
NHẮP CHÉN TRÀ XUÂN KỂ CHUYỆN  

NGUYỄN AN NINH, PHAN VĂN HÙM HỌC VÕ TÂN KHÁNH – 

BÀ TRÀ 

Hồ Văn Tường (*) 

 

Từ giữa năm 1965, chúng tôi bắt đầu rời Tân Phước Khánh (lúc đó thuộc 

quận Châu Thành, tỉnh Bình Dương) lên Sài Gòn, đi học tiếp và sống bên cạnh cha 

tôi – võ sư Hồ Văn Lành – đang dạy Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà (môn võ có xuất 

xứ từ quê hương) cho những người ái mộ tại đất thành đô. Vừa có dòng máu truyền 

thống của người con xứ võ, vừa sống mỗi ngày với sinh hoạt tập luyện võ thuật, 

bản thân chúng tôi cũng đã mê võ lúc nào không hay. Bên cạnh việc tập luyện võ 

thuật do cha tôi trực tiếp dạy dỗ, bản thân chúng tôi cũng bắt đầu công việc tìm 

hiểu võ thuật Việt Nam nói chung và Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà nói riêng từ 

nguồn báo chí phong phú ở Sài Gòn mà cha tôi đã đặt mua thường xuyên… 

Trong số những bài báo viết về võ thuật làm tôi vô cùng thích thú, cứ 

đọc đi đọc lại nhiều lần, đọc để tự hào rằng mình cũng là người con của xứ võ và 

cuối cùng đã phải quyết định là để dành tờ báo, đó chính là bài báo viết về chuyện 

học môn Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà của nhà hoạt động yêu nước Nguyễn An 

Ninh. Thời gian đó, chúng tôi còn quá trẻ, nhưng cũng đã quan tâm đến những việc 

liên quan đến xứ võ, cho nên sau khi đọc bài báo, trong một lần trở về thăm quê, 

chúng tôi đã tìm gặp gia đình của người thầy đã dạy võ Tân Khánh – Bà Trà cho 

nhà hoạt động yêu nước Nguyễn An Ninh và đã gặp được bà Võ Thị Đèm (thường 

gọi là bà Bảy Đèm), lúc đó đã gần 90 tuổi. Bà đã kể lại những chuyện mà bà đã 

biết về việc nhà yêu nước Nguyễn An Ninh đã học võ với cha của bà: thầy Sáu 

Trực, có tên đầy đủ là Võ Văn Trực, vốn là thầy dạy của võ sư Bảy Phiên - người 

đã dạy võ Tân Khánh Bà Trà cho cha tôi.  
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Tuy nhiên, những ngày giáp Tết Kỷ Dậu 1969, khi cả gia đình chúng tôi 

đều đã về Tân Phước Khánh ăn tết thì một cơn hỏa hoạn phát ra từ phía chợ Cầu 

Muối cháy lan qua thiêu rụi cả xóm tôi ở. Dĩ nhiên tờ báo có bài báo quí giá kể trên 

cũng đã bị cháy theo… Đến nay, năm mươi năm đã trôi qua, từ những gì còn lưu 

lại trong ký ức, chúng tôi xin kể lại cho bạn đọc biết về việc danh nhân Nguyễn An 

Ninh đã từng học Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà phục vụ cho những hoạt động yêu 

nước của ông. 

Theo trí nhớ của chúng tôi thì tác giả bài báo ký tên là Tô Nguyệt Đình 

mà sau này chúng tôi mới biết đây là một những nhà báo yêu nước. Bài viết của 

ông có tựa đề đại khái là: “Nguyễn An Ninh học võ Tân Khánh” đăng cả nửa trang 

báo khổ lớn 60 cm x 80 cm. Trước khi viết về chuyện học võ Tân Khánh – Bà Trà, 

bài báo đã giới thiệu sơ lược về cuộc đời hoạt động nhà yêu nước Nguyễn An 

Ninh. Ông là trí thức yêu nước nổi tiếng hàng đầu ở Nam kỳ từ những năm 1920 

đến 1943. Ông sinh ngày 15-9-1900 ở quê ngoại - làng Long Thượng, quận Cần 

Giuộc, tỉnh Chợ Lớn (nay là tỉnh Long An), là con trai của Nguyễn An Khương – 

một yếu nhân của phong trào Đông du (từng dạy học ở Tân An) và bà Trương Thị 

Ngự, một phụ nữ nổi tiếng về nội trợ và hay chữ. Nguyễn An Ninh sống ở làng Mỹ 

Hòa, quận Hóc Môn, tỉnh Gia Định (nay thuộc phường Trung Mỹ Tây, quận 12, 

thành phố Hồ Chí Minh). Hiếu học, thông minh, giỏi Hán văn và Pháp văn, 16 

tuổi, ông ra Hà Nội học trường Cao đẳng Y dược, nhưng nửa chừng chuyển sang 

học Luật, hết năm thứ hai thì sang Paris học tiếp tại Đại học Sorbonne. Năm 1920 

ở Pháp, ông lấy bằng cử nhân Luật. Sớm chịu ảnh hưởng tư tưởng nhân văn của 

cách mạng dân chủ tư sản Pháp (1789), cuối năm 1921, ông bỏ dở luận án tiến sĩ, 

trở về nước thực hiện hoạt động chống Pháp, yêu nước bằng cách: đi tuyên truyền, 

vận động quần chúng đòi các quyền tự do dân chủ, làm báo, viết sách…Ông đã bị 

chính quyền thuộc địa tại Đông Dương bắt giam 5 lần với tổng cộng 11 năm 6 

tháng, xử 10 năm mất quyền công dân, 20 năm biệt xứ. Cuối cùng,  ngày 

14/8/1943, tức 14 tháng 7 năm Quý Mùi, Nguyễn An Ninh hy sinh tại Côn Đảo, 

hưởng dương 43 tuổi. 

Kế đến, bài báo đã viết về những lý do học võ của hai nhà yêu nước 

Nguyễn An Ninh và Phan Văn Hùm vốn xuất phát từ nhận định về các phong trào 

yêu nước, khởi nghĩa chống Pháp xâm lược từ trước giờ đều do những người giỏi 

võ nghệ tập hợp dưới sự chỉ huy của một số lãnh tụ cũng rất giỏi võ. Cuộc khởi 

nghĩa của Nguyễn Trung Trực, Thủ khoa Huân… là những minh chứng hùng hồn 

nhất. Do đó mà hai ông Ninh và Hùm đã hạ quyết tâm tập võ để noi theo truyền 

thống những bậc anh hùng đi trước, đồng thời qua đó có thể tập hợp được nhiều 

người  giỏi võ hình thành lực lượng võ trang đấu tranh trực diện với Pháp, đúng 

theo tinh thần của một câu nói chữ Nho khá quen thuộc: “Quốc gia hưng vong, thất 



phu hữu trách” (tạm dịch: đất nước mạnh yếu đều do trách nhiệm của hàng trai 

tráng). 

Chúng tôi không nhớ bài báo có hay không có đề cập cụ thể về thời điểm 

bắt đầu học võ là năm nào và thời gian học võ của ông Nguyễn An Ninh và ông 

Phan Văn Hùm đã kéo dài bao lâu, đạt dược trình độ như thế nào, mà tôi chỉ nhớ 

bài báo ghi rằng hai ông đã đến xin thọ giáo với võ sư Võ Văn Trực vào thời điểm 

vừa ăn Tết xong. Điều này trùng khớp với trí nhớ của bà Võ Thị Đèm (con gái của 

thầy Sáu Trực), bởi bà nói rằng chính bà đã trực tiếp pha ấm trà thơm để mang ra 

mời cha và hai ông Nguyễn An Ninh, Phan Văn Hùm dùng. 

Bài báo đã có những chi tiết khá cụ thể như: chính võ sư Võ Văn Trực đã 

trực tiếp huấn luyện võ thuật cho hai ông Nguyễn An Ninh và Phan Văn Hùm, thay 

vì giao cho các học trò lớn huấn luyện như nhiều học viên khác, sau khi hai ông 

làm lễ nhập môn trước bàn thờ Tổ đặt giữa nhà của thầy. Thuở ấy, hai ông Nguyên 

An Ninh và Phan Văn Hùm đã tập luyện theo đúng trình tự của Võ Lâm Tân 

Khánh Bà Trà. Trước hết là phần trau dồi vế căn bản, như: tập luyện các thế tấn 

nhập môn để trang bị tư thế thăng bằng trong mọi tình huống, tập luyện những đòn 

thủ pháp (tức đòn tay) và cước pháp (tức đòn chân) mang ý nghĩa tấn công cũng 

như phòng thủ. Sau đó, hai ông Nguyễn An Ninh và Phan Văn Hùm mới bước vào 

học bài quyền “Đồng Nhi” nổi tiếng của môn Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà. Khi 

hoàn tất bài quyền, hai ông đã được võ sư Sáu Trực phân thế, nghĩa là giải thích về 

ý nghĩa sử dụng của các đòn thế trong bài quyền và cùng nhau thực tập sử dụng 

vào những tình huống thực tế trong cuộc sống. Cứ như thế, hai nhà hoạt động yêu 

nước đã được võ sư Võ Văn Trực trao truyền khá nhiếu kỹ thuật đặc thù của Võ 

Lâm Tân Khánh Bà Trà về quyền cước cũng như về binh khí tiếp theo sau đó. 

Bài báo đã cho biết thêm, trong quá trình học võ, với sự giúp đỡ của thầy 

Sáu Trực, hai ông Nguyễn An Ninh và Phan Văn Hùm đã nhiều lần tiếp xúc với 

các bạn đồng môn và giới trẻ giỏi võ tại làng võ Tân Khánh – Bà Trà về tinh thần 

yêu nước và trách nhiệm đối với đất nước của lứa tuổi thanh niên. Do đó, hằng 

trăm thanh niên của làng võ Tân Khánh đã nô nức tham gia tổ chức “Thanh niên 

Cao vọng đảng” của ông Nguyễn An Ninh thành lập, mà sau này chúng tôi xem lại 

trong tiểu sử của ông thì đó là thời điểm năm 1924. 

Tháng 6 năm 1925, Nguyễn An Ninh sang Pháp, đưa nhà yêu nước tiền 

bối Phan Châu Trinh về tới Sài Gòn, đồng bào Nam Kỳ đứng chật bến cảng đón 

tiếp nồng nhiệt. Trong số đó, có hàng trăm thanh niên của làng võ Tân Khánh - Bà 

Trà mang biểu ngữ trong người cũng sôi nổi tham gia chào đón những nhà hoạt 

động yêu nước.  

Tác giả bài báo cũng đã nói đến lần Nguyễn An Ninh đã dụng võ thuật 

Tân Khánh khá hiệu quả và sau nay ông đã từng báo cáo lại cho thầy Sáu Trực 



được biết. Đó là ngày 28/09/1928 tại ga Bến Lức (nay thuộc Long An), trên đường 

về Sài Gòn, hai ông Nguyễn An Ninh và Phan Văn Hùm đã bị bọn tuần tra xét giấy 

thuế thân. Tên cai Trần Văn Nên đòi bắt Phan Văn Hùm vì thiếu giấy tờ. Nhanh 

như chớp, Nguyễn An Ninh đã ra tay đánh hạ tên cai Trần Văn Nên, để giải cứu cho 

Phan Văn Hùm. Do sự việc này mà sau đó, ngày 8/5/1929, Nguyễn An Ninh đã bị 

Toà tiểu hình Sài Gòn kết án 3 năm tù giam, 5 năm mất quyền công dân và 1.000 

quan tiền phạt ! 

Đến tháng 5 năm 1936, Nguyễn An Ninh đề ra sáng kiến triệu tập Đại 

Hội Đông Dương có tất cả các thành phần yêu nước tham gia nhằm tập hợp rộng 

rãi các tầng lớp xã hội tập trung mũi nhọn đấu tranh chống âm mưu gây chiến của 

bọn đế quốc câu kết với phát xít. Ngày 29/7/1936 Nguyễn An Ninh viết lời kêu gọi 

“Tiến tới một Đại Hội Đông Dương” đăng trên báo “La Lutte”. Theo đó nhiều địa 

phương đồng loạt lập các Uỷ ban Hành Động có nhiệm vụ thu thập nguyện vọng 

quần chúng và phát động phong trào quần chúng đấu tranh công khai do Nguyễn 

An Ninh đảm nhiệm vai trò hạt nhân trong Uỷ ban Hành Động Trung ương, lôi kéo 

các phe nhóm, làm nòng cốt trong phong trào công khai, hoạt động chủ yếu ở Sài 

Gòn Chợ Lớn và một số xí nghiệp lớn. Kết quả chưa đầy hai tháng đã có 600 Uỷ 

ban Hành động cơ sở ra đời khắp Nam Kỳ, trong đó riêng tại làng võ Tân Khánh 

đã có hơn 30 Ủy Ban Hành Động. Chính cha của chúng tôi là võ sư Hồ Văn Lành, 

lúc đó đã 22 tuổi, cũng đã từng tham gia Ủy Ban Hành Động theo sự kêu gọi của 

nhà yêu nước Nguyễn An Ninh.  

Sau sự kiện Đông Dương Đại Hội và Ủy ban Hành động, Nguyễn An 

Ninh có lẽ không còn thời gian đến học võ ở làng võ Tân Khánh – Bà Trà, vì ông 

đã bị nhà cầm quyền Pháp tìm bắt đến ba lần, vào các năm: 1936, 1937 và 1939. 

Ngày 10/12/1940, Nguyễn An Ninh bị đày ra Côn Đảo, đến năm 1943 ông đã hi 

sinh tại đó, hưởng dương 43 tuổi. 

Qua câu chuyện Nguyễn An Ninh và Phan Văn Hùm học võ, bài báo đã 

đi đến kết luận: rõ ràng võ thuật Việt Nam nói chung và Võ Lâm Tân Khánh Bà 

Trà nói riêng không phải chỉ có giá trị sử dụng trong thời đại chiến tranh chưa có 

súng đạn, mà nó có giá trị sử dụng muôn thuở, đúng như bậc y tổ Hải Thượng Lãn 

Ông đã từng viết trong tác phẩm “Vệ sinh yếu quyết diễn ca” : “Tập (võ) cho máu 

huyết lưu thông, Tay chân lanh lợi, tinh thần thảnh thơi”. Nói khác đi, võ thuật 

Việt Nam và Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà là một di sản văn hóa rèn luyện tâm thể 

độc đáo do các bậc tiền nhân sáng tạo truyền lại cho đến ngày nay vậy! 
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