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Võ Phái Việt Tranh Giải SCFT: 38 Võ Sinh Thắng 86 Trophies

WESTMINSTER (VB) -- Cuộc thi võ thuật Southern California Friendship Tournament hôm Chủ Nhật
24-2-2013 một lần nữa đã mang chiến thắng lớn cho các võ sinh võ đường Daishinkan Martial Arts
Academy, nơi còn có tên gọi khác là Thiếu Lâm Thất Sơn Võ Phái.
Cuộc thi hàng năm này vẫn tổ
chức tại trường trung học Centennial High School ở thành phố Corona, cách Little Saigon khoảng 40
phút lái xe.
Võ phái Daishinkan dưới sự hướng dẫn của võ sư Huỳnh Minh Châu mỗi năm đều
tham dự cuộc thi giải thường niên naỳ.
Năm nay, Daishinkan có 38 võ sinh tham dự, từ 6 tuổi tới
15 tuổi. Tất cả các võ sinh đều ghi tên dự thi cả 3 nội dung: quyền (kata), binh khí (weapon), và
song đấu (sparring).
Kết quả, trong đó có nhiều võ sinh thắng trophies cả ở 3 nội dung thi đấu.
Hình chụp chung, không đầy đủ, nhiều em do phụ huynh đã chở về sớm.
Tổng
kết, 38 võ sinh võ pháí Daishinkan thắng 86 trophies trong cuộc thi giải võ thuật SCFT hôm Chủ
Nhật. Trong đó, số lượng thắng tổng cộng 86 trophies chia ra các thứ hạng:
- 34 trophies giảỉ
nhất. - 27 trophies giảỉ nhì. - 18 trophies giảỉ ba. - 7 trophies giải tư.
Võ sư Huỳnh Minh Châu
cho biết, có phân nửa võ sinh thắng ở cả 3 nội dung quyền, binh khí và song đấu. Trong đó, được
các giám khảo và người xem vỗ tay tán thưởng nhất là 2 em Evelyn Trần (8 tuổi) và Tony Cao (9
tuổi) biểu diễn côn nhị khúc, với 2 tay cầm 2 côn trình diễn những chiêu thế phức tạp.
Về thi binh
khí, một số võ sinh Daishinkan tuy tuổi nhỏ cũng đã chứng tỏ khả năng xuất sắc, như trường hợp
em Tiffany Huỳnh (10 tuổi) biểu diễn đánh thương, và Vince Lý (12 tuổi) biểu diễn đánh Thanh Long
Đao (loại siêu đao được ngài Quan Công dùng làm vũ khí ra trận).
Võ sinh Joe Ross, 6
tuổi, thắng 3 trophies.
Một trường hợp cũng đặc biệt: Trẻ nhất trong võ đường Daishinkan và
thắng cả 3 trophies là em Joe Ross, 6 tuổi.
Võ đường Daishinkan đã mở ra từ gần 14 năm nay, đã
huấn luyện nhiều thế hệ võ sinh, mỗi năm đêù thắng nhiều trophies từ cuộc thi giải võ thuật SCFT.
Cũng nên nhắc rằng trong lễ kỷ niệm 13 năm thành lập võ đường hồi tháng 8-2012 tại
Westminster, Quận Cam với tham dự của hàng trăm võ sinh, phụ huynh và nhiều vị dân cử, Thượng
nghị sĩ tiểu bang Lou Correa khi trao bằng tưởng lục từ Thượng Viện California, đã bày tỏ thán phục
trước các màn biểu diễn Nhu Đạo (Judo) của võ sinh Daishinkan, và nói rằng ông hy vọng trong
những võ sinh hiện diện trong 4 năm nữa sẽ có người đại diện Hoa Kỳ thi đấu Thế Vận Nhu Đạo ở
Brazil 2016.
Võ sinh Tony Cao, 9 tuổi, biểu diễn côn nhị khúc.
Nhưng giữa ước
mơ và thực hiện có rất nhiều khoảng cách. Sau đó, khi phóng viên VB hỏi rằng các em học Nhu Đạo
như thế có đủ sức xin thi Thế Vận hay không, võ sư Huỳnh Minh Châu cười, rằng người ta luyện thi
Thế Vận là tập ngày tập đêm, được ngân sách các Ủy Ban Thế Vận Quốc Gia nuôi dưỡng, đâu có
chuyện mỗi tuần mấy tiếng đồng hồ thế này…
Võ sư Hùynh Minh Châu tâm sự, Nhu Đạo thầy dạy
nơi đây còn kỹ hơn hồi thầy học ngày xưa ở quê nhà. Hồi đó, thầy theo học Nhu Đạo với võ sư Nhật
Bản Haruyoshi Watanabe từ năm 12 tuổi, đến năm 1969 thì được Tổng Cuộc Nhu Đạo VN cấp bằng
giáo sư Nhu Đạo VN và sau đó được chứng nhận cấp huyền đai đệ tứ đẳng năm 1970. Nhưng các võ
đường ở VN thì đông, và các võ sư không thể nhìn hết các võ sinh đứng chật võ đường nổi. Bên này
thì vắng võ sinh hơn, và võ sư Hùynh Minh Châu thì không còn niềm vui nào khác hơn là dạy võ, để
trao truyền những gì một đời thầy đã học từ nhiều võ phái. Thầy cho biết bây giờ hạnh phúc của
thầy là mỗi ngày vào võ đường, hướng dẫn các em học võ là vui rồi.
Võ sinh Vince Lý,
12 tuổi, biểu diễn Thanh Long Đao.
Võ đường Daishinkan dưới sự điều hành của Võ Sư Giám
Đốc Huỳnh Minh Châu, nguyên khởi có tên là Võ Phái Thiếu Lâm Thất Sơn dạy theo tổng hợp nhiều
võ pháí mà ông từng học từ VN, lúc đầu lấy tên tiếng Anh là Vietnam Shaolin Kungfu, nhưng rồi tới
khi ghi vaò máy điện toán thì bị cắt ngắn, nên mới lấy tên là Daishinkan, theo lời đề nghị của đạị lão
võ sư Phan Văn Quang, cựu Chủ Tịch Tổng Cuộc Nhu Đạo VN, lúc sinh thời. Chữ này do cụ Quang
mở sách Thiền Nhật Bản, lấy chữ Daisin là Đại Tín, tức lòng tin lớn. Và võ đường lấy tên này, vì
muốn dạy cả tâm hồn võ đạo cho các em, chứ không chỉ là kỹ thuật quyền cước. Võ đường dạy các
em tổng hợp nhiều kỹ thuật quyền cước binh khí, kết hợp Thiếu Lâm và Nhu Đạo để có thể ứng
dụng trong mọi trường hợp tự vệ từ xa và cả khi đấu vật cận chiến.
Theo nhận xét của giáo sư Hà
Huyền Thanh, một viên chức của Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới, thì võ sư Hùynh Minh Châu
suốt một đời độc thân, vì sau khi tàn cuộc chiến năm 1975 là đi tù cải tạo vì nguyên là sĩ quan

