dài lâu như vậy thì tấm lòng vì đại 
cuộc và hy sinh cá nhân của người ấy với môn phái chắc chắn không 
nhỏ.  Cùng có chung hoài bảo và nhiệt huyết, nếu chúng ta biết chia 
sẻ và thông cảm với “anh em”, thì chúng ta ắt sẽ nhận ra nhau.  
Nhìn quanh, trong số các võ sư, tuổi đời chúng ta ai cũng đã cao, 
cũng đã từng trải nhiều phen, người nào tốt với mình, người nào 
xấu, đối xử không thành thật với mình, chúng ta đều cảm nhận 
được chứ.  Nếu chúng ta bắt đầu đối xử với nhau bằng với tấm lòng 
chân thành, thương yêu, tha thứ và bao dung như Thầy Chưởng 
môn thường nhắc nhở… chắc chắn sẽ có thêm những người anh em 
đồng hành, hết lòng với mình.  
 
Thầy Chưởng môn trước khi mất đã tin tưởng giao phó và ủy thác 
cho chúng ta một trọng trách là phát triển môn phái ở hải ngoại vì 
thế tất cả những ai trân trọng lý tưởng môn phái, mỗi người cần cố 
gắng làm việc và giúp đở nhau để phát triển môn phái ngày càng 
tốt đẹp hơn.   Tinh thần trách nhiệm cá nhân phát xuất từ hoài bảo 
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chung muốn phát huy môn phái ngày càng tinh tiến hơn và rộng xa đến 
khắp nơi.  Một lần sang thăm Úc Châu có dịp nói chuyện thân mật, võ sư 
Chưởng môn nói: “Thầy có bao giờ muốn làm Chưởng môn đâu…”. Tôi 
thầm hiểu được câu nói của Thầy. Thầy vẫn là một con nguời bình 
thường với những buồn, vui, đau khổ, hạnh phúc… như bao người khác 
nhưng vì lý tưởng mà Thầy đã hy sinh cuộc đời của mình cho môn phái, 
dân tộc và nhân loại. Ngay cả lúc gian nan, đầy thử thách nghiệt ngả 
trong lao tù Thầy vẫn hết lòng tập trung hướng về tương lai của môn 
phái. Lần cuối cùng tôi đến thăm Thầy trong bệnh viện không bao lâu 
trước khi ra đi, Thầy có dạy rằng: “Chánh trị thì thường sử dụng mọi thủ 
đoạn, phương tiện để dành lấy phần thắng về mình, còn đạo thì không 
chủ trương thắng thua, thuận duyên thì làm, không thuận duyên thì thôi, 
Vovinam là đạo thì há gì thành bại thị phi.” 
 
Sức mạnh đến từ sự đoàn kết và đoàn kết chỉ có thể đạt được khi chúng 
ta biết cảm thông và tha thứ cho nhau.  Tập thể này, chúng ta không hề 
thiếu nhân tài, đặc biệt các môn sinh có kiến thức sâu rộng từ đủ mọi 
lãnh vực chuyên môn, và với tâm nguyện phát huy môn phái, tôi tin rằng 
trong tương lại chúng ta sẽ góp sức xây dựng môn phái lớn mạnh và có 
mặt trên nhiều vùng miền trên thế giới, song hành cùng sinh hoạt môn 
phái tại địa phương. 
 
Một trong những ưu tiên trước mắt là vấn đề chấn chỉnh chương trình 
huấn luyện và đào tạo nhân sự tại hải ngoại.  Hiện nay kỹ thuật đòn thế 
ở hải ngoại còn nhiều bất cập và thiếu đồng nhất. Qua các khóa đặc 
huấn chúng ta sẽ chia sẻ kỹ thuật, học hỏi kinh nghiệm cũng như phương 
pháp huấn luyện để các lớp tập ngày càng hiệu nghiệm hơn, đòn thế sắc 
bén hơn… Hãy nhìn những bài học “sống” từ các môn phái Judo, 
Taekwondo…. Ngày nay họ đã có mặt khắp nơi trên thế giới.  Những kỹ 
thuật của họ không phải được phát minh cùng một lúc, nhưng qua thời 
gian, nhờ họ biết áp dụng kiến thức khoa học kỹ thuật trong việc nghiên 
cứu để hệ thống hóa, hữu hiệu hóa, và tổ chức theo phương hướng hiện 
đại, nên họ đã phát triển thành công vào cộng đồng thế giới. Vovinam 
cần áp dụng được những kiến thức khoa học tiên tiến để nâng cao mọi 
mặt kể cả kỹ thuật, hệ thống lý thuyết, và phương pháp tổ chức, nếu 
chúng ta muốn sánh vai cùng các môn phái bạn trên trường quốc tế. 
 
Dấu hiệu đáng mừng là trong đại hôi lần thứ 2 tại Orlando lần này anh 
em chúng ta đã thành lập được những tiểu ban như nghiên cứu về võ 
thuật, võ đạo, thông tin, tài chánh, hội diễn… với sự tham gia hăng hái 
của tất cả các thành phần Võ sư, Huấn Luyện Viên.  Điều vô cùng quan 
trọng trước mắt là cần xác định được những mục tiêu ưu tiên và cần 
thiết, cũng như khéo léo, tế nhị để cùng nhau làm việc theo cùng một 
hướng về phía trước.  Tôi tin chắc anh em chúng ta sẽ tạo được những 
bước tiến tốt đẹp cho môn phái trong tương lai. 
 
Nhìn lại những kinh nghiệm sau đại hội vừa qua khiến tôi vững tin vào 
tương lai của môn phái.  Những ngày đầu gặp mặt, khi bắt tay nhau tôi 
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đã cảm nhận được những biểu hiện có chút 
bở ngở, nghi ngại, nhưng chỉ trong vài ngày 
tham gia đại hội, sau khi có dịp trao đổi, 
cùng sống, cùng làm việc chung với nhau thì 
những tình cảm thắm thiết đã nãy sinh, tình 
đồng môn được dịp thể hiện qua những nụ 
cười không còn ngờ vực, những câu chuyện 
trao đổi thân thiện, những bữa ăn chung… 
Chúng ta đã cởi mở, nói cho nhau nghe 
những ưu tư… và từ đó đã đối xử với nhau 
như anh em ruột thịt, xóa tan hết những bở 
ngở lúc ban đầu, và cảm thấy vui khi đươc 
gặp nhau, buồn khi chia tay và ước mong 
được gặp lại. 
 
Con đường lý tưởng môn phái không dễ, 
trước mặt vẫn lắm chông gai và trở ngại vì 
thế chúng ta cần phải nắm tay, nâng đở, dắt 
dìu nhau để cùng thực hiện lý tưởng mà anh 
em chúng ta đang theo đuổi.  Hiệp lực mới 
có thể phát triển môn phái đúng tầm mức kỳ 
vọng; chia rẽ thì chúng ta chẳng bao giờ về 
đến đích.  Sự thật là anh em chúng ta rất cần 
nhau trong lúc này.  Để khép lại dòng cảm 
nghĩ này, tôi xin mượn ý tưởng từ một cuốn 
sách của thiền sư Nhất Hạnh.  Ông viết: 
“Muốn đi ra được biển lớn, tất cả chúng ta 
cần phải đi như dòng sông, dòng suối, đừng 
bao giờ đi như những giọt nước đơn lẻ, vì 
những giọt nước lẻ loi sẽ bị bốc hơi trước khi 
đến được đại dương.”  Xin hãy cùng nhau 
hướng đến tương lai môn phái như những 
giòng sông xuôi về biển cả. 

hoạt tại Ornlado lần này còn có một cuộc thi cấp cao đẳng.  Kỷ thuật 
cũng như luận án thi cử lần được đáng giá có chất lượng tốt. Kết cục 
cuộc thi là một buổi lễ thăng đai cho thành phần trúng tuyển, gồm có 2 
hồng đai nhất cấp, 8 chuẩn hồng đai, và hai hoàng đai nhất cấp.  Về tổ 
chức, 5 tiểu ban chuyên môn (võ thuật, võ đạo, thông tin, tài chánh, và 
hội diễn) được thiết lập để phát huy khả năng thành viên và cũng để bố 
trí nhân sự linh động nhằm khai triển sinh hoạt Vovinam ở Hải ngoại 
trong tương lai.  Từ các thầy niên trưởng cho đến các võ sư, huấn luyện 
viên, và môn sinh các cấp có cơ hội ăn cùng mâm, ngồi cùng bàn… để 
chia sẻ quan tâm, để xóa tan những thành kiến có trước, và để cùng 
nhìn về những việc cần làm trước mắt.  Tình đồng môn ‘đại gia đình’ 
Vovinam Việt Võ Đạo một lần nữa được thể hiện một cách chân thành.  
Sau 3 ngày đại hội tại Orlando mọi người ai cũng cảm nhận được tình 
cảm đồng môn đằm thắm và lưu lại nhiều kỷ niệm tuyệt đẹp.   

Đã là môn sinh Vovinam Việt Võ Đạo, bất luận già trẻ, chúng ta cùng ấp 
ủ một lý tưởng cao đẹp, tu dưỡng lòng vị tha nhân ái, luyện tập ý chí 
kiên cường để vượt thắng chính mình.  Những giá trị di sản chung này 
tạo nên một mối liên đới vô hình rất đặc biệt mà có người gọi là tình 
đồng môn.  Như những búp hoa mai chờ nắng ấm, tinh thần ấy chỉ cần 
được khơi dậy thì liền nở rộ như mai vàng trong nắng Xuân.  Nhìn lại, 
thành quả lớn nhất của đại hội không phải là số người tham dự, không 
phải là số lượng đề tài hội thảo, cũng không phải số đai được thăng cấp, 
nhưng chính là sự cảm thông giữ những con người tha thiết đến mục 
đích chung của môn phái Vovinam Việt Võ Đạo.  Thừa nhận rằng sinh 
hoạt môn phái ở Hải ngoại hãy còn lắm trở ngại và thách thức, đại hội 
lần này đã tạo cơ hội để đồng môn bất kể tuổi tác, giới tính, tôn giáo, 
ranh giới quốc gia… quây quần bên nhau để ôn cố tri tân và cùng nhau 
hướng về tương lai. 

Đại hội kết thúc, mỗi người một phương chia tay nhau ra đi… Chúng ta 
mong mỏi những gì cho sinh hoạt Vovinam Việt Võ Đạo tại hải ngoại?  
Có lẽ điều mà mọi người ước ao nhất là tiếp tục nuôi dưỡng và phát huy 
tình đồng môn khắng khít chân thành của đại hội Orlando để chúng ta 
từ nay liên kết chặt chẽ hơn, sánh vai nhau hướng tới những sinh hoạt 
môn phái thiết thực trước mắt.   

Bước vào năm Giáp Ngọ niên giáp cầm tinh con ngựa, một hình ảnh 
mạnh mẽ, uy dũng, kiên nhẫn và trung thành, và lời nguyện chúc mà 
chúng ta thường trao nhau “mã đáo thành công” gợi lên một hình ảnh 
của tinh thần hòa hợp, một sư kết tụ và hiệp lực.  Hy vọng trong năm 
mới tinh thần hiệp lực để phát triển môn phái được thể hiện. 

 
Quán Boba Tea của gia đình Vs Thọ tuyệt ngon, 

chiêu đãi đồng môn giải khát miễn phí suốt đại hội 
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Houston. Say hello!" We all bow to each other, smiling at the familiar and shared movement of iron hand over gentle 
heart. Despite this being only the first time meeting, we are all family. 

The attention thrown on us feels overwhelming, but undeniably exciting. The idea of a Vovinam brotherhood spanning 
across the entire world blows my mind. I think to myself, "Is it true? People actually pursue Vovinam in places like 
Germany and Italy? The ideas and techniques of our martial arts have spread that far?" I don't have time to process my 
thoughts any further before we walk through the backyard door and into the culture shock that is Australia.  

The Australian group greets us with heavy accents and genuine curiosity. We spend the next two hours comparing 
forms, techniques, and even words. "What do you mean by a "test"?" they ask us. We tell them it means that someone 
is testing for their next belt level. "We call it grading," the Aussies say. These types of experiences continue throughout 
the trip as we compare, contrast, and form what eventually becomes an unbreakable bond between the Houston and 
Australian teams. 

Test Day 

The air is thick with apprehension on the day of testing. I don't need to be able to speak all of the different languages to 
notice how worried everyone is. I feel it in the atmosphere and especially see it on the faces of those who are mentally 
preparing themselves for what's to come. Physically reviewing test techniques seems to help with the stress, so the 
backyard is alive with the sweat and blood of countless Vovinam athletes of all different belt levels. I and a few others 
mostly watch and continue doing so when the test begins. There is camaraderie within those who are testing; instead of 
vying for the top rank or perfect score, we support and cheer our brothers and sisters on as they navigate through each 
hour of testing. When someone falters, we urge them on. I find that this is the beauty of Vovinam. 

Conference Day 

There are scheduled conferences and workshops galore for us to attend, so we take full advantage of the rare 
opportunity to learn directly from some of the best masters. One of the most important individuals, M.S. Quang, graces 
us with his presence as Grand Master Nguyen Loc’s youngest son and flawless public speaking skills. We are present for 
every panel, we listen to the questions asked during the discussion portion, and we mingle with different teams when 
lunch time arrives. Some speakers discuss techniques, while others cover philosophy, and every speaker is backed by an 
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với lòng trân trọng nhất của chúng em. 

Đây là chuyến Mỹ du xa xôi nhất của cá nhân em, cũng như hầu 
hết những thành viên trong phái đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Úc 
Châu về với Đại hội HĐVSTTHN II. Ngày chưa đặt chân đến Hoa 
Kỳ, trong ý tưởng của em, vốn bị ảnh hưởng của những giòng 
thơ văn: 

“Ông học được Mỹ đất trời bát ngát 

Nhưng tình người nhỏ hơn que tăm 

Nhiều đứa hồn nhiên như bầy trẻ nít 

Còn hồn ông: Già cốc cỡ nghìn năm” 

                                  (Thơ Cao Tần) 

Nhưng không quý Thầy ạ! Nước Mỹ đã đem đến cho chúng em 
nhiều sự ngạc nhiên to tát, tấm lòng và chân tình của Quý Thầy, 
anh chị em Vovinam Việt Võ Đạo Hoa Kỳ, những đồng hương 
Việt Nam đã hạnh ngộ trên các nẻo đường nước Mỹ đã thay đổi 
tư duy chúng em qua từng phong cách, hành xử của từng cá 
nhân một mà chúng em gặp phải trong suốt chuyến đi dài. Chính 
những dấu ấn đó cho chúng em hiểu được tại sao và với tin thần 
mạnh phóng khoáng, tự cường của nước Mỹ, người Mỹ, người 
Việt gốc Mỹ đã cùng nhau chỉ với mấy trăm năm lập quốc bước 
được đi quá dài để trở thành một Đại cường và Hiệp Chủng 
Quốc Hoa Kỳ trong bản đồ thế giới hôm nay. 

Những ngày tháng tại Hoa Kỳ, chúng ta có những buồn vui trong 
nhau, những gì đáng trân trọng thì chúng ta xin trân trọng, 
những gì không vui nếu có chúng ta phải cùng nhau mạnh dạn 
đạp nó để bước qua, những cái vô tình không đáng do “cái khó 
bó cái khôn” thường tình mà bất cứ tổ chức nào cũng gặp phải, 
nói chi đến một tổ chức lớn mạnh như Vovinam Việt Võ Đạo 
chúng ta, quy tụ năm châu về thành một giòng thác lớn. 

 

Những bước chuẩn bị trước ngày khai mạc. Thầy trò mỗi 
người góp một tay, việc khó mấy cũng làm xong. 

Đại Hội – HĐVSTTHN kỳ II vừa qua, nhìn vào những 
thành quả đạt được chúng ta có thể tự tin rằng 
bẳng những hạt mầm Vovinam Việt Võ Đạo chúng 
ta đã gieo trong tình từng trái tim một, từng tin 
thần nhân võ đạo trong lòng người có mặt trong 
Đại hội, chúng em tin rằng nó sẽ tự vươn mình lớn 
lêm để tạo nên một sức mạnh để vượt “thương”, 
vượt “khó”, cùng bước qua những chông gai môt 
cách mạnh dạn hơn với tin thần “chân cứng đá 
mềm” sẽ đưa môn phái chúng ta bước sang những 
khó khăn nếu có hôm nay – Chúng ta chỉ cần bao 
nhiêu đó để Vovinam Việt Võ Đạo trường tồn với 
thời gian, để một ngày này đó trở thành “Nhân Võ 
Đạo” như lòng ước mơ của những vị tiền bối đã 
suốt đời hy sinh cho sự nghiệp phát triển trong hơn 
70 năm vận nước nổi trôi của dân tộc. 

Chúng em xin chân thành cám ơn đến gia đình Thầy 
Thọ và cô – dù đang gặp phải khó khăn về sức khỏe 
nhưng vẫn cố chu đáo hết mình, Thầy cô đã đối với 
chúng em bằng cái tình thật đẹp, phong cách Việt 
Võ Đạo tận tụy sống cho mọi người đã rất đáng trân 
trọng Thầy cô dành cho anh chị em Úc Châu và rất 
nhiều đồng môn từ khắp nơi về với Đại hội. 

Chuyến bay đến Hoa Kỳ thì nhẹ, nhưng chuyến bay 
về quê nhà lại nặng, lại khó, mang theo cả môn 
phái, tình đồng môn, tình yêu, hình ảnh của những 
người khoát chung áo xanh trong hồn luôn quá 
nặng, chuyến bay đã nặng nề vượt đường xích đạo 
về Châu Úc. 

Kính chúc Thầy Thọ và quý Thầy, anh chị em cùng 
đạo gia đình Vovinam Việt Võ Đạo một sức khỏe tốt 
đẹp, an khang, tinh tấn. 

Nghiêm lễ. 

MS. Bích Thủy (Cục Huấn Luyện Vovinam Việt Võ 
Đạo Victoria, Australia) 

Orlando Đi Dễ… từ trang 2 
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  cho mọi người, nhìn dáng cô tiều tụy, luôn tay bưng từng món 
ăn cho hàng chục người và cố cho mọi người được thật no em 
xúc động kỳ lạ! Em nhớ ngay đến lời tâm sự của Thầy Diệp 
Khôi hôm nào: 

- Nếu chúng ta hiểu được sự khó khăn của Thầy Thọ và gia 
đình, chúng ta sẽ quý sự hy sinh của Thầy Thọ lắm!  

Hoàn cảnh Thầy Thọ và thời điểm hiện nay thì em tin chắc là 
đã tốt đẹp hơn, nhưng ngay lúc Đại hội dù sức khỏe không 
được khá cho lắm mà Thầy Cô phải đứng ra để chu toàn cho 
hàng trăm người, chưa kể đến những sự chuẩn bị xuyên suốt 
nào phải vài ngày mà nó đã tốn kém nhiều tháng năm dài, 
đón tiếp hàng trăm người đến đi và phải cực khổ lo cho một 
thương vụ gia đình đang thành công, luôn bận rộn thì nào có 
dễ cho một hoàn cảnh hết sức đặc biệt như Cô và Thầy Thọ. 

Thầy Thọ ơi! Chúng em nợ Thầy Cô một sự hiểu lầm và xin lỗi 
cho phải đạo, em xin thành thật xin lỗi vì sự thiếu hiểu biết 
mà đã vội trách Thầy Cô cùng sự tiếp đón của Vovinam 
Orlando. 

Nhân đây cá nhân tôi cũng xin gởi đến những anh chị em nào 
còn lan mang, chỉ trích, chê bai vài khuyến điểm của Đại Hội. 
Vì nhỏ nhen trong ý tưởng và không có sự hiểu biết tối thiểu. 
Xin nhớ rằng: “Đừng đòi hỏi những gì người khác làm cho 
mình, Vovinam cho mình điều gì mà hãy tự xét mình và hỏi 
mình đã LÀM ĐƯỢC gì cho Vovinam, cho người khác!” 

Chúng em mong là có một ngày nào chúng em sẽ được đón 
tiếp Thầy Cô, anh chị em sang Úc. Úc chúng em thì thua xa 
Hoa Kỳ về sự bao la bát ngát, thua về những căn nhà cao ngất, 
thua về những con đường bạc triệu v.v.   Nhưng em luôn tin 
rằng tình yêu Vovinam, tình yêu môn phái, tình đồng môn 
chúng em không thua bất cứ một nơi nào, chân trời nào trên 
thế giới. Chúng em chờ đợi mọi người. 

Nghiêm lễ Thầy Cô, anh chị em. 

Môn Sinh Đặng Công Hùng – CHLVVNVVĐ Vic, AUST. 

 

Tình sư huynh 

 

 

Hợp tác là lắng nghe, chia sẻ công việc, hiệp 

lực để đạt đến một mục đích chung 

xin nói thật là nếu Anh Chị Em và các Thầy đến 
được phi trường Úc thì chúng em dù có thế nào 
chúng em cũng sẽ có mặt để đón đưa trọn tình. 

Một người từ Úc sau chuyến bay dài như Thầy Diệp 
Khôi, và phải lái xe thì rất khó khăn trong môi 
trường đường phố mới lạ, nhất là trời khuya không 
có đựợc người địa phương dẫn đường, Thầy Diệp 
Khôi cứ chơi theo phong cách Úc lái xe bên trái mà 
tiến làm nhiều anh chị em... Đứng tim. 

Rồi cuối cùng chúng em cũng tìm thấy ngôi nhà 
xinh đẹp của Thầy Thọ. Sau thủ tục đầu tiên chào 
hỏi mọi người cho phải đạo Vovinam chúng em 
được ngay Cô và Thầy dọn cơm cho ăn, với nhiều 
món nóng hổi và ngon nhất hôm đó là món thịt 
kho Tàu. Em hôm đó đói quá nên cứ nhắm mắt 
chơi luôn 4 chén cơm không nhìn thấy ai, không 
trời không đất. Ăn xong sau khi sự đói bụng hết thì 
em mới bắt đầu... biết quan sát. 

Gần 3 giờ sáng em còn nhìn thấy Cô vẫn thức để lo 

Ân tình… từ trang 5 
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intense passion. "It's not about your belt level," Master 
Khoi of Australia reminds us, "It's how you apply what 
you learn. What matters is how good your heart is."  

Every night during our stay in Orlando comes to a close 
with dinner at a local restaurant. We string our banner 
up on the wall and take turns going up onstage to 
express how thankful we are for not only being able to 
take part in such a life-changing conference, but for each 
other. Group singing is rampant and cake abundant. We 
do the one thing that we are best at, other than 
Vovinam, which is eating. The food comes in waves as 
we sample everything from clay pot fish to beef stew to 
bird's nest noodles. Although everything is tasty, nothing 
comes quite close to Master Tho's wife's cooking.  

Final Day 

Nothing compares to the electricity of excitement on the 
day when belt exam results are announced. I notice the 
collective eagerness in little things - carefully creased 
uniforms, the mysterious pile of certificates with hand-
scripted names, and an excess of photo-taking. The 
camera flashes never pause as we listen to the opening 
speech and eventually progress onto the belt ceremony. 
I relish in the communal support once again as every 
martial artist receiving a new belt is met with 
enthusiastic cheers; one person's success is everyone's 
success. It's practically a celebrity convention afterwards 
with people competing for group photos and posing with 
their favorite teams.  

Dinner is especially lively that night as every single 
person participates in singing, chatting, networking, or 
the ever-present flow of picture-taking. I find myself at 
the Australian table with new friends and the beginnings 
of an unbreakable bond. After countless speeches 
expressing gratitude and recognition to those deserving, 
a wave of bittersweet good-byes flow through the 
crowd. It feels like the last day arrived too soon. 
Numbers and emails are exchanged, with firm promises 
to keep in touch. "It was wonderful meeting you!" is the 
anthem of the night. We hug our new brothers and 
sisters and slap them on the back with congratulatory 
gusto, so unbelievably proud of each other.  

We will always support one another, no matter the 
country, belt level, or skin color. 

We are Vovinam Viet Vo Dao.  

We are family.  

 

Đặc biệt tôi đánh giá cao cách trình bày đơn giản và dễ 
hiểu trong phần hướng dẫn do các võ sư trong ban giám 
khảo chủ trì và kiểm tra nội dung thi.  Họ đã luôn hỗ trợ 
chúng tôi trong suốt thời gian ấy và luôn luôn đối đãi với 
với phong cách thân thiện và giản dị. 

Chúng tôi đã rất vui mừng và ngạc nhiên khi các võ sư 
hiện diện tại đại hội đã biểu diễn và chia sẻ một cách cởi 
mở những kinh nghiệm, kỹ năng với tất cả mọi người mà 
không có một sự che đậy hoặc phân biệt nào. 

Một trải nghiệm không kém quan trọng là sinh hoạt 
quanh bàn ăn. Tất cả mọi người  đều được thưởng thức 
các món ăn truyền thống Việt Nam với nhau. Sinh hoạt 
Vovinam dường như xoay quanh những dịp giao tiếp xã 
hội thế này, và tôi ghi nhận rằng có một mối tương đồng 
gần gủi với truyền thống của một gia đình không khác gì 
gia đình riêng của chúng ta. 

Một bài học tuyệt vời mà chúng tôi mang về Ý để áp dụng 
là khái niệm Vovinam không chỉ là một môn phái võ thuật 
truyền thống, nhưng trên tất cả, Vovinam còn là không 
khí của một đại gia đình và một phong cách sống lành 
mạnh. 

Tôi đánh giá cao và tri ân tất cả những trái tim rộng lượng 
đã tạo cho chúng tôi trải nghiệm tuyệt vời này. Chắc chắn 
rằng các đại hội tiếp theo chúng ta sẽ gặp lại nhau với 
cùng tinh thần huynh đệ đặc trưng của một đại gia đình 
Vovinam. 

Gia đình… từ trang 4 
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