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Sáng	nay	 (4/2/2020),	môn	phái	vovinam	(Việt	Võ	Đạo)	nhận	tin	buồn	võ	sư	
Chánh	chưởng	quản	Nguyễn	Văn	Chiếu	từ	trần	ở	tuổi	72	tại	TP.HCM.		
 

 
Võ sư Chánh Chưởng quản môn phái vovinam Nguyễn Văn Chiếu 
Quang Liêm 
 
Võ sư Nguyễn Văn Chiếu là người dành hết tâm sức đời mình cho vovinam, đặc biệt 
đóng góp rất lớn cho việc phát triển tinh hoa võ Việt ra thế giới. Ông sinh ngày 
4.11.1949 tại Sài Gòn rồi theo học vovinam từ năm 16 tuổi với người thầy là cố võ sư 
Lê Sáng (Chưởng môn phái vovinam từ năm 1960 - 2010). 



 
Võ sư Nguyễn Văn Chiếu dành trọn tâm huyết cho vovinam 
TK 
 

19 tuổi, Nguyễn Văn Chiếu đạt võ sư Tam Đẳng huyền đai, sau đó ra Quy Nhơn (Bình 
Định) để gầy dựng phong trào vovinam. Trong suốt 5 năm lăn lộn trên đất võ Bình 
Định, ông phát triển được 12 CLB vovinam, tạo sức lan tỏa ở các tỉnh miền Trung, Tây 
nguyên. 
Năm 1975, võ sư Nguyễn Văn Chiếu về lại Sài Gòn, làm nhân viên thể thao ở quận 8 
đồng thời tiếp tục vận động gầy dựng phong trào vovinam và khôi phục thành công 
vào năm 1978. 



 
Võ sư Nguyễn Văn Chiếu (ngoài cùng bên trái) trong lần gặp gỡ Flores 
Ngọc Dương 
 
Đầu thập niên 1990, võ sư Nguyễn Văn Chiếu bắt đầu đi biểu diễn, quảng bá và huấn 
luyện vovinam ra thế giới, từ Belarus, Nga đến Tây Ban Nha, Ý, Đức, Pháp, Mỹ, Ba 
Lan, Ấn Độ, Campuchia, Thái Lan… 
Năm 2010, Chưởng môn Lê Sáng qua đời, võ sư Nguyễn Văn Chiếu được chọn thay 
thế, trở thành Chưởng môn đời thứ ba của phái Vovinam - Việt Võ Đạo. Hiện võ sư 
Nguyễn Văn Chiếu có đẳng cấp vovinam cao nhất Việt Nam lẫn thế giới với Hồng đai 
4 cấp, 9 đẳng quốc tế. Ông cũng là Phó chủ tịch Liên đoàn vovinam thế giới, Phó chủ 
tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn vovinam Việt Nam. 



 
Võ sư Nguyễn Văn Chiếu bên cạnh vợ và 2 con dịp Tết nguyên đán 2020 
Thanh Nhã 



Với công sức của võ sư Nguyễn Văn Chiếu, vovinam đạt rất nhiều thành tựu như phát 
triển rộng khắp trên toàn quốc, nhiều nơi đưa vovinam vào học đường. Ở quốc tế, 
vovinam đã có mặt ở 60 quốc gia, thu hút 2 triệu môn sinh tập luyện thường xuyên. 
Bên cạnh các giải vô địch thế giới, châu Á, Đông Nam Á, voviam cũng từng được vào 
tranh tài ở Đại hội thể thao bãi biển châu Á, SEA Games… 
 
	


