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Vovinam Việt Võ Đạo Texas và Tôi. 
 
                                                                        Ngô Hữu Liễn 
 
 
       Trong phiên hội liên quan đến việc tổ chức Lễ Kỷ niệm 25 Năm ngày Thành lập 
Vovinam Việt Võ Đạo Texas, anh chị em võ sư yêu cầu tôi viết lược sử của 25 năm  
Vovinam Việt Đạo Texas để làm tài liệu phổ biến trên mạng lưới, đặc san cũng như trong 
các chương trình sinh hoạt của Ngày Lễ Kỷ niệm. Lý do anh chị em nhờ vì tôi là một trong 
mấy nhân vật đầu tiên trong tổ chức của Việt Võ Đạo Texas hay nói đúng hơn là con chim 
đầu đàn trong những năm tháng của phong trào Vovinam Việt Võ Đạo tại  bang này; lý do 
nữa theo như võ sư niên trưởng (Vsnt) Nguyễn Văn Cường thì anh em chúng tôi bây giờ đều 
là hội viên của “Hội Dư Giờ”. Nghỉ hưu, về hưu, dưỡng lão hoặc “an dưỡng tuổi vàng” về 
phương diện thời giờ thì giống nhau nghĩa là không có việc gì làm cả. Nhưng thực tế không 
hiểu sao, tôi vẫn “không có thì giờ”.Nếu tính toán tỷ mỷ thì đều là việc “không tên, không 
tiền”.  
        Nhận lời rồi thì biết viết gì đây?  Hiển nhiên phải nói đến các Ban Chấp Hành, những võ 
đường hiện hữu , những võ đường đã ‘tưng bừng khai trương” cũng như   những võ đường đã 
“âm thầm đóng cửa”, những sinh hoạt như tổ chức học tập võ sư , huấn luyện viên, san định 
chương trình huấn luyện, chấm thi liên võ đường, tổ chức Lễ Giỗ Võ sư Sáng lập Môn phái, 
tổ chức đại hội thế giới, thăm viếng hội họp ngoài tiểu bang, những buổi cắm trại ven bờ hồ, 
ngoài bờ biển, những buổi sinh hoạt với cộng đồng bạn, tham dự những tang hôn quan tế của 
anh chị em và gia đình, những buổi “thực đàm” hàng tháng (vừa ăn vừa nói chuyện)….nhiều 
lắm, nói sao cho vừa, viết sao cho hết chuyện của 25 năm dài. Nhưng quan trọng hơn nữa tôi 
nghĩ là phải viết ít nhiều về võ sư, huấn luyện viên, kể cả Vsnt Lê Văn Phúc nay đã “bỏ 
Texas mà đi ….Virginia”; Vsnt Nguyễn Văn Cường trú cư tại Oklahoma City, bang 
Oklahoma, những người “đã làm lịch sử “của Vovinam Việt Võ Đạo ở Texas.Với ý nghĩ này 
nên tôi chọn đề tài Vovinam Việt Võ Đạo Texas và Tôi. 
     Thời gian 25 năm dù sao cũng là một chuỗi thời gian khá dài nên để dễ sắp xếp bài viết, 
tôi xin mạn phép phân ra làm nhiều giai đoạn tuỳ theo nhiệm kỳ của Ban Chấp hành 
Vovinam Việt Võ Đạo Texas. Ý niệm phân chia có tính cách “cổ lỗ sĩ “này tôi có được là  
bắt chước, phỏng theo cách phân chia theo triều vua của các nhà viết Sử ngày trước. 
   
       Giai đoạn 1979-1982: Trù bị. 
       
       Nếu căn cứ vào Lễ hội Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Vovinam Việt Võ Đạo Texas  
được tổ chức vào trung tuần tháng 7 năm 2007 thì ngược thời gian, Vovinam Việt Võ Đạo 
Texas được thành lập vào năm 1982. Nhưng đây chỉ là việc thành lập Ban Chấp hành đầu 
tiên còn sinh hoạt Vovinam Việt Võ Đạo đã có trước ngày này. Khi tôi và gia đình từ bang 
North Carolina về định cư tại Houston vào trung tuần tháng 7 năm 1980 thì huấn luyện viên 
Nguyễn Quân (con trai Vsnt Nguyễn Dần) và huấn luyên viên Nguyễn Chính (con trai võ sư 
Sáng lập Môn phái Nguyễn Lộc) đã có lớp huấn luyện tại đường Tulane thuộc Midtown của 
Houston rồi. Một thời gian sau đó, võ đường dọn về đường Height cũng thuộc Midtown của 
Houston. Thời gian này vì chưa liên lạc được với các võ sư cao cấp tại Việt nam cũng như 
các võ sư cao cấp đi ra hải ngoại nên huấn luyên viên Nguyễn Quân đã liên lạc với võ sư 
Phan Hoàng tại Pháp. Võ sư Phan Hoàng cung cấp giấy tờ, tài liệu cần thiết để huấn luyên 
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viên Nguyễn Quân cũng như huấn luyện viên  Nguyễn Chính có thể mở và điều hành võ 
đường. Thời gian này võ sinh đều mang võ phục mầu đen và đeo đai theo hệ thống hải ngoại 
trước năm 1975. Việc đầu tiên, tôi tụ tập anh chị em tại Houston hầu có thể giúp huấn luyện 
viên Quân, huấn luyện viên Chính điều hành võ đường cũng như tổ chức các khóa thi. Giai 
đoạn này vì vị trí của võ đường và có ít người Việt định cư tại Houston nên đa số môn sinh là 
người bản xứ. Võ sư Nguyễn Thế Hùng (thời đó là huấn luyện viên, và từ đoạn sau của bài 
viết để thuận tiện tôi sẽ định vị bằng danh xưng hiện nay- 2007) đến với tôi đầu tiên.Võ sư 
Nguyễn Thế Hùng và các anh em khác đề nghị tôi nên “làm mạnh, đánh mạnh”. Việc đầu 
tiên tôi mời Vsnt Lê Văn Phúc hiện đang cư ngụ tại Houston “xuất chiêu”. Võ sư Phúc trước 
định cư tại Florida và về Houston trước tôi ít tháng. Việc kế tiếp tôi viết một bức thư ngỏ có 
tính cách liên lạc, xin đia chỉ anh chị em Vovinam được đăng trên tờ báo duy nhất lúc bấy 
giờ tại Houston là tờ Ngày Nay của ký giả Thanh Trúc và thư này cũng được gửi đến những 
điạ chỉ quen biết tại các bang California, North Carolina, Virginia, Maryland……Kết qủa 
trông thấy rõ. Chúng tôi đã có một lực lượng võ sư và huấn luyện viên khả dĩ “làm việc 
được” quy tụ tại Houston. Ngoài vsnt Lê Văn Phúc còn có võ sư Nguyễn Xuân Ngọc, 
Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Quân, Nguyễn Chính, Nguyễn văn Đỏ, huấn luyện viên Bùi Thị 
Ngọc Nhung thuôc võ đường Saigon, võ sư Võ Thành Long, Võ Ước, huấn luyện viên 
Nguyễn Thanh tức Thanh Vi Âm thuộc võ đường Bình Định, huấn luyện viên Nguyễn Cư 
thuộc võ đường Đà Nằng….. Sau đó còn có võ sư Bùi Khắc Hùng cũng thuộc võ đường 
Saigon từ California sang định cư tại Houston. Một võ sư nữa rất đặc biệt đến với Vovinam 
Việt Võ Đạo Texas từ Tây Đức đó là võ sư Võ Trung. Võ sư Võ Trung rời Việt nam đi du 
học tại Tây Đức rất sớm nên đã học Vovinam Việt Võ Đạo tại Âu Châu theo hệ thống hải 
ngoại trước 1975…..Nói đến sinh hoạt Vovinam Việt Võ Đạo Texas mà không đề cập đến 
vsnt Nguyễn Văn Cường là một sự thiếu xót lớn. Vsnt Cường vượt biên sang Hoa kỳ sau 
năm 1975 và định cư tại bang Oklahoma, bang “hàng xóm” của Texas. Tôi không nhớ rõ 
Vsnt Cường sinh hoạt thường xuyên với anh chị em Texas bằng điện thư, điện thoại …và 
một năm xuống Houston năm bẩy lần để hội họp, huấn luyện, dự lễ, dự tất niên, tân 
niên..…không biết bắt đầu từ năm nào, nhưng tôi nhớ “lâu lắm rồi” và vào khoảng năm 
1985-1986 gì đó. Võ sư Nguyễn Tiến Hóa cũng từ York, Pensylvania xuống Houston vào 
năm 1987. Tiếp là các võ sư Lê Huy Chương, Nguyễn Văn Lương, Lê Đoàn, Trần Bẩy (nữ 
võ sư) lần lượt “xuất quân” sinh hoạt hoặc mới về Texas định cư. Ít năm sau cũng đã có một 
lớp huấn luyên viên được đào tại tại đây như Jose Ornelas, Nguyễn Bình, Nguyễn T.K, 
Nguyễn Anh Thy, Lê Quang Danh, Lê Quang Vinh, Võ Đạt, Nguyễn Dự, Lê Thanh Tùng, 
Trần Kim Thúy, Nguyễn Khang, Nguyễn Tuyết Hạnh, Nguyễn Tuyết Trinh, Nguyễn Thái 
Bình, Nguyễn Quang, Nguyễn Minh….nhiều nhiều lắm kể sao cho hết.  
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Hình 1: Khóa học đầu tiên tại Houston năm 1981 

 
       Giai đoạn 1982-1991 (4 nhiệm kỳ): Chủ tịch Ban Chấp hành: Vs Ngô Hữu Liễn. 
 

    
Hình 2: Lễ Tưởng Niệm 1986 tại Houston 

 
Khi tu tập được một số anh chị em, việc đầu tiên là tổ chức các phiên hội ấn định đường lối 
và chương trình “làm việc” sau đó thành lập Ban Chấp hành và thuê một võ đường chung 
vừa để lấy chỗ sinh hoạt, ôn tập vừa mở lớp nhận môn sinh lấy tiền dùng cho việc chi phí 
thuê mướn, điện nước…..Tuy ở hải ngoại các anh chị em vẫn không quên nguyên tắc “trên 
bảo dưới nghe” nên khi thành lập Ban Chấp hành anh chị em bầu tôi làm Chủ tịch. .Mỗi 
nhiệm kỳ là hai năm và tôi đã lãnh nhiệm vụ này cho đến năm 1990 nghĩa là 4 nhiệm kỳ liên 
tiếp.  
      Trong nhiệm kỳ đầu 1982-1984, thành phần Ban Chấp hành gồm: 
                        Chủ tịch                                           Ngô Hữu Liễn 
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                         Phó Chủ tịch                                   Lê Văn Phúc 
                         Ủy viên Tổng Phối kiểm                 Nguyễn Xuân Ngọc 
                         Ủy viên Huấn luyện và Khảo thí     Nguyễn Thế Hùng 
                         Ủy viên Tổ chức                              Võ Trung 
                         Ủy viên Ngoại vụ                             Nguyễn Quân                          
                         Ủy viên Tài chính                            Nguyễn Thanh 
                         Ủy viên Tài liệu học tập                   Nguyễn Chính 
                         Ủy viên Phát triển võ đường            Võ Thành Long 
                         Ủy viên Xã hội                                 Võ Ước 
                         Ủy viên Điều hợp và Liên lạc           Nguyễn Cư 
                         Thủ Quỹ                                            Trần Quỳnh Châu 
 
 
          Hai nhiệm kỳ kế tiếp 1984-1986 và 1986-1988, thành phần Ban Chấp hành có sự thay 
đổi so với nhiệm kỳ trước lý do là một số thành viên đi định cư tại bang khác, và một số anh 
chị em võ sư và huấn luyện viện mới về Houston cũng như lúc này đã có môn sinh trở thành 
huấn luyện viên. 
 
                        Chủ tịch:                                          Ngô Hữu Liễn. 
                        Phó Chủ tịch:                                   Lê Văn Phúc 
                        Ủy viên Tổng Phối kiểm:                 Nguyễn Xuân Ngọc. 
                        Ủy viên Huấn luyện & Khảo thí:     Nguyễn Thế Hùng. 
                        Ủy viên phụ tá Huấn luyện:             Trần Hiển. 
                        Ủy viên Tổ chức:                             Võ Trung. 
                        Ủy viên Tài chánh:                           Nguyễn Thanh. 
                        Ủy viên Tài liệu học tập:                  Nguyễn Chính. 
                        Ủy viên Ngoại vụ:                            Nguyễn Văn Đỏ. 
                        Ủy viên Phát triển võ đường:           Võ Thành Long. 
                        Ủy viên Điều hợp và Liên lạc:          Nguyễn Cư. 
                        Ủy viên Thanh niên:                          Nguyễn Bình. 
                        Ủy viên Xã hội:                                 Bùi Thị Ngọc Nhung. 
                        Thủ quỹ                                             Trần Quỳnh Châu 
 
         (Trích Đặc san Xuân Bính Dần 1986 Vovinam Việt Võ Đạo Texas trang 9).  
 
             Để chuẩn bị cho Đại hội Vovinam Việt Võ Đạo Thế giới lần thứ nhất sẽ được tổ 
chức tại Santa Ana, bang California vào tháng 7 năm 1990, nên Vovinam Việt Võ Đạo Texas 
ngoài việc tổ chức các kỳ thi lên đai, ngày Thể Thao Texas (5 tháng 11 năm 1989), cử đại 
diện tham dự đại hội….. còn sắp xếp lại nhân sự trong phiên họp ngày 4 tháng 9 năm 1989 
tại võ đường Hoa Lư cho nhiệm kỳ 1989-1991 như sau: 
 
                              Chủ tịch                                                          Ngô Hữu Liễn 
                              Phó Chủ tịch                                                   Lê Văn Phúc 
                              Ủy viên Tổng Phối kiểm                                 Nguyễn Xuân Ngọc 
                              Ủy viên Huấn luyện và Phát triển võ đường   Nguyễn Tiến Hóa                  
                              Ủy viên Khảo thí                                             Nguyễn Thế Hùng 
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                              Ủy viên Tổ chức                                             Võ Trung 
                              Ủy viên Báo chí                                               Nguyễn Thanh 
                              Ủy viên Thể thao và Sinh hoạt                        Võ Thành Long 
                              Ủy viên Điều hợp và Liên lạc                          Nguyễn văn Đỏ                               
                              Ủy viên Xã hội                                                 Nguyễn Chính 
                              Ủy viên Văn nghệ                                           Yến Phượng 
                              Thủ Quỹ                                                           Bùi Thị Ngọc Nhung 
 
         Theo thủ bút của vsnt Lê văn Phúc thời danh sách này đã được phổ biến trên 5 tờ báo 
tại tiểu bang Texas. 
           
          Trong suốt thời gian tôi điều khiển Ban Chấp hành Vovinam Việt Võ Đạo Texas cũng 
như sau này tôi không là chủ tịch nữa nhưng lúc nào cũng khuyến khích anh chị em nếu ai có 
thể mở võ đường được thì nên cố gắng. Vì vậy nhiều võ đường được lập ra và cũng nhiều võ 

đường bị đóng cửa với những nguyên nhân 
khác nhau. Khi tìm tài liệu để viết bài này, vô 
tình tìm thấy một bức thư của tôi đề ngày 18 
tháng 5 năm 1987 gửi anh chị em võ sư, huấn 
luyên viên về dự án thiết lập một võ đường 
nữa ở đường Beechnut, lá thư này nói lên sự 
“bức xúc” của anh chị em Vovinam Việt Võ 
Đạo Texas đối với việc lập võ đường.: “Từ 
mấy năm nay, chúng ta đã cố gắng phát triển 
võ thuật và võ đạo nhưng tình trạng phát triển 
không được như ý muốn. Lý do chính là chúng 
ta chưa có một võ đường lớn tương xứng với 
sự phát triển. Võ đường Hoa Lư tại đường 
Main quá hẹp và ở một địa điểm không thuận 

lợi cho lắm. Võ đường chùa Linh Sơn tùy thuộc hoàn toàn vào sinh hoạt của chùa về giờ giấc 
cũng như phòng tập.  Võ đường West Bellfort chỉ là sự thuê mướn tạm thời và không biết bao 
giờ chủ nhân lấy lại. Ý định thuê một võ đường lớn thuận tiện cho Vovinam Việt Võ Đạo 
Houston đã được bàn thảo trong nhiều phiên hội. Nay thời điểm đã đến, võ sư Hùng và 
Trung đã liên lạc và được biết một điạ điểm rộng 2000 sf ở đường Beechnut cho thuê và giá 
tiền là 35 cent môt sf. Tiền thuê võ đường sẽ là  $ 700.00 một tháng cộng tiền điện, nước, 
điện thoại  và các chi phí linh tinh khác vị chi $ 1,000.00 một thàng. Khế ước thuê võ đường 
có thể ký từng 6 tháng và có thể  gia hạn. Với phí tổn trên cộng với sự dễ dàng trong thời hạn 
thuê, chúng ta có thể chịu đựng được…………………………. Muốn điều hành võ đường này 
cần một số vốn là $ 5,000.00……Hiện nay quỹ võ đường đã có $ 3,000.00 do một số võ sư và 
huấn luyện viện tự nguyện đóng góp và chỉ cần $ 2,000.00 nữa là đủ số dự trù……”. Phần kế 
tiếp của bức thư là việc chiết tính phần chi thu cùng việc hoàn vốn….Cũng xin ghi thêm là 
vào 20 năm trước khi gía xăng là 48 cent/gal và lương tối thiểu vào khoảng hơn $ 3.00/một 
giờ thì số tiền $ 5,000.00 là một số không nhỏ. 
         Mong muốn, khao khát trong việc lập, mở võ đường nhưng nhiều khi anh chị em cũng 
phải quyết định đóng cửa. Điển hình là võ đường Hoa Lư tại số 2606 Main Street, 
Downtown Houston. Khi thuê võ đường này, chi thu đều do tất cả anh chị em võ sư và huấn 
luyện viện trách nhiệm: lời cùng hưởng, thua cùng chịu. Tôi đã cho làm rất nhiều chìa khóa 

 
Hình 3: "Nhạc Sĩ" VS Lê Văn Phúc - "Ca Sĩ"     
VS Võ Thành Long 
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và giao cho võ sư, huấn luyên viên mỗi người một chìa để bất cứ lúc nào có thời giờ anh chị 
em là có thể đến võ đường sinh hoạt. Chung cụộc, sự “làm ăn” thất bại. Thất bại không phải 
do nguyên tắc quản trị hay anh chi em bất đồng ý kiến, Thất bại cũng không phải là không có 
môn sinh để có phần thu mà thất bại là không một võ sư hay huấn luyện viện nào phụ trách 
lớp ngỏ lời yêu cầu hay nhắc nhở các môn sinh đóng học phí dù rất thấp. Được tôi nhắc nhở 
trong những phiên hội thì các võ sư, huấn luyện viên đều nói: “Thầy ơi, kỳ quá, mình vừa 
dạy võ đạo xong lại đòi tiền thì không đẹp chút nào cả nên chúng em không đòi.”  Vì vậy 
hàng tháng anh chị em đều phải bỏ tiền túi ra để bù đắp cho sự thua lỗ. Sau nhiều tháng tôi 
triệu tập anh chị em và quyết định đóng cửa võ đường dù các anh chị em đều nói:”Chúng em 
góp tiền hàng tháng được mà.” 
    Một thí dụ khác tôi cũng khuyên một võ sư nên đóng cửa võ đường.Võ sư này rất hăng say 
sinh hoạt môn phái. Ngày đi làm kiếm lợi tức lo cho gia đình, buổi chiều và cuối tuần thứ bảy 
chủ nhật dạy võ, sinh hoạt với anh chị em. Một buổi chiều bà vợ võ sư này gọi điện thoại cho 
tôi:” Thầy ơi, em có một việc muốn nhờ thầy giúp. Ông chồng em từ ngày mở võ đường thì 
cả tuần em không trông thấy mặt chồng, con em không thấy mặt cha. Ngày thường đi làm từ 
sáng sớm, buổi tối, rồi cả ngày thứ bẩy, chủ nhật cuối tuần cũng đi tuốt luốt luôn. Em buồn 
quá, thầy giúp em đi.”  Trước tình hình này, tôi chỉ còn cách khuyên võ sư đó đóng cửa võ 
đường. May thay sau đó hai vợ chồng võ sư này cùng mấy người con vẫn hăng say hoạt động 
môn phái. 
 
  Và vào thời điểm 1991, số võ đường đang hoạt động tại  bang Texas gồm:  
    1- Vovinam Chùa Linh Sơn: 13506 Ann Louise Street, Houston Texas 
    2- Vovinam Hammerly: 2119 Barr Road, Houston, Texas. 
    3- Vovinam Dynasty Plaza: 9600 Bellaire, Suite # 205 B Houston, Texas. 
    4- Vovinam University of Houston: 4800 Calhoun, Houston, Texas. 
    5- Vovinam Galveston: 1506  21st Street, Galveston, Texas. 
    6- Vovinam Fort Worth: 5537 ½ E. Belknap Street, Fort Work, Texas. 
    7- Vovinam Arlington: 612 S. Center Street, Arlington, Texas. 
  (Trích Đặc san Mùa Tưởng Niệm 1992 Vovinam Việt Võ Đạo Texas trang 28). 
 

  
Hình 4: Vovinam Houston Ngày Hôn Lễ VS Võ Trung (1983) và Gia Đình VS Sáng Tổ Ngày Hôn Lễ thứ 
nam Nguyễn Chính (1982) 
 
          Tham dự Đại hội Vovinam Việt Võ Đạo Thế giới lần thứ nhất thàng 7, 1990 tại Santa 
Ana, California:  
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     Cần ghi thêm là cuối tháng 6 và đầu tháng 7 năm 1990, Đại hội Vovinam Việt Võ Đạo 
Thế giới lần thứ nhất được triệu tập tại thành phố Santa Ana, bang California, phái đoàn 
Texas tham dự gồm các võ sư: Ngô Hữu Liễn, Nguyễn Tiến Hóa, Nguyễn Thế Hùng, 
Nguyễn Văn Đỏ.(Vs Bùi Khắc Hùng thời gian này ở California sau đó mới về định cư tại 
Houston). Một điểm ghi thêm là võ sư Phan Hoàng tại Limogne, Pháp quốc (Võ sư Phan 
Hoàng tức Giáo sư Charles Hoàng dạy Kinh tế tại đaị học Limogne) và võ sư Nguyễn Văn 
Nhàn cư ngụ tại Hamburg, Đức quốc cùng hai môn đệ đều ghé qua Houston trước khi phó 
hội tại Santa Ana, California. Đến nơi không hiểu sao, võ sư Phan Hoàng lại rời California về 
Pháp ngay. Có thể nói đây là đại hội đầu tiên có tính cách quy mô, rông lớn qui tụ hầu hết 
các anh chị em được đào tạo tại Việt Nam và hiện sống trên khắp năm châu. 
 
       Giai đoạn 1991-1993: Chủ tịch Ban Chấp hành: Vs Nguyễn Thế Hùng.         
        
       Sau đại hội thế giới lần thứ nhất tại Santa Ana, California vào tháng 7 năm 1990, tôi biết 
cần để thời giờ cho những hoạt động ngoài bang Texas nên trình bầy với anh chị em là muốn 
một võ sư của Texas giữ nhiệm vụ Chủ tịch ban Chấp hành cho nhiệm kỳ tới. Trong phiên 
hội ngày 10 tháng 11 năm 1991 các võ sư đã bầu võ sư Nguyễn Thế Hùng vào nhiệm vụ Chủ 
tịch Ban Chấp hành cho nhiệm kỳ 1991-1993 và nhân sự được sắp xếp như sau: 
               Cố vấn                                                                  Ngô Hữu Liễn 
                                                                                             Lê Văn Phúc. 
                                                                                             Nguyễn Xuân Ngọc 
                Chủ tịch                                                               Nguyễn Thế Hùng 
                Phó Chủ tịch Nội vụ đặc trách huấn luyện          Võ Trung 
                Phó Chủ tịch đặc trách thanh niên                       Võ Thàng Long 
                Phó Chủ tịch Ngoại vụ                                         Nguyễn Văn Đỏ 
                Ủy viên Tài chánh                                                Lê Huy Chương 
                Ủy viên Xã hội                                                     Bùi thị Ngọc Nhung 
                Ủy viên Nghiên cứu và Báo chí                           Nguyễn Chính 
                Ủy viên điều hành vùng Fort Worth                     Nguyễn Văn Lương 
                Ủy viên điều hành vùng Galveston                      Lê Đoàn 
                Phụ tá ủy viên Huấn luyện                                   Nguyễn Bá Vương 
                Phụ tá ủy viên Nghiên Cứu                                  T.K Nguyễn 
                Phụ tá ủy viên Báo chí                                          Lê Hiệp 
                                                                                              Tống Tuân 
                Thủ Quỹ                                                                Bùi Thị Ngọc Nhung 
 
   Võ sư Nguyễn Thế Hùng là một trong số võ sư rất năng động của Vovinam Việt Võ Đạo 
Texas.Trong hơn 2 năm của nhiệm kỳ 1991-1993, hàng năm để kích thích tinh thần môn sinh 
các cấp, “Vovinam Việt Võ Đạo Texas đều tổ chức các buổi picnic để môn sinh có dịp sinh 
hoạt tập thể, những buổi sinh hoạt mừng Xuân, tham dự biểu diễn võ thuật Vovinam tại 
những ngày hội Tết, ngày Văn Hoá Á Châu, hoặc tại những cơ quan, hội đoàn ở Texas…” ( 
trích tường trình của võ sư Nguyễn Văn Đỏ trong Đặc san Mùa Tưởng Niệm 1994 trang 59).  
   “Về phương diện huấn luyện và khảo thí, trong năm 1993 có 4 kỳ thi lên đai cho các võ 
đường trong phạm vi Texas và một khoá duy nhất cho cấp Hoàng đai. Kết quả ghi nhận 
trong năm 1993 như sau: 7 Hoàng đai đệ nhị cấp, 15 Hoàng đai đệ nhất cấp, 40 Lam đai III 
cấp, 70 Lam đai II cấp và 300 Lam đai I cấp”  ( trích Đặc san thượng dẫn trang 58). 
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    Khi tìm tài liệu viết bài, tôi tìm thấy biên bản về một khóa đặc huấn, thiết tưởng nên ghi lại 
kẻo một mai thất lạc: “Vovinam Việt Võ Đạo đã tổ chức một khóa học tập Lý thuyết võ đạo 
cho hơn 40 võ sư và huấn luyện viên trong 2 ngày 20  và 21 tháng 3 năm 1993 tại võ đường 
Hoa Lư. Võ sư Nguyễn Văn Cường từ Oklahoma City, bang Oklahoma về, mở đầu ngày học 
tập bằng đề tài: Chủ thuyết Vovinam Việt Võ Đạo với biến chuyển thời đại. Võ sư Cường 
đã trình bầy và dẫn giải Chủ thuyết Cách mạng Tâm thân cũng như Luật Cương nhu Phối 
Triển trong kỹ thuật dụng võ của Vovinam Việt Võ Đạo. Tiếp theo võ sư Ngô Hữu Liễn trình 
bầy đề tài: Thử tìm một mô thức tổ chức thích hợp cho sự phát triển. Sau khi lược qua các 
mô thức tổ chức của các cơ quan, đoàn thể từ mô thức Kim Tự Tháp đến mô thức Liên hợp, 
võ sư Liễn đề nghị Vovinam Việt Võ Đạo nên áp dụng mô thức Liên hợp vì mô thức này thích 
hợp với quan niệm Dân chủ, Đồng thuận, Hợp tác, Tôn trọng, Tương trợ và Lưỡng lợi. 
Ngoài ra mô thức còn thích hợp với cuộc sống sung mãn tại các quốc gia tây phương. Đề tài 
cuối cùng do võ sư Nguyễn Thế Hùng phụ trách: Kỹ thuật Huấn luyện. Với nhiều năm kinh 
nghiệm về huấn luyện từ khi còn ở Việt nam, võ sư Hùng đã trình bầy nhiều điểm cần thiết 
cho các võ sư và huấn luyện viên đứng lớp. Phần cuối cùng trong chương trình học tập là 
phần thảo luận tự do về tất cả đề mục.  Các võ sư hiện diện đã tường tận giải đáp các thắc 
mắc của toàn thể học viên. Khóa học đã kết thúc trong không khí hào hứng và cởi mở.” 
    Khi tôi bàn giao trách nhiệm Chủ tịch Ban Chấp hành Vovinam Việt Võ Đạo Texas cho võ 
sư Nguyễn Thế Hùng, thống kê có 7 võ đường đang hoạt động (xin xem liệt kê ở phần trên), 
hết nhiệm kỳ 1991-1993 có thêm 3 võ đường nữa là 10 với khoảng 1000 môn sinh thường 
xuyên tập luyện.  Muời võ đường: Võ đường Linh Sơn, Beechnut, Blalock, College, 
University of Houston, Fort Worth, Arlington, Đức Mẹ hằng Cứu Giúp, Liên Hoa, và 
Galveston. 
 
       Giai đoạn 1994-1996: Chủ tịch Ban Chấp hành: Vs Võ Trung và việc thành lập 
                                             Hội đồng Võ sư Lãnh đạo Vovinam Việt Võ Đạo Texas.  
 
        1- Thành lập Hội đồng Võ sư Lãnh đạo Vovinam Việt Võ Đạo Texas: 
        
        Không phải chờ đến sau Đại hội Vovinam Việt Võ Đạo Thế giới lần thứ hai vào tháng 8 
năm 1996 tại Pháp, Vovinam Việt Võ Đạo Texas mới lập Hội Đồng Võ Sư Lãnh Đạo  
(HDVS/LD) mà HDVS/LD đã được thành lập từ ngày 6 tháng 2 năm 1994 tại võ đường 
Hammerly, Houston, Texas. Cuối năm 1993, nhiệm kỳ Chủ tịch của võ sư Nguyễn Thế Hùng 
mãn nhiệm, ngày 6 tháng 2 năm 1994 đại hội võ sư được triệu tập tại võ đường Hammerly để 
bàn về cơ cấu tổ chức, nhân sự cũng như chương trình hoạt động cho 2 năm sắp đến. Trong 
đại hội này, một cơ cấu mới được thành lập đó là Hội đồng Võ sư Lãnh đạo Vovinam Việt 
Võ Đạo Texas (HDVSLD/VVN.VVD/TX). Thành phần gồm có Chủ tịch: võ sư Ngô Hữu 
Liễn và các thành viên gồm võ sư Lê Văn Phúc, Nguyễn Xuân Ngọc, Nguyễn Tiến Hóa, 
Nguyễn Thế Hùng, Võ Trung, Võ Thành Long, Nguyễn Văn Lương, Lê Huy Chương, 
Nguyễn Bá Vương, Nguyễn Văn Đỏ, Bùi Khắc Hùng, Lê Đoàn, Nguyễn T.K, và Nguyễn 
Chính, phụ trách thư ký Hội đồng. 
      HDVSLD/VVN.VVD/TX  đảm nhiệm những trách vụ sau: 
• Bàn thảo và quyết định về đường hướng tương lai của Vovinam Việt Võ Đạo Texas. 
• Nhiệm vụ lập quy. 
• Trọng tài các bất đồng ý kiến giữa các võ sư, các võ đường liên quan đến sinh hoạt của 

Vovinam Việt Võ Đạo Texas. 
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• Giám sát và cố vấn ban Chấp hành về việc thi hành chính sách. 
 
 Ban Chấp hành nhiệm kỳ 1994-1996 do võ sư Võ Trung phụ trách gồm: 
                        Chủ tịch                                                Võ Trung 
                         Phó Chủ tịch Ngoại vụ                         Nguyễn Văn Đỏ 
                         Phó Chủ tịch Nội vụ                             Nguyễn T.K 
                         Tổng thư ký                                          Nguyễn Chính. 
                         Ủy viên Huấn luyện                              Bùi Khắc Hùng 
                         Ủy viên Tài chánh                                 Lê Huy Chương 
                         Ủy viên Thanh niên                               Nguyễn Anh Thi 
                         Ủy viên Văn nghệ                                 Võ Yến Phượng 
                         Ủy viên Điều hành vùng DFW              Nguyễn Văn Lương 
                         Ủy viên Điều hành vùng Houston          Nguyễn T.K 
                         Ủy viên Điều hành vùng Galveston       Lê Đoàn 
                         Thủ Quỹ                                                 Bùi Thị Ngọc Nhung 
 
        2-   Soạn Tuyên Cáo thành lập Hội đồng Võ sư Lãnh đạo Vovinam Việt Võ Đạo Thế 
giới: 
 
       Ngày sau khi nhận nhiệm vụ điều hợp ban Chấp hành mới, võ sư Võ Trung đã tổ chức 
Lễ Tưởng niệm Võ sư Nguyễn Lộc rất lớn tại Houston vì trong dịp này nhiều võ sư, huấn 
luyện viên thuộc nhiều bang trên toàn quốc Hoa kỳ về dự. Lý do là chính quyền Cộng sản 
Việt nam muốn khống chế hoàn toàn Vovinam Việt Võ Đạo nên ký quyết định số 176 ngày 
29 tháng 4 năm 1994 thiết lập Ban Điều hành Vovinam Việt Võ Đạo toàn quốc và đặt Ban 
này là một bộ phận trong Liên đoàn Võ Cổ Truyền và đồng thời bổ nhiệm ông Trương 
Quang Trung, Phó vụ trưởng vụ TDTT quần chúng, Tổng thư ký Liên đoàn Võ Cổ Truyền, 
đảng viên cộng sản cao cấp, cán bộ nhà nước làm Chủ tịch Ban Điều hành. Các võ sư, sau 
ngày lễ tưởng niệm đã thảo luận sôi nổi về tình trạng và hậu quả của quyết định này. Sau đó 
toàn thể võ sư quyết định ủy cho quý võ sư niên trưởng hiện diện gồm: võ sư Lê Trọng Hiệp 
(San Francisco, California),  Phan Quỳnh (San Diego, California),  Phạm Hữu Độ (San Jose, 
California), Lê Văn Phúc (Washington D.C),  Nguyễn Văn Cường (Oklahoma City, 
Oklahoma) và tôi Ngô Hữu Liễn (Houston, Texas) thảo ngay một tuyên cáo không công nhận 
nghị định trên đồng thời  tuyên bố độc lập, không nhận bất cứ chỉ thị nào từ Việt nam dù từ 
Tổ đường.(Việc này làm các võ sư tại Texas cũng như các võ sư niên trưởng hiện diện bị ‘sất 
bất sang bang” với Võ sư Chưởng Môn và Tổ đình). Võ sư niên trưởng hiện diện cũng được 
ủy quyền liên lạc với các võ sư hiện đang sinh sống tại các quốc gia khác để lấy thêm ý kiến 
đồng thời xúc tiến việc thành lập Hội đồng Võ sư Lãnh Đạo Môn phái. Ngày 16 tháng 9 năm 
1995, tuyên cáo Thành lập Hội đồng Võ sư Lãnh đạo Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo thành 
hình gồm thêm chữ ký của Vsnt Trần Huy Phong, Phan Dương Bình, Trần Đức Hợp, Trần 
Bản Quế, Trần Thế Phượng. Những võ sư ký tên đều là sáng lập viên và thành viên Ban 
Chấp hành đầu tiên của Môn phái vào năm 1964 tại Saigon và là các môn đệ của võ sư Sáng 
tổ Nguyễn Lộc và ghi nơi làm tuyên cáo lại là Houston, Texas. 
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Hình 5: VS Niên Trưởng trong ngày soạn thảo (1994) Tuyên cáo thành lập HDVSLD Thế Giới (9-16-
1995)  tại Houston và VS Phan Hoàng (Paris) & Nguyễn Văn Cường (Oklahoma) 1988 viếng Houston 
 
        3- Nhận Quy chế Hiệp hội Bất Vụ Lợi của Bộ Trưởng Nội Vụ Texas:        
 
        Vào ngày 22 tháng 11 năm 1996, Vovinam Việt Võ Đạo Texas nhận được giấy phép 
(Charter # 1422874-01) của ông Antonio O. Garza Jr., Bộ trưởng Nội vụ (Secretary of State) 
công nhận Vovinam Việt Võ Đạo Texas là một đoàn thể Bất Vụ Lợi có đầy đủ tư cách pháp 
nhân và hoạt động hợp pháp trên toàn tiểu bang Texas. 
 
        4- Thành lập Nhóm Đặc Nhiệm (Task Force of Vovinam Việt Võ Đạo Texas):  
 
       Cùng khoảng thời gian này (cuối năm 1996), để sửa soạn cho lớp võ sư và huấn luyện 
viên trẻ sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ quan trọng của môn phái nói chung và Vovinam Việt 
Võ Đạo Texas nói riêng, một cơ cấu mới được thành lập: đó là toán Đặc nhiệm mà anh chị 
em quen gọi là Task Force of Vovinam Việt Võ Đạo Texas. Khi mới thành lập, toán có trên 
dưới 20 huấn luyện viên trẻ hầu hết lớn lên tại Hoa kỳ và được đào tạo bởi Vovinam Việt Võ 
Đạo Texas gồm Kevin TK Nguyễn, Lê Quang Vinh, Nguyễn Hạnh, Nguyễn Hà, Nguyễn 
Mạnh Sơn, Phạm Phương, Dương Hoàng Lộc, Đoàn Tiffany, Lê Quang Danh, Nguyễn Anh 
Thy, Nguyễn Hằng, Nguyễn Hạc, Nguyễn Quang Nhất Thiên, Trần Kim Thúy, Lê Thanh 
Thu, Timothy Baumer…  Bản tin đăng trong trang 90 của Đặc san Tổng Liên Đoàn Vovinam 
Việt Võ Đạo Thế giới ấn hành tại Texas năm 1997 có ghi:”Một ‘Task force’ gồm 20 huấn 
luyện viên trẻ có đủ khả năng võ thuật và các khả năng chuyên môn khác như điện toán, 
quản trị, luật pháp, Anh ngữ, báo chí….đã được thành lập và đặt dưới sự điều hợp trực tiếp 
của võ sư Ngô Hữu Liễn. Hy vọng các thành viên của ‘Task force’ sẽ là “Future Leaders of 
Vovinam Việt Võ Đạo.”  Con số của Toán Đặc nhiệm tăng lên 30 vào những năm sau.Thực 
ra Toán Đặc Nhiệm này tự chỉ huy theo nguyên tắc Dân Chủ và Đồng Thuận dưới một 
Trưởng toán là võ sư Nguyễn T.K và làm việc trực tiếp với Chủ tịch Ban Chấp hành 
Vovinam Việt Võ Đạo Texas. Toán Đặc Nhiệm phụ trách hầu hết các công việc của ban 
Chấp hành kể cả tập thuyết trình như huấn luyện viên Nguyễn Anh Thy đã phụ trách đề tài: 
“Các thế tấn và Chuyển tấn” trong một buổi học tập bên cạnh võ sư Nguyễn Thế Hùng với đề 
tài: “Yếu tố để trở thành một huấn luyên viên giỏi” và võ sư Lê Đoàn: “ Tập nóng người 
trước khi Huấn luyện”. 
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5- Tham dự Đại hội Vovinam Việt Võ Đạo Thế giới kỳ hai tại Paris, Pháp quốc, tháng 8 năm 
1996: 
 

 
Hình 6: VS Texas than dự Đại Hội Vovinam Thế Giới 1996 tại Paris, Pháp 

 
          Trong nhiệm kỳ chủ tịch của võ sư Võ Trung, Đại hội Vovinam Việt Võ Đạo Thế giới 
lần thứ hai được tổ chức trong hai ngày 16 và 17 tháng 8 năm 1996 tại Paris, Pháp quốc. Phái 
đoàn Texas sang tham dự gồm các võ sư: Ngô Hữu Liễn, Lê văn Phúc, Võ Thành Long, Võ 
Trung, Nguyễn Văn Đỏ, Võ Ước. Hai huấn luyên viên Nguyễn T.K và Lê Quang Danh sang 
tham dự để học kinh nghiệm và không có quyền biểu quyết. Chất liệu và quyết định của Đại 
hội này nằm trong nội dung của tuyên cáo ngày 16 tháng 9 năm1995 làm tại Houston. Theo 
các võ sư đi phó hội còn có các phu nhân và thân hữu như bác sĩ và bà Nguyễn Ý Đức, ông 
bà Bửu Điền…. 

           Một kỷ niệm khó quên là một hôm 
tôi từ phòng hội về đến khách sạn (một tầng 
lầu của khách sạn đã được dành hết cho anh 
chị em Vovinam Việt Võ Đạo khắp nơi trên 
thế giới về) tôi ngửi thấy mùi trái sầu riêng 
nồng nặc. Nghĩ rằng vấn đề này sẽ làm khó 
chịu đến các khách trú ngụ người Tây 
phương hay những người không ăn được 
trái sầu riêng nên yêu cầu các sở hữu chủ 
đem trái sầu riêng ra để ngoài xe. Đó là 
chưa kể vụ đi thăm thánh đường Sacre 
Coeur, Tour d’Eiffel, Arc de Triomphe, 
Montmartre…. và các nơi phồn hoa đô hội 
Paris về khuya. Khi xuống ga xe lửa để về 

khách sạn thì đã quá nửa đêm và đường từ ga về khách sạn lại không ai nhớ trong khi đó phố 
xá vắng tanh không một bóng người. Cả nhóm đi lang thang hết đường nọ đến phố kia mà 
không thấy đường về. Cuối cùng đến gần 2 giờ sáng gập được một ông tây bản xứ ở đâu đi 
ngang qua, ông tây này tốt bụng thấy vậy mới thương hại chở cả toán bằng chiếc xe thồ mà 
hàng ngày ông ta chở rau, trái, gà, vịt ….ra chợ bán. Dân Vovinam Việt Võ Đạo bản xứ thấy 

 Hình 7: Phái Đoàn Texas Tham Dự ĐH Vovinam 
Thế Giới 1996 tại Paris, Pháp 
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vậy đều nói” Đúng là cao bồi Texas, không sợ súng”. Thế mà khi còn ngồi trên xe lửa, anh 
chị em đã mua lại của một thanh niên người Trung hoa mấy ký nhãn lồng mà đương sự mua 
ở chợ Tầu đem về cho vợ. Thấy thành viên của phái đoàn Texas trả giá gấp đôi gía thị trường  
và vì mến “người ngoại quốc” nên thanh niên Trung hoa này bèn bán lại rồi cùng thưởng 
thức nhãn lồng với phái đoàn Texas.  
 
          Cũng xin ghi thêm là trong Đại hội Vovinam Việt Võ Đạo Thế giới lần này tôi được 
bầu vào nhiệm vụ Chủ Tịch Tổng Liên Đoàn VVN-VVD Thế giới và võ sư Lê Văn Phúc 
thuộc Texas được trao nhiệm vụ ủy viên Báo Chí của Hôi đồng Võ sư trong khi võ sư 
Nguyễn Văn Cường ở Oklahoma đắc cử Tổng Thư Ký của Hội đồng này. Khi về đến Texas 
tôi yêu cầu được từ nhiệm Chủ tịch HDVSLD Vovinam Việt Võ Đạo Texas và các võ sư đã 
cử võ sư Nguyễn Thế Hùng thay tôi trong nhiệm vụ này. 
 
        Nhiệm kỳ của chủ tịch Võ Trung chấm rứt vào cuối năm 1996 và ngày 15 tháng 2 năm 
1997, đại hội đồng võ sư Texas lại được triêu tập để bầu Ban Chấp hành mới cho nhiệm kỳ 
1997-1999. 
 
       Giai đoạn 1997-1999: Chủ tịch Ban Chấp hành: Vs Nguyễn Thế Hùng. 
                                             Chủ tịch Hội đồng Võ sư: Vs Ngô Hữu Liễn. 
 
     Trong cuộc bầu cử ngày 15 tháng 5 năm 1997, võ sư Nguyễn Thế Hùng lại đắc cử  nhiệm 
vụ Chủ tịch Ban Chấp hành VVN-VVD Texas cho nhiệm kỳ 1997-1999. Và tôi, Ngô Hữu 
Liễn lại phải tạm thời kiêm nhiệm thêm nhiệm vụ Chủ tịch HDVSLD/VVN-VVD Texas bên 
cạnh nhiệm vụ Chủ tịch Tổng Liên Đoàn VVN-VVD Thế giới và võ sư Nguyễn Văn Cường, 
Lê Văn Phúc được mời làm cố vấn cho tân Ban Chấp hành. Như vậy đến nay võ sư Nguyễn 
Thế Hùng đảm nhận nhiệm vụ Chủ tịch Ban Chấp hành Vovinam Việt Võ Đạo lần thứ hai. 
Trong Ban Chấp hành mới, võ sư Võ Trung cũng đã nhận lời làm Phó Chủ tịch cho võ sư 
Nguyễn Thế Hùng. Đây là một điểm rất đặc biệt của các võ sư Vovinam Việt Võ Đạo Texas. 
Ai cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ phát triển môn phái và không bao giờ quan tâm đến vị trí 
chức vụ. Hết nhiệm kỳ làm Chủ tịch xuống làm Phó cũng vậy mà thôi. Sau đây là Thành 
phần Ban Chấp hành cho nhiệm kỳ 1997-1999: 
              Chủ tịch                                                            Nguyễn Thế Hùng 
              Phó Chủ tịch                                                     Võ Trung 
              Tổng Thư Ký                                                     Nguyễn Chính 
              Ủy viên Ngoại giao và Xã hội                           Nguyễn Văn Đỏ 
              Ủy viên Võ thuật                                               Bùi Khắc Hùng 
              Ủy viên Xã hội                                                  Lê Huy Chương                                          
              Thủ Quỹ                                                             Bùi Thị Ngọc Nhung 
              Ủy viên đặc trách vùng DFW                            Nguyễn Văn Lương 
              Ủy viên đặc trách vùng Galveston                     Lê Đoàn 
              Ủy viên đặc trách vùng Houston                        Nguyễn T.K 
         Lễ ra mắt Ban Chấp hành đã được tổ chức nhân dịp đầu năm Đinh Sửu tại nhà hàng Fu-
Kim thành phố Houston. 
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Hình 8: Trại Hè Vovinam Texas 1997 tại Huntville State Park 

           
         Gập võ sư Trần Huy Phong lần cuối tháng 6 năm 1997: 
 
         Theo khuyến cáo của giới y khoa Việt nam, võ sư Trần Huy Phong cần phải sang Pháp 
chữa bệnh.Võ sư Trần Huy Phong đến Paris, Pháp quốc vào trung tuần tháng 2 năm 1995. 
Ngày 17 tháng 3 cùng năm, được sự ủy nhiệm và khuyến khích của các võ sư niên trưởng 
cùng anh chị em Vovinam Viêt Võ Đạo Texas, vợ chồng tôi đã có mặt trên chuyến bay của 
hãng hàng không Air France trực chỉ Paris. Mục đích của chuyến đi là thăm viếng, để nâng 
đở tinh thần, an ủi; giới thiệu võ sư Phong với một vài người bạn trong giới y khoa mà tôi 
biết đồng thời đại diện anh chị em Texas trợ giúp một phần tài chánh cho việc chữa bệnh vì 
võ sư Phong sang Pháp với tư cách công dân Việt nam nên không được chính quyền Pháp 
cũng như đoàn thể tư nhân nào giúp cả mà tiền chữa bệnh tại Pháp cũng như tại Koa kỳ quá 
cao. Chúng tôi trở về Houston vào ngày 26 tháng 3 năm 1995. Khi chúng tôi về thì võ sư 
Phong đã được chữa bằng phương pháp chemo-therapy 4 lần và chỉ còn 2 lần nữa thì xong và 
sau đó phải trở về Việt nam. 
              Lần thứ hai gập võ sư Phong cũng ở Paris vào tháng 8 năm sau (1996) dịp Đại hội 
Vovinam Việt Võ Đạo Thế giới lần thứ hai nhóm họp. Lần này tôi tưởng không được gập võ 
sư Phong vì khi ra phi trường Tân Sơn Nhứt, võ sư Phong bị công an giữ lại và đưa về Tổng 
nha “làm việc”. Nhưng cuối cùng gần ngày đại hội võ sư Phong cũng đến được Paris. Trong 
suốt thời gian đại hội võ sư Phong làm việc với anh em chúng tôi không ngừng nghỉ nhưng: 
“sau Đại hội, Phong được đưa vào bệnh viện Paris để cắt ít xương hông vì đã mục nát và 
được thay vào đó một thanh platin với một miếng plastic giữa hai khớp xương gập 
nhau….tình trạng lúc này đã bê bết lắm rồi” (trích bài Gập Nhau Lần Cuối ký tên Ngô Hữu 
Liễn đăng trong Đặc san Đai hội Thế giới Vovinam Việt Võ Đạo-Houston, Texas 1998 trang 
56). 
                Lần thứ ba tôi gập lại võ sư Trần Huy Phong vào tháng 6 năm 1997 và cũng là lần 
cuối. Ngày 10 tháng 6 năm 1997, võ sư Trần Nguyên Đạo, em ruột võ sư Phong gọi điện 
thoại từ Paris cho biết bệnh tình của võ sư Phong “hết thuốc chữa”, bác sĩ đã cho xuất viện. 
Võ sư Đạo sửa soạn đưa võ sư Phong về để chết tại quê hương Việt nam. Tôi có ý định sang 
Paris một chuyến nữa. Tôi bèn vào sở lo thu xếp công việc cùng mua vé máy bay và ngày 19 
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tháng 6, tôi đã có mặt tại Paris. Theo chương trình võ sư Phong sẽ về Việt nam vào ngày 25 
tháng 6 và tôi sẽ trở về Hoa kỳ vào 26 tháng 6, nhưng do sự trục trặc về vé máy bay, nên 
chuyến về Việt Nam của võ sư Phong phải hoãn đến 27 tháng 6 nên tôi về Hoa kỳ trước một 
ngày (26/6/97). Sáng 26 tháng 6 tại Paris “tôi bắt tay anh lần cuối. Không, hai tay anh nắm 
chặt hai tay tôi mới đúng. Lần này anh không tiễn tôi như những lần khác mà chỉ giơ tay và 
nói Thôi anh đi.” (trích bài Gập Nhau Lần Cuối đã trích dẫn). Biết được câu chuyện giữa tôi 
và võ sư Phong, nhà thơ Phương Ly tại Houston thay tôi cảm tác một bài thơ lấy lời nói cuối 
cùng của võ sư Phong và tôi làm ý chính: 
 
                                         Tiếc Thương 
                                          Tưởng niệm Cố Võ sư Trần Huy Phong 
 
                          “Thôi Anh Đi”…Lời từ ly ngấn lệ 
                          Có bao giờ còn được gập lại nhau! 
                          Tuổi hoa niên chôn THƯƠNG TIẾC muôn sầu 
                          Nghe phù du tựa hồn xưa vọng lại… 
 
                          Tin…”ANH ĐI”…nghe hồn đau tê dại 
                          Tình ĐỆ- HUYNH theo Anh tận huyệt sâu 
                          Nhớ công Anh từ ngày tháng ban đầu 
                          Cả một đời hiến dâng cho Môn Phái 
 
                          Bao gian nan khổ đau không quản ngại 
                          Anh quên mình cho “Cách Mạng Tâm Thân’ 
                              Trần Huy Phong !...Tin Yêu…Tỏa xa gần 
                              Kiếp hào hùng sống tinh thần Võ Đạo 
 
                              Được cùng Anh theo Võ Sư Sáng Tổ 
                              Nguyện phát huy Việt Võ Đạo nơi nơi 
                              Đem Tinh Hoa Dân Tộc chiếu rạng ngời 
                              Trường tồn mãi giữa Năm Châu Bốn Bể 
 
                                                        Phượng Ly  
                                                        (5-18-98) 
  

                   
 
 
 
 
 
 
 
 

       Hình 9: Quang cảnh Lễ Cầu Siêu cho võ sư Trần Huy Phong tại chùa Linh Sơn 
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Tổ chức Đại hội Vovinam Việt Võ Đạo Thế giới kỳ Ba tại Houston, Texas tháng 5 
          năm 1998: 
 
 
 
          Trong nhiệm kỳ này, Vovinam Việt Võ Đạo Texas hân hạnh được đứng lên tổ chức 
Đại hội Vovinam Việt Võ Đạo Thế giới lần thứ ba từ ngày 29 đến 31 tháng 5 năm 1998 
tại thành phố Houston, bang Texas. Đây là Đại hội giữa nhiệm kỳ của Vovinam Việt Võ Đạo 
Thế giới nên chỉ có 36 võ sư đại diện về tham dự. Chủ điểm của đại hội là tường trình sinh 
hoạt những năm qua của các Liên đoàn thuộc Âu Châu, Úc Châu và Mỹ Châu, thảo luận về 
chương trình huấn luyện quốc tế, chương trình thi quốc tế và đẳng cấp quốc tế. Ngoài ra các 
võ sư tại Hoa kỳ cũng đã xúc tiến việc thành lập và bầu cử Liên đoàn Hoa Kỳ. Võ sư Lê 
Trọng Hiệp trú ngụ tại San Francisco, bang California đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Hoa kỳ 
nhiệm kỳ này. 
 

 
Hình 10: VS Hồng đai ngày lễ tưởng niệm 1998 tại Houston 

 
          Thăm viếng Vovinam Việt Võ Đạo North Caroliona tháng 11 năm 1999: 
 
           Tháng 11 năm 1999 thể theo lời mời của võ sư Huỳnh Trọng Tâm, võ sư đặc trách 
Vovinam Việt Võ Đạo vùng North Carolina, một phái đoàn gồm 5 võ sư và 12 huấn luyện 

viên đã lên Charlotte, bang North Carolina thăm 
viếng thân hữu và biểu diễn võ thuật cùng với anh 
chị em North Carolina. Phái đoàn Texas gồm võ sư 
Nguyễn Thế Hùng, Võ Trung, Võ Thành Long, 
Nguyễn Văn Đỏ, Nguyễn Chính và 12 anh chị em 
huấn luyện viện (Kevin TK Nguyễn, Nguyễn Anh 
Thy, Lê Quang Danh, Lê Đức An, Nguyễn Hữu Trí, 
Trần Quang Dũng, Tăng Minh Tâm, Nguyễn Anh 
Tuấn, Trần Quốc Triệu, Trần Quốc Khánh, Trần Vũ 
và Hà Quốc Dũng). Vsnt Nguyễn văn Cường từ 
Oklahoma City cũng bay lên đó trợ giúp, khuyến 

khích anh chị em Vovinam Việt Võ Đạo trong chuyến đi này.  
 
          Danh sách võ đường đang hoạt động: 

lcvzvnbcnkhsd 
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       Đọc lại Đặc san Đại hội Thế giới Vovinam Việt Võ Đạo, ấn hành tháng 5 năm 1998 
trong kỳ họp đại hội ở thành phố Houston, tôi thấy số các võ đường tại Texas tăng tiến đều từ 
một võ đường sau tăng lên 7 (kiểm kê 1992), lên 10 (kiểm kê 1993) và nay 1998 số võ đường 
đang hoạt động là 12 (kiểm kê 1998): 
        Vùng Dallas-Fort Worth: 

1- Võ đường Fort Worth: 5537 ½ Belknap St. Fort Worth, Texas 77117 
2- Võ đường Arlington: 1115 E. Pioneer Pkwy # 112, Arlington, Texas 76010 
3- Võ đường Garland (Giáo xứ Đức Mẹ Hàng Cứu Giúp): 2121 Apollo Rd. Garland, 

Texas 76044. 
4- Võ đường Irving (Chùa Liên Hoa): 2014 Rose Street, Irving, Texas 75061 
5- Võ đường St. Rita Catholic Church: 5550 E. Lancaster Ave. Fort Worth, Texas 

76112. 
6-  Võ đường Mansfield Martial Art Studio: 3921 Mansfiled Hwy, Fort Worth, Texas 

76119 
7- Võ đường Results Sports & Fitness: 2201 E. Loop 920N, Fort Worth, Texas 76181. 

          Vùng Galveston – Houston: 
8- Võ đường Chùa Linh Sơn: 13506 Ann Louise, Houston, Texas 77086 
9- Võ đường Hammerly: 2119 Barr Street, Houston, Texas 77064 
10- Võ đường University of Houston: 4800 Calhoun Sreet, Houston, Texas 77007 
11- Võ đường Chùa Việt nam: 1002 Synot Road, Sugarland, Texas 77478 
12- Võ đường Galveston: 1506 21st Street, Galveston, Texas 77550 

          
                

Giai đoạn 2000-2002: Chủ tịch Ban Chấp hành: Vs Nguyễn Chính. 
                                              Chủ tịch Hội đồng Võ sư: Vs Nguyễn Thế Hùng. 
 
        Sau khi võ sư Nguyễn Thế Hùng mãn nhiện kỳ Chủ tịch BCH vào cuối năm 1999, anh 
chị em võ sư bầu võ sư Nguyễn Chính trong cương vị chủ tịch BCH của nhiệm kỳ mới thì tôi 
lại xin từ nhiệm Chủ tịch HDVS Texas.Võ sư Nguyễn Thế Hùng lại được anh chị em võ sư 
tín nhiệm trong nhiệm vụ Chủ tịch HDVS Vovinam Việt Võ Đạo Texas. 
                    Chủ tịch                                                Nguyễn Chính 
                    Phó Chủ tịch Nội vụ                             Bùi Khắc Hùng 
                    Phó Chủ tịch Ngoại vụ                         Võ Thành Long 
                    Ủy viên Xã hội                                      Nguyễn Văn Đỏ 
                    Ủy viên đặc trách vùng DFW               Lê Huy Chương 
                    Ủy viên đặc trách vùng Houston          Nguyễn T.K 
                    Ủy viên đặc trách vùng Galveston       Lê Đoàn 
 
Võ sư Nguyễn Chính còn mời võ sư Võ Trung làm cố vấn cho Ban Chấp hành. 
 
        Không biết có phải do sự thúc dục của anh linh Sáng tổ Nguyễn Lộc hay không mà 
trong nhiệm kỳ chủ tịch này của võ sư Nguyễn Chính, con trai thứ của võ sư Sáng tổ có 
nhiều công việc phải làm và đáng ghi nhớ: 
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1- Tham dự Đại hội Vovinam Việt Võ Đạo Thế giới nhóm họp tại Santa Ana, California 
từ 17 đến 20 tháng 8 năm 2000.  

 
      Đây là đại hội thế giới lần thứ 4.Thành phần tham dự có 122 võ sư thuộc 11 quốc                
      gia. Phái đoàn Texas sang tham dự gồm các võ sư Ngô Hữu Liễn, Lê Văn Phúc,         
      Nguyễn Thế Hùng, Võ Trung, Võ Thành Long, Nguyễn Văn Đỏ, Nguyễn T. K và       
      12 huấn luyện viên sang tăng cường cho Ban Tổ chức. 
 

 
Hình 11: Phái đoàn Texas Tham Dự Đại Hội Vovinam 2000 tại California 

 
Trong đại hội này võ sư Nguyễn văn Cường (Oklahoma) tái đắc cử Tổng Thư Ký 
HDVS/LDMP. Võ sư Trần Nguyên Đạo (Paris, Pháp quốc) đắc cử Chủ tịch Tổng Liên 
Đoàn VVN-VVD Thế giới thay thế võ sư Ngô Hữu Liễn mãn nhiệm và không tái ứng 
cử. Võ sư Nguyễn Thế Hùng (Houston, Texas) đắc cử Chủ tịch Liên Đoàn Hoa kỳ thay 
thế võ sư Lê Trọng Hiệp mãn nhiệm và không tái ứng cử. Ngoài ra đại hội tiếp tục thảo 
luận và biểu quyết các cơ chế để củng cố hệ thống tổ chức Môn phái như chương trình 
huấn luyện quốc tế, quy ước quốc tế về đẳng cấp; tổ chức trình luận án …. 
 

2- Tham dự Vovinam Reunion tại bang Florida vào đầu tháng 9 năm 2001: 
 

Bà Nguyễn Lộc, phu nhân võ sư Sáng tổ xuống Florida thăm gia đình người con trai út 
là Mục sư Nguyễn Quang nên anh chị em Vovinam Việt Võ Đạo tại địa phương muốn 
dịp này có một số võ sư và huấn luyện viện các nơi khác về gập mặt.  
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Hình 12: VS Texas tại phi trường Florida trong chuyến tham dự Vovinam Reunion 2001 

 
Phái đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Texas sang tham dự gồm gia đình các võ sư: Ngô 
Hữu Liễn, Nguyễn Thế Hùng, Võ Trung, Nguyễn văn Đỏ và Nguyễn Chính. Thành 
phần tham dự,  ngoài phu nhân võ sư Sáng tổ, gia đình Mục sư Nguyễn Quang, các võ 
sư địa phương như võ sư Vũ Đức Thọ, Lương Thuận Vui, Lê Văn Tú, còn có vsnt 
Nguyễn Văn Cường thuộc Oklahoma, võ sư Huỳnh Trọng Tâm, Huỳnh Thu Hà từ 
North Carolina. Võ sư Nguyễn Đình Thư từ Vancouver, Canada và cô Đỗ Hoàng 
Nghĩa từ Seattle, Washington. Đây chỉ là cuộc họp mặt có tính cách gia đình vui vẻ và 
cảm thông. 
 

3- Đón võ sư Chưởng môn tại Santa Ana, California cuối tháng 11 năm 2001:  
 
       Khi võ sư Chưởng môn Lê Sáng từ Seattle xuống Santa Ana, bang California trong 
cuộc viếng thăm Hoa kỳ lần đầu tiên. Các võ sư niên trưởng dự tính mấy buổi họp mặt với 
võ sư Chưởng môn nên vsnt Ngô Hữu Liễn (Houston, Texas), Nguyễn Văn Cường 
(Oklahoma City, Oklahoma), Lê Trọng Hiệp (San Francisco, California), Phan Quỳnh 
(San Diego) về Santa Ana, California để tham dự buổi họp mặt với võ sư Chưởng Môn sau 
hơn một phần tư thế kỷ xa cách. Buổi họp mặt tại nhà vsnt Nguyễn Dần. Một kỷ niệm 
trong chuyến đi là việc “nhỡ tầu bay” của Vsnt Nguyễn Văn Cường và việc “đóng xa lộ” 
đối với hai anh em chúng tôi. Theo chương trình, Vsnt Cường sẽ lấy vé máy bay từ 
Oklahoma City xuống Houston rồi cùng tôi lên máy bay đến phi trường Los Angeles. Hai 
chúng tôi sẽ thuê xe và lái từ Los Angeles xuống Santa Ana và Vsnt Phan Quỳnh đã lấy 
khách sạn gần Disney Land cho 3 chúng tôi trước. Nhưng máy bay từ Oklahoma xuống 
Houston, vì thời tiết quá xấu nên đã xuống trễ mất gần một tiếng đồng hồ thế là Vsnt 
Nguyễn Văn Cường “nhỡ tầu” không bắt kịp chuyến để cùng đi với tôi. Vsnt Cường phải 
chờ chuyến bay cất cánh hơn 2 tiếng đồng hồ sau đó. Còn tôi khi đến phi trường Los 
Angeles phải “ngắm ông đi qua, xem bà đi lại” để chờ Vsnt Cường. Cuối cùng, hai chúng 
tôi cũng “hồ hởi” trên xa lộ 405 “đông người” hướng nam rồi chuyển qua xa lộ 22 để về 
khách sạn.Tới nơi thời Vsnt Phan Quỳnh “đã ngủ “được một giấc dài tại khách sạn. Khi 
trở về vì Vsnt Cường vẫn phải đi làm nên để tiết kiệm một ngày nên chúng tôi ra phi 
trường từ tờ mờ sáng. Lái xe lên phi trường LAX chúng tôi cũng lấy xa lộ 22 nhưng đi 
được một khúc thì xa lộ đóng hoàn toàn do việc sửa chữa. Khi ra khỏi xa lộ là chúng tôi 
lạc “vào thành phố lúc trời chưa sáng” và rất ngại trễ máy bay một lần nữa. Cuối cùng 
chúng tôi liều đi theo hướng và may thay sau đó bắt được vào xa lộ 405 về hướng Bắc.  
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4- Đón võ sư Chưởng môn tại Houston tháng 2 năm 2002: dịp Tết Nguyên Đán: 
 
      Tết Nguyên Đán vào tháng 2 năm 2002, vsnt Ngô Hữu Liễn, Lê Văn Phúc và các   
      anh chị em Vovinam Việt Võ Đạo Texas được tiếp đón võ sư Chưởng môn Lê  
      Sáng - từ VN sang thăm Hoa kỳ, vsnt Nguyễn Dần, vsnt Phan Quỳnh và võ sư  
      Kiều Công Lang thuộc VVN-VVD California, và vsnt Nguyễn Văn Cường từ  
      Oklahoma xuống. Ngoài những cuộc hội họp chính thức, những buổi thăm  
      viếng võ đường tại Galveston, Houston, Dallas-Fort Worth, những bữa “thực đàm” 
      cùng những ngày mừng xuân trong gia đình các võ sư, VSCM còn dự Ngày Lễ hội  
       mừng xuân  cùng toàn thể anh chị em và phụ huynh. Ngày Lễ hội được tổ chức tại  
       nhà hàng Kim Sơn và có gần 1000 người tham dự. VSCM, quý vị VSNT cùng một  
       số võ sư và huấn luyên viên của Texas cũng tháp tùng VSCM sang bên bang  
       Louisiana thăm gia đình ông bà Nguyễn Quang Hải, gia đình ông bà Vũ Văn Y  
       (em trai và em rể của võ sư Sáng tổ Vovinam Nguyễn Lộc). 
 

   
Hình 13: VS CM Lê Sáng tại Houston Tết 2002 

 

 
Hình 14: VS CM Lê Sáng tại Võ Đường Hoa Lư Tháng 2 năm 2002 

 
5- Tham dự Đại hội Vovinam Việt Võ ĐạoThế giới lần thứ 5 tổ chức từ ngày 1 đến ngày 7 

tháng 7 năm 2002 tại Paris, Pháp quốc:   
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          Đại hội Thế giới lần thứ 5 là đại hội giữa nhiệm kỳ nên ngoài công việc kiểm điểm     
          công tác cùng điều chỉnh chuơng trình làm việc, HDVS/LDMP ủy quyền cho Ban       
          Kỹ  thuật Quốc tế phối hợp với Liên đoàn VVN-VVD Pháp quốc tổ chức một cuộc  
          tranh giải có tầm vóc quốc tế, mệnh danh là là Giải Vô Địch Thế Giới VVN-VVD   
          (Vovinam World Cup). Giải vô địch này quy tụ 185 vận động viên, 300 tham dự  
          viên thuộc 14 quốc gia: Đức, Bỉ, Bạch Nga (Belerus), Pháp, Cộng hòa Nga  
          (Russia), Thụy sĩ, Ukraine, Algeria, Senegal, Cote d’Ivoire, Canada, Hoa kỳ, Úc  
          Đại Lợi và Việt Nam.                                                                                                          

    Phái đoàn Texas sang tham dự gồm võ sư Ngô Hữu Liễn, Nguyễn Thế Hùng, Võ 
Trung, Võ Thành Long và gia đình, Nguyễn T.K và một số vận động viên nhưng chỉ 
có huấn luyện viên Võ Như Thùy đoạt huy chuơng bạc về Côn. 
Vsnt Nguyễn Văn Cường xuống Houston rồi cùng phái đoàn Texas bay sang Paris, 
Pháp quốc. Sau đại hội, phái đoàn Texas được vợ chồng võ sư Phi Long thuộc Liên 
đoàn Pháp hướng dẫn chuyến du lịch vòng Âu Châu bằng đường bộ: xuống phía nam 
nước Pháp, qua Lục Xâm Bảo, qua Monaco rối vào phía nam Ý đại lợi, vọt lên miền 
bắc Ý đại lợi, qua Áo, vào Đức trước khi trở vế Pháp. Chúng tôi thuê một xe nhỏ và 
một xe van đủ để chở phái đoàn Texas và vợ chồng Võ sư Phi Long/Lan. 
        Chuyến đi này cũng có rất nhiều kỷ niệm. Một kỷ niệm đáng nhớ là một buổi 
chiều gần tối khi vào đến Đức quốc chúng tôi bị lạc. Lạc đây là lạc đường chứ không 
phải lạc nhau. Tuy đi hai xe nhưng chúng tôi đều có walkie-talky và điện thoại tay. Võ 
sư Võ Trung đã du học và ở nhiều năm tại Đức dùng tiếng Đức để hỏi đường nhưng 
khi biết chúng tôi từ Koa kỳ sang nên mấy người Đức này không nói tiếng Đức mà 
muốn nói tiếng Anh để thực tập nên mất khá nhiều thời giờ mà người xốt ruột nhất là 
tài xế Võ Thành Long.  
          Chúng tôi quen như ở Hoa kỳ nên quên mất là ở Âu Châu người dân thường ngủ 
trưa và các hàng quán đều đóng cửa giờ này. Chúng tôi đi tìm tiệm ăn thì không nơi 
nào mở cửa. Chúng tôi phải vào tiệm thực phẩm mua đồ lạnh và thầy trò ra ngồi góc 
đường ăn.  
         Một kỷ niệm nữa là chúng tôi ngừng tại một “restarea”, võ sư Võ Thành Long 
kêu một cô hàng bán cho 5 ly cà phê và mỗi ly 2 Euro (hơn hai đô la), cô nàng bầy 5 ly 
thuộc loại “ly nhỏ như hạt mít” trước mặt. Võ sư Long bèn đổ cả năm ly vào chiếc ly 
giấy cầm theo và uống tỉnh bơ làm cho cô bán hàng mũi lõ, mắt xanh, tóc vàng kinh 
ngạc đến nỗi mắt trở thành xanh lè.  
         Việc huấn luyên Lưu Quang Anh bỏ cuộc thi đấu vì “không có cơm Việt Nam” 
cũng là một kỷ niệm. Việc 5 võ sư vào nhà hàng Tầu gọi 10 phần ăn cũng chỉ có trong 
phái đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Texas. Việc võ sư Long đơn thương độc mã, không 
bản đồ, không người hướng dẫn địa phương lái xe vào Paris thì đúng là “điếc không sợ 
súng”. Nghĩ rằng tháng 7 trời Paris không lạnh nên không đem theo áo ấm và anh chị 
em bị lạnh cóng cũng là một kỷ niệm. Việc bỏ xe hơi ở ngoại ô và đi xe lửa vào 
Venice, Ý đại lợi cũng là một kinh nghiệm do sự chỉ dẫn của võ sư Bảo Lan, một du 
học sinh trước 1975 và sau 1975 ở lại đi làm, lấy vợ người Ý và mở lớp Vovinam Việt 
Võ Đạo cho người ….Ý học.... 
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Hình 15: VSNT Ngô Hữu Liễn (TX) và Nguyễn Văn Cường (OK) với phái đoàn Vovinam Senegal Phi-

Châu tại ĐH Thế Giới Paris Pháp 2002 
 

 
Hình 16: Phái đoàn Texas với  Phái đoàn Algeria tại ĐH Vovinam Thế Giới 2002 Paris Pháp 
 

6- Tiễn đưa VSCM về lại Việt Nam từ thành phố Seattle,  bang Washington: 
 

Sau khi thăm Hoa kỳ gần một năm mà chặng cuối là thành phố Seattle, bang 
Washington, VSCM trở về Việt Nam vào đầu tháng 9 năm 2002. Vsnt Nguyễn Văn 
Cường từ Oklahoma City xuống Houston để rồi cùng Vsnt Ngô Hữu Liễn của Texas 
bay lên Seattle tiễn đưa VSCM, đồng thời thảo luận những chương trình khẩn thiết cho 
Môn phái. 
 

7- Việc xây cất Võ đường Hoa Lư tại Houston: 
 
Trong năm 2002 có một sự không nên quên đó là việc khánh thành võ đường Hoa Lư, 
tại đường Synott, thuộc Houston. Đây có thể nói là võ đường duy nhất tại Hoa kỳ mà 
võ sư Võ Trung đã bỏ nhiều trăm ngàn mỹ kim để xây dựng nên. Võ đường cao lớn, 
khang trang, rộng 4000 feet vuông trên một thửa đất chu vi hơn một mẩu tây. Rất tiện 
lợi để tổ chức các buổi lễ, khóa thi, giao đấu…và có thể huấn luyện được từ 70 đến 80 
môn sinh cùng một lúc. 
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        Giai đoạn 2003-2005: Chủ tịch Ban Chấp hành: Vs Lê Huy Chương. 
                                             Chủ tịch Hội đồng Võ sư: Vs Nguyễn Thế Hùng. 
 

                 So sánh danh sách võ đường đang hoạt động trên vùng Dallas-Fort Worth với số võ 
đường của vùng Galveston, Houston thì số võ đường trên vùng Dallas-Fort Worth nhiều hơn 
trong giai đoạn này nên các võ sư đã bầu võ sư Lê Huy Chương làm Chủ tịch Ban Chấp hành 
cho nhiệm kỳ 2003-2005. Ban Chấp hành do võ sư Lê Huy Chương thành lập gồm: 

                     Chủ tịch                                                   Lê Huy Chương (Dallas) 
                     Phó Chủ tịch                                            Nguyễn T.K (Houston) 
                     Tổng Thư Ký                                           Nguyễn Chánh (Fort Worth) 
                     Ủy viên đặc trách Huấn luyện                 Lê Đoàn (Galveston) 
                     Ủy viên đặc trách Khảo thí                     Võ Trung (Houston) 
                     Ủy viên Tài chánh                                   Võ Đạt (Dallas) 
                     Ủy viên đặc trách vùng DWF                  Nguyễn Dự (Fort Worth) 
                     Ủy viên đặc trách vùng Houston             Nguyễn Anh Thy (Houston) 
                     Ủy viên đặc trách vùng Galveston         Lê Thanh Tùng (Galveston) 
 
                   Võ sư Lê Huy Chương mời vsnt Ngô Hữu Liễn làm cố vấn Ban Chấp hành. Ngoài  ra, 

ban cố vấn còn có Ông Nguyễn Văn Tường, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia 
Dallas và vùng phụ cận, luật sư Nguyễn Xuân Phước và ông bà Nguyễn Châu, đại diện phụ 
huynh môn sinh. 

                    Võ sư Lê Huy Chương sau vì bận việc gia đình cũng như công việc tại sở làm nên 
giao cho võ sư Nguyễn T.K, Phó Chủ tịch xử lý thường vụ Ban Chấp hành cho đến hết 
nhiệm kỳ cuối năm 2005. 

     
                    Tham dự Hội diễn tại San Jose, California: 
 
                   Vào tháng 7 năm 2003, võ sư Nguyễn thị Cẩm Bình có tổ chức một buổi họp mặt có 

giao đấu võ thuật tại San Jose, California. Võ sư Võ Trung, huấn luyện viên Võ Vi Vi, 
         huấn luyện viên Dương Trung và tôi sang tham dự. Sở dĩ Vsnt Nguyễn Văn Cường và tôi 

sang tham dự là do lời yêu cầu của VSCM muốn chúng tôi “yểm trợ tinh thần” cho Ban Tổ 
chức. 

  
                    Tổ chức Đại hội Vovinam Việt Võ Đạo Thế giới kỳ 6 vào 30, 31 tháng 7 và 01 
                    tháng 8 năm 2004 tại Houston:  

 
           Đại hội Vovinam Việt Võ Đạo Thế giới lần thứ 6 lại một lần nữa được tổ chức tại 

         Houston, Texas. Đại hội có 27 võ sư tham dự, đại diện cho 114 võ sư thuộc 14 quốc gia. 
Mục tiêu thứ nhất của đại hội là bầu cử những nhiệm vụ quan trọng trong cơ cấu Tổng Liên 
Đoàn do nhiệm kỳ 4 năm đã hết. Võ sư Trần Nguyên Đạo (Paris, Pháp quốc) đã đắc cử Tổng 
Thư Ký HDVSLD Tổng Liên Đoàn thay thế Vsnt Nguyễn Văn Cường (Oklahoma City, 
Oklahoma) hết nhiệm kỳ và không tái cử.Võ sư Nguyễn Thế Trường (Lyon, Pháp quốc) đắc 
cử Chủ tịch Tổng Liên Đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Thế giới. Chủ tịch Liên đoàn Hoa kỳ 
cũng được bầu lại để thay thế võ sư Nguyễn Thế Hùng hết nhiệm kỳ nhưng không đủ túc số 
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nên cuộc bầu cử không thành và võ sư Nguyễn Thế Hùng phải xử lý thường vụ cho đến khi 
được bầu lại. 

                     Mục tiêu kế tiếp là thảo luận các đề nghi và tu chính: 
- Dự án Chương trình Huấn luyện Quốc tế do võ sư Lê Công Danh và Trần Nguyên Đạo 

đề nghị. 
- Dự án tu chính các cơ cấu tổ chức Vovinam Việt Võ Đạo Thế giới do Vs Lý Hoàng Cát 

Long (Chicago IL) đề nghị. 
- Đề nghị tu chính các cơ cấu và sinh hoạt do võ sư Dương Quang Việt ( Stuttgart, Đức 

quốc) 
- Đề nghị tu chính sơ đồ tổ chức Vovinam Việt Võ Đạo Thế giới của Vsnt Nguyễn Văn 

Cường. 

- Đề nghị tu chỉnh Qui Ước Đẳng cấp Quốc tế của VSnt Nguyễn Văn Cường. 
- Ngoài ra trong đại hội một kỳ thi cho cấp hồng đai cũng được tổ chức do Vsnt Ngô 

Hữu Liễn làm chánh chủ khảo, 3 Vsnt Lê Trọng Hiệp, Phan Quỳnh, Lê Văn Phúc làm 
giám khảo và Vsnt Nguyễn Văn Cường làm Thuyết trình viên kiêm Thư ký. Kết quả võ 
sư Tan Jean Rousset thuộc Vovinam Việt Võ Đạo Thụy sĩ được thăng Chuẩn Hồng đai 
với tiểu luận Kỹ Thuật Tự Vệ cho những Người Tật Nguyền Ngồi Xe Lăn và  

Võ sư Phạm Đình Tự thuộc Vovinam Việt Võ Đạo Canada được thăng Hồng Đai đệ nhất 
cấp với tiểu luận Phương Pháp Huấn Luyện Kỹ Thuật Vovinam Việt Võ Đạo từ Tự Vệ Nhập 
Môn đến Hoàng đai đệ nhất. 
            Buổi tối ngày bế mạc đại hội, một dạ tiệc được tổ chức tại nhà hàng Fu-Kim 2615 
Fannin, Houston-Texas, gồm gần 1000 võ sư, huấn luyện viên, quan khách và thân hữu 
tham dự. Trong buổi tiệc ngoài phần biểu diễn võ thuật, trình diễn văn nghệ còn có nghi 
thức vinh danh các võ sư niên trưởng hiện diện sau hơn 50 năm hoạt động cho môn phái và 
chúc mừng các vị về nghỉ hưu: đó là các Vsnt Nguyễn Dần, Lê Trọng Hiệp, Nguyễn Văn 
Cường, Lê Văn Phúc, Phan Quỳnh và Ngô Hữu Liễn. Các vị võ sư niên trưởng cũng đã 
được mời làm thành viên của Hội Đồng Tư Vấn Vovinam Việt Võ Đạo Thế giới trong đại 
hội. Một lễ rước quốc kỳ của 14 thành viên quốc gia thuộc Tổng Liên Đoàn: Bỉ, Pháp, Đức, 

 
Hình 17: Lễ Tưởng Niệm 2004 tại Houston 
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Hoa kỳ, Úc đại lợi, Thụy sĩ, Gia nã đại, Bạch Nga, Ukraina, Siberia (thuộc Liên bang Sô 
viết cũ) Tyumen-Nefteyugansk (thuộc Liên bang Sô viết cũ), Algeria, Marocco và Senegal 
vào hội trường cũng là một đặc điểm của dạ tiệc bế mạc đại hội. 
 
       Mất mát của Vovinam Việt Võ Đạo Texas trong năm 2004: 
        
       Năm 2004, Vovinam Việt Võ Đạo Texas đã mất mát to lớn đó là sự ra đi của võ sư 
Nguyễn Văn Lương thuộc Dallas và huấn luyện viên Trần Quốc Triệu thuộc Houston. 
       Võ sư Nguyễn Văn Lương, nguyên là một sĩ quan phi công của QLVNCH và học 
Vovinam Việt Võ Đạo tại trung tâm Vovinam Nha Trang. Võ sư Lương là một võ sư rất 
năng động: đều đặn tập luyện võ thuật, mở võ đường, tham gia nhiều nhiệm vụ điều hành 
môn phái tại Texas, sinh hoạt cộng đồng và chủ nhân của một xưởng kỹ nghệ lớn Con trai 
con gái đều là huấn luyện viên. Riêng bà Lương thì trợ giúp chồng con tối đa. Không hoạt 
động nào, sinh hoạt nào của Vovinam Việt Võ Đạo Texas thiếu bóng bà Lương. Đại hội 
Vovinam Việt Võ Đạo Thế giới tại Houston vào cuối tháng 7 năm 2004, dù bệnh tình võ sư 
Lương đã đến hồi nguy kịch bà Lương vẫn đưa võ sư xuống tham dự. Ngồi bên tôi, thấy võ 
sư Lương quá mệt nên tôi có nói để võ sư vào phòng bên cạnh nằm nghỉ nhưng võ sư 
Lương cố nở nụ cười và nói: “Em ngồi dự được mà, thầy để mặc em” và chỉ ít tháng sau võ 
sư Nguyễn Văn Lương qua đời để lại bao thương tiếc cho gia đình, bạn bè và đồng môn.  
        Người thứ hai của Vovinam Việt Võ Đạo Texas ra đi vào cuối tháng 7 năm này (2004) 
là huấn luyện viên Trần Quốc Triệu. Huấn luyện viên Triệu được đào tạo tại Trung tâm 
Chùa Linh Sơn và là một thành viên đắc lực thuộc Nhóm Đặc Nhiệm Texas (Task Force of 
Vovinam Viêt Võ Đạo Texas). Huấn luyện viên Triệu học văn tại đại học Houston, học võ 
tại Chùa Linh Sơn lại đi làm để kiếm tiền chi tiêu. Huấn luyện viên Triệu còn có thời gian 
gia nhập lục quân Hoa kỳ và được gửi đi phục vụ tại chiến trường Iraq. Buổi sáng ngày thứ 
hai của đại hội, võ sư Nguyễn T.K, trưởng nhóm Đặc Nhiệm buồn rầu thông báo cho tôi 
biết là huấn luyện viên Triệu bị tai nạn xe hơi và mất tại bệnh viện đêm hôm trước. Tôi hỏi 
thêm thì được biết là mới ngày hôm trước huấn luyện viên Triêu sau khi lo nhiệm vụ cho 
Đại hội rồi vào sở làm. Khi lái xe ra về bị một tên say rượu lái xe tông vào và làm Triệu tử 
thương. Ngay sau khi tôi được tin, tôi yêu cầu Đại hội ngưng họp để một phút mặc niệm 
tưởng nhớ đến huấn luyện viên Triệu. Đám tang được cử hành theo nghi thức của cựu quân 
nhân Quân Lực Hoa kỳ tại nghĩa trang Veteran Memorial, Houston. Sau đó nhóm Đặc 
nhiệm còn tổ chức theo nghi thức Công giáo và Lễ Cầu siêu theo nghi thức Phật giáo tại 
chùa Linh sơn dù sinh thời, huấn luyện viên Triệu theo Công giáo. Tại Houston có hàng 
trăm huấn luyện viên cấp Hoàng đai, tôi biết khá nhiều, nhưng do cơ duyên tôi gần với 
huấn luyện viên Triệu nhiều hơn. Lý do là ngay sau khi lên Hoàng đai đệ nhất, huấn luyện 
viên Triệu đã gập tôi để hỏi về vụ mở võ đường và nhiều câu hỏi khác nữa liên quan đến 
Môn phái. Triệu còn nói với tôi về dự tính tương lai của Triệu.Việc này gây cho tôi một ấn 
tượng đặc biệt đối với Triệu. Một hôm tôi hướng dẫn lớp huấn luyện viên và có nói là máy 
computer của tôi bị trục trặc dấu khi đánh bài chữ Việt, huấn luyện viên Triệu tình nguyện 
đến nhà tôi và thay bộ chữ VNI bằng bộ chữ VPSKeys mà hiện nay tôi vẩn dùng bộ chữ do 
Triệu tải vào để viết về Triệu. 
        Triệu mất đi nhưng anh chị em không quên Triệu. Trại hè năm 2005 tại Palacios, 
Texas, đúng một năm sau ngày Triệu mất, võ sư, huấn luyện viên và thân hữu cũng vẫn để 
một phút để tưởng nhớ đến Triệu. 
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        Giai đoạn 2005- 2007: Chủ tịch Ban Chấp hành: Vs Nguyện T.K. 
                                                        Chủ tịch Hội đồng Võ sư: VS Nguyễn Thế Hùng. 
 
                   Sau khi võ sư Nguyễn T.K xử lý thường vụ nhiệm vụ chủ tịch Ban Chấp hành cho đến 

hết nhiệm kỳ 2003-2005 thời các võ sư bầu ngay võ sư Nguyễn T.K vào nhiệm kỳ kế tiếp 
2005-2007. Đây là bước đầu trong việc chuyển giao nhiệm vụ hoàn toàn cho các võ sư trẻ. 
Lớp trẻ thuộc nhóm Đặc Nhiệm (task force) Texas đã được huấn luyện kỹ càng về mọi măt: 
võ thuật, võ đạo, kỹ năng tổ chức, có bằng cấp căn hoá cao và nhất là tinh thần kỷ luật tự 
giác. Hy vọng với lớp người trẻ Vovinam Việt Võ Đạo sẽ “tiến nhanh, tiến mạnh”. 
           Vào cuối tháng 4 năm 2006 (từ 28 tháng 4 đến 30 tháng 4 năm 2006), Tổng Liên 
Đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Thế Giới phối hợp với Ủy ban Kỹ thuật quốc tế Vovinam Việt 
Võ Đạo và Liên đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Algeria (chủ tịch là võ sư Mohamed Djouadj) 
tổ chức Giải Vô Địch Thế Giới Vovinam Việt Võ Đạo kỳ 2 (Vovinam World Cup II) tại 
Alger, thủ đô của Algeria dưới sự chủ tọa của ông Yahia Guidoun, bộ trưởng bộ Thanh niên 
và Thể dục Thể thao Algeria với 174 vận động viên, 296 tham dự viên thuộc 10 quốc gia tụ 
về Alger. Rất tiếc vì “đường xá xa sôi” đi Phi châu “diệu vợi” nên không có một thành viên 
nào của Texas sang tham dự.  

                      
                   Tổ chức Trại Hè tại Texas Baptist Encampment-Palacios Texas ngày 23, 24 tháng  
                   7 năm 2005 (Vovinam Summer Camp-2005-Palacios, Texas) và ngày 29 và 30  
                   tháng 7 năm 2006 (Vovinam Summer Camp-2006--Palacios, Texas): 
  
                   Hàng năm Vovinam Việt Võ Đạo Texas thường tổ chức các Trại Hè trước là vui chơi 

giải trí, sau là học hỏi cùng gây tình đồng đội. Năm trước tổ chức tại State park bên Katy, 
năm nay tổ chức tại State park trên Huntville, năm sau tổ chức bên Lake Levington 

         rồi có năm cũng ra bờ biển Galveston để sinh hoạt thêm cho chương trình câu cua, bắt 
ốc…Nói đến bờ biển Galveston đối với anh chị em Vovinam Việt Võ Đạo Texas thì không 
thể nào quên nói tới cặp vợ chồng tuyệt hảo võ sư và bà Lê Đoàn. Không phải vợ chồng võ 
sư Lê Đoàn tiếp đón tận tình và nồng hậu đối với các võ sư niên trưởng, các võ sư thuộc 
trong và ngoài Texas, võ sư và phu nhân vẫn tận tụy lo cho cả huấn luyện viên và môn sinh ở 
khắp nơi có dịp về Galveston nữa. Lúc nào vợ chồng võ sư Lê Đoàn “cũng sẵn sàng tiếp đón 
dù bận thế nào đi chăng nữa”. Mấy người em của võ sư Lê Đoàn đều là huấn luyên viên mà 
trong đó có huấn luyên viên Lê Thu, đã thụ phong Linh mục và làm Cha Phó cho một giáo sứ 
thuộc cộng đồng bản sứ. Cha Lê Thu cũng không bỏ một buổi nghi lễ tôn giáo nào đối với 
anh chị em và gia đình Vovinam Việt Võ Đạo Texas cần đến Cha. Cha Lê Thu hay huấn 
luyện viên Thu rất dễ thương và có tinh thần Môn phái rất cao. Một hôm dự tiệc cưới con 
một võ sư trên Dallas, cha Thu ngồi cùng bàn và có nói với tôi:” Hôm nay, trong bàn này xin 
thầy đừng gọi em là Cha là Linh mục mà xin thầy coi em vẫn như một huấn luyện viên của 
Vovinam Việt Võ Đạo”. Ăn vội vàng cha Thu lại tức tốc lái xe về Houston để ngày chủ nhật 
hôm sau lo tháng lễ. 
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Hình 18: Trại Hè Vovinam 2006 - Palacios Texas 

 
                  Trở lại Trại Hè năm 2005 và 2006, sở dĩ anh chị em Vovinam Việt Võ Đạo Texas chọn 

địa điểm này liên tiếp 2 năm 2005 và 2006 và có lẽ sẽ chọn nơi đây vào những năm kế tiếp lý 
do đây là Trung tâm An dưỡng và Tĩnh tâm của giáo hội Baptist, Texas đầy đủ tiện nghi: có 
nhiều phòng hội với máy lạnh lớn nhỏ khác nhau, có phòng ăn chứa được mấy trăm người và 
quay mặt ra phía vịnh Mễ Tây Cơ, có hồ bơi, sân bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá, có sân 
khấu lộ thiên, có chỗ câu cá, có đường tản bộ dọc theo bờ biển....đặc biệt có phòng ngủ với 
máy điều hòa không khí cho gia đình 2 người, 4 người hoặc 36 người. Trại viên chỉ nhận con 
số 300 mà năm nào cũng đông đủ. Chương trình sinh hoạt Trại cũng như bao nhiêu trại hè và 
sinh hoạt ngoài trời khác thêm vào những buổi học tập cho huấn luyên viên, môn sinh. Vsnt 
Nguyễn văn Cường và tôi được chia đảm nhiệm buổi hội thảo với phụ huynh (parent 
workshop) môn sinh. Năm 2005, theo chương trình,  chúng tôi có một buổi sáng nhưng khi 
hết buổi mà vẫn có nhiều vấn đề do các phụ huynh nêu lên và muốn thảo luân tiếp nên năm 
2006, chúng tôi có đến 2 buổi. Những thắc mắc, câu hỏi, đề nghị không những liên quan đến 
Vovinam Việt Võ Đạo mà phụ huynh còn nêu lên cả vấn đề giáo dục đối với các môn sinh ở 
nhà cũng như ở trường học văn hoá nữa. Chúng tôi đều ghi lại nhận xét và đề nghị của phụ 
huynh rồi chuyền đạt lại cho các võ sư và huấn luyên viên đứng lớp. Những buổi hội thảo 
(workshop) rất hữu ích cho việc giáo dục con em trong quốc gia có nền đa văn hóa. 

 
                 Thăm viếng anh chị em Vovinam Việt Võ Đạo tại miền Nam California tháng 10  
                 năm 2006: 
                  Một phái đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Texas gồm võ sư Nguyễn Thế Hùng, Võ Trung, 

Võ Thành Long, Nguyễn Văn Đỏ, Nguyễn T. K đã thăm viếng anh chị em Vovinam Việt Võ 
Đạo Nam California vào đầu tháng 10 năm 2006. Vsnt Nguyễn Văn Cường cũng không vắng 
mặt trong các chuyến đi như thế này.Vsnt Cường từ Oklahoma City xuống Houston, rồi cùng 
tôi bay sang San Diego, California mấy ngày trước khi “đại đội binh mã” Texas sang sau. 
Vsnt Phan Quỳnh đón chúng tôi tại phi trường San Diego và đưa đến ngay nhà quàn thăm 
xác cụ cố thân sinh võ sư Hà Chí Thành mới mất tại đây. Võ sư Hà Chí Thành và gia đình 
cũng vừa từ Thụy sĩ tới San Diego. Chúng tôi sang sớm vì muốn dành nhiều thời gian với 
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Vsnt Phan Quỳnh và gia đình hơn nữa chúng tôi là hội viên của “Hội Dư giờ” nên không hấp 
tấp làm chi cho mệt. Khi ở San Diego, chúng tôi ở nhà Vsnt Phan Quỳnh và được bà Quỳnh 
làm những món đặc sản chúng tôi ưa thích mà không tìm thấy ở đâu.Các võ sư Houston, sau 
khi tan sở chiều Thứ Năm mới bay sang phi trường Los Angeles, được võ sư trợ huấn Tống 
Tuân đón và đưa xuống San Diego, thành phố gần như cực nam của bang California và đến 
nơi lúc 3 giờ sáng. Lý do của sự chậm trễ 2 tiếng đồng hồ vì xe van do anh em lái hỏng máy, 
không chạy được khi vào đến địa phận thành phố Ẩn Thung (Escondido = Ẩn Thung:Thung 
lũng Ẩn sau rặng núi). Thất hú vía, nếu hỏng trên xe lộ về ban đêm thì chắc phải”ngủ đường” 
mất. Đêm đó tiếng là ngủ khách sạn nhưng thực ra ở đó có mấy tiếng đồng hồ. Sáng hôm sau 
phái đoàn được bà Phan Quỳnh mờ ăn sáng-trưa (brunch) với sự có mặt của võ sư trợ huấn 
Nguyễn Văm Tâm, Tống Tuân. 

                     Những ngày kế tiếp chúng tôi đi thăm võ đường tại Santa Ana, chia từng nhóm nhỏ 
để có đủ thì giờ thăm nhiều anh chị em khác cũng như viếng khu Phước Lộc Thọ... Ba anh 
em ‘già’ chúng tôi đã đến thămVsnt Nguyễn Dần, ăn bánh, uống trà Tầu,  nói chuyện ngày 
xưa nhân Lễ Trung thu. Chúng tôi cũng đến thăm gia đình cô Hương, em ruột Vscm Lê Sáng 
và rất tiếc không có thời giờ ở lại dùng một bữa cơm do lời mời rất nhiệt tình gia đình của cô 
Hương và các cháu. Các anh chị em bên California đã tổ chức một bữa tiệc hải sản (sea-food) 
để khoản đãi phái đoàn và trước khi về lại nhà, các võ sư Texas cũng tổ chức một bữa tiệc 
mời lại anh chị em Nam California để đáp lễ và cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của anh chị em. 
Để tiện việc đi lại, thăm viếng, chúng tôi trú ngụ tại khách sạn Little Saigon Inn trên góc 
đường Brookhurst với Westminster.. Chúng tôi cũng dự tiệc cưới của huấn luyện viên Lưu 
Quang Anh tại khách sạn Mariott. Huấn luyện viên Lưu Quang Anh nguyên ở  Houston và 
đã theo chúng tôi sang Paris tham dự Đại hội năm 2002, nhưng nay chạy theo “ái tình” sang 
California, lấy cô nha sĩ trẻ đẹp tại đây.   

               Sau khi phái đoàn võ sư Texas trở về xứ Cao bồi vào chiều tối Chủ Nhật, Vsnt Nguyễn 
Văn Cường, Phan Quỳnh và tôi còn chu du nhiều danh lam thắng cảnh phần Nam California 
như xuống biển ngắm cá lặn, lên núi nhìn mây bay, vào đồng xem chim hót, đến trại hoa trái 
thưởng thức quả tươi, trái lạ, những bông hoa nở đủ mầu, đầy vườn…và vào cả sòng đánh 
bài của người Mọi Da đỏ (American Indien) để “cho biết”…….trong chương trình “an dưỡng 
tuổi vàng” trước khi chúng tôi rời Nam California.  

                  Để kết thúc bài viết, xin thưa là tôi không dám viết Sử cho Vovinam Việt Võ Đạo 
Texas vì thiếu yếu tố khách quan. Tôi chỉ xin ghi lại những sự kiện có sẵn trong hồ sơ lưu 
cũng như trong trí nhớ “không còn như xưa” của một người gọi là võ sư niên trưởng, võ sư 
“già” ở vào cái tuổi “thất thập cô lai hy”. Tiện đây tôi xin thành thật cảm ơn quý vị võ sư 
niên trưởng cùng toàn thế anh chi em Vovinam Việt Võ Đạo trong và ngoài Texas đã giúp  
tôi hoàn thành nhiệm vụ trong những năm tháng qua. Đặc biệt xin cảm ơn Vsnt Lê văn Phúc 
trong thời gian dài trợ giúp tôi rất nhiều. Gần một chục cuốn đặc san đẹp, nội dung phong 
phú của Vovinam Việt Võ Đạo Texas nếu không có bàn tay và đầu óc của Vsnt, nhà văn Lê 
văn Phúc thì không thể phát hành được. Tôi cũng đặc biệt cảm ơn Vsnt Nguyễn Văn Cường, 
tuy sống ở Oklahoma nhưng lúc nào cũng sát cánh cùng tôi không những lo việc cho 
Vovinam Việt Võ Đạo Texas mà còn lo việc của Vovinam Việt Võ Đạo ngoài Texas. Những 
lúc tôi cần đều có Vsnt Cường giúp đỡ; những lúc tôi nản, đều có Vsnt Cường an ủi và nâng 
đỡ tinh thần; những lúc tôi vui đi chơi hoặc đi công tác Vovinam Việt Võ Đạo đều có Vsnt 
Cường cùng đi…    

      
Houston, tháng 4 năm 2007 


