Vinh danh Cố Võ Sư Trần Huy Phong
Kính thưa quý vị võ sư trưởng thượng, quý vị võ sư trong Hội đồng võ sư lãnh
đạo môn phái.
Kính thưa võ sư Nguyễn văn Cường, Tổng thư ký Hội đồng võ sư lãnh đạo môn
phái.
Kính thưa võ sư Ngô hữu Liễn, chủ tịch Ban chấp hành Tổng liên đoàn Vovinam
Việt võ đạo Thế giới.
Kính thưa Ban tổ chức đại hội
Kính thưa quý vị quan khách, quý vị thân hữu,
Kính thưa tất cả quý vị võ sư và toàn thể các môn sinh tham dự Đại hội Vovinam
Việt võ đạo Thế giới được tổ chức trong các ngày 29, 30, và 31 tháng 5, 1998,
tại thành phố Huston, Texas, Hoa Kỳ.
Kính thưa quý vị,
Trước hết tôi xin chân thành cảm tạ lòng ưu ái của Ban tổ chức Đại hội đã dành
cho tôi vinh dự lớn lao được phát biểu trước Đại hội.
Tuy nhiên vì lý do sức khỏe, tôi rất tiếc và thành thực xin quý vị niệm tình thứ lỗi
cho tôi đã không thể đích thân tới tham dự Đại hội như lòng tôi mong ước.
Để bù đắp phần nào thiếu sót kể trên của cá nhân tôi, và thể theo gợi ý của võ
sư Phan Quỳnh, trong niềm mong ước được đóng góp phần nhỏ bé của mình
vào sinh hoạt của Đại hội, tôi mạo muội gởi tới võ sư Phan Quỳnh –qua băng từ
tính - một vài điều tôi muốn trình bày và chia sẻ cùng quý vị.
Kính thưa quý vị,
Đại hội Vovinam Viêt võ đạo Thế giới năm 1998 này được mệnh danh là Đại hội
“Tinh thần Trần huy Phong” và trong Đại hội này chúng ta quyết định vinh danh
cố võ sư Trần huy Phong như một biểu tượng của môn phái. Đây thật là một
quyết định đúng đắn và sáng suốt của Đại hội sẽ có ảnh hưởng tốt và quan trọng
đối với sự phát triển của môn phái và của phong trào Vovinam Việt võ đạo trong
tương lai.
Thật vậy, cố võ sư Trần huy Phong quả thực là một biểu tượng cao đẹp tuyệt vời
sẽ mãi mãi làm rạng danh môn phái và sẽ là nguồn ánh sáng rực rỡ soi đường
cho mọi thế hệ môn sinh Vovinam Việt võ đạo cùng với các thế hệ thanh niên
Việt nam tiến lên trong tương lai.
Kính thưa quý vị, không phải riêng chúng ta, những người của Vovinam Việt võ
đạo đánh giá cao và hãnh diện biểu dương cố võ sư Trần huy Phong như một
biểu tượng của Vovinam Việt võ đạo, mà dư luận rộng rãi trong và ngoài nước
1

cũng biểu lộ nồng nhiệt lòng cảm phục đối với ông và cũng xem ông như một
biểu tượng của những giá trị cao đẹp nhất của cả một giai đoạn lịch sử vô cùng
khó khăn của dân tộc Việt nam.
Thật vậy, cố võ sư Trần huy Phong yêu quý của chúng ta đã được công nhận và
nồng nhiệt ngợi khen:
- như là “biểu tượng cho một nhân cách sáng ngời và quả cảm trong suốt
40 năm qua khi ông tận tụy cuộc đời mình cho lý tưởng thanh niên và dân
tộc, dân chủ của đất nước Việt nam”
- như là “thể hiện cho sự dũng mãnh của tinh thần thanh niên Việt nam”
trong 40 năm qua khi “những hành động của ông là những hành động
đoàn kết, những hành động hy sinh, những hành động xây dựng, và lịch
sử Việt nam sẽ nhìn ông như những con người đáng được kính trọng
ngang với những vị anh hùng lịch sử quá khứ”
- như là một kẻ sĩ không khoanh tay đứng nhìn đất nước bị đẩy xuống hố
vong thân vong bản, ông đã tham gia bất cứ sinh hoạt nào từ văn hoá đến
chính trị có chủ trương hưng phục lại truyền thống văn hiến của dân tộc
Việt nam cũng như giải trừ chủ nghiã Cộng sản. Kẻ sỹ ấy thực sự đã sống
cả cuộc đời mình vì tha nhân, vì bạn bè và vì dân tộc, với tinh thần “vô
công, vô kỷ, vô danh” vì tất cả những đóng góp và tranh đấu của ông đều
có tính cách thầm lặng không phô trương ồn ào.
- như là “một biểu tượng của kẻ sĩ hôm nay với tinh thần yêu nước và tinh
thần đấu tranh bất khuất trước nhà cầm quyền Cộng sản.”
- như là “một nhà hoạt động văn hóa lỗi lạc, một nhà giáo dục tâm huyết,
một nhà đấu tranh cho nhân quyền và là một anh hùng.”
Kính thưa quý vị,
chúng ta hãnh diện vì những lời ngợi khen đó và chúng ta vui
mừng nhận thấy biểu tượng Trần huy Phong của Vovinam Việt võ đạo được
công nhận là một biểu tượng mang chiều kích dân tộc, thời đại, và lịch sử. Đây
là điều vô cùng phấn khởi, vì như thế, biểu tượng Trần huy Phong sẽ có ảnh
hưởng quan trọng cho sự phát triển của nền võ đạo Việt nam và của dòng sinh
hoạt thanh niên Việt nam.
Đối với chúng ta, biểu tượng Trần huy Phong là thành quả rực rỡ và đắc thắng
của tiến trình Cách mạng Tâm Thân mà Vovinam Việt võ đạo chủ trương như
một đường lối xây dựng và đào tạo các thế hệ thanh niên, như một đường lối tu
dưỡng hành xử, như một đạo sống cho người Việt nam trong thời đại mới cho
tương lai một nước Việt nam mới.
Cố võ sư Trần huy Phong là một môn sinh đồng thời cũng là một nhà lãnh đạo
Vovinam Việt võ đạo, là con người của Cách mạng Tâm Thân. Ông đã tiến hành
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cuộc Cách mạng Tâm Thân cho chính bản thân ông tới chỗ rốt ráo viên mãn để
chính mình trở thành một điển mẫu lý tưởng cho môn sinh Vovinam Việt võ đạo
và cho thanh niên Việt nam.
Vì vậy khi chúng ta vinh danh biểu tượng Trần huy Phong trong đại hội có tính
cách lịch sử này, chúng ta không phải chỉ đơn thuần vinh danh con người cá
nhân của cố võ sữ Trần huy Phong do sự nghiệp lớn lao của ông trong việc xây
dựng và phát huy môn phái.
Chúng ta vinh danh biểu tượng Trần huy Phong là vinh danh một nhân cách cao
đẹp, là vinh danh một mẫu người lý tưởng mà Vovinam Việt võ đạo, với đường
lối Cách mạng Tâm Thân, kỳ vọng sẽ thành tựu nơi mỗi con người của môn sinh
Vovinam Việt võ đạo, sẽ thành tựu nơi mỗi con người của thanh niên Việt nam.
Đó là mục tiêu và chủ trương trồng người của Vovinam Việt võ đạo qua đường
lối Cách mạng Tâm Thân đã được sáng tổ Môn phái Nguyễn Lộc đề ra ngay từ
khi ông khởi đầu thành lập Môn phái vào năm 1938.
Kính thưa quý vị,
Đại hội này cũng đánh dấu 60 năm tồn tại và phát triển của Môn phái và của
phong trào Vovinam Việt võ đạo. Phong trào Vovinam Việt võ đạo ra đời trong
hoàn cảnh lịch sử đen tối của đất nước, khi mà cả dân tộc đang nhục nhã sống
nô lệ dưới ách thực dân Pháp. Khi đó tất cả “các cuộc dấy binh, các cuộc nổi
loạn, các cuộc vận động chính trị nhằm khôi phục lại nền độc lập bằng bạo lực
đều đã thất bại.”. Lúc đó dân trí nước ta chưa thoát khỏi thấp kém, dân khí còn
bạc nhược và dân sinh còn hết sức lạc hậu.
Theo như lời nhà cách mạng Phan chu Trinh thì sau một thời gian dài hàng ngàn
năm sống dưới chế độ phong kiến thối nát, dân ta phần lớn đã đánh mất tư cách
quốc dân độc lập. Vì thế dù cho có dựa vào thế lực bên ngoài mà đánh đuổi
được giặc Pháp thì nước ta rồi ra cũng sẽ sa vào cảnh “dịch chủ tái nô” mà thôi.
Đó là lý do cụ đưa ra khẩu hiệu “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” làm
khẩu hiệu vận động quốc dân cách mạng của mình.
Muốn phục hoạt được tư cách quốc dân độc lập thì trong cuộc duy tân tiến hoá
cùng thời đại ta “phải thâu thái tinh hoa của người, nhưng phải lựa chọn cho tinh
để giữ lấy cái bản ngã đặc sắc, luyện lấy cái tinh thần biệt lập cố hữu của dân
tộc,” “bảo tồn lấy quốc tuý, bồi dưỡng lấy quốc hồn” và phải “luyện lấy tinh thần
tự chủ tự cường, quyết không làm nô lệ cho người đời xưa cũng như không làm
nô lệ cho người đời nay”.
Những khát vọng cách mạng chân chính và những quan điểm văn hóa đúng đắn
kể trên biểu trưng cho tinh hoa của các thế hệ Phan bội Châu, Phan chu Trinh,
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Trần trọng Kim, Phạm Quỳnh, Dương quảng Hàm, Vovinam Việt võ đạo không
phải chỉ tán đồng và chia sẻ mà hơn thế nữa đã tìm cách làm sao cho tất cả
những khát vọng và quan điểm đó trở thành hiện thực nơi các thế hệ thanh niên
Việt nam qua tổ chức Vovinam Việt võ đạo và qua phong trào thanh niên Việt võ
đạo.
Qua hình thức một tổ chức và một phong trào võ thuật “Người Việt nam học võ
Việt nam”, Vovinam Việt võ đạo đề nghị một cuộc Cách mạng Tâm Thân trong
các thế hệ thanh niên Việt nam để tiến hành công cuộc phục nhân làm nền tảng
cho công cuộc phục quốc và kiến quốc.
Vovinam Việt võ đạo đã tự đặt mình vào trong dòng Văn hiến vận động và trong
dòng Cách mạng vận động của dân tộc Việt nam.
Kính thưa quý vị,
Nếu cách mạng là phản ứng mãnh liệt từ tâm thức của một dân tộc trước đoạ lạc
vong thân tập thể để tự mình chuyển hoá hiển sinh, tự mình giải phóng khỏi
cuộc tồn sinh hèn hạ nhục nhã, khỏi cuộc an sinh vong thân đoạ lạc, thì quả
thực phong trào Vovinam Việt võ đạo đã thể hiện khát vọng tự mình chuyển hoá
hiển sinh bằng cuộc Cách mạng Tâm Thân cho thanh niên.
Cách mạng Tâm Thân do Việt võ đạo chủ trương quả thực muốn phục hoạt cái
nhân cách sống xứng đáng của con người Việt nam, quả thực muốn thể hiện cái
nghiã sống chân chính của thời đại nơi con người Việt nam.
Việt võ đạo đã làm Cách mạng trong phạm vi văn hoá, giáo dục và quyết tâm
đứng tách biệt khỏi chính trị giai đoạn để mãi mãi được phục vụ dân tộc, để
trường tồn cùng dân tộc và nhân loại.
Vovinam Việt võ đạo luôn luôn giữ tư thế độc lập của mình, lâm thời có thể hợp
tác nhưng không bao giờ tự đặt mình làm công cụ cho bất cứ chính quyền nào,
cho bất cứ chế độ nào.
Tuy nhiên Việt võ đạo không cản trở bất cứ ai thấm nhuần tư tưởng Cách mạng
Tân Thân của Việt võ đạo dấn thân vào cuộc cách mạng xã hội hay chính trị của
dân tộc.
Kính thưa quý vị,
Ngày nay khi cuộc Cách mạng Cộng sản ở Việt nam, lúc khởi đầu có chung một
khát vọng hiển sinh với toàn bộ dân tộc, nhưng ngay sau khi nắm được quyền
lực lại trở thành một năng lực vô minh tác ác làm đoạ lạc, vong thân, hèn hoá cả
một dân tộc anh hùng.
Ngày nay khi mẫu người Cán bộ Cộng sản mà chế độ đương quyền Cộng sản
tại Việt nam từng ra sức xây dựng và đề cao, đã hoàn toàn tan vỡ xụp đổ thảm
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thương.
Ngày nay khi trong các nước thường tự hào về thành tích bảo vệ nhân quyền tôn
trọng nhân phẩm, hiện tượng xụp đổ và suy đọa thê thảm về nhân cách lại
thường xuyên xảy ra- không phải chỉ trong giới lãnh đạo chính trị mà cho cả giới
lãnh đạo giáo dục và tôn giáo- thì vai trò thời đại và lịch sử của cuộc Cách mạng
Tâm Thân do Vovinam Việt võ đạo chủ trương càng trở thành một nhân tố hiển
sinh tích cực cho thanh niên Việt nam và cho cả thanh niên thế giới.
Kính thưa quý vị
Đại hội Vovinam Việt võ đạo thế giới năm 1998 này là đại hội của tinh thần Trần
huy Phong, của biểu tượng Trần huy Phong. Qua cuộc đời hiện thực và sự
nghiệp phục vụ của cố võ sư Trần huy Phong, biểu tượng Trần huy Phong mà
chúng ta long trọng vinh danh là biểu tượng của Môn phái, quả thực đã biểu hiện
cao độ nhất, đầy đủ nhất tinh thần Cách mạng Tâm Thân và lý tưởng xây dựng
con người để phục vụ dân tộc tổ quốc và nhân loại của Vovinam Việt võ đạo.
Xin trân trọng kính chào và cám ơn toàn thể quý vị.
ĐÀO TRỌNG VINH
(Nguyên Phó tổng thư ký Tổng đoàn Thanh niên Vovinam Việt Võ Đạo)

Video:

https://youtu.be/Mv4Ez9wqHcs (bấm vào nghe tiếp)
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