Người đầu tiên viết sách về lịch sử võ học Việt Nam
Với niềm đam mê cùng tâm huyết mong muốn đóng góp công sức cho nền võ học nước
nhà, nên hơn suốt 10 năm (2001 – 2012) võ sư Phạm Phong đã đi khắp mọi miền đất nước
để tập hợp, nghiên cứu và biên soạn thành công cuốn sách “Lịch sử võ học Việt Nam”,
công trình đầu tiên nghiên cứu một cách có hệ thống về lịch sử võ học Việt Nam.

Võ sư Phạm Phong tên thật là Phạm Đình Phong, sinh năm 1952 tại vùng đất võ An
Nhơn – Bình Định. Vốn xuất thân là con nhà võ cùng với niềm đam mê võ thuật nên
từ thời niên thiếu Phạm Phong đã là môn sinh ưu tú của võ phái Nghĩa Hiệp nổi
tiếng vùng An Nhơn, đồng thời có hiểu biết về nhiều trường phái võ Bình Định cũng
như kiến thức về võ học cổ truyền của Việt Nam. Sau năm 1975, ông làm việc và
giữ chức vụ quan trọng trong ngành thể thao tỉnh Bình Định, đồng thời là Phó Chủ
tịch Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam nên có nhiều thời gian gắn bó với võ thuật
nước nhà. Là người đầy nhiệt huyết, đi đầu trong công tác duy trì và bảo tồn võ
thuật, ông đã vận động, xây dựng nhiều hoạt động võ thuật tại địa phương. Ngoài
ra, ông còn là một “ông bầu” chuyên tổ chức thi đấu và giao lưu đấu võ đài, làm
sống lại phong trào võ thuật rất sôi động một thời tại địa phương.
Thế nhưng, đóng góp quan trọng nhất của võ sư Phạm Phong chính là việc thực
hiện công trình “Lịch sử võ học Việt Nam”. Và ông cũng chính là người đầu tiên và
duy nhất trong nước viết sách nghiên cứu về lịch sử võ học Việt Nam.
Trong những lần gặp gỡ, trao đổi với các võ sư, các môn phái, ông nhận thấy các
sử liệu, hiện vật quý hiếm về võ học không được gìn giữ, bảo quản. Lo sợ nguy cơ
võ học dân tộc dần bị mai một và suy yếu trước sự lan tràn của các dòng võ ngoại,
nên đầu năm 2001, ông dành hết thời gian và tâm huyết, tự bỏ kinh phí đi khắp nơi
trong nước, tìm về những địa phương có phong trào hoạt động võ thuật sôi nổi để
thu thập, nghiên cứu các tài liệu liên quan.
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Chân dung võ sư – kỷ lục gia Phạm Phong với tác phẩm “Lịch sử võ học Việt Nam”.

Cuốn sách “Lịch sử võ học Việt Nam” xuất bản tháng 6/2012 của võ sư Phạm Phong.
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Cuốn sách có tập hợp những bài võ nổi tiếng trong làng võ cổ truyền Việt Nam.

Các bài võ, bài binh khí cổ xưa được ông sưu tầm đưa vào sách là một nguồn tư liệu vô cùng quý giá về võ học Việt Nam.

3

Tháng 4/2013, võ sư Phạm Phong được Tổ chức kỷ lục Việt Nam
cấp bằng kỷ lục: “Người viết sách lịch sử võ học Việt Nam đầu tiên”.

Hàng ngày ông vẫn say sưa luyện tập, đam mê với nghiệp võ.
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Võ sư Phạm Phong trao đổi kinh nghiệm võ học với các võ sư môn phái Tây Sơn Bình Định.

Kể về quá trình làm việc, tác giả cho biết đó là những tháng ngày làm việc tuy rất vất
vả, khổ công nhưng rất đáng tự hào: “Tôi phải đến nhiều bảo tàng, thư viện, viện
nghiên cứu, kho lưu trữ tư liệu, các vùng đất võ trên khắp mọi miền đất nước để thu
thập tư liệu, gặp gỡ các nhà nghiên cứu võ học, tìm hiểu, ghi chép, đối chiếu với
những tư liệu mình có được để đúc kết hoàn chỉnh. Tôi vừa sưu tầm, vừa phân loại,
tra cứu và vừa biên soạn viết sách”.
Cuốn sách “Lịch sử võ học Việt Nam” hoàn thành vào tháng 6/2012, có độ dày 784
trang, gồm 2 chương, 12 mục, hơn 80 tiểu mục viết về quá trình hình thành và các
giai đoạn phát triển, các sự kiện lịch sử oai hùng của nền võ học dân tộc, hệ thống
võ học dân tộc bao gồm: võ Lễ, võ Đạo, võ Kinh, võ Trận, võ Cữ, võ Thuật, võ Y, võ
Nhạc, võ Miếu... từ thời lập quốc (Nhà nước Văn Lang) cho đến nay. Điểm nhấn của
cuốn sách là viện dẫn những dẫn chứng về nguồn gốc ra đời và phát triển của võ
dân tộc Việt Nam qua từng thời kỳ. Tác giả đưa ra những dẫn chứng, kết luận khẳng
định Việt Nam là một trong số ít nước trên thế giới có nền võ học uyên bác, khép kín
dựa trên một hệ thống lý luận chuẩn mực bao gồm tính chiến đấu sâu sắc và tính
nhân văn cao cả. Cuốn sách được giới chuyên môn và các võ sư đánh giá là một
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công trình hữu ích cho những võ sinh, võ sĩ, những ai tâm huyết đến võ học nước
nhà. Tháng 6/2012, cuốn sách được ra mắt tại Tp. Hồ Chí Minh và được đông đảo
độc giả nhiệt tình đón nhận. Sách đã tái bản hơn 3000 quyển trong vòng một năm.
Đến tháng 4/2013, ông đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cấp bằng kỷ lục: “Người
viết sách lịch sử võ học Việt Nam đầu tiên”. Sau đó, Tổ chức Đại học Kỷ lục Thế giới
đã vinh danh và ghi nhận cuốn sách là “Công trình có giá trị về văn hóa, võ học,
không chỉ của Việt Nam mà còn đóng góp vào kho tàng văn hóa, võ học của thế
giới” (tháng 9/2013) và chọn công trình này làm Luận án để trao Bằng Tiến sĩ danh
dự quốc tế đầu tiên về lĩnh vực võ học cho tác giả.
Nhà nghiên cứu sử học Dương Trung Quốc đã nhận định: “Lịch sử dân tộc Việt
Nam trải dài mấy ngàn năm, trong đó võ học đóng góp quan trọng vào di sản văn
hóa độc đáo của đất nước mình. Tác phẩm “Lịch sử võ học Việt Nam” của võ sư
Phạm Phong đã góp phần gìn giữ, bảo tồn và khẳng định về truyền thống quý báu
của dân tộc”.
Trước đó, võ sư Phạm Phong còn biên soạn cuốn sách “Nguồn gốc – Đặc trưng võ
Bình Định” (năm 2000), nghiên cứu về võ học đất Bình Định. Ông còn được biết đến
là người đề xuất và khởi xướng “Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam” lần I tại
Bình Định (năm 2006), đến nay đã tổ chức được 5 kỳ liên hoan./.
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