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tham dự Tranh Giải Thái Cực Đạo Á Châu, Thế Vận 
Hội,… với những thành tích vẻ vang thắng lợi, đoạt huy 
chương vô địch làm rạng danh người Việt Nam !!! Một 
đôi khi bởi tính chất cùng là Việt Nam trên võ đài phân 
tranh cao thấp với những tuyển thủ khác chủng tộc…
Sự tương thân, tương trợ đã tự vượt qua “Địa Lý Chính 
Trị” để giành phần thắng lợi cho Võ Sĩ Việt Nam và 
cũng vì chợt nhận ra được “Nó” là võ sinh học trò của 
Võ Sư Thần Phong…Võ Đường Thần Phong từ một quê 
nhà Việt Nam mà nay đã vượt biên giới lãnh thổ đem 
chuông đánh xứ người …Những Võ Sư của Võ Phái 
Thần Phong đã mở lớp huấn luyện Võ Thuật phổ biến 
Việt Nam Thái Cực Đạo đến nhiều quốc gia Âu Châu, 
Mỹ Châu, Trung Á… mà tổng kết sĩ số võ sinh đã nhiều 
đáng kể đến hơn 300 000… Những mong bài viết nầy sẽ 
được lưu tâm bởi những vị “Thượng Đại Nhân” không 
“cưỡi ngựa xem hoa” vì thực chất Võ Đạo Việt Nam đã 
được trân trọng trong Lịch Sử Việt Nam với bao cuộc 
chiến chống ngoại xâm để giữ nước và mở nước… và 
ngày nay, những đóng góp của những Võ Sư Thần Pho-
ng như một phần hữu ích lành mạnh hoá thế hệ thanh 
niên, trước những tệ trạng xã hội suy đồi đạo đức làm 
băng hoại luân thường, đạo lý … dẫn đến quốc phá, gia 
vong ! Mong lắm thay. 

Vào những ngày mùa Hè năm 1967, tôi đang là 

một thiếu sinh trong đoàn Thiếu Niên Thần Phong do 
trung tá Lưu Kim Cương tư lệnh Không Đoàn 33 Chiến 
Thuật (tiền thân Sư Đoàn 5 Không Quân Việt Nam 
Cộng Hoà), ngoài những buổi sáng thường nhật tôi đi 
học Văn Hoá phổ thông, buổi chiều rảnh rỗi tôi và vài 
thằng bạn thân trong đoàn cỡi xe đạp đến Võ Đường 
Thần Phong ở ngay bên góc trái của Bộ Tư Lệnh Không 
Quân, rồi lấp ló chen nhau để được “chiêm ngưỡng” 
những võ sinh lớp Quân Nhân Khoá 1 là Khoá Huấn 
Luyện Thái Cực Đạo đầu tiên của Võ Đường Thần Pho-

ng và cũng là tiên khởi của Không Quân VNCH. Thời 
gian nầy Võ Đường chưa có mở khoá học cho Thiếu 
Niên Thần Phong. Nên mấy tên “nhô con” chúng tôi chỉ 
có thể giương đôi mắt thán phục nhìn những võ sinh 
Quân Nhân trong võ phục trắng như tinh khôi với thắt 
đai nâu và vẻ mặt cương nghị nhễ nhạy mồ hôi đang 
thao tác tập luyện từng thế võ nhất nhất rập khuôn theo 
tiếng hô lớn đầy uy nghi của Võ Sư Đại Hàn… Ôi…
thật đẹp làm sao và chúng tôi mong chờ từng ngày, từng 
ngày qua để sẽ được mặc bộ võ phục và luyện tập môn 
võ Thái Cực Đạo với những cú đá thần tốc công phá bể 
ván gỗ và đôi bàn tay chặt, đấm bể nát gạch ngói như 
miếng đậu hủ …thật là một mơ ước rất diễm tuyệt sẽ 
được hiện thực …! Mỗi cuối tuần, chúng tôi hợp đoàn 
vào sáng thứ bẩy và chủ nhật để học Thao Diễn Quân 
Sự - Thực Tập Vũ Khí ở bãi cỏ sân Khối Chiến Tranh 
Chính Trị (gần cổng Phi Long) và trường bắn, học Âm 
Nhạc và thực tập Công Tác Dân Sự Vụ, rồi những tuần 
lễ sau đó chúng tôi được các Sĩ Quan Không Quân phối 
hợp với những toán Bác Sĩ Quân Y Việt - Mỹ hướng dẫn 
đoàn xe GMC chở đầy nhu yếu phẩm: gạo, đường, sữa, 
dầu ăn, thuốc tây…, vật liệu xây cất nhà: tole, ximăng, 
ván ép, cây gỗ để phân phát cho những hộ gia đình cư 
ngụ ở những xã, ấp quanh vòng đai phi trường Tân Sơn 
Nhất… 

Chúng tôi phụ trách phân phát thực phẩm và vật 
liệu xong thì xăn tay áo lên với cuốc xẻng làm “vũ khí” 
cật lực ra sức đào mương, vét cống, đấp nền nhà cho 
dân chúng, trong khi các toán Y Tế đang khám bệnh và 
phát thuốc cho những bệnh nhân mãi cho tới xế trưa 
thì mới xong công tác Dân Sự Vụ, ra về với tâm tình 
thơi thới hân hoan …!!! Thỉnh thoảng Anh Cả (ông Lưu 
Kim Cương cho phép đoàn Thiếu Niên Thần Phong 
chúng tôi gọi Anh với ông) đến thăm đoàn và sinh hoạt 
với chúng tôi với những huấn từ chia sẻ hoài bão tâm 
tình “nói với các em”… Ông thành lập đoàn thể Thiếu 
Niên Thần Phong và Võ Đường Thần Phong là nơi sẽ 
huấn luyện để đào tạo cho chúng tôi là những thế hệ 
hậu duệ có tinh thần Anh Hùng - Võ Sĩ Đạo như cái tên 
Thần Phong Kamikaze vốn là những Phi Công Ưu Tú 
của Không Lực Nhật Bản đã bay trên bầu trời Thái Bình 
Dương cảm tử lao xuống các chiến hạm của Mỹ, một 
khi đã bay đi không ai tìm xác rơi …Và tổ chức những 
lớp học tập Văn Hoá - Chính Trị để trang bị Tinh Thần 
và nung nấu cho chúng tôi biết yêu quí Quê Hương mà 
mai sau mạnh dạn dấn bước trên đầu sóng, ngọn gió 
đảm đương những đại sự Bảo Quốc – An Dân. Chúng 
tôi được đại uý Lý Ngọc An - Trưởng Khối Chiến Tranh 
Chính Trị, trung uý Hoàng Như An, thiếu tá Lê Công 


