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trời nào? Tôi có dò thăm hỏi những người quen biết 
xưa và đăng trên online để tìm cô bé có hai bím tóc 
dễ thương, lễ phép, ngoan hiền chan chứa tình nghĩa 
Thần Phong, nhưng biệt vô âm tín chỉ là bóng chim 
tâm cá mà thôi ! Ôi,…thật là cả một thời kỷ niệm in sâu 
trong ký ức của tôi đã sống ở Võ Đường từ 1968 – 1973 
như “thủ Từ” con giữ Võ Đường với khoảng thời gian 
dài có biết bao nhiêu chuyện buồn vui hầu như tôi đều 
biết qua…Do vậy nay viết lại xem như “câu chuyện Võ 
Đường Thần Phong” để đóng góp chút “tư liệu” với quí 
Anh – Em đã có sinh hoạt với bộ Võ Phục ngày nào và 
sau cùng xin thành kính tưởng niệm những cánh chim 
Thần Phong đã bỏ đường bay miên viễn…!

.Thành Kính Tưởng Niệm: 

Thành Kính Tưởng Niệm Những Võ Sư Thần 
Phong Đã Từ Biệt Thế Gian: Võ Sư Nguyễn Trúc Lân, 
Võ Sư Lê Văn Châu, Võ Sư Phan Văn Đức, Võ Sư Lâm 
Hal, Võ Sư Nguyễn Văn Vạn ! Quí Vị đã lưu lại cho 
Huynh - Đệ, Bằng Hữu, Đệ Tử,…Thần Phong những 
ân tình lưu luyến…Nghĩa Tử Nghĩa Tận:

Nếu xưa là hạt là sương
Thì nay như khói vô thường bay đi…
Ta chưa luyến ái điều gì ?
Ví như huyễn mộng trần gian xá gì…!

Thôi hãy bay đi Cánh Thần Phong đã một thời lướt gió:
“Đàn chim dù bay càng xa ngàn phương…cũng rồi 

vùi thân đời quên lấp chìm”…!

Phất tay phủi nợ trần gian nhé !
Dậm lý về mái tóc vẫn xanh…

Vâng, thế hệ Hậu Duệ của võ sư niên trưởng Thần Pho-
ng đã và đang là võ sư, võ sinh vượt qua biên cương 
Quốc Gia Việt Nam, phát triển đến hải ngoại với hành 
trang Văn Hóa Võ Thuật tô điểm xứ người hy vọng sẽ 
làm rạng danh Việt Nam.

Trọng Kính
■ trịnhkhảihoàng.
  California, Tháng 8 – 2011

Nha Trang, là miền quê hương cát trắng, hai 
mùa mưa nắng thuận hòa, là tỉnh lỵ của tỉnh Khánh 
Hòa, thuộc vùng duyên hải miền Trung nước Việt.

Địa lý nơi đây thật là lý tưởng cho việc hình thành 
những Quân Trường, những Trung Tâm Huấn Luyện 
của VNCH.

Vì:
Có núi cao, rừng rậm, có biển rộng, sông dài, lại 

có hệ thống giao thông tốt, và có phi trường, bến cảng, 
ga xe lửa, thuận tiện cho dân chúng cũng như quân đội.

Thật là một nơi tuyệt vời, và đầy luyến nhớ!
Ngày 01 tháng 06 năm 1951, người Pháp thành 

lập Trung tâm huấn luyện Không quân tại Nha Trang 
để huấn luyện người Việt Nam trong các môn Bảo trì, 
vô tuyến và kỹ thuật. Và rồi đầu năm 1952, người Pháp 
khai giảng Trường Phi Hành và Trường cơ khí. Tháng 
10 cùng năm, người Pháp khai giảng Trường Quan sát 
Viên…

Ba Trường kể trên chính là cái khung để tạo dựng 
Quân Chủng Không Quân Việt Nam của chúng ta vậy.

Nha Trang được chọn làm Trung Tâm Huấn 
Luyện Không Quân ở Việt Nam quả là một điều hữu lý, 
vì ba lý do sau đây:

1/ Nơi đây đã có sẵn Phi Trường
2/ Thời tiết thuận lợi cho việc huấn luyện 
3/ Địa thế thích nghi với việc bay bổng, bởi có 

đồng bằng, có rừng, có núi, có sông,  có biển (như đã 
nói ở phần đầu bài.)

Kể từ năm 1955, Căn cứ Nha Trang lần lượt thay 
đổi từ : Căn cứ chiến thuật Không Quân số 1, số 2, rồi 
trở thành Căn cứ Huấn luyện Không quân, 

Nha Trang
Khung Trời Thương Nhớ

Nguyễn Viết Trường


