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Yip Kai Man (葉繼問) urodził się 1 października 1893 roku w
Foshan jako trzecie z czworga dzieci. Wraz ze swoim starszym bratem Yip Kai Gak’iem otrzymał tradycyjne konfucjańskie wykształcenie. Naukę kungfu rozpoczął w wieku 13 lat, w 1906 roku. Jego
nauczycielem został wówczas mistrz Chan Wah Shun, który przyjął
młodego Yip’a jako swojego 16-tego i zarazem ostatniego ucznia.
Treningi kungfu odbywały się w „Świątyni Przodków” rodziny Yip
przez 3 lata aż do 1909 roku, kiedy Chan doznał łagodnego udaru.
Na polecenie mistrza, Yip kontynuował dalszą naukę u drugiego najstarszego ucznia w szkole imieniem Ng Chung So (吳仲素).
Potem przeprowadził się do Hong Kong’u, gdzie uczęszczał do St.
Stephen’s College. Po półrocznym pobycie w Hong Kong’u jego szkolny kolega Lai zorganizował spotkanie z mistrzem Leung Bik Wo (先生璧), który zamieszkiwał w domu rodziców. Po
krótkiej wymianie uprzejmości doszło do kurtuazyjnego pojedynku. Ze wspomnień świadków
tego zdarzenia wynika, że w trakcie starcia Yip został skontrowany dwukrotnie z niewiarygodną szybkością. Odczuł poważną wizerunkową porażkę, którą przeżył do tego stopnia, że
nie śmiał wspominać, że w ogóle uczył się kungfu. Tydzień po tym zdarzeniu Lai przekazał mu
dobrą wiadomość, że Leung Bik w rozmowie z jego rodzicami docenił jednak umiejętności
Yip‘a. Powiedział też, że jest synem Leung Jan’a, który trenował mistrza Chan Wah Shun’a na
długo zanim Yip został jego oficjalnym uczniem. Leung Jan uczył się kungfu z Południowego
Shaolin u mistrza Leung Yee Tai, który zapoznał Leung’a także ze swoim przyjacielem Wong
Wah Bo. Leung Jan był znany w Foshan ze swoich praktyk medycznych Dit Da Jow (跌打酒)
oraz udziału w walkach turniejowych kungfu, w których wygrywał liczne pojedynki. Był przez
to znanym i bardzo cenionym artystą sztuk walki.
Leung Bik uczył się kungfu u swojego ojca Leung Jan’a oraz u Wong Wah Bo, od których przyswoił sobie trening form bokserskich, praktykę na drewnianym manekinie, techniki
walki nożami motylkowymi, długą tyczkę i formy Qigong. Leung Bik przeprowadził się z Foshan do Hong Kong’u ze względów politycznych z uwagi na konflikty z przedstawicielami
władz mandżurskich.
Yip Man trenował u Leung Bik’a aż do jego śmierci w 1911 roku, która miała miejsce
na kilka miesięcy przed upadkiem dynastii Qing. Jego samodzielna działalność trenerska na
terenie Hong Kong’u z początku nie przynosiła sukcesów, dlatego dwukrotnie zmieniał lokalizację swojej szkoły walki. Najpierw prowadził nauczanie kungfu w Castle Peak Road w Sham
Shui Po, a potem przy Lee Tat Street (利達街) w Yau Ma Tei. Yip Man dożył 79 lat, zmarł 2
grudnia 1972 roku w Hong Kong’u. Został pochowany na cmentarzu w Wo Hop Shek. Jego
grób jest miejscem licznych pielgrzymek uczniów i sympatyków Wing Chun i Weng Chun
kungfu. Wiele artefaktów z życia Yip Man’a zostało wystawionych na widok publiczny i można je obejrzeć w muzeum Yip Man Tong na terenie „Świątyni Przodków” w Foshan.
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