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Vạn hoá đại toàn ai khá biết ?
Cổ lai muôn sự lý tuỳ trung.

Bài Viết nầy như một ghi chép lại sinh hoạt Võ Đường 
Thần phong từ ngày 01- 12 - 1966 đến ngày 30 -04-
1975. Từ sau đó vì hoàn cảnh chính trị tại Việt Nam đã 
không cho phép sinh hoạt nên đại đa số những Võ Sư 
- Võ Sinh xuất thân từ Võ Đường Thần Phong đã viễn 
phố, thanh bần thôn dã với đời thường…rất thường là 
quên đi một thời quá khứ “Con Nhà Võ”, thứ dĩ vãng 
“Đạo Trường Tiên Cách” để ngang tàng, trịch trượng 
chỉ đời mà ngạo khí lãng du sinh tử giữa trời không du 
du như…như hề viễn mộng…!!!

Án thượng hữu Thư
Thư thượng hữu Sư
Quẳng gậy trường giang, 
Ta lên rừng làm đạo sĩ.

U mặc cộng nghiệp kham khổ hoà trong dòng đời trầm 
luân, thân cư trần mà chẳng muốn nhiễm uế trần. Khí 
tiết “con nhà Võ Đạo Đông Phương” làm sao và làm 
chi ?

Nầy kiếm cung,
Nầy anh hùng,
Ta quẳng hết, trở về hoang dã
Để mắt ai buồn biêng biếc cả trời thu !
Khi mà thời hôn ám:
Bồ Tát cao xanh còn mắc cạn
Huống chi thân cá chậu chim lồng !
Thuỷ chung tương hoán hà phi xứ
Lai khứ thường niên hà thị tâm.

Yá…á…á.h…!!! Tiếng thét vang lanh lãnh đất 
trời YdanDapchagi tung cước pháp lung linh trong 
bóng đêm, “anh hùng vọng nguyệt” gọi hồn tiền nhân 
Nước Việt suốt 5000 năm từ đỉnh Thái Sơn đến Động 
Đình Hồ, mà núi Ngũ Lĩnh còn mây bạc đầu vần vũ bao 
phủ như tuyết giăng đầu núi, thách thức tráng sĩ chí 

Việt Thường huớng về Bắc phương tranh cuộc can qua 
đòi về đất cũ để tế Lễ Gia Tiên, giải niềm u uất của Anh 
Hồn Tổ Việt xưa kia đã lưu ngụ phảng phất trên 18 bình 
nguyên Trung Quốc ngày nay dưới sự thống trị của nòi 
Hán đương quyền!

Nầy Thư Cưu…! 
Nầy Kiếm Báu…! 

Ta ngẩng mặt nhìn trăng sáng đêm nay, tâm sự lênh 
đênh tận cùng với Anh-Em ta lưu lạc bốn phương mà 
mơ:

“Trống trường thành lung lay bóng nguyệt,
Khói cam tuyền mờ mịt thức mây…”!
(Chinh Phụ Ngâm – Đoàn Thị Điểm) 

Có ai không...? Cùng ta ngâm khề khà một khúc cổ 
phong... Dịch Lý hề:

Thái Cực, Thái Hư Lý sinh Khí
Vô Cực, Thái Hư Khí sinh Lý
Thừa Khí động tĩnh sinh Âm-Dương
Âm-Dương chi phần vi Thiên-Địa…
(Dịch Lý Ca Quyết)

Hay chếnh choáng men rượu nồng cay cay… lực bạt 
sơn hề khí phách…! Lãng du muôn phương, ngày cuối 
năm gặp lại huynh - đệ nơi quê nhà, quê người sau năm 
1975:

Ôi…trai trẻ một thời oanh liệt quá!
Kiếm trên vai vô địch mấy sông hồ
Và ngạo khí tưởng chừng như sắt đá
Giữa ngàn năm sinh tử chẳng nhấp nhô…

Để rồi tiễn nhau nơi phi trường, Bạn vẫn cố hương, Tôi 
viễn xứ:

Nếu cuộc đời là hữu phùng, hữu biệt 
Thì tôi xin mây trắng mãi ngàn phương…
Nếu cuộc đời là sầu đa lạc thiểu
Sao chân cầu còn lưu nước trường giang
Ai đã qua sông còn ngoảnh vời cố quận ?
Thiên lãng xa ải nhạn hướng đâu tìm…?
(MĐTTA)

…và vẫn còn cái bắt tay trong tay nắm chặt chưa nỡ chia 
ly với men rượu nồng còn chếnh choáng say… say…!

Ôi đẹp làm sao trong giây phút phân kỳ
Trông ánh mắt đã say mầu quên lãng…!

Tuy vậy ở mọi hoàn cảnh…Những Võ Sư xuất thân từ 
Võ Đường Thần Phong với chân tài bởi công phu hàm 
dưỡng, cố gắng tôi luyện sao cho đạt sở học tinh tuyệt 
và noi theo tinh thần “Kẻ Sĩ Đông Phương” cũng đã 
được những giới chức có “mắt Xanh tinh Đời” đương 
quyền đắc dụng để huấn luyện, đào tạo cho lớp hậu 
duệ Võ Sư, Võ Sĩ, Tuyển Thủ đại diện cho Quốc Gia 
Việt Nam, France, Australia, Canada, Russia, Arab,… 
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