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Xin hân hạnh giới thiệu
Môn Võ Thuật Việt Nam

Vài hàng trao về quý môn sinh QWAN KI DO - QUÁN KHĺ ĐẠO
« Chữ « Ðạo » siêu phàm không dành riêng cho
bất cứ ai, nó đem đến cho nhân loại không phân
biệt giai cấp, trong cái siêu phàm của chữ « Đạo »
thích hợp với chữ « Thủy » là nuớc, vì nuớc hoà
hợp một cách giản dị với thiên nhiên, nhân loại, và
thường tỏ ra bất động lực, vì vậy, « Thủy » thường
khiêm nhượng lắng đọng ở những nơi hạ lưu, ẩm
thấp. Chốn hạ lưu rất ít ai đoái hoài thường bị lãng
quên và khinh miệt, vì thế chữ Thủy rất trūng hợp
với chữ « Đạo ». (Lão Tử)
Tập môn Võ QUÁN KHĺ ĐẠO, không phải chỉ
đến để thâu thập những kỹ thuật võ công, nhưng
chính vì từ những phương pháp huấn luyện bản
thân, môn võ đó đã đem lại một ý thức cho cuộc
sống, « Văn vô võ tức văn nhược, võ vô văn tự võ
Phu », văn ở đây không phải chỉ là văn chương,
văn ở đây là mở rộng tầm trí thức, để hiểu biết và
phân biệt giữa Võ Đạo và Võ Phu, để trở thành
« Văn Võ Kiêm Toàn ».

Trong cuộc sống tân tiến và sao động ngày nay, ta thường dễ bị gieo trong bản thân những lo âu và tức tưởi. Chính
cái lưỡng lự của cuộc đời vì bất hợp với hoàn cảnh với sự sống, nên con nguời thường bị xáo trộn, để trở thành cục
cằn, nghi kỵ, và hung bạo. Vì vậy mà nhiều nguời trong chúng ta thường bị sự khích thích xáo trộn tâm thân. Và
ảnh hưởng đến những động tác và những điệu bộ thường xuyên trong cuộc sống.
Môn Võ QUÁN KHĺ ĐẠO, nhờ sự luyện tập thường xuyên, đem sự êm dịu thấm nhuần trong mãnh lực của động
tác, đặng tránh bộc xuất những khích động nội tâm. Muốn thế, ta nên để ý đến những tác dụng của « Thuỷ khí
lực », hay năng lực của nước, qua sự dịu dàng, thấm nhuần, uyển chuyển, nhẹ nhàng, « Nước » đã chinh phuc môt
cách dễ dàng những đối tượng. Vī vậy mà « Nước » thuờng khiêm nhuợng lắng đọng ở những nơi hạ lưu, rất ít ai
đoái hoài. « Trong trời đất, không gì mềm mại và lỏng bằng nước, trong khi đó, nước đã làm mōn mỏi và đục thủng
cả chất rắn, và mãnh lực của nước rất là hūng vĩ, và vô đối tượng ».
Nhà Hiền Triết « Lão Tử » thường nhắc nhở đến chữ « Nhu », mà chúng ta hiểu một cách tổng quát như một sức
mạnh tiềm tàng. Do đó mà có câu Nhu thắng Cương, hay dūng ôn hoà chống bạo lực là vậy. Chữ « Nhu » ở đây
diễn tả tất cả những cái gì thuộc về âm thể, mềm lỏng như nước, vô hīnh như trí giác, vì thế các Quân Sư lỗi lạc
như Khổng Minh, Ghandi, David, hay dụng chữ « nhu » tức dụng khôn khéo và mưu mẹo, để đối đich với đối
phương. « Lúc sơ sanh, thân thể ta dẻo dai, mềm mại bao nhiêu, thì lúc chết đi cơ thể ta trở nên cứng rắn, giống hệt
như những khô cằn và thô kệch của các loại kiều mộc đã bị tiêu hủy cội rễ của sự sống ». Tất cả những điều quá
cứng rắn, cộc cằn, thô bạo đều là bạn của sự chết chóc. Lấy nhũn nhặn, lōng khiêm tốn, sự hiếu hoà, biết cư xử lễ
độ tùy lúc tùy thời đó là những bài học xứng đáng cho cuôc sống.
Nhà thơ Lã Phụng Tiên (Lafontaine) đã lấy « Cây sồi và cây sậy » biểu hiệu cho sự nhũn nhặn, lōng khiêm tốn. Khí
công và Nội công, là ưu điểm trong võ thuât đều thuộc về trí giác, tâm linh, vô hình, vô tượng. Nếu ta biêt hướng
nội tâm vào thư giãn, từ tốn, gạt bỏ hung bạo, cộc cằn, là ta đã hiểu đuợc phần nào trong chữ « Nhu ».
Cuộc sống tân tiến ngày nay làm ta quên đi những thẩm mỹ của luân thường đạo lý, không phải ta di trau giồi trí
thức trong một giờ mà ta có thể phân biệt phải trái hoặc xấu tốt. Luân lý và nghệ thuật cōn phức tạp hơn là toán
học. Hiểu biết và cảm giác là hai lãnh vực khác biệt. Ta chỉ có thể nắm vững ý nghĩa của luân lý và nghệ thuật ở
trong lãnh vực hiện hữu của hai môn đó. Đó là những kế hoạch của sự kiên cần mà Quán Khí Ðạo lấy làm nền tảng
cho ý chí và cho tổ chức hoạt động.
Quán Khí Ðạo phô bày cho ta thấy cái phú quý trong tâm can để đem lại những thoải mái thích nghi cho sự sống.
Chính vì đó, đã làm cho ta hiểu là « Cái cội rễ của sự thông thái nội tâm, không phải chỉ là nằm trong phạm vi của

sự thông thái đó mà thôi, nhưng nó lại chính là những con đuờng mà ta phải đích thân tìm tòi học hỏi để chỉ dẫn ta
đạt được mục đích mong muốn. Con đuờng đó rất xa xôi cùng vất vả, và cội rễ trên con đuờng ta đi đó thường là
cay đắng, nhưng những trái cây mà ta gặt hái được lại rất là ngot ngào và tinh khiết ». Cái chủ yếu là tìm được con
đuờng đưa ta đến nơi đó, để tìm hiểu và phân biệt được khuôn mặt của năng lực tiềm ẩn sẽ đưa ta đến thắng lợi.
Hiểu được sự bí ẩn trong hình thức đó sẽ mở cặp mắt tinh thần của ta ra, và sẽ cho ta nhìn thấy rõ con đuờng mà ta
phải theo.
Nếu trong loài nguời chúng ta tự hiến môt phần nào của sự sống để tìm hiểu về nội tâm, nhân loại sẽ tiến bước đến
môt trình độ thiện tân, thiện mỹ khôn lường. Vì sau khi ta đã tự hiểu cái quý hoá của an bình nội thân, nó sẽ giúp ta
làm tiêu mờ tất cả những đau đớn mà ta tự rước vào bản thân cùng hiểu được những cái hay của một cuộc sống an
nhàn và từ đó tia sáng của hạnh phúc sẽ tràn ngập tâm hồn. Với tiêu chuẩn đó, Quán Khí Ðạo là một trong những
môn võ, đã không ngần ngại nêu lên sức mạnh tiềm tàng của thể xác và tâm linh, như một kho tàng vô giá cho sức
sống của nhân loại.
Chưởng Môn Võ phái QUÁN KHĺ ĐẠO
PHẠM Xuân Tōng

Mỗi năm vào khoảng đầu tháng tám, các võ sư trên 30 quốc gia và một số rất đông môn sinh đều trở về tỉnh
Toulon, miền địa trung hải, nước Pháp, đặng theo học khoá đặc huấn do Thày Chưởng Môn PHẠM Xuân Tōng
đảm nhiệm.
Các Giám Đôc kỹ Thuật
cao đẳng của môn phái
Quán Khi Đạo, từ trái qua phải :
- Chấn Sư KOUAKOU Kra
(Côte d’Ivoire).
- Tao Sư KELLY Patrick (USA).
- Chấn Sư GAJDIBBI Lahcen (Maroc).
- Giám Sư COVACI Ovidiu (Roumanie)
- Giám Sư MASSOUTIER Olivier
(France)
- Giám Sư DZIENGUE J. Isidore
(Allemagne)
- Giam Su CARETTI Nazzareno
(Suisse)
- Giam Su DERLA Carl (Canada)

Tổng Ðoàn Quốc Tế QWAN KI DO (Quán Khí Ðạo) hân hạnh giới thiệu
Thày Chưởng Môn PHẠM Xuân Tōng,
Cái duyên số đặc dị của một cậu bé chào đời vào vận niên 1947, ở Bắc
Việt, tại thôn trang Bồng Hải tỉnh Ninh Bình. Sanh sống trong một gia
đình thanh tú, giản dị, được phụ mẫu giáo huấn theo phong tục tập quán
quê hương. Không ai có thể ngờ rằng vài chục năm sau đó, cậu bé chất
phác PHẠM Xuân Tòng đã trở nên một vị Võ Sư tiếng tăm ở hải ngoại.
Vận mệnh thiêng liêng đã đưa đẩy cậu bé vào năm lên chín tuổi, được
diện kiến Danh Sư Hẹ Bang Châu Quan Kỳ và sau đó được Danh Sư
đích thân thâu nhận làm đệ tử, để rồi được Thày tận tâm truyền dạy môn
Thiếu Lâm Nga Mi, Đường Lang Nam Phái, cộng thêm các bộ môn Võ
Khí Cổ Truyền, Khí Công, Nội Công, cùng môn Võ Y (Tẩm Quất, Trật
đả, Tầm Huyệt Ðạo) cho đến tuổi thành niên.
Năm lên muời bốn tuổi, lại được ông chú ruột truyền thêm Môn Võ
Quảng của ông cố nội có biệt hiệu là « Cai Miêng » rất lừng danh ở
Quảng Bình vào đầu Thế Kỷ 19. Cũng vào thời đó, Võ Đường của Danh
Sư Châu Quan Kỳ, toạ lạc trong một cái đền đạo Lão của Hẹ Bang ở
vūng Phú Nhuận, lấy tên là Hổ Hạc Trảo, vī vấn đề thủ tục bắt buộc cho
nên có gia nhập Tổng Cuộc Quyền Thuật Việt Nam, cậu Phạm Xuân
Tòng nhân dip này xin được đặc ân của Sư Phụ, cho phép trau giồi thêm môn Đô Vật và Võ Tự Do với các Võ Sư
quen thuộc của Võ Đường là Phan Thành Sự, Long Hổ Hội và Lê Vǎn Kiển.
Nhờ sự kiên nhẫn và siêng năng học tập lại được thêm cái thiên tài phú bẩm, cho nên năm lên muời sáu, Sư Phụ đã
không ngần ngại trao cho môt khóa đặc huấn với các môn sinh vừa mới nhập môn, Huấn Luyện Viên Phạm Xuân
Tòng nhân dịp này đem hết sở trường trong công tác huấn luyện để làm hài lòng Ân Sư. Nhờ đã tham dự nhiều trận
đấu, và đạt được nhiều kết quả khả quan, nên những kinh nghiệm này lại bổ túc thêm vào ký ức của bản thân.
Nhưng, lời giáo huấn của Ân Sư đã thúc đẩy cậu Phạm Xuân Tòng đeo đuổi ý chí theo học môn Y Khoa, và tiếp
tục trau dồi công tác huấn luyện viên....

Huấn luyện viên Phạm Xuân Tòng (ở giữa hình) – Võ Đường Nga Mi Hổ Hạc Trảo – Phú Nhuận 1965
(Thể theo lời yêu cầu của ủy ban an ninh quận Phú Nhuận, các võ sinh hồi đó mặc võ phục, áo trắng viền cổ đen)

Sang Pháp du học vào năm 1968. Từ năm đó, bắt đầu công cuộc truyền bá võ thuật của ân sư...Vào khoảng thập
niên 1970, sau nhiều kỳ liên lạc và hội thảo giữa các võ sư Việt Nam cư ngụ tại Pháp, một cơ sở võ thuật gốc tích
quê nhà, thâu thập tất cả các quý võ sư dạy võ ta hay võ gốc Trung Hoa
được thành lập.
Các quý võ sư tiên khởi thành lập cơ sở võ thuật Việt Nam hồi đó là:
(xem hình từ phải qua trái)
➔
- Võ sư Phan Hoàng (Võ Việt Nam) - Võ danh Nghĩa Long
- Võ sư Trần Phuớc Tasteyre (võ phái Hàn Bái) - Võ danh Phuớc Long
- Cố võ sư Nguyễn trung Hoà (võ phái Nam Bộ) - Võ danh Hoà Long
- Cố võ sư Nguyễn dân Phú (võ phái Bắc Hà) - Võ danh Thanh Long
- Cố võ sư Hoàng Nam (võ phái Sa long Cương) - Võ danh Nam Long
- Cố Thiền gia Bùi Văn Thịnh – Thiền Tông Việt Nam
- Võ sư Phạm xuân Tòng (Nga Mi Hổ Hạc Trảo) - Võ danh Xuân Long
Sau khi hội thảo và hợp ý tâm đầu, các quý võ sư đã làm lễ kết nghĩa. ➔
Ngay sau đó toàn ban võ sư tiên khởi đều đồng ý bầu võ sư Phan Hoàng
(giảng sư đại học) làm chủ tịch. Thể Theo lời đề nghị của võ sư Phan
Hoàng, cơ sở võ thuật đầu tiên đó tạm lấy tên là Việt Võ Đạo, cho kiều bào
và người ngoại quốc dễ đọc, dụng từ ngữ Võ thuật Việt Nam quá dài dòng,
và hẹn khi nào bành truớng mạnh sẽ tính sau.
Nhờ danh tiếng và biệt tài trong võ thuật, cùng khả năng qui hợp các Võ Phái tại Pháp và tại Âu Châu, toàn thể các
võ sư tiên khởi đã không ngần ngại yêu cầu Võ Sư Phạm Xuân Tòng đảm nhận chức Giám Ðốc Kỹ Thuật toàn
quốc, cùng lập chương trình tổ chức và huấn luyện căn bản cho toàn môn phái có chân trong hội đoàn. Và thúc đẩy
Võ Sư Phạm Xuân Tòng nên xuất bản vài quyển sách viết về môn Võ thuật Việt Nam đặng có tài liệu quảng cáo
lập tức.
Cũng vì vậy mà lần đầu tiên trong nǎm đó, ở Âu Châu mới có hai quyển sách viết về môn Võ thuật Việt Nam,
quyển đầu tựa đề là „Việt Võ Ðạo Kung Fu“, và môt quyển sau nữa tựa đề là „Kỹ thuật Bổng Pháp“ do Võ Sư
Phạm Xuân Tòng biên soạn, hai quyển sách này đã do nhà xuất bản „Dan France“ thực hiện vào năm 1972. Những
quyển sách vừa xuất bản ra là được rất nhiều độc giả ham chuộng, nguyên nội trong nǎm đó gần ba ngàn cuốn sách
đã được bán đi. Nhờ sự tận tâm đóng góp của toàn thể các quý võ sư tiên khởi cho nên từ năm 1975 trở đi, cơ sở võ
thuật Việt Nam tại Pháp đã có đến hơn 5000 môn sinh! Toàn ban võ sư tiên khởi cũng đều đồng ý noi theo danh sử
Việt Nam đời hậu Lê về “ Nhân dân kháng chiến” và đồng tâm quyết định là từ đây các võ sinh Việt Nam ở hải
ngoại sẽ mặc đồng phục màu đen.
Tiếc thay vài năm sau đó (1980), nội bộ võ thuật bị một vài vấn đề lủng củng, làm xáo trộn sự tin tưởng trong
tương lai của vài cựu võ sư tiên khởi, họ đã buồn phiền và tự rút chân ra khỏi tổ chức mà họ đã dày công xây dựng
gần 10 nǎm qua… Năm 1981, ở vūng Provençal thuộc miền nam nước Pháp, tại tỉnh lỵ Toulon, và vài tháng sau
đó ở miền bắc Ý, tỉnh Milan, thày Phạm Xuân Tòng đã chính thức thành lập một cơ quan Võ Thuật Quốc Tế, mang
tên họ của ân sư Châu Quan Kỳ là Qwan Ki Do (Quan Kỳ Ðô viết theo Việt ngữ) Cái ngẫu nhiên và tình cờ đã đem
lại sự may mắn trong lúc môn phái đương được thành hình, đó là sự trùng hợp giữa tên họ của ân sư Quan Kỳ. Lợi
dụng nhân dịp này thày đã tự ghép thành chữ Quán Khí Đạo để phù hợp theo chương trình đồng hóa võ công Hoa Việt (Quán Khí Đạo – Qwan Ki Do), thành một môn võ quê nhà do chính thày tự tay dày công tạo dựng…
Bắt đầu từ năm đó, cho tới ngày nay Tổng Ðoàn Tổng Ðoàn Quốc Tế QWAN KI DO (Quán Khí Ðạo)
(International Qwan Ki Do Federation) đã bành trướng môn phái trên gần ba mươi quốc gia trên thế giới. Nhờ tài
năng hoạt động đắc lực của Võ Sư Chưởng Môn Phạm Xuân Tòng và toàn ban lãnh đạo.
Sau gần bốn mươi năm tranh đấu cho nền Võ Thuật Quê hương ở Hải ngoại, môn Quán Khí Đạo rất hãnh diện
được chính thức công nhận trong làng Võ Việt Nam, đó là một trong những phần thưởng rất lớn lao đã chứng thực
sự hăng say hoạt động của Thày Chưởng Môn Phạm Xuân Tòng và toàn ban lãnh đạo Tổng Ðoàn Toàn Cầu Quán
Khí Đạo – Qwan Ki Do.Như tất cả các Võ Sư Chân chính, lấy lòng trung tín với ân sư và tinh thần Thượng Võ làm
tiêu chuẩn cho cuộc sống hàng ngày. Đối với Thày Chưởng Môn Phạm Xuân Tòng, không những đã luôn theo đuổi
ý chí đó, mà lai luôn luôn giữ thái độ anh hào, ban ngày siêng năng cần mẫn trong công ăn việc làm, buổi chiều lúc
tan việc, lại tiếp tục con đường truyền bá Võ công, để đáp ứng lời phụ mẫu lúc sanh tiền luôn luôn nhắc nhở trong
câu thơ bất hũ của quê nhà : „ Ðem chuông đi đánh nước người, chẳng kêu cũng thử vài hồi cho kêu“ .

Thân thế và sự nghiệp của
Chuởng Môn Võ Phái Quán Khí Đạo Phạm xuân Tòng
Sanh sống tại Việt Nam - 1947 / 1967
Thuở thiếu thời:
- Được hấp thụ tinh hoa của võ công Thiếu Lâm Nga Mi, Đường Lang Nam Phái và Nga Mi Khí Công do chính
Sư Phụ Châu Quan Kỳ tận tâm truyền dạy.
- Vào năm mười bốn tuổi, được đặc ân của Sư Phụ cho phép trau giồi thêm môn võ Quảng của ông cố nội có biệt
danh là " Cai Miêng" rất có tiếng tăm lừng lẫy ở vùng Quảng Bình vào đầu thế kỷ 19.
- Là hội viên của Tổng Cuộc Quyền Thuật Việt Nam cho nên vào năm mười sáu tuổi, được Sư Phụ cho phép
được trau giồi thêm môn Đô Vật cùng môn võ Tự Do, với các võ sư lừng danh trong thời kỳ đó: Quý Võ Sư
Lê Văn Kiển, Võ Sư Long Hổ Hội, Võ Sư Phan Thành Sự.
- Rất hâm mộ tìm hiểu về môn Khí Công, nên được Ân Sư Doãn Thị Minh (bà cô ruột) truyền thêm môn Khí Công
Dưỡng Sinh " Tâm Thể ".
Thuở thành niên:
- Huấn luyện viên võ thuật tai võ đường „Nga Mi Hổ Hạc Trảo“ – Phú Nhuận (64/67)
- Huấn luyện viên võ thuật trường trung học kỹ thuật Don Bosco – Go Vâp (64/67)
- Huấn luyện viên võ thuật trường trung học Chân Phước Liêm (65/67)
- Đã từng tham dự trong nhiều trận đấu võ đài tại sân Tinh Võ - Chợ Lớn (63/64)
- Đoạt giải thưởng giao đấu võ đài tại Preyveng - xứ Căm Bốt (1965).
- Đoạt giải thưởng Huấn Luyện viên võ thuật ưu tú của trường trung học kỹ thuật Don Bosco - (1964)
- Đậu ưu hạng trong khoá mãn nhiệm kỳ Trung Đẳng võ công Thiếu Lâm Nga Mi, Đường Lang Nam Phái (1967).

Đòn chân của huấn luyện viên Phạm xuân Tòng
(Phú Nhuận 1966).
Nội công bụng, huấn luyện viên Phạm Xuân Tòng trong khoá thi (1967)
mãn nhiệm kỳ Trung Đẳng võ công Thiếu Lâm Nga Mi, Đường Lang Nam Phái
(thí sinh phải dụng trương lực cơ bụng đẩy 20 lần các sức nặng đè trên bụng)

Sanh Sống tại hải ngoại - từ năm 1968
tới nay
Năm 1968, sau vài tháng đeo đuổi học hành và cư ngụ ở Ba Lê vì
vấn đề khí hâụ quá lạnh thày Phạm xuân Tòng bèn ráng sức xin thi
làm Giám Viên Trường trung học „Les Maristes “ tại một tỉnh nhỏ
miền nam nước Pháp ở La Seyne/mer, sau khi đã đạt được khoá thi,
thày xin chuyển về cư ngụ tại đây, và tiếp tục con đường học vấn tại
Đại học ở vùng Marseille. Cuối năm 1968, thày Phạm xuân Tòng
mở khoá võ thuật đầu tiên tại tỉnh này, và lấy tên là võ đường Quan
Kỳ. Cũng cuối năm đó thày đã đau đớn nhận đuợc tin Sư Phụ Châu
Quan Kỳ vừa mới qua đời, và rất ngạc nhiên cùng hân hạnh tiếp
đuợc chúc thư của ân sư đã chọn thày làm võ sư thừa kế.
(Photo) Khoá võ thuật đầu tiên tại tỉnh La Seyne/mer
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Xây dựng nền tảng võ thuật Việt Nam tại hải ngoại
Từ năm 1969, do tài năng kỹ thuật đặc biệt cuả thày Phạm xuân Tòng các môn sinh Pháp ở vùng đó đã ào ạt ghi
tên nhập môn (gần 200 võ sinh được thụ huấn với thày Phạm xuân Tòng). Tiếng tăm Võ đường Quan Kỳ đã lôi
kéo các huấn luyện viên Nhu Đạo và Không Thủ Đạo các tỉnh lân cận xin được ghi danh thụ huấn. Từ năm đó, các
võ đường Quan Kỳ lần lượt được thành lập tại miền Điạ Trung Hải Pháp quốc...
Bắt đầu vào năm 1970, Thày Phạm xuân Tòng được liên tiếp mời tham dự các cuộc biểu diễn võ công, các ký giả
và đài truyền hình ở tỉnh đã đăng tải nhiều cuộc phỏng vấn, và đặc biệt nhất là lần đầu tiên hội Không Thủ Đạo
trực thuộc Tổng Đoàn Nhu Đạo Pháp quốc thời đó đã mời một thày võ Việt Nam lên kinh đô Ba Lê biểu diễn. Sau
buổi biểu diễn thành công ở Ba Lê của thày Phạm xuân Tòng, hội kiều bào Việt Nam ở ngoại ô Ba Lê hồi đó đã
mời thày đến dùng cơm và giới thiệu một vài võ sư Việt Nam ở kinh đô Pháp quốc. Từ ngày đó trở đi do sự liên
lạc giữa các võ sư Việt Nam với nhau, và sau nhiều lần hội thảo đã cùng nhau thành lập một cơ sở võ thuật Việt
Nam...
Năm 1972, thày Phạm xuân tòng đạt được văn bằng quốc gia " Giáo Sư võ thuật" (Brevet d'état de professeur de
Judo, Aïkido, Karate & méthode de combats assimilées).
Năm 1974, nhà sản xuất phim ảnh Christiane Maréchal của đài truyền hình FR3 Pháp quốc, sau khi đã theo dõi tài
năng biểu diễn võ công của thày chưởng môn Phạm xuân Tòng, đã chính thức mời thày đóng vai chánh trong phim
„Sự mãnh liệt và nhu hoà trong Việt Võ Đạo“ (Fureur et sagesse du Viêt Vo Dao), phim đó dài gần một tiếng đồng
hồ đã được đài truyền hình chiếu trên toàn quốc, và sau kỳ chiếu phim đó nhà nhà sản xuất phim ảnh đã nhận được
hơn mười ngàn lá thư hoan nghênh và khuyến khích, các báo chí không ngớt ca tụng cuộn phim bất hủ đó. Và thày
Phạm xuân Tòng cũng nhận được rất nhiều thư của kiều bào Việt nam, lần đầu tiên tại Pháp họ rất hân hạnh và tự
hào được trực tiếp nhìn thấy một người Việt đóng vai chánh trong phim truyền hình. Cũng từ ngày đó thày rất là
nổi danh trong giới võ thuật tại Pháp và cả Âu châu, thày thường xuyên được mời tham dự các cuộc biểu diễn vĩ
đại ở các nước Âu châu lân cận.
Hai năm sau 1976, thày lại được nhà nhà sản xuất phim ảnh Christiane Maréchal mời đóng vai chánh trong phim
"Cái đền tứ long" (le Temple des quatre dragons), rất là thành công và tiếng tăm thày bắt đầu tràn sang cả châu Phi.
Năm 1976 lần đầu tiên thày đặt chân sang xứ Côte d'Ivoire ở Phi châu lục điạ...

Năm 1977, Hội đồng Quyền Sư Âu Châu đã chấp nhận Luận đề Thất Đẳng Huyền Đai của hai võ sư:
-Lão võ sư Nguyễn dân Phú
-Võ sư Phạm xuân Tòng.
Năm 1981 - Năm thành lập Môn Phái QWAN KI DO - QUÁN KHÍ ĐẠO tại thành phố Toulon, miền nam Pháp
quốc.
Cuối năm 1981 - cũng là năm thành lập Tổng Đoàn Quốc Tế QWAN KI DO - QUÁN KHÍ ĐẠO.
Năm 1982 - thày Phạm xuân Tòng thi đậu khoá tuyển chọn Giáo Sư Thể Dục Thể Thao ở tỉnh Toulon và bắt đầu
làm việc với cơ quan Giáo Huấn Thể Dục Thể Thao ở tỉnh này.
Năm 1983 - Lễ ra mặt chánh thức với các cơ quan Ý quốc:
- Của Tổng Đoàn Quốc tế QWAN KI-DO - QUÁN KHÍ ĐẠO
- Và đại lễ nhiệm đai Chưởng Môn QWAN KI DO - QUÁN KHÍ ĐẠO của thày Phạm xuân Tòng
ở Palalido thành phố Milan. Ông Chủ Tịch cơ quan Thế Vận Hội Điạ Phương (Comité Olympique régional) và
Ông Chủ Tịch hội „World Jujitsu“ của Ý quốc đã đích thân trao tặng thày Phạm xuân Tòng món quà tưởng niệm.
Bắt đầu từ đây Tổng Đoàn Quốc tế QWAN KI DO - QUÁN KHÍ ĐẠO cùng các cộng tác viên đã hăng say hoạt
động và phát triển phái võ Việt nam Qwan Ki Do - Quán Khí Đạo trên thị trường thể thao quốc tế.

Thày Phạm xuân Tòng đã được tuyên dương
- Được bằng "Ban Khen Ưu Hạng" do Chủ Tịch cơ quan Thế Vận Hội xứ Lỗ Ma Ni đích thân trao tặng.
- Huy Chương Vàng của Bộ Thanh Niên Thể Dục và Thể Thao xứ Gabon - Phi Châu.
- Huy Chương Bội Tinh Thể Thao „Commandeur de l’ordre de Mérite sportive de la Côte d’Ivoire – Phi Châu
- Đoạt giải Oscar Đại Võ Sư Quyền Thuật năm 2000 ở Ý quốc.
- Được Giải thưởng đặc biệt "Best Masters Martial Art" ở Amazonas xứ Ba Tây.
- Giải thưởng Ái Hữu Nhân Đạo đặc biệt Pháp quốc – Grand Prix Humanitaire de France.
- Huy Chương Bạc Lao Động Cần Lao của Cơ Quan Chánh Quyền Điạ Phương Pháp.
- Huy Chương Bạc Bội Tinh Vệ Quốc của Pháp – Médaille d’argent de l’Etoile Civique Nationale.
- Được tuyên chức Quý Hiệp Sĩ „Samouraï of Peace“ của cơ quan: Order of Knight - IBKKU trong Balkan.
- Hội viên đặc cách của Honorary Yudansa in Nippon Koden Fusi-Musokaï Bushido Traditional – của Nhật Bổn.
- Được thâu nhận Hội viên của Cơ Quan Nhân Văn Pháp quốc - Membre de la Société des Gens de Lettres de
France.
- Được thâu nhận là Hội viên của Hàn Lâm Viện Khoa Học La Mã - Membre de l’Académie des Sciences de
Rome.
- Được tuyển nhiệm vào Hội đồng Hiền nhân của Cơ quan Phòng Giữ Nền Tảng Võ thuật thế giới - Membre du
Conseil des sages du Fond International pour la préservation des Arts Martiaux. (Paris – France)

Thày Chưởng Môn PHẠM Xuân Tōng tiếp nhận
Tấm đĩa bạc Đệ Thập Đẳng Huyền Đai, do chính tay
ông Florentine Marinescu Chủ Tịch Tổng Đoàn
Võ Thuật xứ Lỗ Ma Ni trao tặng.

Thày Chưởng Môn PHẠM Xuân Tōng đã được
Đại Sư Võ Sĩ Đạo Nhật Bổn Fumon TANAKA,
trân trọng trao bằng: Samouraï of Peace
,

Đẳng Cấp và Vǎn Bằng của thày Phạm xuân Tòng
do các cơ quan quốc tế công nhận
Đẳng Cấp
- Đệ Bát Đẳng Huyền Đai do cơ quan chính quyền Pháp quốc công nhận - FFKDA (rất ít võ sư Việt nam tại Pháp
được Đẳng cấp này).
- Ðại Võ Sư Quốc Tế – Đệ Thập Đẳng Huyền Đai do Vietnam Olympique Committee - WFVV
- Đệ Thập Đẳng Huyền Đai, do cơ quan chính quyền của xứ Lỗ Ma Ni (Romania) thực thị và công nhận.
- Đệ Thập Đẳng Huyền Đai, Chưởng Môn Qwan Ki Do - Quán Khí Đạo do cơ quan Quốc Tế : Intergovernmental
Organization of the State – Department for the Affair of tourism, Spectacle and Sport, trực tiếp công nhận.

Vǎn Bằng và Chứng chỉ chuyên nghiệp
- Bằng„Tiến Sĩ H.C. Thể Thao và Võ Thuật“ – International University ALEXANDRU IOAN CUZA - ROMANIA
- Bằng Cao Đẳng Quốc Gia giáo dục thanh, thiếu niên và thể dục thể thao - DES JEP (France)
- Bằng Võ Sư của Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng – Thành phố Hồ Chí Minh - Việt nam
- Bằng Huấn Luyện viên quốc gia xứ Lỗ Ma Ni (Centrui national de Formare Si perfectionare Antrenorilor)
Romania.
- Chứng chỉ Huấn Luyện viên võ thuật và thể thao cho Công An thành phố tỉnh Toulon
- Chứng chỉ Huấn Luyện viên võ thuật, và đào tạo nhân viên An Ninh Dân Sự Pháp quốc - Société D.E.F.I. France
- Bằng Huấn Luyện viên võ thuật, và đào tạo nhân viên An Ninh Dân Sự xứ Lỗ Ma Ni (Romania).

Báo Chí Việt Nam và hải ngoại

Thế chặt (tám tảng nước đá) Cương Đao Trảm Thạch
của Thày Chưởng Môn Phạm Xuân Tòng
trong nguyệt san Long Hổ Thuỷ Sơn
Thế đấm công phá Độc Tí Hoả Sơn của Thày Phạm Xuân Tòng
trong nguyệt san Huyền Đai - Pháp Quốc (Ceinture Noire - France)

Cơ Cấu Tổ Chức của
Tổng Ðoàn Quốc Tế QWAN KI DO (QUÁN KHĺ ĐẠO)
Tổng Ðoàn Quốc Tế QWAN KI DO (QUÁN KHĺ ĐẠO) đuợc thành lập tại Thụy Sĩ , với những mục đích đã
được hoạch định trong ba tiêu chuẩn chính :

1) Phổ biến môn QWAN KI DO - QUÁN KHĺ ĐẠO
Những cơ cấu tổ chức hữu hiệu về kỹ thuật và hành chánh do Tổng Ðoàn Toàn Cầu Quốc Tế đảm nhiệm,
nhờ sự đóng góp nhiệt tâm của toàn ban lãnh đạo, cùng nhân cách và tài năng đặc biệt của Chưởng Môn
Phạm Xuân Tòng, đã trực tiếp tham gia hành động cho sự phổ biến của môn phái .

2) Thừa nhận môn QWAN KI DO - QUÁN KHĺ ĐẠO
Môn Phái QUÁN KHĺ ĐẠO đã thường xuyên được thừa nhận trong các cơ quan tổ chức và hoạt động của
những Tổng Ðoàn Võ Thuật hiện hữu trên hơn 30 quốc gia, và gia nhập Liên Đoàn Võ Thuật Việt Nam ở
Hà Nội từ thập niên 90, được phái đoàn thường trực Việt Nam của l’UNESCO chính thức giới thiệu (tài
liệu 24/05/91). Sau hơn 30 năm tích cực tranh đấu và hoạt đông ở hải ngoại, môn Phái QUÁN KHĺ ĐẠO
đã truởng thành trong kỹ thuật, tổ chức, cùng tập quán để trở thành một trong những thành phần hữu hiệu
của nền võ thuật quê nhà.

3) Phổ biến Võ Thuật và văn hoá Quê Hương
Trong tất cả những hoạt động thường xuyên của Tổng Ðoàn Quốc Tế QWAN KI DO - QUÁN KHĺ ĐẠO
là luôn luôn phổ biến văn hoá và kỹ thuật của quê hương. Từ những khóa huấn luyện đặc biệt, cho đến
những buổi diễn đàn, hay những khóa học tập dành riêng cho các huấn luyện viên, cho trọng tài, cho những
võ sĩ cao thủ trong môn phái, hay trong những khóa thi lên đai mỗi năm, cũng như những ngày giỗ Tổ, thẩy
thẩy đều dùng danh từ võ thuật qua từ ngữ Việt Nam.Những Tổ Chức Giao Đấu, tranh giải Võ thuật
QUÁN KHĺ ĐẠO thường niên, tất cả những danh từ dành riêng cho các trọng tài, đều viết bằng Việt Ngữ.
Môn Phái QUÁN KHĺ ĐẠO không những đã biêt sử dụng và phổ biến môt cách khéo léo những đặc sắc
vǎn hoá quê hương để áp dụng vào võ thuật, và cũng nhân dịp đó, đem lại cho các môn sinh và giới mộ
điệu Võ Thuật Việt Nam ở hải ngoại những món quà văn hóa, để luôn luôn phấn khởi họ hướng về quê
hương như họ đã ý niệm được qua sự tiếp súc với môn phái .
Để nêu cao tinh thần tương thân tương ái trong lãnh vực thể thao quốc tế, QUÁN KHĺ ĐẠO thường tổ
chức những cuộc tranh giải với ý định đóng góp một cách gián tiếp vào công trình tương trợ, để cộng tác
với các Tổ chức thể thao trong những Quốc Gia đương ở thời kỳ khai mở, không đủ vấn đề kinh tế, thiếu
tài lực dồi dào để đào tạo những cao thủ đi tranh giải Thế vận Hội. Cũng vì lẽ đó mà trong lãnh vực Võ
Thuật, với những tổ chức tranh giải thường xuyên của Tổng Ðoàn Quốc Tế QUÁN KHĺ ĐẠO, đã trực tiếp
đóng góp cho các Quốc gia tham dự, những huy chương cần thiết cho sự bành trướng thể thao trong nhân
dân. Vī vậy những buổi gặp mặt cùng những cuộc tranh giải hào hứng được tổ chức thường niên trong
những khuôn khổ như đã trình bày trên :
- Các cuộc tranh giải QUÁN KHĺ ĐẠO tại Châu Phi
- Các cuộc tranh giải QUÁN KHĺ ĐẠO tại Châu Mỹ
- Các cuộc tranh giải QUÁN KHĺ ĐẠO tại Châu Âu

Cuộc tranh giải giao đấu tại Áo quốc
Châu Âu - Hạng thiếu niên

Cuộc tranh giải giao đấu Phái nữ tại
xứ Maroc - Châu Phi

Cuộc tranh giải giao đấu kỹ thuật trẻ em
tại tỉnh Sao Paolo – xứ Ba Tây - Châu Mỹ

Đặc biệt nhất là cứ mỗi bốn năm một lần, Tổng Ðoàn Quốc Tế QWAN KI DO lại
long trọng tổ chức những cuộc tranh giải Thế Giới QUÁN KHĺ ĐẠO:
Lần đầu tiên vào năm 1994, cuộc Tranh Giải Thế Giới QUÁN KHĺ
ĐẠO đã được long trọng tổ chức ở thành phố Milan bên Ý Đai Lợi,
với sự tham dự đặc biệt của Ủy ban Thế Vận Hội Ý Quốc và cơ quan
hành chánh thể thao của tỉnh Milan cùng sự góp mặt của Võ Sư
Hoàng Vĩnh Hồ thay mặt Liên Đoàn Võ Thuật Thành Phố Hà Nội với
sự tham dự đặc biệt của Toà Lãnh Sự Việt Nam ở Ý Quốc.

 (Hình Bên) - Từ phải qua trái, Ông Hoàng Vĩnh Hồ, đại diện chánh thức
của Liên đoàn Võ thuật Hà Nội, Thày Chưởng Môn Phạm Xuân Tòng, Ông
Lãnh Sự Gabon, Ông Chủ Tịch QUÁN KHĺ ĐẠO xứ Maroc,

Lần thứ hai, vào năm 1998, cuộc Tranh Giải Thế Giới QUÁN KHĺ ĐẠO được đặc biệt tổ chức bên Phi Châu ở
thành phố Abidjan, Xứ Côte d’Ivoire với sự đóng góp chặt chẽ của Bộ Thanh niên Thể Dục và Thể Thao cùng Ủy
ban Thế Vận Hội của xứ này.

Lần thứ ba, năm 2003, cuộc
Tranh Giải Thế Giới QUÁN
KHĺ ĐẠO lại được long trọng
tổ chức ở Đức Quốc bên Âu
Châu, tại Thành Phố Berlin với
sự tham dự đặc biệt của Bộ
Thể Dục và Thể Thao tỉnh
Berlin cùng sự có mặt của Ông
Nguyễn Bá Sơn, đại diện Toà
Đại Sứ Việt Nam tại Đức.
Cùng ngài Bộ Trưởng Xứ
Centrafrique ở Châu Phi, Quý
ông Gouaginka Fidèle, ngài là
môt trong những đệ tử cao câp
của môn phái QUÁN KHĺ
ĐẠO.

Lần thứ tư, vào năm 2007 cuộc Tranh Giải Thế Giới QUÁN KHĺ ĐẠO lại được tổ chức rất lớn lao tại thủ đô
Buccarest xứ Lỗ Ma Ni, với sự tham dự của Bộ Thể Dục và Thể Thao cùng Ủy ban Thế Vận Hội của xứ này, và
lần đầu tiên, Tổng Ðoàn Quốc Tế QWAN KI DO đã mời phái đoàn Võ Bình Định từ Quy Nhơn sang Buccarest
tham dự, trong ủy ban tháp tùng phái đoàn Võ Bình Định, có sự góp mặt của thày Tiến Sĩ Nguyễn Mạnh Hùng,
Hiệu Trưởng Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng, Thành Phố Hồ Chí Minh, ông Lê Văn Minh, Giám Đốc Sở
Thể Dục Thể Thao Tỉnh Bình Định, Anh Phương Tấn Chủ biên tập san STVT, Lão Võ Sư Phi Long Vịnh 72 tuôi,
và đặc biệt nhất là sự tham dự ủng hộ của toà Đại Sứ Việt Nam tai xứ Lỗ Ma Ni, với sự hiện diện của quý Đại Sứ
Việt Nam Lê Mạnh Hùng, cùng quý Bộ Trưởng Xứ Centrafrique ở Châu Phi, quý ông Gouaginka Fidèle, ngài là
môt trong những đại đệ tử của môn phái QUÁN KHĺ ĐẠO

Lễ khai mạc kỳ Tranh giải Thế Giới lần thứ 4 được
long trong tổ chức tại thủ đô Bucarest xứ Lỗ Ma Ni,
với sự tham dự hơn 25 quốc gia.

Từ trái qua phải:
- Đại sứ toàn quyền Việt nam tại xứ Romania, ông Lê Mạnh Hùng
- Thày Chưởng môn Phạm xuân Tòng
- Ông Lê Văn Minh , Giám đốc sở thể thao tỉnh Bình Định
- Ký giả toà Đại sứ Việt nam
- Thày Tiến sĩ Nguyễn mạnh Hùng, Hiệu trưởng Đại học Hồng Bàng
- Ông Gajdibbi Lahcen , Tổng Ðoàn Quốc Tế QWAN KI DO
- Lão võ sư Bình Định Phi long Vịnh, trưởng phái đoàn Võ Bình Định
- Ông Phương Tấn, Chủ biên tập san Sổ tay võ thuật

Lần thứ năm vừa được đặc biệt tổ chức vào kỳ tháng tư năm 2011, ở tại thủ dô Rabat, xứ Maroc với sự đóng
góp chặt chẽ của Bộ Thanh niên Thể Dục và Thể Thao cùng Ủy ban Thế Vận Hội của xứ này. Và sự ủng hộ đặc
biệt của Tổng Ðoàn Vương Quốc xứ Maroc về Nhu Đạo. Ông CAO Xuân Thân Đại Sứ toàn quyền Việt Nam ở
Vương Quốc Maroc, đã thân hành đến trao giải thưởng cho các võ sinh vô địch thế giới về môn võ QUÁN KHĺ
ĐẠO

Cuộc Tranh Giải Thế Giới QUÁN KHĺ ĐẠO lần thứ năm
vừa được đặc biệt tổ chức ở Vương Quốc Maroc

Ông CAO Xuân Thân Đại Sứ toàn quyền Việt Nam
ở Vương Quốc Maroc đã thân hành đến trao giải
thưởng cho các nữ võ sinh vô địch thế giới

Hơn 200 môn sinh trẻ em xứ Maroc đã hân hạnh được
tham dự cuộc biểu diễn võ công trong kỳ tranh giải
thế giới Quán Khí Đạo này

Một trong những báo chí xứ Maroc đăng về cuộc tranh giải
thế giới Qwan Ki Do - Quán Khí Đạo

TĪM HIỂU VỂ QUÁN KHĺ ĐẠO
Dụng vài dòng vǎn chương để diễn tả môt môn võ thī thật là hẹp hòi và khó khăn, ta cần phải có quá trình tập
luyện, và sống với môn võ đó thī sự hiểu biết mới thật là thú vị, phần đông trong giới mộ điệu Võ Thuật họ hiểu về
môn võ QUÁN KHĺ ĐẠO tuỳ theo sở thích…
-

Có người cho rằng đó chẳng qua là môn Võ thiên về Thể dục và Tự vê, để tự trau giồi khả năng tác chiến
Lại có người nói là một môn Võ thuộc về cận chiến, nặng về thể thao, vì có rất nhiều cuộc giao đấu
Rồi lại có người cho rằng ta cần trau dồi sự hiểu biết trên hai lãnh vực Võ học và Đạo học, hay là một cơ hội để
tìm hiểu về cơ thể, về nội lực, về Võ Công để tùy cơ sử dụng và cũng để giúp ta cải hoá cuộc sống.

Nói cho đúng ra là tập môn QUÁN KHĺ ĐẠO ta mới thấy thấm thía tất cả những điều mà mọi người thường đặt ra
những câu hỏi trên đây.
Môn Võ QUÁN KHĺ ĐẠO vừa là một môn Võ Cổ Truyền và lại là môn Võ Tân Truyền.

Tại sao Cổ Truyền
Ðó là do hai gia tài Võ Thuật tự ngàn năm đã được truyền lại, một là môn võ Cổ nổi danh Trung Quốc: Môn
Ðường Lang Nam Phái, Môn Nga Mi Phái (đời Ðường, thế kỷ thứ 5 sau Kỷ Nguyên). Sau đó là môn võ Cổ Truyền
Việt Nam: võ Quảng Bình, võ Bắc Ninh (Môn Quán Khí của đời Tiền Lê, thế kỷ thứ 10 sau Kỷ Nguyên).

Tại Sao Tân Truyền
Sau gần 25 năm kinh nghiệm trong võ nghiệp, cūng nhiều năm trau dồi Đại Học thể thao ở Âu Châu, Võ Sư PHẠM
Xuân Tòng đã khôn khéo phối hợp hai môn Võ Cổ Truyền Hoa –Việt, rút tỉa kinh nghiệm bản thân với những kỹ
thuật tân tiến về thể dục và thể thao, để đáp ứng với Chúc Thư của Sư Phụ CHÂU Quan Kỳ đã truyền lại trước khi
nhắm mắt xuôi tay.
Chữ QUÁN KHĺ ĐẠO có nghĩa là Con Đường Của Khí Lực Bản Thân,
Chuyển thanh âm từ chữ QUÁN KHĺ ĐẠO thành ra chữ QWAN KI-DO để cho người ngoại quốc dễ đọc và cái
quan trọng nhất là gợi lại muôn đời tên họ của Ân Sư quá cố CHÂU Quan Kỳ, và thực hành câu ngạn ngữ của tiền
nhân (Nhất Nhật Vi Sư, Thiên Thu Vi Phụ).

Tập Môn QUÁN KHĺ ĐẠO
Một môn Võ không những đã có công hiệu về cận chiến, về tự vệ và về giao đấu mà lại còn có cả tập tục cổ truyền
về văn hóa và kỹ thuật căn bản của tiền nhân.
Chính vì lẽ đó mà trong chương trình huấn luyện bao gồm:
Bộ pháp, thân pháp, thủ pháp, cước pháp, Công thủ phản biến, Tránh né, Vật quật, Quét hất, Cao tiễn, Cầm Nã
Khoá gỡ, Nội Công Công phá, Mộc Nhân, Mộc Mã… Không kể đến thuật giao đấu tự do, thuật cận chiến. Và từ
đai đen trở lên, có những khoá đặc huấn về huyệt đạo, về Nội Đan Khí Công.
Các Môn Sinh còn được huấn luyện về Vũ Khí (Cổ Võ Ðạo: Bổng, Mộc Cản, Long Giản, Tam Thiết Giản, Cửu
Khúc, Mã Ðao, Việt Long Gưom…) để trau dồi thêm về khả năng thân pháp, thủ pháp, cùng tìm hiểu thêm về kỹ
thuật luyện Tinh, Khí, Thần, (Tam Điền Quy Nguyên cùng Tam Hoa Tụ Đỉnh) rất cần thiết cho sự bổ túc bản thân.

Vài đòn độc đáo của Thày Phạm xuân Tòng

Huấn luyện các môn sinh
Trong chương trình huấn luyện các môn sinh, thày Pham xuân Tōng đã khôn khéo áp dụng sự dung hoà giữa hai
đặc tánh :
- Môt là Võ thuật cổ truyền Hoa – Việt đã được hấp thụ ở quê nhà
- Hai là những tân tiến về huấn luyện bản thân mà thày đã thâu thập ở Đại học thể thao Âu Châu
Nhân dip này, thày đã không ngần ngại đưa văn hoá thượng võ của tiền nhân quê nhà để đóng góp vào công cuộc
trau dồi tinh thần và đức tính của môn sinh:
- Áp dụng triệt để 10 điều tâm niệm của bổn môn.
- Không lừa thày, phản sư môn.
- Tôn trọng lễ độ, khiêm nhượng và cư xử tử tế với mọi người.
- Biết kính trên, nhường dưới.
- Không để "Tứ đổ tường" làm nguy hại bản thân.
- Thắng không kiêu, bại không nản.
Thày cũng không quên dùng tiêu chuẩn sau đây để đưa vào trong chương trình huấn luyện môn sinh:
- Bảo vệ sức khoẻ của môn sinh.
- Bảo vệ an ninh bản thân của môn sinh để tránh tai nạn trong khi tập tành.
- Siêng năng cần mẫn trong việc tập luyện để trau giồi bản thân
Tuy Tổng Ðoàn Quốc Tế QWAN KI DO thường xuyên tổ chức những cuộc tranh giải giao đấu, nhưng các môn
sinh được tự do tham dự hay không tham dự. Tuy vây Thày chưởng môn Phạm Xuân Tòng thường khuyến khích
môn sinh nên tập song luyện và giao đấu trong võ đường, đặng đáp ứng công việc trau giồi kinh nghiệm võ thuật
của bản thân để có đủ khả năng đối địch với ngoại xâm.

Tiên học lễ...hậu luyện võ

Sách viết về Quán Khí Đạo
Nhiều sách viết về Quán Khí Đạo do chính Chưởng Môn Phạm xuân Tòng biên soạn đã được ấn loát
bằng ngoại ngữ ở nước ngoài.

Quán Khí Đạo được chính thức đưa vào Đại học Thể Dục và Thể Thao
Môn Võ Quán Khí Đạo đã được chính thức đưa vào Đại học Thể Dục và Thể Thao „Alexandru Ioan Cuza“ ở
tỉnh Iasi của xứ Lỗ Ma Ni (Romania), dưới sự đảm nhiệm của Giảng Sư Tiến Sĩ Adrian Cojocariu, đã lôi kéo rất
nhiều sinh viên đại học xin được thụ huấn về môn chuyên khoa này.

Chương trình tổng quát của QUÁN KHĺ ĐẠO – QWAN KI DO
Thày Phạm Xuân Tòng tổ chức cách thi cử đẳng đai như ở bên nhà, lấy bát quái làm tiêu chuẩn:
-

Lập chương trình từ nhập môn (bạch đai) cấp 1,2,3,4, đến huyền đai, (mỗi năm thi một cấp).
Lập chương trình đặc biệt cho mỗi Đẳng: từ nhất Đẳng huyền đai đến bát Đẳng huyền đai.
Mở các khoá đào tạo huấn luyện viên với hai bộ môn:
1) Bộ môn theo chương trình Đại học gồm các môn : Cơ thể và sinh lý học - Khoa sư phạm về thể dục thể
Thao - Điều lệ quốc tế về tổ chức thể dục và thể thao – Điều lệ về vệ sinh công cộng và an ninh bản
thân v.v…
2) Bộ môn theo chương trình võ học gồm các môn : thể dục - võ thuật – võ lý – võ đạo.

-

Lập Điều lệ và mở các khoá đào tạo trọng tài cho giao đấu.

Trong chương trình dành riêng cho trẻ em :
- Từ 6 tuổi đến 9 tuổi, ngoài chương trình võ thuật dành riêng cho các em, thường được áp dụng những kỹ thuật
giải trí lành mạnh trong võ công , để tránh gò bó các em vào quá nhiều khuôn khổ, và để mở rộng tầm hoạt động tự
nhiên...
- Từ 9 đến 13 tuổi, tuy đã bắt đầu theo khoá Song Luyện và thực tập giao đấu, nhưng các em thường được hướng
dẫn để tránh những ảnh hưởng tâm thần vì quá bị khích động...

Sư Vinh Mai Lan PHAM trong thế đá
„Hoành cước“

.
Sư Bảo Xuân Tâm PHAM trong thê „Phục Hổ Tảo Dương“

Chương trình dành riêng cho phái nữ:
- Trong những trương trình tập thể, các phái nữ được huấn luyện như phái nam. Nhưng tuỳ theo sở thích, họ được
hướng dẫn luyện tập nhiều về môn "cầm nã tự vệ" hơn các môn giao đấu và chuyển những bài quyền căn bản hợp
với thể chất nhẹ nhàng như họ mong muốn.

Sư Môn Isabelle Phạm
trong thề công phá
Sư Môn Isabelle Phạm trong những thế
võ cổ truyền

Chương trình dành cho người lớn tuổi
- Tuỳ theo thích ứng của mỗi cá nhân phần đông họ được huấn luyện nhiều về "Cầm nã Phòng vệ tốc chiến" một
trong những bộ môn tự vệ hữu hiệu của Thiếu Lâm Nam Phái, thay vì được huấn luyện về các kỹ thuật giao đấu, và
họ thường được hướng dẫn về các kỹ thuật Nga Mi Khí công với môn điều tức rất thích hợp với lứa tuổi của họ.

Lão Võ Sư Quán Khí Đạo Antoine Carrasco (81tuổi) - Đệ Ngũ Đẳng Huyền đai

Khoá hè thường niên tại tỉnh Toulon miền Điạ trung hải Pháp quốc

Các Môn Sinh đương thực tập nội lực Thủy hà Công

Đại lễ trao bằng Tiến Si H.C. Thể Dục, Thể Thao và Võ thuật cho thày Chưởng Môn Quán Khi Đạo
PHẠM Xuân Tòng, tại Đại Học Đường International University ALEXANDRU IOAN CUZA - ROMANIA

Ủy Ban Lãnh Đạo
Tổng Ðoàn Quốc Tế
QWAN KI DO – QUÁN KHÍ ĐẠO
Đặc Phái Viên Vĩnh Viễn

:

Văn phòng Chưởng Môn

.:

Thày chưởng môn Phạm Xuân Tòng

Quý Bà Isabelle PHAM

Ủy Ban Lãnh Đạo Hành Chánh
Chủ Tịch

:

Quý Ông DERLA Carl

Phó Chủ Tịch

:

Quý Ông KRA Kouakou

Tổng Thư Ký

:

Quý Ông COVACI Ovidiu

Cố Vấn Pháp Lý

:

Quý Ông DZIENGUE Jean Isidore

Cố Vấn Thường Trực :

Quý Ông CARETTI Nazzareno

Hội Viên Thường Trực :

Các Hội đoàn quốc gia hội viên của Tổng Ðoàn Quốc Tế
Qwan Ki Do - Quán Khí Đạo

Ban Trị Sự Kỹ Thuật Quốc tế
Quán Khí Đạo - Qwan Ki Do
Ban Trị Sự Kỹ Thuật Quốc tế được đat dưới quyền lãnh đạo của thày Phạm Xuân Tòng và Văn phòng
Chưởng Môn.
Trưởng Ban Trị Sự Văn phòng Chưởng Môn
Trưởng Ban Trị Sự Đẳng Đai quốc tế
Trưởng Ban Trị Sự huấn luyện môn Võ Ðài
Trưởng Ban Trị Sự Trọng tài giao đấu quốc tế
Trưởng Ban Trị Sự Trọng tài Tranh Giải Kỹ thuật quốc tế
Trưởng Ban Trị Sự Luân lý, truyền thống thượng võ
Trưởng Ban Trị Sự Y khoa và cấp cứu
Trưởng Ban Trị Sự Dung Hoà Chuyền Đạt Kỹ Thuật
Trưởng Ban Trị Sự „Tâm Khí Thể Dưỡng Sinh“
Trưởng Ban Trị Sự hành chánh „Giao Đấu“
,

: Sư Môn Phạm Isabelle
: Chấn Sư Kouakou Kossonou Kra
: Giám Sư Olivier Massoutier
: Giám Sư Nazareno Caretti
: Giám Sư Ovidiu Covaci
: Giám Sư Jean Isidore Dziengue
: Tạo Sư Bác Sĩ Mircea Variu
: Nữ Huấn Sư Phạm Maï Lan
: Võ Sư Morana Olivier
Võ Sư Prigoreanu Stefan
: Võ Sư Diaconescu Daniel
Nữ Võ Sư Panzer Stéfanie

:

Thể theo lời yêu cầu của một số đông môn sinh Việt nam sanh sống tại nước ngoài, và cũng nhân dịp này để duy trì truyền
thống Quốc ngữ văn hoá quê nhà. Toàn ban biên tập chúng tôi đã hân hạnh viết bài giới thiệu Quán Khí Đạo - Qwan Ki Do
này bằng Việt ngữ để trình bầy và cống hiến tin tức về sự bành trướng lớn lao của một trong những môn võ Việt nam rất có
tiếng tăm ở hải ngoại
Chúng tôi xin chân thành cảm tạ các độc giả đã dành chút thời giờ đọc những trang trên
Chúng tôi đã thành tâm thực hiện những trang đó không ngoài mục đích thông tin võ thuật và nhân dịp đó để lưu giữ lại
những tài liệu võ thuật quê nhà ở hải ngoại cho các thế hệ sau này.
Trong lúc biên soạn có điều chi sơ xuất hoặc vô tình đụng chạm tự ái các vị cao nhân hay một vài độc giả xin quý vị niệm tình
thông cảm.
Toàn ban biên tập xin chân thành hạ bút.
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