
THỂ DỤC DƯỠNG SINH

Bát   Đoạn   Cẩm

I. Cách  tập.

1. 叩 齒 集 神           Khấu Xỉ Tập Thần

Chú tâm nghiến răng 36 lần. Hai tay ôm đầu (côn luân), hai tay gõ 
trống trời 24 lần.

2. 搖  天  柱                   Dao   Thiên   Trụ
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 Quay sang trái, phải 24 lần.

3. 舌  攪  漱  嬿           Thiệt  Giảo  Sấu  Yến

 Hai tay giơ lên, lòng bàn tay hướng ra trước, lưỡi để chạm 
 ngàm trên 36 lần, súc miệng 36 lần, nuốt nước miếng 3 lần.

4. 摩   腎  堂       Ma  Thận  Đường

- 2 -



Hai tay xoa hông 36 lần.

5. 單  關  轆  轤             Đơn  Quan  Lộc   Lô

Quay sang, trái, phải 36 lần. Một tay để sau lưng.

6. 雙  關  轆  轤           Song  Quan  Lộc  Lô.
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Quay sang trái, phải 36 lần. Hai tay để sau lưng.

7.托  天  按  頂           Thác  Thiên  Án  Đỉnh.

Hai tay sát vào nhau A năm tiếng, giơ hai tay lên quá đầu, 2 lòng 
bàn tay đan vào nhau để ngửa, hạ xuống đầu rồi nâng lên từ 3 
đến 9 lần.

8.  攀  鉤                        Phan  Câu.  
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2 chân duỗi thẳng, 2 tay như 2 cái liềm nắm lấy 2 lòng bàn chân 
12 lần. Rụt chân lại ngồi thiền.

a. Chú  Thích.

• Nghiến răng 36 lần giúp răng vững chắc.
• Nuốt nước miếng giúp cho sự tiêu hóa vì trong nước miếng có 

nhiều phân hóa tố tiêu hóa.
• Động tác quay trái, phải làm tiêu đờm.
• Lòng bàn chân có huyệt Dũng Tuyền, huyệt này được kích 

thích sẽ giúp trị bệnh đau khớp gối.
• Ở sau gáy có các huyệt Phong Phủ, Phong Trì, Thiên Trụ, Đại 

Chùy : các huyệt này được kích thích sẽ tăng lượng máu vào 
não, điều hòa hệ thần kinh trực và đối giao cảm.  
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(Trích  trong Khí Công Luyện Hình Điều Thân của Thanh Hà Tân 
Tạng)

Trong các đoạn trước chúng tôi đã đề cập đến Bát Đoạn Cẩm ở tư 
thế ngồi. Bây giờ xin đề cập đến Bát Đoạn cẩm ở tư thế đứng.

1.   雙      手      托      天
  Song    thủ      thác   thiên   

Hai  tay  bưng  trời
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Cách tập : Đứng thẳng, 2 tay buông thõng ở 2 bên hông. Nhón gót 
đứng trên đầu các ngón chân, đồng thời 2 tay đan vào nhau rồi giơ 
lên, khi tới đỉnh đầu thì lật ngửa lòng bàn tay hướng lên trên. Mắt 
ngước nhìn vào lưng bàn tay. Hạ gót chân xuống, 2 tay trở về vị trí 
ban đầu. Hít vào khi nhón gót, thở ra khi hạ gót. Làm động tác này 9 
lần.

Công dụng : Điều hòa tam tiêu, khi giơ tay lên cột xương sống được 
giãn ra nên trị được lưng mỏi.

2.  左       右      開      弓
     Tả      hữu   khai    cung      

Giương  cung  trái,  phải
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Cách tập : Chân trái dang ra 1 bước, 2 đùi cong xuống tạo thành mã 
bộ. Hai tay nắm lại để ngang trước ngực. Tay trái dang ra về bên trái, 
mắt nhìn theo tay trái. Tay phải úp vào ngực, giống như đang bắn 
cung. Đổi sang tay phải cũng làm như trên. Chú ý ngón trỏ và ngón 
cái duỗi thẳng trong khi các ngón khác cụp lại. Hít vào khi giương 
cung, thở ra khi trở lại tư thế đầu. Mỗi tay làm 5 lần.

Công dụng : Tác dụng lên phổi và đại trường.

3.   左       右        托       天
 Tả      hữu     thác    thiên    

Trái,  phải  bưng  trời
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Cách tập : Đứng thẳng, tay trái giơ lên trên đầu, lòng bàn tay ngửa 
lên. Tay phải buông thõng lên hông, lòng bàn tay hướng xuống đất. 
Hít vào khi giơ tay lên, thở ra khi hạ xuống. Đổi tay, mỗi tay làm 5 
lần.

Công dụng : Tác dụng lên tỳ, vị.

4. 五       勞        七       傷       往        後       瞧
 Ngũ   lao       thất   thương vãng     hậu    tiêu 

                                                 
Ngũ lao, thất thương quay sau ngó

Cách tập : Đứng thẳng, 2 tay buông thõng 2 bên, lòng bàn tay hướng 
ra phía trước, 2 chân bất động, đầu và thân quay về phía trái, 2 mắt 
nhìn qua vai về phía sau. Hít vào khi xoay mình ngó về sau, thở ra 
khi xoay mình trở lại. Ngưng lại 1 chút rồi đầu và thân lại quay sang 
phải. Mỗi bên làm 7 lần.
Ngũ lao : chỉ 5 tạng bị mệt : tâm, can, tỳ, phế, thận.
Thất thương : chỉ 7 cơ quan bị tổn thương : ăn no thương tỳ, nổi giận 
thương can, mang nặng thương thận, uống nước lạnh thương phế, ưu 
sầu thương tâm, mưa gió thương hình, sợ hãi thương chí.
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Công dụng : Tăng cường chức năng các tạng phủ, tăng lượng máu 
vào não bộ.

5.    搖     頭      擺      尾      去      心      火
      Dao   đầu     bãi       vĩ      khứ     tâm    hỏa 

                               
Lắc đầu, lắc đuôi trừ tâm hỏa

Cách tập : 2 chân khụy xuống thành mã bộ, 2 tay đặt trên đầu gối. 
Thân quay sang trái, rồi phải 10 lần. Hít vào khi xoay mình, thở ra 
khi xoay trở lại vị trí đầu.

Công dụng : Làm mất sự căng thẳng, tâm được yên ổn.

6.  背     後     七     顛     百     病    消
   Bối     hậu   thất  điên  bách  bệnh tiêu
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Cách tập : Đứng thẳng, 2 gót chân chạm nhau, 2 tay buông thõng 2 
bên, nhón gót chân lên. 2 đầu gối giữ thẳng sau đó hạ gót xuống, 
làm 10 lần. Hít vào khi nhấc gót, thở ra khi hạ gót.

Công dụng : Trừ được nhiều bệnh vì kích thích cả 12 kinh.

7.   攢      拳      怒      目      增      氣      力
    Toàn  quyền  nộ     mục   tăng    khí     lực.

                                       
Nắm  đấm,  mặt  giận  tăng khí lực
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Cách tập : Chấn trái bước về trái một bước, 2 chân khụy xuống 
thành mã bộ, 2 tay nắm lại để 2 bên. Tay trái đấm ra 1 đấm. Hít vào 
khi đấm ra, thở ra khi rụt tay lại. Sau đó đổi sang tay phải, làm 10 
lần.

Công dụng : Làm mạnh cánh tay.

8.   兩      手      攀      足      固      腎      腰
   Lưỡng  thủ   phan    túc     cố     thận    yêu.

                                      
Hai tay nắm bàn chân làm mạnh thận, eo

Cách tập : Ngồi, duỗi thẳng 2 chân, 2 tay hướng ra trước cố nắm 2 
bàn chân, mình gập xuống. Làm 7 lần, thở tự nhiên.

Công dụng : Làm mạnh thận, eo.
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赤      鳳       髓      四      十      六      勢
        Xích  Phượng Tủy   Tứ     Thập   Lục    Thế.

(Trích trong khí công luyện hình điều thân của Thanh Hà Tân Tạng)

Xích   Phượng  Tủy
của  Mai  Điên  Đạo  Nhân

Đây là 1 tuyển tập 46 thế thể dục dưỡng sinh 
của Đạo sĩ Mai Điên đời Minh.

 1. 錢      鏗     觀      井
     Tiền khanh quán    tỉnh.   

Tiền  Khanh  xem  giếng.
Theo truyền thuyết Tiền Khanh chính là ông Bành Tổ sống lâu 800 

tuổi.

Cách tập : Đứng thẳng, hai tay nắm lại, từ từ con lưng xuống. Sau đó 
lại đứng thẳng người dậy, 2 tay vung lên quá đầu, miệng ngậm, thở ra 
đằng mũi 3, 4 hơi.

Công dụng : Trị đau lưng.
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2.   鍾      離      雲      房      摩      腎
    Chung Ly     vân  phòng   ma   thận.   

Chung  Ly  xoa  thận

Chung Ly Vân Phòng tức Chung Ly Quyền, là 1 trong Bát tiên, người 
đời mạt Đường.

Cách tập : Ngồi thẳng, 2 tay xoa vào nhau cho nóng lên, sau đó đưa 
ra sau đặt lên Tinh Môn, chỗ thắt lưng. Vận khí 24 lần.

Công dụng : Trị đau eo và đùi.

Chú thích : Thế nào là vận khí ?
Vận khí gồm 2 giai đoạn :

a.  Thở bụng.
b.  Vận khí.

Giai đoạn 1 : Thở bụng có nghĩa là khi hít vào thì bụng phồng lên, 
khi thở ra thì bụng xẹp xuống. Ta thở bụng từ 15 đến 20 phút cho tới 
khi thấy bụng nóng thì mới thôi để bước sang siai đoạn 2.
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Giai đoạn 2 : Dùng ý đưa khí nóng từ huyệt đan điền tới huyệt  Vĩ Lư 
rồi lần lượt qua các huyệt Giáp Tích, Ngọc Chẩm rồi Nê Hoàn (còng 
gọi là huyệt Bách Hội), qua Thần Đình tới Nhân Trung. Rồi từ Thừa 
Tương qua Đản Trung giữa 2 vú) Thần Khuyết (rốn) về lại Khí Hải. Đó 
là hết 1 vòng Tiểu Chu Thiên.

4.   負      局      先      生      磨      鏡
     Phụ    Cục   tiên    sanh    ma    kính  

Phụ  Cục  tiên  sanh  mài  gương.

Theo Liệt tiên truyện Phụ Cục hành nghề mài gương, nếu ai có bệnh, 
liền cho thuốc uống, không ai là không khỏi.
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Cách tập : Ngồi thẳng, 2 chân duỗi thẳng, 2 tay nắm lại, giơ ra trước, 
mình hơi ra đằng trước. Vận khí 12 lần.

Công dụng : Trị đau nhức toàn thân.

5.   呂       純       陽       行       氣
      Lã    Thuần Dương hành    khí.    

Lã  Thuần  Dương  vận  khí.

Lã Thuần Dương tức Lã Động Tân, người đời Mạt Đường, là 1 vị 
trong Bát tiên.
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Cách tập : Đứng thẳng, tay trái duỗi thẳng, tay phải nắm lấy khủy tay 
trái. Vận khí 12 lần. Đổi tay.

Công dụng : Trị đau lưng.

6.    容      成      公      靜      守      穀      神
   Dung Thành Công   tĩnh    thủ     cốc    thần.

                                 
Dung  Thành  Công  im  giữ  Cốc  Thần

Theo Liệt Tiên truyện Dung Thành Công tự xưng là thầy của Hoàng 
Đế, đã từng gặp Chu Mục Vương, đã trị cho vua tóc bạc hóa đen, 
răng rụng lại mọc.

Cách tập : Ngồi thẳng, nghiến răng 36 lần, 2 lòng bàn tay áp 
vào 2 tai, các ngón tay gõ vào gáy 36 lần (gọi là gõ trống trời).

Công dụng : Trị đầu bị choáng váng.

7.   寇      先      鼓      琴
   Khấu  Tiên     cổ     cầm.       
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Khấu  Tiên  đánh  đàn.

Theo Liệt Tiên truyện Khấu Tiên là người nước Tống, làm nghề đánh 
cá, sống ở bờ sông cả trăm năm. Tống Cảnh Công đến hỏi đạo, 
không trả lời bèn bị giết. Mười năm sau lại thấy ông sống ở cửa 
thành, đánh đàn 10 ngày rồi đi.

Cách tập : ngồi thẳng, 2 tay đặt trên 2 đầu gối. Đầu cổ hướng về 
phía trái. Vận khí 12 lần. Cũng làm như vậy về phía phải.

Công dụng : Trị nhức đầu.

8.  許      旌      陽      飛      劍      斬      妖
   Hứa    Thi  Dương  phi    kiếm   trảm    yêu.

                                     
Hứa  Thi  Dương  phóng  kiếm  chém  yêu.

Hứa Thi Dương là quan huyện Thi Dương đời Đông Tấn sau làm đạo 
sĩ.
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Cách tập : Đứng hình chữ Đinh, tay phải giơ lên, ngoảnh mặt về phía 
trái, tay trái để sau lưng. Vận khí 9 lần.

Công dụng : Trị bệnh tim.

9.   魏      伯      陽      談     道
  Ngụy     Bá  Dương   đàm   đạo.  

Ngụy  Bá  Dương  nói  chuyện  đạo.
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Cách tập : Ngồi trên ghế, tay trái giơ lên, chân trái cũng giơ lên. Tay 
phải xoa bụng. vận khí 12 lần.

Công dụng : Trị đau lưng, ngực.

10.   故    嫗   泣    拜    文    賓
       Cố    ẩu  khấp  bái  Văn   Tân. 

Bà  già  khóc  lạy  Văn  Tân.

Theo Liệt Tiên truyện Văn Tân người làng Thái Khâu, làm nghề bán 
dép cỏ. Sau có bà cụ già 90 tuổi đến hỏi đạo, Văn Tân bèn chỉ cho. 
Bà cụ sau khi luyện tập khỏe ra sống đến ngoài trăm tuổi.

Cách tập : Đứng thẳng, cúi mình xuống tay sờ vào chân. Vận khí 24 
lần.

Công dụng : Trị đau thắt lưng.
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11.   服      閭      暝      目
      Phục   Lư    minh   mục.  

Phục  Lư  nhắm  mắt.

Phục Lư không biết người ở đâu. Gặp tiên chỉ cách nhắm mắt, bỗng 
thấy mình ở đỉnh núi Phương Trượng.

Cách tập : Ngồi thẳng, 2 tay ôm bụng. Vận khí 49 lần.
Công dụng : Trị đau bụng.

12.   陶       成       公     騎     龍
       Đào  Thành  Công  kỵ    long.  

Đào  Thành  Công  cưỡi  rồng

Theo truyền thuyết Đào Thành Công cưỡi rồng đỏ lên trời.
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Cách tập : 2 tay nắm lại đưa về phía trái nhưng mặt ngoảnh về phải. 
Vận khí 9 lần. Đổi phía cũng làm như trên.

Công dụng : Trị phiền muộn trong lòng.

13.   謝     自      然      趺      席      泛      海
        Tạ      Tự   Nhiên  phu    tịch   phiếm    hải.

                                
Tạ  Tự  Nhiên  ngồi  trên  chiếu  nổi  trên  biển

Tạ Tự Nhiên học đạo từ nhỏ, theo hầu Tư Mã Thừa Trinh 3 năm, sau 
vào Bồng Lai, gập 1 chiếc chiếu nổi trên biển, ngồi lên trên, vượt 
sóng mà đi.
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Cách tập  : Ngồi thẳng, 2 tay để bên sườn ngang ngực, ý để ở đan 
điền. Vận khí 24 lần.

Công dụng : Trị mệt mỏi.

14.   宋       玄       白       臥       雪
     Tống  Huyền  Bạch  ngọa    tuyết.   

Tống  Huyền  Bạch  nằm  trên  tuyết

Tống Huyền Bạch không biết người ở đâu, có nhiều đạo thuật. Mùa 
hè thí mặc áo bông, mùa đông áo phong phanh nằm ngủ trên tuyết. 
Tuyết rơi nhưng không trụ lại trên người.
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Cách tập  : Nằm ngửa tay trái để ngang ngực, tay phải để ngang 
bụng. Vận khí 6 lần.

Công dụng : Trị không tiêu.

15.   莊      周       蝴       蝶       夢
     Trang   Chu     hồ     điệp    mộng   

Trang  Chu  mộng  hóa  bướm

Trang Chu tức Trang Tử, người nước Tống thời Chiến Quốc, tác giả 
Nam Hoa Kinh. Đời Đường Thiên Bảo được phong là Nam Hoa 
Chân Nhân.
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Cách tập : Nằm nghiêng, gối đầu lên tay phải, tay trái áp lên bụng. 
Chân trái duỗi thẳng, chân phải co lại. Ý tại đan điền. vận khí 24 lần.

Công dụng : Trị mộng tinh.

16.   王      子      晉      吹      笙
     Vương Tử     Tấn    xuy     sinh.   

Vương  Tử  Tấn  thổi  sênh

Vương Tử Tấn là thái tử của vua Chu Linh Vương, thích thổi sênh.

Cách tập : ngồi thẳng, 2 tay nắm lấy 2 bên ngực. Vận khí 9 lần.

Công dụng : Đả thông nhâm mạch, trị rất nhiều bệnh.

17.   山      圖       折      腳
       Sơn     Đồ    chiết   cước .   

Sơn  Đồ  bẻ  chân
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Sơn Đồ là người Lũng Tây, lúc nhỏ thích cưỡi ngựa, bị ngựa đá gẫy 
chân. Gập vị đạo sĩ trong núi dạy dùng Vị địa hoàng mà trị. Bệnh dần 
khỏi, cơ thể nhẹ nhàng, bèn theo đạo sĩ mà đi.

Cách tập : ngồi, 2 tay nắm lấy 2 bàn chân. Vận khí 9 lần.

Công dụng  : Trị di tinh.

18.   裴     玄      靜      駕      雲      昇      天
      Bùi Huyền Tĩnh     giá     vân    thăng thiên.  

                                           

Bùi  Huyền  Tĩnh  cưỡi  mây  lên  trời

Bùi Huyền Tĩnh con gái quan huyện, 15 tuổi đã tu đạo, sau lấy Lý 
Ngôn. Không lâu cưỡi mây lên trời.
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Cách tập : Ngồi thẳng, tay xoa bụng (Đan điền). Vận khí 49 lần.

Công dụng : Trị đau ruột non.

19.   韓      湘      子      存      氣
       Hàn Tương  Tử      tồn     khí.    

Hàn  Tương  Tử  giữ  khí.

Hàn Tương Tử là 1 trong Bát tiên, tánh cuồng phóng, có nhiều đạo 
thuật.
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Cách tập  : Ngồi thẳng, lấy 2 tay sát vào mắt, 2 tay nắm lại để 2 bên 
sườn. Vận khí 24 lần.

Công dụng : Trị huyết khí suy bại.

20.    侯      道      玄     望      空      設      拜
        Hầu   Đạo Huyền vọng không thiết    bái.

                                            
Hầu  Đạo  Huyền  nhìn  trời  vái  lạy

Hầu Đạo Huyền tự xưng là người ở núi Nga My.

Cách tập  : Đứng thẳng, 2 chân thành hình chữ bát, cúi đầu, cầm 
chạm vào ngực. Vận khí 17 lần.

Công dụng : Trị bệnh đau tim.

21.   劉      海      戲      蟾
       Lưu    Hải     hí     thiềm.           

Lưu  Hải  đùa  cóc.

- 28 -



Lưu Hải là Lưu Thái, đời Ngũ Đại, đổi tên là Lưu Huyền Anh, hiệu 
Hải Thiềm Tử, thuộc Toàn Chân phái.

Cách tập : Đứng thẳng, chân trái bước lên trước 1 bước. 2 tay nắm 
lại. Vận khí 12 lần. Chân phải cũng làm như vậy.

Công dụng : Trị đau toàn thân.

22.    藍      采      和      行      歌      於      市
       Lam   Thái   Hòa   hành    ca       ư       thị.

                                    
Lam  Thái  Hòa  hát  ở  chợ
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Cách tập : Đứng thẳng, nếu khí mạch bên trái không thông thì giơ 
tay trái lên, ý ở bên trái. Nếu khí mạch không thông ở bên phải thì 
giơ tay phải lên, ý ở bên phải.

Công dụng :  Trị khí không thông.

23.    陵       陽       子       明       垂       釣
       Lăng Dương   Tử     Minh   thùy    điếu.

 Lăng  Dương  Tử  Minh  buông  câu.

Lăng Dương Tử Minh thích câu ở Thi Khê, câu được rồng trắng rất 
sợ, thả đi. Sau rồng đến đón đưa lên Lăng Dương Sơn, sống ngoài 
trăm tuổi.
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Cách tập : ngồi thẳng, 2 tay 2 chân đều duỗi thẳng ra trước. Vận khí 
19 lần.

Công dụng : Trị đau thắt lưng.

24.  子        英       捕       魚
 Tử       Anh      bộ     ngư

Tử  Anh  bắt  cá

Tử Anh người đời Tấn, bắt cá giỏi, bắt được con cá chép đỏ, thả đi. 
Sau cá đến đón, cưỡi lên lưng nó bay đi.
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Cách tập  : Đứng thẳng. Cúi xuống sờ chân trái. Vận khí 12 lần. 
Chân phải cũng vậy.

Công dụng : Trị bệnh huyết mạch.

 25.    白       玉       蟾       運      氣
 Bạch  Ngọc  Thiềm    vận    khí.

                      
Bạch  Ngọc  Thiềm  vận  khí.

Bạch Ngọc Thiềm là đạo sĩ đời Nam Tống.

Cách tập : 2 tay ôm 2 vai, mắt nhìn bên trái. Vận khí 12 lần.

Công dụng  : Trị ứ hơi.

26.  金       可       記       焚       香       靜       坐
 Kim    Khả     Ký     phần  hương  tĩnh     tọa.

                   Kim  Khả  Ký  đốt  hương  tĩnh  tọa.
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Kim Khả Ký là người Tân La (Đại hàn), đời Đường, thích luyện khí.

Cách tập : Ngồi thẳng, 2 tay ôm 2 gối. Vận khí 24 lần

Công dụng : Trị bệnh ruột.

27.  陳       希       夷       熟       睡       華       山
 Trần     Hi      Di      thục     thụy     Hoa    Sơn

Trần  Hi  Di  ngủ  say  ở  núi  Hoa  Sơn.

Trần Hi Di tức đạo sĩ Trần Đoàn người đời Tống.
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Cách tập : Nằm nghiêng đầu gối lên tay phải, tay trái xoa bụng, chân 
phải hơi co lại, chân trái áp lên trên chân phải. Vận khí 12 lần.

Công dụng : Trị bệnh lao.

28. 戚       消       遙       獨       坐
      Thích    Tiêu    Dao    độc      tọa.

                   
Thích  Tiêu  Dao  ngồi  một  mình.

Cách tập : Ngồi thẳng, 2 tay xoa thắt lưng và 2 bên sườn. Vận khí 32 
lần.

Công dụng : Trị những bệnh mạn tính.

29. 鄔       通       微       靜       坐       默       持
 Ổ     Thông    Vi      tĩnh     tọa      mặc      trì.
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Ổ  Thông  Vi  ngồi  yên.

Ổ Thông Vi là đạo sĩ, nhưng không biết người ở đâu.

Cách tập : Ngồi thẳng, 2 tay đặt trên 2 đầu gối. Ý ở đan điền. Vận 
khí 49 lần.

Công dụng : Trị bệnh Hoàng thủng (vàng da).

 30. 谷       春        坐       縣       門
       Cốc    Xuân     tọa    huyện   môn.

                          
Cốc  Xuân  ngồi  cửa  huyện.

Cốc Xuân người Lịch Dương thời Hán Thành Đế làm Lang trung, bị 
dịch mà chết nhưng thây không lạnh. Ba năm sau thấy đầu quấn 
khăn ngồi ngoài cửa huyện.
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Cách tập  : ngồi thẳng, 2 tay đặt trên 2 đầu gối, thân xoay trái, phải. 
Vận khí 14 lần.

Công dụng : Trị tất cả các tạp bệnh.

31. 馬       自       然       醉       墮       溪       中
        Mã      Tự    Nhiên    túy     đọa     khê     trung.

 
                              Mã  Tự   Nhiện  say,  ngã  ở  suối.

Mã Tự Nhiên người Hàng Châu, tự học kinh sử, theo các đạo sĩ chu 
du thiên hạ, thường uống rượu say ngã ở suối, ngồi luôn trong nước, 
khi ra áo không bị ướt.

- 36 -



Cách tập : Nằm sấp, 2 tay 2 chân giơ lên sau lưng. Vận khí 12 lần.

Công dụng :  Trị bệnh ruột.

 32. 東       方       朔       置       幘       官       舍
      Đông Phương  Sóc     trí     trách    quan     xá.

                                 Đông  Phương  Sóc  từ  quan.

Đông Phương Sóc là nhà văn học đời Tây Hán. Làm Lang trung thời 
Hán Võ Đế. Thời Hán Tuyên Đế, loạn lạc ông từ quan mà đi.
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Cách tập : 2 tay úp vào 2 tai, các ngón tay ôm lấy hậu não. Vận khí 
12 lần.

Công dụng : Trị đau đầu.

 33. 涓       子        垂       釣       荷     澤
      Quyên   Tử      thùy     điếu     hà    trạch.

Quyên Tử  buông  câu  đầm  sen.

Quyên Tử người nước Tề. Ba trăm năm sau vẫn thấy ông. Sau ông 
câu cá ở đầm sen, bắt được 1 con cá chép trong bụng có bùa bèn 
vào ẩn ở Nham Sơn.

Cách tập : Ngồi thẳng, tay phải đặt trên gối phải, tay trái áp vào sườn 
trái. Ý ở đan điền. Vận khí vào chỗ bệnh.

Công dụng : Trị các mụn nhọt.

 34. 修       羊       公       臥       石       榻
 Tu     Dương  Công   ngọa    thạch    tháp.

                 Tu  Dương  Công  nằm  giường  đá.
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Tu Dương Công người nước ngụy. Sống ở Hoa Âm Sơn, nằm ngủ trên 
giường đá, đá lõm thành hố.

Cách tập : Nằm nghiêng đầu gối co lại, xoa tay cho nóng âm nang.

Công dụng : Trị tứ thời thương hàn.

35.   接       輿       狂       歌
        Tiếp      Dư    cuồng   ca.

Tiếp   Dư  cuồng   ca.

Tiếp Dư người nước sở, sống ở núi Nga Mi cả trăm năm.
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Cách tập : Đứng thẳng, tay phải vịn tường, tay trái buông thõng. 
Chân phải duỗi thẳng đạp lên tường. Vận khí 18 lần. Đổi chân.

Công dụng : Trị đau thắt lưng.

36.  何       仙       姑       簪       花
  Hà      Tiên    Cô     trâm     hoa.

Hà  Tiên  Cô  cài  hoa.

Hà Tiên Cơ người đời Đường, có người nói là người đời Tống, là 1 
trong Bát tiên. Năm 14 tuổi nằm mộng được thần bảo ăn phấn Vân 
Mẫu sẽ thành tiên.
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Cách tập : Ngồi thẳng, 2 tay ôm đầu. Vận khí 17 lần.

Công dụng : Trị đau đầu.

37.  曹       國       舅       撫       雲       陽       板
 Tào    quốc    cữu     phủ      vân   dương   bản.

                      Tào  quốc  cữu  vỗ  vân  dương  bản.

Tào quốc  cữu là 1 vị trong Bát tiên, em Tào thái hậu, ẩn cư trong 
núi.

Cách tập : Ngồi trên phản, chân trái co lên, chân phải duỗi thẳng, 2 
tay giơ lên về phía trái, nhưng mặt lại nhìn sang phải. vận khí 24 lần. 
Đổi phía.

Công dụng : Trị tay chân bị tê bại.

 38. 子       主       披       髮       鼓       琴
 Tử      Chủ     phi     phát     cổ      cầm.
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Tử  Chủ  xõa  tóc  đánh  đàn.

Cách tập : ngồi thẳng, trước hết xoa 2 tay cho nóng. Xong, đặt 2 tay 
lên đầu gối. Miệng kêu  A 9 lần.

Công dụng : Điều hòa huyết mạch.

39.   仰       疏       寢       石
   Ngưỡng   Sơ      tẩm    thạch.

Ngưỡng   Sơ  ngủ  trên  đá.

Ngưỡng Sơ tức Chu phong sứ, có thể hành khí luyện hình sống cả 
trăm năm ở núi Thái Thất, ngủ trên giường đá, gối đá.
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Cách tập : Nằm nghiêng. Tay trái bịt mũi phải, tay phải đặt trên vĩ lư. 
Vận khí 6 lần.

Công dụng : Thâu tinh.

40.  黃       石       公       受       履
      Hoàng  Thạch  Công    thọ      lý.

Hoàng  Thạch  Công  nhận  dép.

Hoàng Thạch Công người thời Tần mạt, Hán sơ. Chuyện chép Hoàng 
Thạch Công đánh rớt dép 3 lần xuống bùn sai Trương Lương nhặt để 
thử lòng nhẫn.

Cách tập : Ngồi duỗi thẳng 2 chân, 2 tay đặt trên đùi. Ý ở đan điền. 
Vận khí 12 lần.

Công dụng : Trị nhiều bệnh.

41.    東       華       帝       君       倚       杖
 Đông    Hoa     đế      quân     ỷ     trượng.
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Đông  Hoa  đế  quân  tựa  gậy.

Đông Hoa đế quân tức Đông Vương Quân.

Cách tập : Đứng thẳng, chống gậy ngang hông. Quay trái, phải. Vận 
khí 18 lần.

Công dụng : Trị đau eo, đau lưng.

42.    屋        坐       飛       行       走       馬
         Ốc       tọa     phi     hành    tẩu      mã.

Ốc  Tọa  đi  như  ngựa  phi.

Theo Liệt tiên truyện thì Ốc Tọa là người hái thuốc ở Hòe Sơn, người 
nhiều lông, đi như bay.
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Cách tập : Đứng dang 2 tay, 2 chân. Hướng trái. Vận khí 9 lần, rồi 
hướng phải vận khí 9 lần.

Công dụng : Trị bệnh lỵ.

43.    阱       子       入       山       尋       犬
 Tịnh       tử      nhập    sơn    tầm  khuyển.

Tịnh  Tử  vào  núi  tìm  chó.

Tịnh Tử người nước Thục, giỏi nuôi chó. Có lần chó vào núi, Tịnh Tử 
đi theo, đi khoảng 100 dậm thì gập tiên, bèn ở lại tu tập.
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Cách tập : Đứng thẳng, ngón trỏ tay trái chỉ về hướng trái, mặt trông 
về hướng phải. Vận khí 24 lần. Tay phải chỉ về hướng phải, đầu 
hướng về phía trái. Vận khí 24 lần.

Công dụng : Trị tay chân tê bại.

44.   許       碏       插       花       滿       頭
       Hứa   Thước   sáp     hoa     mãn    đầu.

Hứa  Thước  cắm  hoa  đầy  đầu.

Hứa Thước người Cao Dương, thuở trẻ đi thi mãi chẳng đậu. sau bỏ 
đi học đạo ở Vương Ốc Sơn, chu du khắp Ngũ Nhạc, thích cài hoa 
trên đầu.

Cách tập : Đứng thẳng, 2 tay bưng trời. Vận khí 9 lần.

Công dụng : Trị bệnh bụng trướng.
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45.   玄       真       子       嘯       詠       坐       席       浮       水
     Huyền  Chân    Tử     khiếu   vịnh    tọa     tịch     phù     thủy

Huyền  Chân  Tử  ca  hát  ngồi  chiếu  nổi  trên  nước.

Huyền Chân Tử người đời Đường, bác học, đa tài.

Cách tập : Ngồi thẳng, 2 tay giơ lên bưng trời. Vận khí 9 lần.

Công dụng : Trị bụng chướng.

46.    嘯       父       巿       上       補       履
      Khiếu    Phụ      thị    thượng   bổ       lý.

Khiếu  Phụ  vá  dép  ở  chợ.

Khiếu Phụ thời Tây Chu vá dép ở chợ 10 năm mà sắc mặt không thấy 
già đi chút nào. Có người nói ông là người đã sống từ thời nhà Hạ.
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Cách tập : Ngồi thẳng, 2 tay nắm lấy lòng bàn chân trái. Vận khí 3 
lần. Lại nắm bàn chân phải, vận khí 4 lần.

Công dụng : Trị bệnh về tim mạch.
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Phương  Pháp  Phẩy  Tay

(Dụng  Thủ  Vận  Động)

Theo ông Hoàng Tư Hào, biên tập viên cuốn Dụng Thủ Vận động 
thì năm 1974 khi Chủ trì tiết mục Buổi Sáng Vui trên đài truyền 
hình Hương Cảng ông đã đề cập đến pháp tập này. Sau đó lại cho 
in cả vạn tờ chỉ dẫn pháp tập này phát không cho khán giả nào có 
hứng thú muốn tập. Vì phương pháp giản dị, dễ học, hiệu quả 
nhanh chóng cho nên chỉ trong vòng vài ba tháng pháp này đã 
được phổ biến rộng rãi ở Hương Cảng, Tân Gia Ba rồi khắp vùng 
Đông Nam Á. Biên giả cũng không cho biết ai là người sáng tạo ra 
pháp tập này, chỉ cho biết là nó thoát thân từ Đạt Ma Dịch Cân 
Kinh.

II. Khẩu Quyết :

Phương pháp này có 16 khẩu quyết như sau :

1. 上 宜 虛 Thượng nghi hư : Phần trên nên trống. Trong lòng không 

lo lắng, tập trung tư tưởng, động tác mềm mại, tâm bình khí tĩnh.
2. 下 宜 實  Hạ nghi thực  : Phần thân dưới nên thực. Từ hoành cách 

mô trở xuống nên giữ cho vững. Bụng dưới ép lại, các ngón chân 
bấm chặt xuống đất, lên gân cơ đùi, cột sống phải thẳng.

3. 頭 宜 懸 Đầu nghi huyền : Đầu nên thẳng như bị treo. Hãy tưởng 

tượng như đầu mình bị treo bằng một sợi dây. Đầu không nghiêng 
sang phải hay trái, cũng không ngẩng lên hay gục xuống. Mặt mũi 
tự nhiên.

4. 口 宜 惰 Khẩu nghi đọa : Miệng nên lười. Miệng nên để thư dãn 

tự nhiên. Môi ngậm, răng cắn nhẹ, lưỡi chạm ngàm trên. Nếu có 
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nước miếng ứa ra thì nuốt xuống bụng. Nước miếng làm cho cổ 
họng không bị khô và giúp ích cho sự tiêu hóa.

5. 胸 宜 絮 Hung nghi nhứ : ngực nên nhẹ như bông. Ngực nên giữ 

cho thẳng không nhô ra trước cũng không lùi lại sau. Ngực phải có 
cảm giác hoàn toàn thư dãn.

6. 背 宜 拔 Lưng nên giữ thẳng. lưng không cúi xuống, eo thẳng, vai 

không nhô lên.
7.腰 宜 軸 Yêu nghi trục : eo giữ thẳng như trục xe, mông không 

nhô ra sau, giữ cho thân trên dưới thẳng tắp.
8. 臂 宜 搖  Tý nghi dao : cánh tay đung đưa.

9. 肘 宜 沉  Trửu nghi trầm : khủy tay chìm xuống. Hai vai tự nhiên, 

khủy tay tự nhiên. Tay đưa lên hạ xuống làm khí huyết lưu thông.
10. 腕 宜 重 Uyển nghi trọng : cổ tay nên có lực.

11. 手 宜 划 Thủ nghi hoa : tay như chèo thuyền. Các ngón tay để tự 

nhiên, không duỗi ra, không co lại.
12. 腹 宜 實 Phúc nghi thật : bụng nên chắc thật.

13. 肛 宜 提 Giang nghi đề : nhíu hậu môn.

14. 跨 宜 鬆 Khóa nghi tùng : dang chân thoải mái. Khoảng cách 2 

chân bằng khoảng cách 2 vai.
15. 跟 宜 石  Cân nghi thạch :  gót chân như đá. Chân như cái nền 

nhà nên phải vững vàng.
16. 趾 如 抓  Chỉ như trảo : những ngón chân như móng vuốt.

III. Phương pháp tập.

a. Tư thế:
•Đứng thẳng, 2 tay thõng 2 bên hông, lòng bàn tay hướng về 

sau.
•Đầu thẳng, mắt nhìn 1 điểm cố định ở xa.
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•Mặt tự nhiên, miệng thư dãn.
•Cổ thư dãn
•Lưng, ngực, eo giữ cho thẳng.
•Dang 2 chân ra, khoảng cách bằng 2 vai.
•Các ngón chân bấm xuống đất.
•Đè mạnh gót chân xuống đất.
•Từ hoành cách mạc trở lên phải hư, từ hoành cách mạc trở 

xuống phải thực. Ở đây nên hiểu hư là thư dãn không dùng 
sức, còn thực là có dùng sức.

                                   
b. Động tác.
Vung 2 tay ra phía trước, tay và thân làm thành một góc 30 độ, 
cùng lúc nhíu hậu môn, sau đó hơi dùng dức đẩy tay ra sau, thân 
và tay tạo nên một góc 60 độ.
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Động tác này là áp dụng cổ tay phải thực lỏng. Các ngón tay để tự 
nhiên không duỗi cũng không co.
Khủy tay để tự nhiên
Vung tay ra trước rồi ra sau đếm là 1 lần. 
Mới tập chỉ nên làm từ 100 đến 200 lần là đủ. Sau quen rồi thì 
tăng lên từ 1000 đến 2000 lần thì mới có công hiệu ngừa và trị 
bệnh.
Pháp này tập ở đâu cũng được, trong nhà, ngoài trời. Lúc nào rảnh 
tập cũng được nhưng không nên tập sau khi mới ăn no. Chỉ nên 
tập sau bữa cơm 2 giờ.

  
     

     

Bốn tư thế này đều sai
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IV. Phản ứng.

Sau khi tập có khi thấy bị nấc, đánh rắm, tê đùi, ra mồ hôi v . v. 
đó là hiện tượng bình thường vì các nhu động của dạ dày và ruột 
được gia tăng.

V. Cơ chế.

    Chúng ta biết ở tay có 3 kinh Âm là :
•Thủ thái âm phế kinh
•Thủ thiếu âm tâm kinh
•Thủ khuyết âm tâm bào. 

Và 3 kinh dương là :
•Thủ minh dương đại trường kinh
•Thủ thái dương tiểu trường kinh
•Thủ thiếu dương tam tiêu kinh.

Khi ta vung tay thì sẽ kích thích các kinh này.
Ở chân cũng có 3 kinh âm là :

•Túc thái âm tỳ kinh
•Túc thiếu âm thận kinh
•Túc khuyết âm can kinh.

Và 3 kinh dương là :
•Túc thái dương bàng quang kinh
•Túc thiếu dương đởm kinh
•Túc dương minh vị kinh.
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Tất cả các kinh này đều bắt đầu hay tận cùng ở các ngón chân vì 
vậy khi ta bấm các ngón chân xuống đất thì  sẽ tác động lên các 
kinh trên.
Như vậy chúng ta thấy rằng pháp tập này đã kích thích sự hoạt 
động của các cơ quan liên quan đến sự hô hấp, tuần hoàn, tiêu 
hóa, bài tiết là những chức năng của cơ thể.

VI. Công hiệu.

Biện giả nêu lên một số thí dụ những người tập pháp này đã được 
chữa khỏi :

•Chu lão bá 76 tuổi phát hiện bướu não, quyết tâm mỗi ngày 
tập 2 ngàn lần, vài tháng sau bướu não biến mất tiêu.

•Một công nhân 48 tuổi đi cầu luôn ra máu, tập ít lâu thì hết.
•Một người 45 tuổi bị bệnh gan cứng, chỉ tập có 1 tháng đã 

thoát khỏi quỷ môn quan.
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Phương  Pháp  Vận  Động 

 Trị  Và  Ngừa  Bệnh  Nhức  Đầu.
(Trích trong Diên Niên Ích Thọ Thoại Tọa Thiền của Mã Vĩ Lâm)

 
Nằm ngửa trên sàn nhà :
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Hình.1. Thở bụng : hít vào bụng phồng lên, thở ra bụng xẹp 
xuống.

Hình 2 . Lưng thẳng, uốn cong lên rồi hạ xuống.

Hình 3. Đầu quay trái rồi phải, vai hơi dùng sức.

Hình 4. Hai tay đan vào nhau để trước bụng. Hít vào, hai tay đưa 
lên trên đầu, lưng giữ cho thẳng. Từ từ thở ra, 2 tay trở về vị trí cũ 
ở trước bụng.

Hình 5. Nửa thân trên quay về phía phải, tay trái đưa lên đầu 
hướng về phía phải, bụng không được di động. Trở lại trạng thái 
đầu. Nửa thân trêm quay về phía trái, tay phải đưa lên đầu hướng 
về phía trái, bụng không di động.

Hình 6. Đầu gối lên hai tay, vai dùng sức ưỡn cong lưng lên, sau 
khi lưng hạ xuống hai tay dùng sức nâng đầu lên, lưng cong như 
vòng cung.

Hình 7. Nằm nghiêng, tay duỗi thẳng, vẽ vòng trong không. Quay 
ngược lại, đổi tay.

Phương pháp vận động này ngày làm 6 lần, mỗi lần 5 phút.
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Phương  Pháp  Tập  Cho  Nhỏ  Bụng

Hình 1. Đứng tự nhiên
Hình 2. 2 tay từ từ hạ xuống bụng, 2 tay đan vào nhau. Khi hít vào 
2 tay từ từ giơ lên.
Hình 3. Vẫn tiếp tục hít vào, tay giơ lên đến ngực.
Hình 4. Thở ra, tay từ từ hạ xuống.
Hình 5+6. Hít vào, tay lại giơ lên, khi lên đến quá đỉnh đầu thì 2 
lòng bàn tay lật ngược hướng lên trời.
Hình 7+8. Hít vào, thân thẳng, 2 tay mở ra từ từ thở ra, 2 tay trở 
về trạng thái đầu.
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Phương  Pháp  Trị  và  Ngừa  Bệnh  Bệnh  Trĩ

Hình 1. Đứng thẳng.
Hình 2. 2 tay (lòng bàn tay hướng xuống đất) giơ lên đến ngang 
vai, đồng thời hít vào.
Hình 3. Thở ra, 2 tay từ từ đưa xuống.
Hình 4. 2 lòng bàn tay song song với mặt đất.
Hình 5. Hít vào, gót chân nhấc lên.
Hình 6. Ngưng thở, nhíu hậu môn.
Hình 7. Thở ra, thư dãn toàn thân, hạ gót chân xuống, 2 tay 
buông suôi tự nhiên.
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站     樁     功

Trạm  Thung  Công

    Trạm là đứng, thung hay trang là cây cọc, Trạm Thung Công là 
phương pháp thể dục với tư thế đứng như cây cọc. Tương truyền 
phương pháp này do tướng Nhạc Phi đời nhà Tống bên Trung Hoa 
sáng tạo ra.

I. Những điều đáng chú ý :

•Có thể tập ở bất cứ đâu, nếu là buổi trưa thì nên quay lưng về 
phía mặt trời, tránh cho mắt khỏi bị kích thích, cũng tránh 
hướng về nơi gió máy sẽ dễ bị cảm.

•Chỉ tập sau khi ăn nửa tiếng, tránh cho khỏi bị nhiễu loạn đến 
sự tiêu hoá.

•Không mặc quần áo bó sát, không đeo đồng hồ, không đeo 
kính.

•Đi tiêu, đi tiểu trước khi tập.
•Có người tập xong là ngủ ngay, có người tập xong lại thao thức 

khó ngủ, những người nào bị như vậy nên tập 3, 4 giờ trước khi 
ngủ hay tập sau khi ngủ dậy.

•Gập chuyện không vui cứ tập như thường, khi nhập tĩnh sẽ 
quên đi.

II. Phép  tập.

Đứng thẳng, 2 chân dang ra bề rộng bằng 2 vai. 2 đầu gối hơi 
cong. Giữ lưng thẳng đứng. Độ cong càng lớn tác dụng càng 
nhiều. Tuy nhiên mới tập thì chỉ nên hơi cong. Nên giữ độ cong 
nào mà mình thấy thoải mái nhất chứ đừng gượng ép.
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Hai bàn chân có thể :
• Song song với nhau.
• Hai đầu bàn chân hơi hướng vào nhau.
• Hai đầu bàn chân hướng ra ngoài.
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Chú ý : Nên tập theo cách 1 trước.

•Hai đầu gối không nhô ra quá các ngón chân.
•Miệng ngậm, lưỡi để lên ngàm trên, răng hơi chạm nhẹ. Mắt 

hơi nhắm, mặt vui vẻ không nhăn mày nhíu mắt. 
•Lưng thẳng, bụng thẳng hóp lại.
•2 tay vòng ra trước như ôm 1 quả bóng vô hình, hoặc buông 

thõng.
•Thở  bằng mũi, không thở bằng mồm trừ khi bị nghẹt mũi.

Bí quyết của phép tập này là thư dãn toàn thân và nhập tĩnh.
Ý giữ ở hạ đơn điền (Đơn điền có 3 :thượng đơn điền ở giữa 2 
lông mày, trung đơn điền ở giữa 2 đầu vú: huyệt đản trung, hạ 
đơn điền : huyệt khí hải).

Cổ nhân Trung Quốc có câu nói “muốn sống lâu thì hàng ngày 
phải vận động 2 cặp đùi”. Tại sao trong người có nhiều cơ quan 
mà lại chọn đề cao 2 cặp đùi ? Vì các cơ bắp ở đùi co bóp dồn 
máu trong tĩnh mạch trở về tim để hoàn thành việc tuần hoàn của 
máu. Nếu nó hoàn thành tốt công việc thì giúp ích rất nhiều cho 
tim. Tim được vận động nhẹ nhàng hơn, vì vậy người xưa coi cặp 
đùi là trái tim thứ hai vậy.

  (Trích dịch từ Trạm Thung Công của Hội Quảng Hoa)
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   五  禽  戲
  Ngũ Cầm Hí

          Phương pháp này theo truyền thuyết được danh y Hoa Đà 
đời Hán sáng tạo ra, mục đích là giúp mọi người tập luyện để 
được mạnh khoẻ. Dĩ nhiên cách tập lúc ban đầu như thế nào thì 
chẳng có tài liệu nào để khảo cứu cả. Gần đây có nhiều sách đề 
cập đến pháp tập này, nhưng mỗi sách một khác. Ở đây chúng tôi 
chỉ xin giới thiệu những động tác đơn giản nhất.

I. Hổ khiêu 虎 跳 : Bắt chước động tác con hổ vồ. Con hổ là chúa 

sơn lâm, cơ thể mạnh mẽ, oai hùng, vồ, tát làm muôn loài sống 
trong rừng phải khiếp sợ. Vì vậy khi tập thế này phải bắt chước 
vóc dáng co duỗi vóng vuốt của hổ mạnh mẽ, cứng cỏi, vững 
vàng.

II. Cách tập :  1 chân giơ lên, hai tay đưa ra đằng trước, 10 ngón 
tay con lại như vuốt hổ, ra sức vồ liên tục.(Hình 43)

III. Năng bộ 熊 步 :Bắt chước động tác của con gấu. Gấu là con vật 

rất khoẻ, giỏi leo trèo, hai chân trước rất mạnh.
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 Cách tập :   hai bàn tay nắm lại thành đấm. Khi chân trái bước lên 
trước thì toàn thân vặn mình về phía trái, khi chân phải bước lên 
trước thì toàn thân vặn mình về phía bên phải, cứ như vậy mà tiến 
bước. Động tác này giúp cho eo mạnh mẽ. (Hình 44)

IV. Sá thân 蛇 伸 : Bắt chước động tác mổ của rắn. 

V.  Cách tập :  Hai đùi cong xuống, chấn trái bước tới trước một 
bước đồi thời tay phải nắm lại, ngón thứ hai và ngón giữa chĩa 
ra. Lúc đó tay bỗng dùng sức duỗi ra đằng trước giống như rắn 
mổ. Hai mắt nhìn tròng trọc về phía trước như nhìn vào mắt đối 
phương chuẩn bị tấn công. Trong võ học đây là chiếu hai rồng 
tranh châu. Khi tay duỗi ra trước thì cả người cũng nghiêng ra 
trước. Hai ngón tay như hai móc sắt, dùng sức trợ sức, the611 
rất hung mãnh. Chân phải cũng như vậy, cứ tuần tự trái phải 
mà tiến hành. (Hình 45)
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VI. Hầu dược 猴 躍 : bắt chước động tác của con khỉ, nhẩy nhót 

lung tung để khí huyết được lưu thông, thần kinh được sinh 
hoạt.

VII. Cách tập :   Hai đùi cong xuống, chân phải bước lên một bước. 
cả thân mình xoay về phía bên phải, đầu cũng hướng về phía 
phải và ngó ra đằng sau. Cầm để trên vai bên phải, tay phải 
cong lên như ôm lấy đầu. Sau đó cũng làm như vậy với chân 
bên trái, mặt nhăn nhó như khỉ. (Hình 46)

VIII.Hạc vũ 鶴 舞 : Bắt chước động tác vỗ cánh của con hạc. Con 

hạc là loài chim nổi tiếng sống lâu. Động tác này giúp các kinh 
mạch không bị bế tắc, giúp cho sự quân bình năng lực.
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IX.   Cách tập :   Hai tay buông thõng hai bên thân, sau đó hai tay 
giơ lên vẫy vẫy như tiên hạc vẫy cánh, chân tuỳ ý bước. (Hình 
47)

Động tác này vận động cả lưng, vai, cổ.
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華    佗    動     氣    功
Hoa   Đà  Động  Khí  Công

 Quan Vân Trường khi đánh Phàn Thành bị trúng tên độc, bị 
bệnh mãi không khỏi. Sau Hoa Đà tự đến dinh xin chữa. Ông nói :

-Tôi vốn người Tiếu Quận, nước Bái, họ Hoa tên Đà vốn nghe danh 
Quan tướng quân là bậc anh hùng đời nay. Giờ lại nghe tin người 
trúng tên độc nên tìm đến tra thuốc.

Quân Vân Trường cởi áo bào, đưa cánh tay mặt ra cho xem. Hoa Đà 
xem xét kỹ, rồi nói :

-Tên nỏ này có tẩm độc, khi phạm tới người chất độc ô đầu đã ngấm 
thấu xương, nếu không chữa ngay thì cánh tay này phải bỏ.
-Chữa bằng cách nào ?
-Tôi có phép khử độc, chỉ ngại tướng quân ghê sợ thôi ?
-Chết tôi cũng coi như bỡn thì còn sợ gì ?
-Vậy phải vào một chỗ kín đáo, chôn một cái cột thật chắc, bên trên 
xuyên một cái vòng lớn để tướng quân lồng tay vào đó, dùng giây 
thừng buộc chặt vào cột. Lại lấy một cái chăn chùm kín đầu. Sau đó 
tôi mới dùng dao nhọn rạch da, khoét miếng thịt, gọt thẳng vào chỗ 
bị tên bắn, nạo hết chỗ xương ngấm độc đi. Chỉ sợ tướng quân ghê 
mình thôi.
-Tưởng thế nào, chứ chỉ có thế thì dễ lắm, việc gì phải dùng đến cọc 
và vòng cho lôi thôi.

Bèn sai bầy tiệc rượu thết đãi. Quan Công uống mấy chén rồi đưa 
cánh tay cho Hoa Đà mổ .

-Xin tướng quân cho người giữ cánh tay.
-Ô hay ! Tiên sinh cứ tự tiện mổ đi.
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-Ít ra cũng bịt mắt cho khỏi ghê mình.
-Đã bảo tiên sinh cứ yên lòng.
-Nếu vậy tướng công cũng nên chú ý vào một việc gì để quên đi.
Quan Công bật cười sai bầy bàn cờ, tay trái đánh cờ, tay phải giơ tay 
cho Hoa Đà mổ.

Hoa Đà bèn đưa mũi dao rạch toang làn da, khoét bỏ miếng thị rồi 
gọt thẳng vào xương, thì thấy chỗ xương ấy đã xanh xám lại. Hoa Đà 
đưa đầu dao gọt gọt, nạo nạo tiếng kêu ken két nghe rợn tóc gáy. 
Mọi người chung quanh đều tái mặt rùng mình, thế mà Quan công 
vẫn thản nhiên đánh cờ. Hoa Đà rịt thuốc, lấy chỉ khâu lại vết mổ. 
Quan Công cười ha hả, đứng dậy :

-Cánh tay lại co duỗi như thường rồi, tiên sinh quả là một vi thần y.
-Cả đời tôi đi chữa bệnh, chưa thấy ai gan như thế. Tướng quân quả 
là người nhà trời.

Về sau, Tào Tháo bị bệnh cũng mời Hoa Đà tới chữa. Hoa Đà coi 
cẩn thận rồi nói :

-Đại vương đau đầu là vì nhiễm phải gió độc, gốc độc ở trong màng 
óc nên rãi gió không thoát ra được, dùng thuốc cũng uổng mà thôi. 
Tôi có phép này chữa được. Trước hết Đại vương uống thang Ma phế 
cho mê đi, rồi tôi dùng búa sắc bổ tách xương sọ, rạch vào màng óc 
lấy cái rãi gió ra, thế mới trừ tuyệt được nọc độc.

Tháo nổi giận :

-Ngươi muốn giết ta chăng ?
-Đại vương có biết chuyện Vân Trường bị tên độc chứ ? Tôi gọt xương 
tra thuốc mà ông ta vẫn thản nhiên, nay Đại vương chỉ đau nhẹ 1 
chút có gì mà ngại ?
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-Chữa gì ? Thế là mày giết tao đấy chứ. Tay có thể mổ được, chứ óc 
thì mổ làm sao ? Có phải mày thân thiết với Vân Trường nên mày 
muốn thừa cơ báo thù ?

Liền thét tả hữu bắt Hoa Đà giam vào ngục.
Người coi ngục được mọi người gọi là Ngô áp ngục, ngày ngày đem 
cơm rượu vào cung phụng Hoa Đà. Hoa Đà bảo  :

-Tôi sắp chết rồi, chỉ tiếc bộ sách thuốc Thanh Nang chưa truyền ra 
đời, nay cảm ơn ông không biết lấy gì báo đáp. Vậy tôi viết lá thư, 
ông cứ cho người đến nhà tôi lấy sách về. Tôi xin tặng ông để nối lấy 
nghề thuốc.
-Nếu tôi được bộ sách ấy sẽ bỏ nghề này, đi khắp thiên hạ chữa 
bệnh giúp người để truyền cái đức của Tiên sinh.

Sau khi Hoa Đà chết, Ngô áp ngục trở về nhà mong theo nghề thuốc, 
nhưng về tới nơi thì thấy vợ đang đem sách ra đốt Ngô vội giằng lấy 
thì chỉ còn vài tờ. Ngô tức giận mắng vợ, thì mụ nói :

-Nếu mình có giỏi như Hoa Đà thì cũng lại chết trong tù thôi. Quý 
báu gì cuốn sách này !

Ngô chép miệng thở dài, nhưng cũng đành chịu thôi. Vì cuốn sách 
Thanh Nang không được truyền lại, chỉ còn ít thuật nho nhỏ như 
thiến gà, hoạn heo, chính là học ở vài trang sách còn sót lại vậy.
Theo như lời thuật của La Quán Trung trong bộ Tam Quốc Chí kể 
trên chúng ta rút ra được mấy điều :

1. Hoa Đà là một bác sĩ giải phẫu đã đi trước thời đại của ông quá 
xa, khiến người đương thời khó chấp nhận.
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2.  Vì tính đa nghi Tào A Man đã đánh mất đi cơ hội được chữa khỏi 
bệnh và cũng đồng thời cũng làm mất đi cơ hội của Hoa Đà được 
thực hành cuộc giải phẫu não đầu tiên trong lịch sử y học thế giới.

3. Các phương pháp thể dục dưỡng sinh của Hoa Đà được trình bày 
sau đây cũng như pháp Ngũ Cầm Hí là do truyền khẫu chứ không 
phải là do sách vở của Hoa Đà để lại. Cũng có thể là do người sau 
sáng tác nhưng gán cho Hoa Đà. Chúng ta cũng chẳng có cách nào 
để kiểm chứng.
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腎      臟      功
                                       Thận  Tạng  Công

 Thận Tạng Công chủ yếu lợi dụng tư thế, đem khí dẫn đến 
thận, dùng nội khí xoa bóp nội tạng làm mạnh thận.

     Cách tập : Đứng thẳng, 2 chân dang rộng ngang 2 vai, 2 tay đặt 
lên eo, cúi đầu từ từ xuống trước khoảng 75 độ (Hình 2). Dùng mũi 
hít vào, tưởng tượng khí vào đầy thận ở chỗ 2 bàn tay. Nín hơi từ 3 
đến 5 giây. Rồi lại từ từ thở ra bằng mũi. Trở lại vị thế ban đầu (H.1).

         Hình  1                          Hình  2                            Hình  3

Nửa thân trên từ từ ngửa ra đằng sau (H.3), dùng mũi từ từ hít vào 
đầy thận nín hơi từ 3 đến 5 giây , rồi từ từ thở ra bằng mũi. Trở lại tư 
thế ban đầu.

- 72 -



Công dụng : Trị các bệnh huyết áp cao, đái đường, giáp trạng tuyến, 
đau cột sống lưng, v . v .
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肝      臟      功
                                        Can   Tạng   Công

 Gan là một tuyến thể lớn nhất của cơ thể, nằm ở phía dưới 
hoành cách mô, ở phía bên phải.

Cách tập : Đứng thẳng, tay phải để lên eo, tay trái buông thõng 
xuống, mắt nhìn thẳng ra trước, toàn thân thư dãn (H.1). Nửa thân 
trên từ từ hướng về bên trái cong xuống (H.2). Dùng mũi từ từ hít 
vào đến đầy gan. Nín từ 3 đến 5 giây rồi từ từ thở ra bằng mũi. Trở 
lại vị thế ban đầu.

                     Hình 1                                              Hình 2

Công dụng : Trị các bệnh viêm gan, gan cứng, ung thư gan.
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心      肺      功
                                        Tâm   Phế    Công

Cách tập : Đứng thẳng, 2 chân dang rộng bằng 2 vai, toàn thân thư 
dãn, mắt nhìn thẳng ra đằng trước. Hai tay ôm vai (H.1) sau đó dang 
rộng ra 2 bên 

          Hình  1                       Hình  2                               Hình 3

(H.2). Kế tiếp tay phải đánh vào vai trái, tay trái đánh vào sườn phải 
(H.3). Sau đó làm ngược lại : Tay trái đánh vào vai phải, tay phải 
đánh vào sườn trái. Trong pháp tập này việc hô hấp cứ để tự nhiên, 
không cần để ý.

Công dụng : Kích thích các huyệt Đản trung và Giáp Tích làm mạnh 
tim và phổi.
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肝     脾     功
                                         Can   Tỳ    Công

Cách tập : Đứng thẳng, 2 chân dang rộng bằng 2 vai, 2 bàn chân 
song song. Toàn thân thư dãn, mắt nhìn thẳng phía trước. 2 tay duỗi 
ra đằng sau nhưng không dùng sức, lòng bàn tay hướng ra sau. Hít 
khí vào đầy gan và tỳ rồi từ từ thở ra.

Công dụng : Làm mạnh gan, tỳ.
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垂     軸     功
                                        Thùy  Trục  Công

Cách ngồi : Ngồi tự nhiên, toàn thân thả lỏng, mắt nhìn thẳng ra 
trước, lưỡi để lên ngàm trên. Hai tay để ở 2 bên sườn, 2 lòng bàn tay 
đối nhau, cách nhau khoảng 20 phân. Do 2 tay lái thân mình chuyển 
sang trái, rồi phải.

Công dụng : Làm mạnh cột sống, làm di chuyển năng lượng lên não 
bộ.
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MỞ   NHÂM   VÀ   ĐỐC    MẠCH

督     脈     功
                                         Đốc  Mạch Công

Cách tập mở Đốc Mạch : Đứng thẳng, 2 chân rộng bằng 2 vai, lưỡi 
để lên ngàm trên. Thân tâm thư dãn. 2 ngón cái đặt ở họng, các 
ngón còn lại phủ lên 2 tai (H.1) lòng bàn tay để cách tai khoảng 3 
đến 5 phân. Từ từ cúi đầu xuống. Khi cúi xuống thì hít vào đầy đốc 
mạch (H.2). Thở ra trở lại vị trí ban đầu.

       Hình  1                           Hình  2                             Hình  3
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任     脈     功
                                      Nhâm Mạch Công

Cách tập mở Nhâm Mạch : Từ từ ngửa đầu ra sau, vừa ngửa vừa hít 
hơi vào nhâm mạch, rồi từ từ thở ra (H.3), trở lại vị trí ban đầu.
Có thể tập riêng mở Nhâm hoặc Đốc mạch. Làm mỗi pháp từ 50 lần 
đến 100 lần.
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丹     田     吸     氣     功
 Đơn  điền   hấp    khí    công

Cách tập : Đứng thẳng, tay phải đặt nhẹ trên bụng, tay trái đặt trên 
tay phải. Toàn thân thư dãn. Đầu từ từ ngả ra đằng sau, thân cũng 
ngả theo vào khoảng 15 độ (H.1). Hít vào bằng mũi cho đầy hạ đơn 
điền. Thở ra, đầu cúi xuống , thân nghiêng theo cũng 15 độ (H.2).

                  Hình  1                                                            Hình   2

Công dụng : Tụ khí ở đơn điền.
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強     化     下     丹     田
                              Cường  Hóa   Hạ  Đơn   Điền

Cách tập  : Ngồi tự nhiên trên ghế (H.1), thân tâm thư dãn, mắt nhìn 
thẳng ra phía trước. Tay phải để nhẹ trên bụng dưới, tay trái xoa trên 
tay phải. Cũng có thể đứng mà tập (H.2).
Còn một cách tập nữa là đứng thẳng, 2 chân dang rộng bằng 2 vai. 
Tay trái buông thõng bên sườn, lòng bàn tay phải khum lại vỗ lên hạ 
đơn điền (H.3)

             Hình  1                       Hình  2                         Hình   3

Công dụng : Kích thích năng lượng ở hạ đơn điền.
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解     毒      功
                                        Giải   Độc   Công

Cách tập : Đứng thẳng, 2 chân dang rộng bằng 2 vai, ngón cái và 
ngón trỏ của 2 tay tiếp xúc nhau tạo thành một tam giác đặt trên 
bụng. Thân từ từ cúi xuống 75 độ, hít vào bằng mũi cho đến đầy 
bụng (H.1). Từ từ ngửa đầu ra đằng sau, thở ra (H.2).
 

                     Hình  1                                           Hình  2

Công dụng : Thải ra những khí độc trong cơ thể.
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脊      髓      功
                                        Tích   Tủy   Công

Cách tập : ngồi thẳng, mắt nhìn ra phía trước. 2 tay để ở 2 bên sườn, 
2 bàn tay nắm lại, 2 tay điều khiển thân quay sang trái, phải, nhưng 
đầu vẫn cố định.

Công dụng :  Tăng cường hệ miễn dịch.

(Trích dịch từ cuốn Khí Công thánh kinh của Dư Hoa Đà)  
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陶   弘   景   六   字   訣
                          Đào Hoằng Cảnh  Lục    Tự    Quyết

Đào Hoằng Cảnh người Đơn Dương (nay là Nam Kinh) sống vào đời 
Nam Bắc Triều.
Lục tự quyết là dùng âm thanh để trị bệnh, mỗi âm tác dụng lên một 
tạng riêng biệt.
Trong pháp này hít vào bằng mũi, thở ra bằng mồm và phát âm ra 
tiếng mà mình đã chọn. Có tất cả 6 âm là  :
 
1. 吹 đọc là CH’UI , âm Hán Việt là Xuy, trị bệnh Thận.

2. 呼 đọc là  HU      ,    “    “      “    “  Hô ,   “    “     Tỳ.

3. 唏 đọc là  HSI     ,     “    “      “    “  Hi ,   “     “    Tam Tiêu.

4. 呵  đọc là  HA      ,     “    “     “    “  Ha ,   “     “    Tim. 

5. 噓 đọc là  HSU    ,      “    “     “    “  Hư ,   “     “    Gan.

6. 哂 đọc là SHÈN ,     “    “      “    “  Sẩn,  “     “    Phổi.  

Bài quyết của Châu Lý Tịnh phối hợp 6 âm với động tác :

  肝      苦       噓       時       目       睜       精
               Can    khổ      hư     thời     mục     tĩnh    tinh 
  肺       知      哂       氣       手       雙       擎
                Phế      tri      sẩn       khí     thủ    song    kình
  心       呵       頂       上       連       叉      手
                Tâm     ha      đỉnh  thượng  liên     xoa    thủ
  腎       吹       抱       取       膝       頭      平
                Thận    xuy     bão     thủ       tất       đầu   bình
  脾       病       呼       時        須      撮       口
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                 Tỳ     bệnh      hô      thời       tu      toát    khẩu
  三       僬        客       熱        臥       嘻       嘻
                Tam    tiêu     khách  nhiệt    ngọa      hi       hi.

Nghĩa là :

Trị bệnh Gan thì nói chữ Hư (HSÜ), hai mắt trợn tròn.
 
Hình 1: Đứng tấn mã bộ  Hình 2: 2 tay áp lên bụng  Hình 3: Miệng 
nói chữ HSÜ

                                                                                                                     
36  lần

Trị bệnh Phổi thì nói chữ Sẩn (SHÈN),  hai tay giơ lên.
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Trị bệnh Tim thì nói chữ HA (HA), hai tay bắt chéo trên đầu.

  H.1   Đứng thẳng
H.2: 2 tay dang ra 

H.3 : 2 tay dang lên 
ngang vai

H.4 : 2 lòng bàn tay 
hướng lên trên
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H.5: 2 tay vòng 
lại để trước trán.

H.6 : 2 tay từ từ 
đưa xuống nói HA H.7 : 2 tay hạ tới Đơn 

điền thì ngưng.

Trị bệnh Thận thì nói chữ Xuy (CH’UI), nằm ngửa hai tay ôm đầu gối.

Trị bệnh Tỳ thì nói chữ HÔ (HU), miệng chúm lại.
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Trị bệnh Tam Tiêu thì nói chữ HI (HSI), nằm ngửa.

Khi tập những thế này nên phát âm theo tiếng Hoa, như thế mới có 
tác dụng.
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Pháp  Xoa  Bóp  Dưỡng  Sinh
 của 

Đào   Hoằng   Cảnh

Nghiến răng : Nghiến răng 36 lần, nếu làm được nhiều hơn càng tốt. 
Phép này làm răng, hàm cứng chắc, ngừa đau răng.

Nuốt nước miếng : Dùng lưỡi liếm bốn bên : trên, dưới, phải, trái 
cho nước miếng ứa ra. Chia làm ba lần nuốt ực xuống bụng. Phép 
này ích lợi cho việc tiêu hóa.

Xoa mắt : Nhắm mắt lại, lấy ngón tay xoa nhẹ 14 lần, giúp cho mắt 
sáng.

Xoa tai : 2 tay áp lên 2 tai, xoa lên xuống 14 lần, giúp người già tránh 
khỏi bị điếc.

Kéo tai : Tay phải nắm lấy tai trái kéo xuống 14 lần, rồi tay trái nắm 
lấy tai phải kéo xuống 14 lần, giúp về già khỏi bị nghễng ngãng.

Xoa mặt : 2 tay sát vào nhau cho nóng lên, úp lên mặt, xoa từ trên 
xuống dưới, giữ cho mặt tươi tắn.

Bưng đầu : Ngồi thẳng, tay phải giơ lên bưng trời, tay trái bưng đầu, 
2 tay rung lên 3 lần. Đổi tay cũng làm như trên , làm cho tỉnh ngủ.

Kéo tóc : 2 tay kéo tóc 2 bên thái dương 7 lần, rồi trên đỉnh đầu 7 
lần, làm thông huyết ở đầu và làm tóc lâu bạc.

Chải đầu : Làm càng nhiều càng tốt, ngừa tóc bạc.
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Đẩy tay : 2 tay đẩy ra đằng trước 3 lần rồi ôm chéo ở trước ngực, 2 
cùi chỏ giơ ra trước 3 lần.

Nắm đấm : Tay trái để ra sau lưng, các ngón nắm lại thành đấm 3 
lần, đổi tay. Cũng có thể để tay sau lưng bằng cách vắt qua vai.

Chân đạp : Mỗi chân đạp ra đằng trước 35 lần.

Vua Càn Long, 1 vị vua anh minh của nhà Thanh đã từng cải dạng 
làm thường dân đi vi hành, xem dân cho biết sự tình. Ông có tuổi 
thọ rất cao : 89 tuổi. Đây là một điều hiếm hoi đối với các vị vua 
Trung Quốc. Thường thì họ chết rất sớm. Cũng chẳng lạ gì vì ngoài 
hoàng hậu và các quý phi, họ có cả tam cung lục viện tới cả vạn 
cung nữ để vui chơi. Càn Long sở dĩ sống lâu vì ngày nào ông cũng 
tập võ, lại thực hành những phương pháp thể dục dưỡng sinh trong 
dân gian mà ông học hỏi được khi đi vi hành. Theo tục truyền thì bí 
quyết của ông là : 10 thường, 4 không.

10 thường là : Mặt thường xoa, mắt thường đảo, răng thường nghiến, 
nước miếng thường nuốt, bụng thường xoa, tay chân thường vuốt, 
tay chân thường co duỗi, hậu môn thường nhíu.

4 không là :
 Ăn không nói,
 Uống không say,
 Sắc không đắm
 Nằm không lời.

Khi ăn không nói chuyện, chỉ lo nhai: giúp cho sự tiêu hóa, rượu 
uống ít thì là thuốc bổ, uống nhiều thì bị nghiền.
Ham mê sắc dục quá độ sẽ làm mất sức.
Nằm là để nghỉ ngơi, còn nói chuyện thì tâm trí vẫn còn bận rộn.
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(Trích dịch trong  Trường Thọ Đích Bí Mật Hà Tại của Hồng Phi Mô)
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漢      導     引      十      三       式
                       Hán    đạo    dẫn    thập     tam     thức.

 Năm 1972 ở Mã Vương Đôi, ngoại ô Trường Sa, Trung Quốc 
người ta phát hiện một ngôi mộ cổ, ước chừng có từ 2100 năm trước 
(đời Tây Hán). Đây là mộ của một người đàn bà khoảng 50 tuổi, 
người ta đoán là vợ của Đà Hầu phủ chủ Trường Sa lúc đó. Trong số 
cả ngàn vật được chôn theo, người ta thấy có một tấm vải vẽ hình 40 
người nam, nữ chân tay làm các động tác thể dục (Hình 1). 

 Rõ ràng đây là một loại thể dục dưỡng sinh. Trương lão sư đem 
những động tác này ra phân tích và cải biên thành 28 thức, nhưng 15 
thức sau rất khó tập cho nên đối với những người bình thường chỉ 
cần tập 13 thức đầu là đủ.
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1.  基     本     式
                                            Cơ    bản   thức

Đứng thẳng, toàn thân thư dãn.
Đầu, lưng thẳng, 2 tay buông thõng tự nhiên.
Ngậm miệng, lưỡi để ở ngàm trên, mắt nhìn thẳng.
Hô hấp tự nhiên
Trừ mọi tạp niệm.

2.  抱     月      式
                          Bão  nguyệt  thức  : Ôm trăng

下      式
Hạ   thức  : Thức dưới
Do thức cơ bản, 2 bàn chân tõe ra thành một đường thẳng, giữ cho 
thân không bị ngã về đằng sau.
Để tay trái trước bụng, lòng bàn tay để ngửa. Bàn tay phải để dưới 
bàn tay trái.
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3.   抱     月      式
                        Bão nguyệt  thức : ôm trăng

      
上      式
Thượng thức  : Thức trên.

Từ thức thứ 2, 2 tay vẽ vòng lên trên, lòng bàn tay hướng lên trên, 
lưng bàn tay hướng về phía huyệt Bách Hội, 2 mắt nhìn lên trên, các 
ngón tay dang ra, cùi chỏ hướng ra ngoài.
Khi 2 tay vung lên thì mũi hừ một tiếng và cảm nhận khí từ bụng đi 
lên ngực.
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2 tay ngừng một chút rồi lại vẽ vòng về vị trí cũ và miệng phát ra âm 
(哈)  Ha Cáp

cảm nhận khí từ ngực trở về bụng.
Làm động tác này từ một đến 3 lần.

4.  飛      鷹      式
                                 Phi     ưng    thức  :  Chim ưng bay.

    左    式
   Tả  thức :  thức trái.

Từ thức thứ 2 , 2 tay giơ lên ngang 2 vai, 2 bàn tay duỗi thẳng.
2 bàn tay gấp lại thẳng góc với cánh tay.
Ngoảnh mặt về phía trái, nhìn vào đầu ngón tay giữa, ý tập trung ở 
đó và đếm thầm đến 5.

5.  飛      鷹      式
                               Phi    ưng    thức  : Chim ưng bay.

    右    式
  Hữu  thức  :  thức phải.
-Lập lại động tác trên nhưng nghoảnh mặt về phía bên phải.
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6.   走      冰      式
                                Tẩu    băng   thức  : Đi trên băng.

 左     式
 Tả   thức :  thức trái

Từ thức cơ bản, áp lòng bàn tay trái vào bụng.
Tay phải chồng lên tay trái.
Chân phải bước lên trước 450, lúc đó nửa thân trên nghiêng đi 250 
đồng thời mũi hừ mạnh một tiếng 哼 (Hèng). Mặt hướng về phía tay 

phải, cảm nhận khí từ bụng chuyển ra sau lưng.
Miệng phát ra âm Ha, chân phải quay về vị trí cũ, lưng cũng thẳng lại 
về vị trí cũ, cảm nhận khí ở lưng trở về bụng. 

7.  走      冰      式
                              Tẩu    băng   thức  : Đi trên băng

   右     式
 Hữu thức : thức phải
Cũng làm như trên, nhưng làm mọi động tác ngược với thức trái.
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8.   向      天      式
                          Hướng thiên  thức  : hướng trời.

Từ thức cơ bản, chân trái bước sang ngang nửa bước.
Hai bàn chân song song.
Hai tay giơ lên trước ngang ngực, nghỉ một chút.
Hai tay tiếp tục giơ lên đầu, 2 lòng bàn tay đối diện nhau. Sau đó 2 
cánh tay mở ra 2 bên đến 600 thì ngưng. Lúc đó mặt quay sang phía 
tay trái, mắt nhìn đầy ngón tay của bàn tay trái, miệng phát ra âm HA 
rồi hạ tay xuống.
Làm động tác này 3 lần
Quay mặt về phía phải cũng làm như vậy 3 lần.
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9.  搖     籃     式
                        Dao   lam    thức  :  Lay giỏ.

-  Bắt đầu từ thức số 8, chân trái bước lên trước nửa bước.
-  Hai chân hơi cong xuống.
-  Hai tay từ từ đưa lên ngang ngực.
-  Thân xoay 900 về phía trái.
-  Rồi thân lại quay phải 1800, chú ý 2 tay không được để thấp quá, 
làm 36 lần.

10.  伏     腰    式
                             Phục   yêu  thức  : Cúi xuống.

  左     式
  Tả   thức :  thức trái
Từ thức số 9, cúi người xuống.
Hai tay nắm lại thành đấm, tay trái chạm đất, tay phải để lên đầu gối 
đồng thời Hừ một tiếng.
Đứng thẳng người trở lại đồng thời miệng phát ra âm HA.
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             Hình.1       Hình. 2 

11.  伏     腰    式
                             Phục   yêu   thức : Cúi xuống.

     右       式
    Hữu  thức  :  thức phải.
Làm như thức 10 nhưng đổi tay.

12.   拔     草     式
                           Bạt   thảo   thức  :  nhổ  cỏ.

   左     式
   Tả  thức : thức  trái.
Bắt đầu từ thức cơ bản, 2 tay mở ra.
2 bàn tay chập lại, cúi người xuống, tay đặt giữa 2 chân và nói hưu  
(咻)

SIOH.
-   Đứng dậy, chân trái bước sang trái nửa bước, 2 chân khụy xuống. 
Tay   trái giơ lên ngang tai trái, tay phải để bên sườn phải. 2 tay bắt 
đầu di động một lên một xuống, miệng phát ra âm hừ. Bỏ tay xuống 
trở lại vị trí ban đầu. 
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13.   拔     草     式
                             Bạt   thảo   thức :  nhổ  cỏ.

   右       式
  Hữu  thức  :  thức phải.
Làm như trên với tay phải.

(Trích dịch trong Ngoại Đơn Công của Sâm Ích Tam)
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复      式      呼     吸
                           Phúc    thức      hô      hấp

Pháp  thở  bụng

Mục đích của pháp thở bụng là dùng ý niệm phối hợp với động 
tác đưa không khí vào bụng, thậm chí tới chân tay, ngũ tạng, lục phủ, 
tuần hoàn trong các kinh mạch, trở thành chân khí tự nhiên lưu 
thông, khử bệnh và sống lâu. Sự hô hấp phải dài, vi tế dường có 
dường không, chậm dãi, an tĩnh, thư dãn.

Cách tập : Đứng thẳng, 2 chân dang rộng bằng 2 vai. Tay trái đặt 
nhẹ trên bụng, tay phải đặt chồng lên tay trái. Toàn thân thư dãn. 
Hai mắt nhắm lại hoặc nhìn một điểm cố định ở trước mặt. Miệng 
ngậm, lưỡi để ở ngàm trên (nóc họng). Dùng mũi từ từ hít vào cho 
đầy bụng. Nín hơi từ 3 đến 5 giây rồi từ từ thở ra bằng mũi. Sự hô 
hấp phải từ từ, tự nhiên , thư dãn, không có một chút cố gắng nào. 
Bí quyết của pháp thở bụng này là hít đầy, thở tận (hít vào đầy bụng, 
thở ra hết).

Công dụng : Trị các bệnh về tiêu hoá, tuần hoàn, huyết áp cao.
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胸     式     呼     吸
                           Hung  thức    hô     hấp

Pháp  thở  ngực

Cách tập : Đứng thẳng, 2 chân dang rộng bằng 2 vai. Hai tay 
buông thõng 2 bên sườn. 2 mắt nhắm lại, hoặc mở bình thường, 
miệng ngậm, lưỡi để ở ngàm trên, toàn thân thư dãn. Dùng mũi từ từ 
hít vào đầy ngực, nín thở từ 3 đến 5 giây rồi từ từ thở ra. Bí quyết 
cũng như pháp thở bụng là hít đầy, thở tận (hít đầy ngực, thở ra hết).
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全     身    呼    吸     法
                       Toàn   thân   hô    hấp  pháp

Pháp  thở  toàn  thân

Cách tập : Đứng thẳng, khi dùng mũi hít vào thì tưởng tượng khí 
được hít vào từ huyệt dũng tuyền (ở gan bàn chân) đi thẳng đến 
huyệt Bách Hội ở đỉnh đầu. Khi thở ra thì tưởng tượng khí từ huyệt 
Bách Hội đi xuống chân và thoát ra ở huyệt Dũng tuyền.

Công dụng : Giúp khí huyết lưu thông toàn thân.
                                                        

                                                     (Trích Khí Công thánh kinh)
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吐     納     功
                                Thổ    nạp   công

Cách  hít  thở

Thổ là thở ra, nạp là hít vào, đây là những thuật ngữ của Đạo gia, 
thay vì dùng các từ ngữ hô hấp của người đời.

Cách tập : Đứng thẳng, 2 chân dang rộng bằng 2 vai, đầu gối hơi 
cong xuống, nhưng không được vượt quá đầu ngón chân. 2 tay 
buông thõng 2 bên sườn, các ngón tay mở rộng tự nhiên (H.1)

Tay trái đặt lên bụng, tay phải chồng lên tay trái (H.2). Mũi hít vào, 
bụng phồng lên, đầu ngà về sau 150. 2 tay áp vào bụng, từ từ thở ra 
bằng mồm, đồng thời đầu gục xuống trước 250, chân đứng thẳng lại 
(H.3). Trở lại vị trí ban đầu. Một thổ, một nạp là một lần, làm 9 lần 
tất cả.

                  Hình. 1                             Hình. 2                           Hình. 3

Công dụng : Trị và ngừa bệnh các bệnh về hô hấp, cảm mạo, tinh 
thần minh mẫn.

(Trích Ngoại đơn công)
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龜     行     氣 
                                 Quy  hành   khí

Pháp  thở  rùa  bò

Cách tập : Ngồi thẳng, thân và đùi thẳng góc. 2 tay đặt trên đùi. 
Miệng ngậm, mắt nhắm lại. Thở bụng 9 lần : hít vào bụng phồng lên, 
thở ra bụng xẹp xuống.

Sau đó đầu từ từ cúi xuống và xoay từ trái sang phải, đồng thời thở 
ra bằng mụi, khi thở hết thì lại dùng mũi hít vào cho tới đầy bụng. 
Một thở ra, một hít vào là một lần, làm 9 lần.

Sau đó lại chuyển đầu xoay từ phải qua trái, làm lại như trên 9 
lần.

Sau khi xoay trái, phải rồi, ngồi thiền từ 5 đến 10 phút, rồi xả.

Công dụng : Trị những bệnh viêm khí quản, tiêu hoá, bổ não, an 
thần.

(Trích trong Lão niên khí công dưỡng sinh, pháp của Thái Ất sơn nhân)
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抓     手
Trảo  thủ

Nắm  đấm

Cách tập : Đứng thẳng, 2 chân dang rộng bằng 2 vai, 2 tay nắm lại 
thành đấm, 2 ngón tay cái chĩa vào đùi. Thư dãn, mắt nhìn thẳng, 
miệng ngậm, lưỡi đặt lên ngàm trên. Ý giữ ở đơn điền, hậu môn hơi 
nhíu lại. Từ từ hít vào, bụng phồng lên, thư dãn ở cổ tay. Thở ra từ 
từ, bụng thót lại, tay nắm chặt. lập lại các động tác từ 3 đến 5 lần. 

Từ pháp tập cơ bản này dẫn tới 10 pháp tập sau cũng tương tự 
như trên nhưng vị trí 2 nắm đấm thay đổi.
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雙     手     向     下     按
                       Song   thủ   hướng  hạ      án

Hai  tay  ép  xuống

Cách tập : Đứng như hình vẽ. Hít vào từ từ, bụng phồng lên, rồi từ 
từ thở ra, 2 tay ấn xuống hết sức. Căng thẳng cả 2 cánh tay, vai và 
toàn thân. Lập lại các động tác từ 3 đến 5 lần.

白     鶴     提     翅
                            Bạch  hạc     đề       xí

Hạc  trắng  dang  cánh

Cách tập : Đứng thẳng, 2 tay dang ngang 2 vai, lòng bàn tay để 
ngửa. Hít vào bụng phồng lên, thở ra bụng xẹp xuống. Lập lại động 
tác từ 3 đến 5 lần.
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白     鶴     展     翅
                           Bạch   hạc    triển     xí

Bạch  hạc  mở  cánh

Cách tập : Từ thế bạch hạc dang cánh, lật úp 2 lòng bàn tay 
xuống, sau đó 2 bàn tay cong lại thẳng góc với 2 cánh tay. Hít vào 
bụng phồng lên, rồi thở ra từ từ, 2 tay hết sức đẩy ra 2 bên. Lập lại 
động tác từ 3 đến 5 lần.

童     子     拜     觀     音
                       Đồng   tử     bái    Quan   Âm

Đồng  tử  lạy  Quan  Âm

Cách tập : Đứng thẳng, 2 tay chắp lại, các ngón tay chỉ thẳng lên 
trời, các ngón cái chạm vào ngực. Hít vào bụng phồng lên, sau đó từ 
từ thở ra, 2 bàn tay từ từ tách ra 2 bên, rồi lại chập lại. Cứ làm như 
vậy cho đến khi thở ra hết. Lập lại động tác trên từ 3 đến 5 lần.

(Trích từ Khí công sơ khởi của Kuei)
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潛      呼     吸
                               Tiềm     hô     hấp

Cách  thở  thầm (ẩn)

Cách tập : Ngồi thẳng, toàn thân thư dãn, ý giữ ở đan điền. Hít 
vào bằng mũi, thở ra bằng mồm. Miệng ngậm, lưỡi giữ ở ngàm dưới. 
Dùng phép thở ngực, nghĩa là hít vào thì ngực phồng lên, bụng xẹp 
xuống (H.1). Thở ra thì ngực xẹp xuống, bụng phồng lên (H.2). Khi 
miệng có nước miếng thì nuốt xuống bụng.

Công dụng : Đả thông xung mạch, trị các bệnh phổi, suyễn, cao 
huyết áp, mất ngủ, đau dạ dày, sinh lý không bình thường.

內     呼     吸
                                 Nội     hô     hấp

Cách tập : Có thể đứng, nằm hay ngồi.
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Giai đoạn 1 :
Thở ngực : hít vào ngực phồng lên, bụng xẹp xuống (H.1). Thở ra 

ngực xẹp xuống, bụng phồng lên (H.2). Ý giữ ở đơn điiền. Khi hít vào 
hết sức, nén hơi trong 3 giây rồi thở ra. Nuốt nước miếng xuống 
bụng.

Giai đoạn 2 :
Ý giữ ở hậu môn. Nhíu hậu môn 36 lần. Mỗi lần nhíu thì tay trái 

đặt lên bụng, tay phải trồng lên tay trái, dùng cả 2 tay ấn vào bụng. 
Hình 3 : nuốt nước miếng. Hình 4 : ấn tay vào bụng.

Giai đoạn 3 :
Xong giai đoạn 2 nếu thấy bụng nóng lên thì dùng ý dẫn khí. Khi 

hít vào dẫn khí từ đơn điền theo mạch đốc lên huyệt bách hội, khi 
thở ra từ huyệt bách hội dẫn khí theo mạch nhâm đi xuống đơn 
điền.
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Công dụng : Mạch đốc được thông sẽ trị các bệnh : mệt mỏi, mất 
ngủ, suy nhược thần kinh, đau thần kinh toạ cốt, cột xương sống bị 
ngạnh hoá, đau eo, bí đái, cảm mạo, tụng tóc.

Mạch nhâm được thông sẽ trị các bệnh : tim, suyễn, gan mật, đi 
đái nhiều lần trong ngày, tứ chi run rẩy.

調     息     法
                                 Điều   tức  pháp

Điều  hoà  hơi  thở

Cách tập :  Ngồi thẳng, nhắm mắt,toàn thân thư dãn. Hít vào bằng 
mũi, thở ra bằng mồm. Khi hít vào thì lưỡi đặt ở ngàm trên, khi thở 
ra thì lưỡi đặt ở ngàm dưới. Ý giữ ở đơn điền. Dùng pháp thở ngực. 
Khi hít vào bụng xẹp xuống, dùng ý dẫn khí từ huyệt vĩ lư lên đến 
huyệt bách hội. Khi thở ra, bụng phồng lên dùng ý dẫn khí từ huyệt 
bách hội theo mạch nhâm đi xuống đơn điền. Một lên , một xuống là 
một vòng, làm 12 vòng.

Công dụng : Đả thông 2 mạch nhâm, đốc, ngừa được nhiều bệnh 
(xem công dụng pháp nội hô hấp), tăng lượng nguyên khí trong cơ 
thể khiến cơ thể được khoẻ mạnh, sống lâu.
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Trị  bệnh  huyết  áp  cao.

Cách tập : Đứng thẳng, khoảng cách 2 chân bằng hai vai. Hít vào, 
2 gót chân nhấc lên, 2 tay giơ lên ngang vai. Hít vào hết sức đến khi 
không thể hít vào được nữa thì hạ 2 gót chân xuống đồng thời thở ra, 
người cúi xuống, 2 tay hướng ra đằng sau. Làm động tác này 7 lần.

Ngừa  và  trị  bệnh  ung  thư.

Cách tập : Đứng thẳng, 2 chân dang ra bằng 2 vai, thư dãn toàn 
thân. Tay trái đặt lên bụng, tay phải úp lên tay trái. Ý giữ ở đơn điền. 
Thở ra thân từ từ hạ xuống, hít vào thân từ nhấc lên. Một xuống, một 
lên là một lần, làm 6 lần.
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Công dụng : Ngừa và trị bệnh ung thư.

丹     田     開     合     法
                       Đơn  điền  khai   hợp  pháp

Đơn  điền  mở  đóng

 Cách  tập :  Đứng thằng, 2 chân dang rộng bằng 2 vai. Khi hít vào 
2 bàn tay xoay lưng vào nhau ở đơn điền từ từ đẩy ra (H.1). Khi thở 
ra thì 2 tay hướng về đơn điền (H.2). Làm 15 lần.
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  Công dụng : Làm mạnh tim, mạnh thận.

Trị  bệnh  sây  sẩm

 Cách tập : Buổi sáng khi thức dậy, nằm duỗi thẳng 2 chân, xoay 
bàn chân 30 lần. 2 tay đưa ra trước, xoay 2 bàn tay 24 lần.

Công dụng : Làm lưu thông 12 kinh.
(Trích Mật tông bí truyền của Ngô Tam Thù)

周      天      功
                                Chu  Thiên   Công

Chu thiên là một thuật ngữ dùng trong khoa Thiên văn học, chỉ 
một thiên thể sau khi vận hành trên quỹ đạo của nó 1 thời gian lại 
trở về vị trí cũ. (Thí dụ quả đất ở 1 vị trí A sau 365 ngày quay quanh 
mặt trời lại trở lại vị trí A). Sự vận chuyển của chân khí trong cơ thể 
cũng vậy. Người ta phân biệt :
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-Vòng tiểu chu thiên : chân khí lưu thông trong 2 mạch nhâm, 
đốc.

-Vòng đại chu thiên : chân khí lưu thông trong 12 kinh.

小     周     天
                                        Tiểu  chu  thiên

Vòng  tiểu  chu  thiên

1. Điều thân : Ngồi thẳng có thể : kiết già, bán già, tự do.
2. Điều tức : Có thể dùng thở ngực, thở bụng.
3. Điều thần : Ý giữ ở đơn điền. Dùng 1 niệm thay cho vạn niệm, 

khi mới tập dùng hơi hít vào tập trung vào đơn điền. Khi thở 
đến bụng nóng lên thì hơi nóng đó gọi là chân khí.

4. Đạo dẫn : Dùng ý dẫn chân khí từ đơn điền qua cơ quan sinh 
dục, khi qua hậu môn (hạ thước kiều) thì nhíu hậu môn, rồi tới 
vĩ lư, sau đó theo mạch đốc qua hiệp tích, ngọc chẩm (gọi là 
qua tam quan) thì tới huyệt bách hội. Từ bách hội đi xuống 
nhân trung qua lưỡi (gọi là thượng thước kiều), tới ngân giao, 
thừa tương , đản trung tới đơn điền.

5. Công dụng : Coi phần công dụng của Nội hô hấp.

Các  tư  thế  thiền.
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大     周     天
                                          Đại   chu  thiên

Vòng  đại  chu  thiên

Các phần điều thân, điều tức, điều thần đều giống như ở Vòng 
tiểu chu thiên, chỉ khác ở phần đạo dẫn.
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Đạo dẫn :  Hít vào, ngực phồng lên, ngực xẹp xuống, dẫn địa khí 
qua huyệt Dũng tuyền theo 3 kinh âm của chân là thận, can, tỳ vào 
bụng rồi lên đến huyệt Đản trung ở ngực. Thở ra, từ huyệt Đản trung 
địa khí lại theo 3 kinh âm ở tay là phế, tâm, tâm bào ra các đầu ngón 
tay.

Hít vào , dẫn khí từ các đầu ngón tay theo 3 kinh dương ở tay là 
tiểu trường, đại trường, tam tiêu về vai qua gáy đến huyệt Bách hội. 
Thở ra từ huyệt bách hội đi xuống theo đốc mạch, rồi theo 3 kinh 
dương ở chân là vị, đởm, bàng quang qua huyệt Dũng tuyền mà ra 
ngoài.

Công dụng : Giống như Tiểu chu thiên.
 (Trích trong Lão niên khí công dưỡng sinh pháp của Thái Ất sơn nhân)

摩     腹
                                      Ma  phúc

 Xoa  bụng

Cách tập  : Sát 2 tay vào nhau cho nóng lên. Tay trái đặt lên bụng, 
tay phải chồng lên tay trái. 2 tay di chuyển trên bụng theo hình tròn 
nhỏ, vừa, rồi lớn theo chiều kim đồng hồ, 12 lần.
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Công dụng : Điều tiết công năng của ruột và dạ dầy.

浴     面     鳴     鼓
                            Dục   diện   minh   cổ

Rửa  mặt,  gõ  trống

Rửa mặt :

Cách tập : Sát 2 tay vào nhau cho nóng lên, úp 2 bàn tay lên mặt 
ở 2 bên mũi, xoa từ dưới lên trên 9 lần.

Công dụng : Khiến khí huyết ở mặt lưu thông, ngừa cảm mạo.

Gõ  trống :
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            Rửa  mặt                 Gõ  trống

Cách tập  : 2 tay áp lên 2 tai, hô hấp bằng mũi 9 lần, sau đó dùng 
ngón trỏ gõ lên ngón giữa 24 lần, rồi ngón trỏ gõ lên gáy 24 lần.

Công dụng : Trị váng đầu, ù tai.

左     雇     右      盼
                            Tả       cố     hữu    phán

   Ngoảnh  nhìn  trái,  phải

Cách tập : Mới đầu 2 mắt nhìn thẳng ra đằng trước, sau đó 
ngoảnh sang trái nhìn vai trái, rồi ngoảnh sang phải nhìn vai phải. 
Mỗi bên làm 6 lần.

                     Ngoảnh trái Ngoảnh  phải

Công dụng : Làm lưu thông khí huyết ở gáy.
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擦     腰
                                       Sát    yêu

  Xoa  eo

Cách tập  : 2 tay sát vào nhau cho nóng lên rồi đặt lên eo, 2 tay 
xoa eo, một lên một xuống. Làm 24 lần.

Công dụng : Trị đau eo, lưng.

雙     手     伸     開
                             Song  thủ   thân  khai

  Hai  tay  mở  rộng

Cách tập : 2 bàn tay nắm lại thành đấm, để ngang ngực rồi mở 
rộng tay sang 2 bên. Làm 24 lần.

Công dụng : Làm mạnh phổi.
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轉      轆      轤
                             Chuyển   lộc      lô   

Kéo  guồng

Cách tập : 2 tay nắm lại thành đấm, để ngang ngực. 2 tay vẽ vòng 
ra đằng trước như người chèo thuyền. Làm 12 lần.

Công dụng : Làm khoẻ tay.

左     右     托     天
                             Tả     hữu   thác   thiên

Trái,  phải  bưng  trời

Cách tập : 1 tay xoa eo, 1 tay để ngang ngực lòng bàn tay hướng 
xuống, từ từ giơ tay lên quá đầu thì lòng bàn tay xoay ngược lên trên, 
duỗi thẳng tay ra. Làm 5 lần rồi đổi tay.
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Công dụng : Làm mạnh tay.

雙     手     攀     足
                            Song  thủ   phan     túc

 Hai  tay  vịn  chân

Cách tập : Ngồi thẳng, duỗi thẳng 2 chân ra, 2 bàn chân thẳng góc 
với 2 chân. Cúi người ra đằng trước 2 tay vịn lấy e 2 bàn chân, buông 
ra, thân trở lại vị trí cũ. Lấy tay đập vào 2 đùi 2 lần. Làm độc tác trên 
7 lần.

Công dụng : Làm mạnh thận và eo.

Chú ý : Trong các pháp tập trên, việc hô hấp để tự nhiên.
(Trích dịch trong Trung Quốc khí công học của Trương Hoà)
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治     療     百     病     的     道     引     術
             Trị     Liệu     Bách   Bệnh   Đích    Đạo    Dẫn    Thuật

Pháp  Đạo  Dẫn  Trị  Bách  Bệnh

1.    浴     頭
                                                  Dục   Đầu
                                                  Tắm  Đầu

-Dùng 2 tay chải đầu sang 2 bên thái dương và ra đằng sau gáy 36 
lần. (Hình.1,và 2)

-Lấy ngón tay gõ xuống huyệt Bách Hội. (H. 3)

Công dụng : Trị mắt hoa, đầu váng, 
hói đầu.

2. 擦    面
                          Sát  Diện
                          Xoa  Mặt

-Dùng 2 tay xoa mặt ở 2 bên mũi. 
-Dùng ngón trỏ xoa 2 bên thành mũi 
rồi quệt ngang dưới mũi. (H. 5)

Công dụng : Xoá những vết nhăn ở 
mặt, làm da mặt tươi mát, ngừa bị cả, 

trị đau thần kinh mặt, viêm mũi, khi xoa dưới mũi cũng làm khỏi đau 
eo.

3.   目    功
                                               Mục  Công
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      Tập  Mắt
-Day huyệt Thừa Khấp (thuộc kinh vị)
                   Tinh Minh (thuộc kinh Bàng Quang)
                   Đồng Tử Liê (thuộc kinh Đảm)
                   Ty Trúc Không (thuộc kinh Tam Tiêu)
Mỗi huyệt dùng ngón trỏ day 3 lần. (Coi hình ở hàng giữa và giữa 

hình  4 và 5)
-Nhắm mắt lại dùng ngón trỏ và ngón giữa, hoặc cả 2 bàn tay xoa 

nhẹ trên cả 2 mắt 36 lần.
-Mắt xoay cả 4 phía 12 lần.

Công dụng : Trị các bệnh về mắt như cận thị, viễn thị, mỏi mắt.

4.  叩    齒
                                               Khấu     Xỉ

  Nghiến   Răng
-Ngậm miệng, dùng ngón ta gõ lên 2 hàm răng 24 lần.
-Dùng tay xoa mạnh lên 2 hàm răng 36 lần.
-Nước miếng ứa ra thì nuốt xuống bụng.

Công dụng : Làm chắc răng, hàm, trị bệnh về tiêu hoá.
Khi nghiến răng khiến tỉnh ngủ, giúp cho sự tập trung tinh thần khi 

ngồi Thiền.

5.  天    鼓
                                              Thiên   Cổ

     Gõ  Trống  Trời
-Dùng ngón trỏ gõ lên ngón giữa, ngón giữa đặt lên phía sau tai, 

gõ 24 lần. (Coi hình 6)
-Dùng 2 tay áp vào tai rồi từ từ buông ra, làm 6 lần. (H. 7)
-Dùng 2 ngón trỏ đút vào tai rồi từ từ buông ra , làm 6 lần. (H. 8)
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-Dùng ngón cái và trỏ kéo tai xuống, làm 12 lần.

Công dụng : Trị các bệnh về thính giác, làm mạnh thận, tăng 
cường ký ức.

6.   項      功
                                              Hạng  Công

      Tập   Cổ

-Dùng 2 tay xoa cổ 24 lần. (H. 9)
-Quay đầu sang phải rồi trái mỗi bên 12 lần, chỉ có đầu xoay thôi, 

thân người vẫn giữ yên. (H. 10)
-Ưỡn ngực, ngả về sau, giữ yên 30 
giây. (H. 11)

Công dụng : Trị đau cổ, mắt hoa, đầu 
váng, cao áp huyết, cảm mạo, ho. Nếu 
xoa thêm huyệt Bách Hội và Dũng 
Tuyền có thể trị bệnh mất ngủ.

7.   肩     功
                          Kiên  Công

       Tập    Vai

-Dùng tay trái vỗ vai phải, tay phải vỗ vai trái, làm 36 lần. (H. 12)
-Từng vai một xoay từ trước ra sau, rồi từ sau ra trước, làm 36 lần. 

(H. 13 14)
-Hít vào, 2 tay nắm lại, tập trung sức ở 2 vai, nín thở, sau đó thở 

ra, thư dãn 2 vai. (H. 15)
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-Hít vào, 2 tay giơ thẳng lên đầu, 2 tay đan vào nhau, lòng bàn tay 
để ngửa, mắt ngước nhìn lên. Hạ 2 tay xuống, 2 lòng bàn tay úp lên 
đầu, thở ra, làm 8 lần. (H. 16, 17)

Công dụng : Trị huyết áp cao, mất ngủ, làm mạnh tâm, can, tỳ, vị.

8.   浴     臂
                                               Dục    Tý
                                               Tắm   Tay

-Dùng tay trái vuốt bên ngoài tay phải 24 lần, rồi dùng tay phải 
vuốt bên ngoài tay trái 24 lần. (H. 18)

-Dùng tay trái vuốt bên trong tay phải 24 lần, rồi dùng tay phải 
vuốt bên trong tay trái 24 lần. (h. 19)

Công dụng : Làm khí huyết trong 6 kinh ở tay lưu thông.

9.   浴     手
       Dục   Thủ

                                            Tắm  Bàn  Tay
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-Dùng ngón cái và ngón trỏ tay 
phải vuốt các ngón của bàn tay 
trái, mỗi ngón 15 lần, và ngược lại. 
(H. 20)
-2 lòng bàn tay xoa vào nhau 36 
lần. (H.21)
-Xoa lưng bàn tay 36 lần.
-2 bàn tay bẻ xuống rồi lại hất lên 
36 lần. (H. 22)

Công dụng : Trị các bệnh ở tay.

10.   浴     匈
         Dục   Hung

                                               Tắm   Ngực

-Dùng tay xoa từ vai xuống bụng phải, trái mỗi bên 12 lần. (H. 23)
-Dùng tay xoa từ ngực ra 2 bên sườn mỗi bên 12 lần. (H. 24)

Công dụng : Trị đau ngực, làm mạnh gan.

11.   揉     腹
            Nhu    Phúc

                                                Xoa   Bụng
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-Lấy bụng làm trung tâm, xoa theo chiều trái, rồi phải, mỗi chiều 
12 lần. (H. 25)

Công dụng : Giúp sự tiêu hoá.

12.   揉     腰
          Nhu   Yêu

                                                 Xoa   Lưng

-Sát hai tay cho nóng rồi xoa lên xuống ở vùng eo 36 lần. (H. 26)

Công dụng : Trị đau eo, bổ tinh.

13.   搓     尾     骨
        Tha      Vĩ      Cốt

                                             Sát  Vĩ  Cốt

-Dùng tay xoa vĩ cốt 36 lần.

Công dụng : Trị tiện bí (khó đi cầu, táo bón).

14.   揉      漆
        Nhu     Tất  

                                            Xoa   Đầu  Gối
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-Ngồi trên đất, đầu gối dựng 
đứng, xoa mặt trong và ngoài 
cẳng 12 lần. (H. 29)
-Xoa đầu gối theo 2 chiều 
trái, phải 36 lần. (H. 30)

Công dụng : Làm mạnh 6 
kinh ở chân, trị các bệnh 
thấp khớp, v iêm khớp 
xương, tăng cường tánh dục.

15.   擦     湧     泉
           Sát   Dũng  Tuyền

         Xoa  Huyệt  Dũng  Tuyền

-Dùng tay xoa bóp huyệt Dũng Tuyền. Huyệt này thuộc kinh 
Thận. (H. 31)

Công dụng : làm mạnh thận, bàng quang, trị áp huyết cao, tinh 
lực xung thối, đau eo, mất ngủ, tinh thần suy nhược.

                                         
16.    織     布
        Chức    Bố
         Dệt  Vải

-Duỗi thẳng 2 chân, lưng thẳng đứng. Người nghiêng về đắng 
trước, 2 tay cố chạm vào các ngón chân. Thân lại từ từ trở về vị trí 
cũ. Lập lại 24 lần. (H. 32, 33)
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Công dụng : Cử động như người dệt vải thời cổ, giúp lưu thông 
khí huyết ở vùng lưng, làm mạnh gan, thận, đại trường, dạ dầy.

(Trích Tiên Đạo Bí Pháp Nhập Môn của Cao Đằng Thông Nhất Lang)

旋      空      大     法
                              Tuyền  Không    Đại    Pháp

Ngồi duỗi thẳng 2 chân. Dùng mũi hít vào đầy 
bụng, mắt nhìn xuống chân, dùng ý dẫn nội khí 
đi qua đùi, cẳng rồi ra khỏi bàn chân. Đầu từ từ 
ngẩng lên nhìn ngang, đồng thời lại hít khí vào 
đầy bụng. Lập lại động tác này 10 lần.

Công dụng : Dẫn hoả khí từ tạng phủ xuống bàn 
chân, làm hạ hoả.

沌      陽      功
Thuần   Dương   Công

Đứng thẳng, từ từ hít vào đầy bụng, 2 vai cùng hạ xuống, 2 chân 
khuỵ xuống, 2 tay đẩy ra trước, dùng mũi thở ra thật mạnh. Làm 
động tác này 9 lần.

Công dụng : Làm đầu óc sáng suốt, trị nhức đầu, cảm mạo.

(Trích Đồ giải tĩnh toạ kiện đường pháp của Đường Kinh Võ)
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諸     仙     道     引     圖     說
                        Chư   Tiên    Đạo   Dẫn    Đồ  Thuyết
                         Các  Pháp  Đạo  Dẫn  Của  Chư  Tiên

1. 李     老     君     撫     琴      圖
                             Lý     Lão  Quân  Vũ   Cầm    Đồ
                                 Lý   Lão   Quân   Đánh   Đàn

Cách  tập : Ngồi thẳng, 2 tay đặt trên 2 đầu gối, xoa 
bóp hết sức, tưởng tượng khí lưu hành khắp thân, vận 
khí 49 lần.

Công dụng : Trị bệnh phù ( Hoàng chủng)

2.   太     清     祖      師     尊      真     形
                          Thái  Thanh   Tổ      Sư     Tôn    Chân   Hình
                               Luyện  Pháp  Của  Tổ  Sư  Thái  Thanh  

Cách tập : Ngồi thẳng, 2 tay ôm bụng, vận khí 49 lần.

Công dụng : Trị đau bụng (nóng hay lạnh).

3.   徐    神    翁    存    氣    開    關
          Từ   Thần  Ông  Tồn  Khí  Khai  Quan

                               Từ  Thần  Ông  Giữ  Khí  mở  Quan

- 132 -



Cách tập : Ngồi thẳng, 2 tay bắt chéo lên 2 vai, liếc 
trái vận khí 12 lần, liếc phải vận khí 12 lần.

Công dụng : Trị no hơi.

4.   鐵    拐    仙    指    路    訣
                    Thiết  Quải  Tiên  Chỉ   Lộ  Quyết
                        Tiên  Thiết  Quải  Chỉ  Đường

Cách tập : Thế đứng, chân trái bước lên trước 1 
bước, tay phải chỉ về hướng phải, mắt nhìn về hướng 
trái, vận khí 24 lần. Đổi chân, cũng làm như trên.

Công dụng : Trị bệnh tê tay chân, bị nhọt.

5.   何    仙    姑    〩    〩    登    天    勢
                  Hà    Tiên   Cô   Cửu  Cửu Đăng Thiên  Nghệ
                       Hà  Tiên  Cô  Chậm  Chậm  Lên  Trời

Cách tập : Ngồi thẳng,  2 tay ôm gối trái rồi phải, 
mỗi chân vận khí 24 lần.

Công dụng : Trị đau bụng.

6.   陳    泥    丸    拿    風    窩    法
                          Trần   Nê  Hoàn  Nã  Phong  Oa  Pháp
                                     Trần  Nê  Hoàn  Ôm  Gáy

- 133 -



Cách tập : Ngồi thẳng, 2 tay bịt 2 tai và gáy. Vận khí 
12 lần.

Công dụng : Trị đầu phong.

7.   漢     鍾     離     鳴     天     鼓     法
                       Hán  Chung  Ly    Minh  Thiên  Cổ    Pháp
                               Hán  Chung  Ly  Gõ  Trống  Trời

Cách tập : Ngồi thẳng, nín hơi, 2 tay bịt 2 tai, gõ 
trống trời 36 lần ( lấy ngón tay gõ xuống gáy). 
Nghiến răng 36 lần.

Công dụng : Trị đầu hôn.

8.   趙      上     竈     搬     運     息     精     法
                Triệu  Thượng Táo   Ban    Vận    Tức    Tinh   Pháp
                          Triệu  Thượng  Táo  Vận  Khí  Cố  Tinh 

Cách tập : Ngồi thẳng, 2 tay ôm lấy bàn chân trái 
xoa cho nóng lên, vận khí 9 lần. Đổi sang bàn 
chân phải cũng làm như vậy.

Công dụng : Trị di, mộng tinh.
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9.    虛     靜     天     師     睡     功
                            Hư    Tĩnh  Thiên    Sư   Thuỵ   Công

         Cách  Ngủ  Của  Hư  Tĩnh  Thiền  Sư

Cách tập : Nửa nằm, nửa ngồi, đầu gối lên tay 
phải, chân phải co lại, chân trái đặt trên chân 
phải. Tay trái đặt giữa 2 đùi. Vận khí 24 lần.

Công dụng : Trị mộng tinh.

10.   李    棲    蟾    固    精    法
                             Lý   Thê  Thiềm Cố   Tinh  Pháp
                              Pháp  Cố  Tinh  Của  Lý  Thê  Thiềm

Cách tập : Ngồi thẳng, lấy gót chân của chân này 
sát vào lòng bàn chân của chân kia. Vận khí 30 lần  
với mỗi chân.

Công dụng : Trị hoạt tinh.

11.    魏      伯      陽      破      風      法
  Nguỵ     Bá    Dương  Phá   Phong   Pháp
           Nguỵ  Bá  Dương  Trừ  Phong

Cách tập : Ngồi thẳng, tay phải để ngang ngực 
phải, tay trái để trên đầu gối trái. Vận khí 6 lần. 
Đổi tay làm như trên.
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Công dụng : Trị nhọt, tê.

12.   薛     道     光     摩     踵     形
                            Tiết    Đạo Quang  Ma  Chủng  Hình
                             Tiết  Đạo  Quang  Xoa  Gót  Chân

Cách tập : Ngồi thẳng, lấy tay xoa nóng lòng bàn 
chân trái, vận khí 24 lần. Đổi chân cũng làm như 
trên.

Công dụng : Dưỡng nguyên tinh.

13.   葛     仙     翁     開     胸     訣
                             Cát   Tiên    Ông  Khai  Hung  Quyết
                                     Cát  Tiên  Ông  Mở  Ngực

Cách tập : Đứng thẳng, 2 tay để ngang ngực. Tay 
trái xoa ngực trái, tay phải đi theo. Vận khí 9 lần. Đổi 
tay, cũng làm như trên.

Công dụng : Trị đau ngực.

14.    王      玉      陽      散      痛      法
                       Vương  Ngọc  Dương    Tán   Thống  Pháp
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     Pháp  Làm  Hết  Đau  Của  Vương  Ngọc  Dương

Cách tập : Chân trái bước lên một bước, 2 tay nắm lại 
đặt trên bụng. Vận khí 24 lần. Đổi chân, lập lại như trên.

Công dụng : Trị bệnh thời khí, đau toàn thân.

15.   厤     姑     磨     疾     訣
                                  Ma     Cô     Ma     Tật  Quyết 
                                   Ma  Cô  Xoa  Hết  Bệnh

Cách tập : Đứng thẳng. Nếu mạch bên trái 
không thông dùng tay phải dẫn ý bên trái. Vận 
khí 5 lần. Làm ngược lại với bên phải.

Công dụng : Trị khí mạch không thông.

16.   果     老     抽     添     火     訣
                            Quả    Lão  Trừu  Thiêm  Hoả  Quyết

             Quả  Lão  Trừ  Nhiệt

Cách tập : Ngồi thẳng, 2 tay xoa bụng cho 
nóng, rồi đặt 2 tay trên 2 đầu gối, vận khí 9 lần.

Công dụng : Trị tam tiêu máu nóng xung lên 
làm hoa mắt.

17.   陳     自     得     大     睡     功
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                            Trần     Tự    Đắc     Đại  Thuỵ  Công
                                Pháp  Ngủ  Của  Trần  Tự  Đắc

Cách tập : Nằm nghiêng về phía bên phải, 2 chân 
co lên, 2 tay đặt giữa 2 đùi. Vận khí 24 lần.

Công dụng : Trị thương hàn.

18.    石     杏     林     煖     丹     田     訣
          Thạch  Hạnh  Lâm  Noãn   Đan   Điền  Quyết

    Thạch  Hạnh  Lâm  Làm  Nóng  Đan  Điền

Cách tập : Ngồi thẳng, 2 tay xoa cho nóng, áp lên 
đan điền. Vận khí 49 lần.

Công dụng : Trị lạnh bụng.

19.   韓     湘     子     活     人     心     形
                       Hàn Tương  Tử     Hoạt  Nhân  Tâm  Hình

Cách tập :  Cong người xuống, đầu ngang với 
ngón chân. Vận khí 24 lần.

Công dụng : Trị đau thắt lưng.

20.   昭     靈     女     行     病     訣
                           Thiệu  Linh    Nữ    Hành  Bệnh  Quyết
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                                     Thiệu  Linh  Nữ  Trị  Bệnh

Cách tập : Đứng thẳng, tay trái đưa ra trước, tay phải xoa 
bóp cánh tay trái. Vận khí 24 lần.

Công dụng : Trị đau chân.

21.   呂      純      陽      任      脉      訣
                           Lã    Thuần Dương Nhâm Mạch   Quyết
                       Luyện  Nhâm  Mạch  Của  Lã  Thuần  Dương

Cách tập : Ngồi thẳng, 2 tay áp vào 2 tai 9 lần, 
rồi 2 tay để trên đầu gối. Vận khí 14 lần.

Công dụng : Trị nhiều bệnh.

22.   陳     希     夷     降     牛     望     月     形
        Trần   Hi    Di  Hàng  Ngưu  Vọng  Nguyệt  Hình
         Trần  Hi  Di  Khuất  Phục  Trâu  Và  Ngắm Trăng

  Cách tập : Nằm ngửa, tay phải đặt lên huyệt Vĩ Lư, 
ngón giữa tay trái đặt lỗ mũi phải. Vận khí 6 lần.

Công dụng :  Trị thoát tinh.

23.   孚     佑     帝     君     拔     劍     勢
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                       Phu    Hựu    Đế    Quân   Bạt   Kiếm  Thế
                             Phu  Hựu  Đế  Quân  Rút  Kiếm

Cách tập : Chân đứng theo hình chữ Đinh (丁) (thẳng 

góc với nhau). Tay phải để ngang ngực, tay trái giơ lên 
về phía trái, mắt nhìn về phía trái. Vận khí 9 lần.

Công dụng : Trị bệnh tim.

24.   徐     神     祖     搖     天     柱     形
                         Từ   Thần    Tổ    Diêu  Thiên   Trụ    Hình
                              Từ  Thần  Tổ  Lay  Cột  Chống  Trời

   Cách tập : Ngồi thẳng, 2 tay ôm ngực khoảng 
dưới tim, lay động qua lại. Vận A khí 24 lần (khi thở 
ra thì A lên một tiếng).

Công dụng : Trị các bệnh về mặt, vai, lưng.

25.   李     埜     樸     童     子     拜     形
                         Lý      Dã     Phác  Đồng  Tử     Bái    Hình
                           Đồng  Tử  Vái  Lạy  Của  Lý  Dã  Phác

Cách tập : Ngồi thẳng, 2 chân duỗi thẳng, 2 tay 
áp lên đùi. Vận khí 12 lần.

Công dụng : Trị các bệnh mặt, vai, lưng.
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26.   曹     仙     姑     鸛     太     極
Tào    Tiên    Cô    Quán  Thái   Cực
     Tào  Tiên  Cô  Xem  Thái  Cực

Cách tập : Đứng thẳng, lưỡi để ở ngàm trên, 
mắt nhìn đầu mũi, tưởng tượng sức nóng ở tâm 
đi xuống huyệt Dũng Tuyền ở gan bàn chân. 
Còn nước ở thận thì đi lên Côn Luân. Vận khí 
36 lần.

Công dụng  : Trị đau mắt.

27.   尹     清     和     睡     法
                                Doãn  Thanh  Hoà  Thuỵ  Pháp
                                 Pháp  Ngủ  Của  Doãn  Thanh

Cách tập : Nửa nằm nửa ngồi, 2 tay vịn 2 
vai, chân trái co lên, chân phải duỗi thẳng đặt 
lên chân trái. Vận khí 6 lần.

Công dụng : Trị tỳ, vị hư nhược.

28.   傅      元      虛      抱      頂      訣
                          Phó  Nguyên  Hư     Bão    Đính  Quyết
                                   Phó  Nguyên  Hư  Ôm  Đầu
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Cách tập : Xoa 2 tay cho nóng lên rồi úp lên 
đỉnh đầu. Nhắm mắt thở ra A, cảm nhận sóng âm 
thanh lan đến đỉnh đầu. Vận khí 17 lần.

Công dụng : Trị đầu hôn ám.

29.   李      弘      濟      翫      月      勢
                           Lý    Hoằng    Tế   Ngoạn  Nguyệt  Thế

           Lý  Hoằng  Tế  Dỡn  Trăng

Cách tập : Cong người xuống  như bò. 2 tay bắt 
chéo, 2 chân cũng bắt chéo. Vận khí 12 lần.

Công dụng : Làm điều hòa khí.

30.   鐵     拐     李     靠     拐     勢
                            Thiết  Quài   Lý     Kháo  Quải  Thế

         Lý  Thiết  Quài  Nương  Gậy

Cách tập : Chống gậy xuống đất, 2 chân hơi 
khụy xuống. Vận khí 108 lần.

Công dụng : Trị đau lưng, đau thắt lưng.
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31.   玉      真      山      人      和      腎      膛      法
              Ngọc   Chân    Sơn    Nhân    Hòa    Thận  Thang  Pháp
             Phương  Pháp  Chữa  Thận  Của  ngọc  Chân  Sơn  Nhân

Cách tập : Ngồi thẳng, xoa 2 tay cho nóng rồi xoa 
lên xuống ở Tinh môn (phía sau lưng). Vận khí 24 
lần.

Công dụng : Trị đau đùi.

32.   孫     不     二     姑     搖     旗    形
                         Tôn    Bất     Nhị    Cô    Diêu    Kỳ   Hình
                                      Tôn  Bất  Nhị  Lay  Cờ

Cách tập : Cong ng xuống, 2 tay giơ ra đằng 
trước như nắm vật gì. Chân phải co lại sau. Vận 
khí 24 lần. Đổi chân, cũng làm như trên.

Công dụng : Trị bệnh lỵ.

33.   劉     希     古     猛     虎     施     威     勢
                   Lưu     Hi      Cổ    Mãnh   Hổ    Thi     Uy     Thế

     Lưu  Hi  Cổ  Ra  Oai  Mãnh  Hổ

Cách tập : 2 tay dang ra, 2 chân thay nhau bước 
lên trước. vận khí 9 lần.

Công dụng : Trị bệnh lỵ.
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34.   常      天      陽      童      子      拜      觀      音
            Thường  Thiên  Dương  Đồng   Tử     Bái    Quan    Âm
      Pháp  Đồng  Tử  Bái  Quan  Âm  Của  Thường  Thiên  Dương

Cách tập : Chân đứng hình chữ bát. Đầu cúi xuống 
ngực. 2 tay ôm lấy ngực. Vận khí 19 lần.

Công dụng : Trị đau tim.

35.   東      方      朔      捉      拇      法
                         Đông  Phương  Sóc   Tróc     Mẫu   Pháp

    Đông  Phương  Sóc  Nắm  Ngón  Chân  Cái

Cách tập : Ngồi thẳng, lấy tay kéo ngón chân cái của 
2 chân, sau đó nếu lần lượt kéo cả 10 ngón thì càng 
tốt.

Công dụng : Trị đau bụng, sưng âm nang.

36.   彭     祖     明     目     法
                                Bành   Tổ    Minh   Mục  Phá

Pháp  Làm  Sáng  Mắt  Của  Bành Tổ

Cách tập : Ngồi thẳng, 2 tay  để sau lưng. 
Chân trái duỗi thẳng, chân phải vắt qua chân 
trái, thở 5 lần. 2 tay sát vào nhau cho nóng rồi 
úp lên 2 mắt nhắm.
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Công dụng : Nhìn ban đêm như ban ngày.

37.   孫     玄     虛     烏     龍     探     爪
                        Tôn  Huyền  Hư      Ô    Long  Thám  Trảo
                       Tôn  Huyền  Hư  Dò  Tìm  Vuốt  Rồng  Đen

Cách tập : Ngồi thẳng, 2 chân duỗi thẳng, đưa 
người ra phía trước, 2 tay cố rờ 2 bàn chân. Vận 
khí 19 lần.

Công dụng  : Trị đau eo, đau đùi.

38.   藍     采     和     烏     龍     擺     角
                        Lam   Thái    Hòa    Ô    Long    Bãi    Giác
                           Lam  Thái  Hòa  Lay  Sừng  Rồng  Đen

  Cách tập : Ngồi thẳng, 2 chân duỗi thẳng, 2 
tay đưa ra trước, 2 bàn tay nắm lại. Vận khí 24 
lần.

Công dụng : Trị đau toàn thân.

39.   陳     希      夷     左     側     睡     功
                       Trần     Hi       Di      Tả     Trắc  Thụy  Công
                          Trần  Hi  Di  Ngủ  Quay  Về  Phía  Trái
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肺 氣 長 居 於 坎 位
Phế khí trường cư ư khảm vị
肝 氣 卻 向 到 離 宮

Can khí khước hướng đáo ly cung
運 氣 呼 來 中 位 合
Vận khí hô lai trung vị hợp
五 氣 朝 元 入 太 空

Ngũ khí triều nguyên nhập thái không.

    Phế  khí  ở  lâu  nơi  Khảm  vị
   Can  khí  chẳng  hướng  về  Ly  cung

Vận  khí  thở  ra  trung  vị  hợp
Năm  khí  triều  nguyên  vào  Thái  không.

40.   陳     希     夷     右     側     睡     功
                        Trần    Hi      Di     Hữu  Trắc  Thụy  Công
                        Trần  Hi  Di  Ngủ  Quay  Về  Phía  Phải

調 和 真 氣 正 朝 元

Điều hòa chân khí chính triều nguyên
心 息 相 依 念 不 偏

Tâm tức tương y niệm bất thiên
三 物 長 居 於 戊 己

Tam vật trường cư ư mậu kỷ
虎 龍 盤 結 大 丹 圓
Hổ long bàn kết đại đan viên.
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 Điều  hòa  chân  khí  để  triều  nguyên
Tâm  theo  hơi  thở,  niệm  chẳng  vương
Giữ  lâu  ba  điều  trên  là  giới
Long  hổ  giao  nhau  thuốc  đã  xong.

(Trích Nội ngoại đơn công đồ thuyết bí tập của Trần Văn Hoa)

眼     睛     按     摩     法
                           Nhãn   Tinh    Án      Ma    Pháp
                               Xoa  Bóp  Để  Trị  Mỏi  Mắt

Trong xã hội ngày nay việc xử dụng máy điện toán của mọi 
ngườicó lẽ hơi nhiều. Ngoài 8 giờ làm việc ở sở bắt buộc phải dùng 
tới nó, về nhà người ta còn dùng để giải trí như xem phim bộ, nghe 
nhạc, theo dõi tin tức . . . Do đó, mắt thường bị mỏi mệt. Để làm 
giảm bớt sự mỏi mắt, độc giả hãy xoa bóp các huyệt đạo trên mặt ở 
các vị trí theo bộ ảnh 10 tấm sau đây. Ở mỗi vị trí xoa 9 lần. 

(Trích trong Ngoại đơn công)

      
              Toản  trúc                     Ty Trúc Không             Tinh Minh              
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               Địa thương                   Tỵ Khổng         Đồng Tử Liêu

             Nghênh  Hương        Thừa  Tương            Bách Hội

1. Huyệt Toản Trúc
2. Huyệt Ty Trúc Không
3. Huyệt Tinh Minh
4. Huyệt Đồng Tử Liêu
5. Huyệt Nghênh 
Hương                      Thượng Nghênh Hương
6. Huyệt Hòa Liêu
7. Huyệt Thừa Tương        
8. Huyệt Địa Thương           

                               9. Huyệt Bách Hội
                             10. Huyệt Thượng Nghênh Hương

放     松     功
                                      Phóng  Tùng  Công
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Cách tập : Đứng thẳng, miệng ngậm, lưỡi để ngàm trên, thở tự 
nhiên. Ý giữ ở Đan điền.

Giai đoạn 1 :  Tưởng tượng đầu, cổ, 2 vai, 
2 tay, bàn tay, các ngón tay đều thư dãn.
Giai đoạn 2 : Tưởng tượng mặt, cổ, ngực, 
bụng, 2 đùi, 2 cẳng, 2 bàn chân đều thư 
dãn.
Giai đoạn 3 : Tưởng tượng đầu, gáy, lưng, 
mông, 2 đùi phía sau, 2 cẳng phía sau, 2 

gót chân đều thư dãn.
Sau cùng tưởng tượng khí ở khắp cơ thể tập trung vào đan điền. 

Đặt tay trên rốn, xoay từ vòng nhỏ đến vòng lớn 36 lần, rồi xoay 
ngược lại từ vòng lớn trở lại vòng nhỏ 36 lần.

Công dụng : trừ mất ngủ, nhức đầu, lo lắng, suy nhược thần kinh.

內     養     功
                                      Nội  Dưỡng  Công

Cách tập : Nằm nghiêng về phía phải, đầu gối lên 
tay phải, chân phải duỗi thẳng, chân trái co lên 
đặt trên chân phải. Ý giữ ở đan điền. Thở tự 
nhiên.

Công dụng : Điều hòa sự tuần hoàn, tiêu hóa.

強       壯       功
                                     Cường  Tráng   Công 
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Cách tập : Đứng thẳng, khoảng cách 2 chân rộng bằng 
2 vai. 2 Đầu gối hơi cong xuống. 2 tay vòng trước nhực 
như ôm một quả bóng vô hình. Thở tự nhiên. Ý giữ ở 
đan điền. Khi thở ra ý chuyển từ đan điền ra vĩ lư, rồi 
tưởng tượng khí đi xuống khí đi xuống 2 đùi, tới huyệt 
dũng tuyền ở 2 bàn chân rồi thoát ra ngoài. Khi hít vào 

tưởng tượng khí đi vào từ huyệt dũng tuyền đi lên 2 đùi vào vĩ lư rồi 
tới đan điền.

Công dụng : Giữ cơ thể khỏe mạnh.

上       肢       功
                                    Thượng  Chi  Công

Cách tập : Đứng hay ngồi đều được. Tay phải vuốt từ mu bàn tay 
trái tới vai, rồi từ nách trở lại cổ tay ở phía trong. Thở tự nhiên. Ý giữ 
ở huyệt lao cung ở bàn tay. Làm 36 lần. Đổi tay cũng làm như vậy.

Công dụng : Giúp cho sự lưu thông khí huyết trong 6 kinh ở tay, trị 
tê tay.

(Giống phương pháp Dục Tý ở phần trên, nhưng ở đây làm từng 
tay một).

- 150 -



下     肢     功
                                       Hạ    Chi    Công

Cách tập : Ngồi thẳng, 2 tay đặt trên 2 đầu gối, thở tự 
nhiên, ý giữ ở huyệt lao cung ở bàn tay. 2 tay xoa vòng 
trên 2 đầu gối 36 lần. Sau đó tay trái xoa huyệt dũng 
tuyền ở chân phải 36 lần, rồi tay phải xoa huyệt dũng 
tuyền của chân trái 36 lần.

Công dụng : Giúp sự lưu thông khí huyết ở 6 kinh ở chân, trị tê 
chân.

胸     部     功
                                      Hung    Bộ    Công

Cách tập : Ngồi thẳng, tay phải đặt trên ngực phải, 
tay trái đặt trên bụng ở phía trái. Xoay vòng tròn tay 
phải xuống bụng ở phía trái, tay trái lên ngực ở phía 
phải. Sau đó xoay ngược chiều để về vị trí cũ. Làm 36 
lần. Đổi tay. 3 ngón tay : ngón trỏ, ngón giữa, ngón đeo 
nhẫn đặt trên huyệt đản trung (ở dưới ngực). Xoay 36 
lần.

Công dụng : Trị đau ngực, ho.

腹     部     功
                                      Phúc    Bộ    Công
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Cách tập : Ngồi thẳng, tay trái đặt trên đầu gối trái. Tay 
phải đặt trên bụng ở phía phải. Ý giữ ở huyệt lao cung 
ở bàn tay phải. Bàn tay phải xoa bụng từ phải sang trái 
36 lần. Đổi tay. Sau đó xoa đan điền 36 lần.

Công dụng : Làm mạnh tỳ, vị, trị táo bón, bất lực, kinh 
nguyệt không đều.

     (Trích Khí công và trường thọ của Vương và Lưu)

 
開     肺     經

                                      Khai   Phế    Kinh

Cách tập : Gồm 3 động tác :

-Động tác 1 : Đứng sát tường, 2 đầu gối hơi khụy xuống, 2 tay ấn 
mạnh vào tường. Cảm nhận sức ép ở 2 vai. Giữ ở vị trí này 5 giây.

-Động tác 2 : 2 tay dang thẳng ra, cũng ấn vào tường. Cảm nhận 
sức ép ở ngực. Giữ vị trí này 5 giây.

-Động tác 3 : 2 tay giơ lên quá đầu cũng ấn mạnh vào tường. Cảm 
nhận sức ép ở lưng. Giữ vị trí này 5 giây.

Công dụng : Đưa máu vào ngực, phổi, trị dị ứng.
(Trích Khí công trị liệu của Hồng Lưu)
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易     筋     經

                                          Dịch    Cân   Kinh

Theo truyền thuyết đây là sáng tác của Bồ Đề Đạt Ma khi ông đến 
tu ở chùa Thiếu Lâm. Lúc đó, ông thấy các sư trong chùa ốm yếu, 
bệnh hoạn. Ông bèn truyền dạy phương pháp thể dục dưỡng sinh 
này. Thứ nhất thuận theo giáo lý của nhà Phật là thân tâm là một, 
thân có mạnh thì tâm mới an. Hơn nữa, đối với các vị sư trẻ, cần có 
một lối thoát cho những năng lượng thừa thãi. Ngoài ra, khi đi quyên 
góp lương thực tải về chùa, nếu bị cướp giựt thì các sư có khả năng 
để tự vệ.

Bài tập gồm có 12 thế, 3 thế đầu có tên là Vi Đà hiếu chỉ. Vi Đà là 
tên của một vị thần bảo vệ Phật pháp, có tượng hình dạng to 
lớn,hung bạo, thường đặt ở gian trước các chùa Tầu, gọi là Thiên 
Vương Điện.

1.    韋     馱     獻     杵
                                      Vi      Đà     Hiến   Chử  1
                                         Vi  Đà  Dâng  Chầy  1

Cách tập : Đứng thẳng, 2 bàn chân tạo thành hình 
chữ bát (八), 2 tay gập lại để ngang ngực, mắt nhìn 

thẳng. Tập chừng 1 phút.
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2.   韋     馱     獻     杵
                                      Vi      Đà    Hiến   Chử   2
                                          Vi  Đà  Hiến  Chử  2

Cách tập : Đứng thẳng trên các ngón chân, 2 tay 
dang sang 2 bên, lòng bàn tay hướng lên trên, trợn 
mắt, mồm ngậm, tâm bình, khí tĩnh. Hạ gót chân 
xuống. Tập chừng 1 phút.

3.   韋     馱     獻     杵
                                      Vi      Đà    Hiến   Chử  3

                        Vi   Đà  Hiến  Chử  3

Cách tập : Đứng thẳng trên các ngón chân. Hai tay giơ 
lên bưng trời, lòng bàn tay hướng lên, mắt nhìn vào 
lưng bàn tay. Răng nghiến, miệng ngậm, lưỡi đặt ở 
ngàm trên. Dồn sức vào 2 cánh tay, từ từ hạ tay và gót 
chân xuống. Tập chừng 1 phút.

4.   摘     星     換     斗
                            Trích  Tinh  Hoán   Đẩu

                                                Hái  Sao  Đổi  Đẩu
                                           (Đẩu là tên sao Bắc Đẩu)
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Cách tập : Đứng thẳng, 1 tay giơ lên quá đầu, lòng bàn 
tay ngửa lên trên, mắt nhìn vào lưng bàn tay, tay kia quặt 
ra sau lưng, thở sâu bằng mũi. Đổi tay. Tập chừng 1 phút.

5.    倒     拽     九     牛     尾
                                 Đảo   Duệ   Cửu  Ngưu    Vĩ
                                        Giật  Đuôi  Chín  Trâu

Cách tập : Đứng thẳng, chân phải dang ra 1 bước. 
Xoay người 900 về phía phải. Chân phải cong 
xuống, chân trái duỗi thẳng. Tay phải đưa ra 
trước, tay trái đưa về sau. Hai bàn tay đều cong 
lên. Đầu dựa vào 2 cánh tay. Đổi tay. Tập chừng 1 
phút.

6.   出     爪      亮      翅
                                    Xuất   Trảo   Lượng     Xí
                    Giơ  Vuốt  Rõ  Cánh

Cách tập : Đứng thẳng, trợn mắt, 2 tay đẩy ra đằng 
trước, rồi lại rút về. Lập lại 7 lần. Khi đẩy ra hay rút về 
đều dồn lực vào 2 cánh tay. 
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7.   九     鬼     拔      馬     刀
                            Cửu    Quỷ    Bạt     Mã    Đao
                                   Chín  Con  Quỷ  Rút  Đao
                                                                                                  
Cách tập : Đứng thẳng, tay phải giơ lên ôm lấy đầu và 

gáy, bàn tay phải áp vào má trái. Tay trái quặt ra đằng sau 
lưng cố kéo lên cao. Đổi tay. Tập chừng 1 phút.

8.   三     盤     落     地
                                Tam   Bàn    Lạc    Địa
                              Ba  Lần  Rơi  Xuống  Đất

Cách tập : Đứng theo thế mã bộ : ngực ưỡn thẳng, 
hông trùng xuống, 2 chân khụy như ngồi xổm, 2 tay để 
2 bên, lòng bàn tay úp xuống. Trừng mắt, ngậm miệng, 
lưỡi để ở ngàm trên, ý giữ ở răng. Đứng thẳng dậy. Làm 
lại động tác trên 3 lần. 

9.   青     龍     探     爪
                                   Thanh  Long  Thám  Trảo
                                     Rồng  Xanh  Thử  Vuốt

Cách tập : Đứng thẳng, ưỡn ngực, mắt nhìn về phía 
trước. Tay phải đưa ngang ngực về phía trái. Đầu cũng 
nghiêng về phía trái. Tay trái để ngang hông trái, nắm 
thành đấm. Lực dồn vào bai, lưng. Đổi tay. Tập chừng 1 
phút.
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10.   臥     虎     撲     食
                                      Ngọa   Hổ    Phác   Thực

      Hổ  Nằm  Vồ  Mồi
    
Cách tập :  2 tay chống xuống đất, chân 
phải co lên, chân trái duỗi thẳng. Lưng 
thẳng, đầu ngước về đằng trước. Mũi thở 
đều. Tập chừng 1 phút

11.   打     躬
                                                 Đả   Cung
                                                 Cúi  Xuống

Cách tập : 2 tay bịt tai, ôm gáy. Miệng ngậm, răng 
nghiến, lưỡi để ở ngàm trên. Cúi người xuống trước, 
ý để ở 2 cùi chỏ. Tập chừng 1 phút

12.   棹     尾
                                                Trạo    Vĩ
                                                 Lắc  Đuôi
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Cách tập : 2 đầu gối thẳng đứng, thân cong xuống, 
2 tay để giữa 2 chân, 2 bàn tay chạm nhau và 
chạm đất. Đầu ngẩng lên, 2 mắt mở rộng nhìn vào 
đầu mũi. Ý giữ ở Đan điền. Co vai rụt cổ 21 lần. 
Đứng thẳng lên. Tập 7 lần.
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12 BÀI LUYỆN TẬP THÂN THỂ
KHÍ CÔNG - THỂ DỤC - ÐẠO DẪN

Do Đức Hộ-Pháp Chỉ Giáo

1. - TẬP THỞ
Cách thức thi hành: Nằm ngay tay chân ra thở y như dưới đây, đúng 
12 hơi, rồi sẽ nghỉ 
Cách thở:
Ngậm miệng lại hít khí trời vô bằng lổ mũi, đem khí trời vô phổi, rồi 
dẫn đến rún tới đơn điền. Lúc đó cái bụng nó lớn ra trước, cái ngực 
nở sau không hít vô được nữa, thì nín hơi một chút xíu, năm ba giây 
đồng hồ rồi thở ra. Lúc thở ra bóp cái bụng vô và hà hơi ra bằng 
miệng. Khi thở ra hết rồi, tiếp tục hít vô như trước . Khi vừa sáng 5 
giờ thì thật hành chậm rải cho đúng hơi thở 

Thánh giáo Đức Lý : "Hỏi ăn chi đặng sống?. Rằng 
Hớp khí thanh không." 
- Hít vào bụng phình ra
- Tiếp tục hít vào, ngực nở nín thở năm ba giây
- Thở ra, bụng thóp vào, ngực xẹp lại

2. - VẬN ĐỘNG TAY
Quăng tay về phía trước mặt, hai tay tréo nhau, đánh qua đánh lại 
24 lần, làm cho chuyển gân tay. (cách này phải làm cho lẹ) 
Nên nhớ con số 12 là con số đặc biệt của Đức Chí Tôn. Trong đó 12 
con giáp linh diệu cũng là Thập Nhị Thời Thần. 

* * *
Nếu cố gắng luyên đặng các môn trong bài giải cách 
thức sau đây thành thục theo bậc Hạ Thừa cũng sẽ 
đặng trường sanh bất lao. Vì thân thể ta làtiểu thiên 
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địa. 
A. - Đứng thẳng xuôi tay 
B. - Đưa 2 tay lên trước mặt ngang tầm vai.
C. - Hai tay đánh qua đánh lại thật nhanh 24 lần.

3. - VẬN ĐỘNG CHÂN
Đứng trên chân trái, dở chân mặt co chân và 
duổi thẳng ra phía trước, hạ chân xuống gần 
sát mặt đất và co lại như trước giống như đạp 
xe máy. 
Khi co chân nhớ rút bàn chân thẳng lên và 
khi ngay chân ra phải duổi bàn chân thẳng ra 

để lắc léo chổ mắc cá được hoạt động đều. 
Tập chân mặt xong, sang chân trái, mỗi chân vận động như thế 12 
lượt.

4. - VẬN ĐỘNG XƯƠNG SỐNG
Đứng thẳng 2 chân ra, hai tay dang thẳng 
ngang với nhau nghĩa là dang cho 2 vai 
ngang với 2 tay, rồi quay mình sang bên trái 
và sang bên phải. Lúc quay nhớ vận chuyển 
cho thắt lưng, xương sống và luôn cả 2 vai vì 
xương sống làchổ xuất phát nhiều dây thần kinh nhứt. 
Năng vận động làm cho các cơ quan bên trong được điều hòa. Quay 
tay lên xuống cho gần cận ngón chân cái. Cứ ngón tay bên kia gần 
giáp ngón chân cái bàn chân bên này. Rồi quay qua bên này, cũng 
phải gần giáp ngón chân cái bên kia. Mỗi bên 12 vòng hai bên là 24 
vòng. 

5. - VẬN ĐỘNG TRỞ TAY CHÂN
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Phương pháp này chẳng những làm cho 
chuyển gân bàn chân mà nó cũng là 
phương pháp nín hơi chuyển cho dây thần 
kinh linh động. 
Quàng tay về phía trước ngực lên hai vai 
rồi ngồi xuống và đứng dậy cho đủ 12 lượt.

6. - VẬN ĐỘNG DÂY THẦN KINH CỔ
Quàng 2 tay nắm với nhau phía sau lưng cho 
cứng, rồi day mặt, hai cặp mắt dòm qua vai 
mặt, rồi xoay qua dòm qua vai trái. 
Thi hành như vậy mỗi bên 12 lượt. Chung bên 
mặt và bên trái 24 lượt.

7. - VẬN ĐỘNG NGỰC VÀ DÂY THẦN KINH
Cúi xuống đưa tay phía sau, đứng dậy, chấp 2 tay 
lại phía trước ngực làm như vậy đủ 12 lượt. 
Cũng như Nhật Bổn lạy mặt trời, mỗi buổi sáng 
làm cho luân chuyển hơi trong buồng phổi và 
ngực. 
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DƯƠNG CUNG 
Cách thức cũng như mình cầm dây cung dương lên đặng 
bắn. 
Tay mặt 12 lượt. Tay trái 12 lượt.

8. - VẬN ĐỘNG CHẢ VAI VÀ GÂN CỔ
Lấy 2 bàn tay gõ nhẹ lên gân cổ và 2 vai.
Mỗi phía 12 lượt. 
Xong bên trái qua bên phải. 
Giáp trạng tuyến là nơi tổ chức đầu nao của các 

hạch, tiết ra chất kích thích tố trong cơ thể. Kích thích tố 
được đầy đủ, hoạt động các cơ năng trong thân thể được 
điều hòa. 
Dùng bàn tay mặt xoa vào phía trước trái và dùng tay trái 
xoa vào phía mặt. Mỗi bên 12 lượt. 

VÂN ĐỘNG BỘ RĂNG 
Lấy tay đánh nhẹ cho hàm răng dưới nhịp hàm răng trên 36 
lượt. 
Phương pháp này làm cho hai hàm răng chắc.

9. - HẤP CẶP NHÃN
Hai lòng bàn tay xoa với nhau cho nóng, 
háp sát vào mắt, rồi từ từ kéo ra 2 bên mí 
chót con mắt. Háp như vậy cho đúng 12 
lượt, rồi lần nhắm mắt lại rồi kéo tay ra, 

bùng mí mắt ra tưởng một Thiên Nhãn ở trước mắt. 
Tinh thần phải mạnh dạn. 
VẬN ĐỘNG KHỚP XƯƠNG ĐẦU VÀ CỔ 
Bằng cách lắc lư cái đầu, từ trái qua mặt, rồi 
bên mặt qua bên trái 12 cái. 
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Đông tĩnh chuyển xây

10. - KÍCH ĐỘNG THẦN KHÍ
Tay trái chống nạnh, tay mặt xòe ra để lên mõ ác Nê 
hườn cung, rồi xoay vòng tròn trên mỏ ác 12 vòng, chạy 
từ phía trái ra phía phải theo chiều kim đồng hồ. 
Vì làm việc bằng trí nhiều, dùng phương pháp này để bổ 
thần kinh. 
A. Tư thế này lúc thực hiện có thể dùng ghế ngồi thoải 
mái.
B. Vổ đều khắp trán, tư thế này có thể ngồi ghế.

11. - KÍCH ĐỘNG BỘ MÁY TIÊU HÓA
Dùng tay xòe ra xoa bụng vòng tròn chung quanh rún, theo 
chiều kim đồng hồ, chay từ phải sang trái, chủ ý xoa đơn 
điền nằm dưới rún. 
Vận động này trừ được bịnh bón uất, hoặc ăn chậm tiêu 
hóa, lớn tuổi, cần biết rõ hiệu nghiệm, phải thi hành đúng 2 tháng thì 
sự tiêu hóa sẽ điều đặn. 

KÍCH ĐỘNG HAI THANH CẬT 
Bằng cách day tay ra phía sau lưng, cú ngay chổ 
eo ếch, xoa 12 cái. 
Phương pháp này trừ đau lưng.

12. - HÔ HẤP CHO KHỎE RỒI NGHỈ
Bằng cách quay vòng tròn vòng tay lên, rồi hít hơi bằng lổ mũi, rồi bỏ 
tay xuống thở ra bằng lổ miệng, đủ 12 cái rồi nghỉ. 
Phải suy nghĩ cho chơn chánh, tinh thần cho trong sạch. 
Kế đến giờ Cúng, khi Cúng xong là sáng, nhớ canh giờ cho đúng. 
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Lưu Ý Khi Thực Hành 
MƯỜI HAI BÀI TẬP KHÍ CÔNG, THỂ-DỤC, ĐẠO-DẪN 

Khi luyện-tập đầu óc phải yên-tỉnh, tư-tưởng phải tập-trung vào sự 
luyện-tập, tránh mọi tạp-niệm. Thực-hiện 12 bài tập như một thời 
công-phu thiền-định.
- Cách thở (khí-công) phải đều, chậm, sâu, êm, nhẹ. Chỉ cần để ý hít 
dài hơi sâu xuống bụng dưới (đơn-điền) gọi là dùng ý để điều khí, 
còn mọi phản-ứng của cơ-thể đều để tự-nhiên. Nín thở chừng năm 
ba giây theo lời chỉ-dẫn của Đức Hộ-pháp là vừa với khoa luyện-tập 
nầy, không nên nín lâu hơn. 
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- Các thức Đạo-dẫn (massage/xoa-bóp) thì ít có phản-ứng nghiêm-
trọng, nguyên-tắc chung khi thực-hành phải chậm-rãi, đều-đặn, nhẹ-
nhàng vừa sức mình. 
- Các thức thể-dục (vân-động gân cốt) : Vận-động phải khoan-thai, 
đừng hấp-tấp vụt-chạt. Nơi nào đang bị bệnh thì đừng tập những 
động-tác liên-quan đến nó, như đang bị bướu cổ thì đừng tập động-
tác kích-động Giáp-trạng-tuyến, cũng như các bệnh cấp-tính thuộc 
gân xương thì cũng đừng tập những động-tác liên-quan đến vùng đó. 
Còn đối với các bệnh kinh-niên mãn-tính, đau nhức khi trở trời, thì 
tập rất tốt. 
- Các thức vận-chuyển đốt xương cổ cần phải thực-hiện rất chậm, 
đều và nhẹ-nhàng đừng quá ngưỡng chịu đựng, để tránh đau đầu, 
chóng mặt, buồn nôn... 
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Thập  Nhị  Đoạn  Cẩm

Bát đoạn cẩm được sáng tác vào đời Tống bên Trung Hoa, trải qua 
các đời Nguyên, Minh được phổ biến rộng rãi. Đến đời Thanh, Dư 
Văn Bật cải biên thành Thập Nhị Đoạn Cẩm và chép vào sách Thọ 
Thế Truyền Chân của ông.

1    握     固     靜     思     神
                                       Ác       Cố      Tĩnh     Tư     Thần

        Nắm  Tay  Dưỡng  Thần

Ngồi, nhắm 2 mắt, lưng thẳng, không dựa vào đâu, 2 tay nắm lại, 
tâm yên tĩnh, giữ không cho tạp niệm khởi.

2   兩     手     抱     崑     崙
                              Lưỡng  Thủ    Bão    Côn  Luân

   Hai  Tay  Ôm  Côn  Luân

2 hàm răng đánh vào nhau 36 lần, 2 tay áp vào 2 tai vòng ra sau 
gáy. Thở nhẹ nhàng, tai không nghe được tiếng thở. Đếm thầm 3 hơi 
thở thì thôi.
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Công dụng : Làm chắc răng và hàm.

3   左     右     鳴     天     鼓
                                 Tả    Hữu  Minh  Thiên  Cổ

       Phải,  Trái  Đánh  Trống  Trời

2 tay bịt vào 2 tai, 2 ngón tay trỏ và giữa của mỗi tay gõ xuống gáy 
24 lần, tổng cộng 2 tay là 48 lần.

Công dụng : Trị nhức đầu, chóng mặt.

4   微     擺     撼     天     柱
                                 Vi      Bãi    Hám  Thiên  Trụ
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Sẽ  Lay  Trục  Trời

Đầu cúi xuống, lắc đầu về trái, mắt nhìn về trái. 2 vai cũng cử 
động theo, vai trái lùi về sau, vai phải tiến ra trước. Làm 20 lần. Đổi 
sang phía phải.

Công dụng : Trị và ngừa đau vai.

5   赤     龍     攪     水     津
                                Xích  Long  Giảo   Thuỷ   Tân

     Rồng  Đỏ  Khua  Nước  Miếng

Rồng đỏ chỉ lưỡi, lưỡi đặt ở ngàm trên. Nước miếng sẽ ứa ra, súc 
trong miệng 36 lần. Chia làm 2 phần, nuốt ực xuống đan điền. Rồng 
là nước miếng, ho đỏ là khí. Nước miếng đi xuống, khí cũng xuống 
theo.

Công dụng : Giúp cho sự tiêu hoá.
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6   背     後     摩     精     門
                                Bối    Hậu    Ma    Tinh   Môn

   Xoa  Bóp  Tinh  Môn  Ở  Sau  Lưng

Hít vào bằng mũi, nín hơi. 2 tay xoa vào nhau cho nóng rồi đặt lên 
eo lưng. Thở phì ra, đồng thời xoa 36 lần mỗi bên eo lưng.

Công dụng : Trị đau lưng.

7   想     火     燒     臍     輪
                              Tưởng  Hoả  Thiêu   Tề    Luân

Lấy  Lửa  Đốt  Bụng

Dùng mũi hít hơi vào. Nín hơi. Tưởng tượng đem lửa ở tâm xuống 
đan điền làm đan điền nóng lên. Thở ra bằng mũi.
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8   左    右      轉      轆      轤
     Tả   Hữu  Chuyển   Lộc     Lô

    Xoay  Guồng  Phải,  Trái

2 tay cong lại, lòng bàn tay hướng xuống đất. Vai trái xoay 36 lần, 
vai phải 36 lần.

Công dụng : Trị đau vai.
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9   叉     手     雙      虛     托
                               Xoa   Thủ   Song     Hư    Thác
                                      Hai  Tay  Bưng  Trời

Ngồi, 2 chân duỗi thẳng, ngón chân hướng thẳng lên trời. 2 bàn 
tay đan vào nhau giơ thẳng lên đầu, lòng bàn tay hướng lên trên. 2 
bàn tay lại hạ xuống đỉnh đầu rồi lại dùng sức đưa 2 cánh tay lên, 
lưng, eo cũng dướn lên. Lập lại 9 lần.

Công dụng : làm mạnh các cơ lưng, ngực.

10   低     頭     攀     足     頻
                                 Đê    Đầu   Phan   Túc    Tần
                           Cúi  Đầu  Nắm  Chân  Nhiều  Lần

2 tay giơ ra cố nắm lấy 2 bàn chân.

Công dụng : Giúp cho xương sống được mềm rẻo.
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11   再     漱     吞     咽     津
                                Tái     Sấu   Thôn   Yết   Tân

     Lại  Nuốt  Nước  Miếng

Dùng lưỡi liếm quanh mồm, nước miếng ứa ra súc 36 lần, chia 
làm 6 phần, nuốt 6 lần. Nuốt thành tiếng. 

Công dụng : Trăm mạch điều hoà.
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12   想     發     火     燒     身
                              Tưởng  Phát   Hoả  Thiêu  Thân

      Toàn  Thân  Cháy  Tiêu

Hít hơi vào. Bế khí. Tưởng tượng lửa  từ  đan  điền xung lên lưng, 
cổ, đầu. Thở ra. Lại hít vào, bế khí, lại tưởng tượng lửa từ đầu xuống 
bụng tới đan điền. Toàn thân nóng bỏng.

(Trích Khí công luyện hình điều thân)

Ghi  Chú  Về  Cách  Đạo  Dẫn  Vòng  Tiểu  Chu  Thiên

Nếu đọc kỹ tập tài liệu này độc giả sẽ nhận thấy trong bài Tiểu 
chu thiên và bài Điều hoà hơi thở hình như giống nhau, mà thực ra 
lại khác nhau. Giống nhau ở chỗ cả 2 đều tuân thủ quy tắc Tiến 
dương hoả, thối âm phù của Pháp đạo dẫn. Nghĩa là dẫn chân khí 
trong Mạch Đốc từ huyệt Vĩ lư (Trường cường) tới Nê hoàn (Bách 
hội) rồi tận cùng ở Ngân giao. Rồi trong Mạch Nhâm từ Thừa tương 
qua Đản trung xuống Đan điền. Từ Đan điền qua Hội âm tiếp xúc 
với Vĩ lư. Nhưng trong thực hành có có điểm khác biệt là khi dẫn khí 
thì trong bài Tiểu chu thiên khi hít vào ta dẫn khí tới Đan điền, còn 
trong bài Điều hoà hơi thở thì khi thở ra ta mới dẫn khí tới Đan điền. 
Vì vậy pháp trên được gọi là Đạo dẫn thuận hô hấp và pháp dưới 
được gọi là Đạo dẫn nghịch hô hấp.
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Vòng Tiểu chu thiên có 2 chỗ hở. Ở trên là miệng, giữa 2 huyệt 

Ngân giao và Thừa tương, ở dưới là hậu môn giữa huyệt Hội âm và 
Vĩ lư (Trường cường). Muốn chân khí chạy trong vòng Tiểu chu thiên 
thì mạch phải được đóng kín. Do đó ở phía trên lưỡi phải để ở ngàm 
trên, ở phía dưới phải nhíu hậu môn lại. Sự nối liền này coi như bắc 
cầu qua sông nên cầu phía trên gọi là Thượng Thước Kiều và phía 
dưới được gọi là Hạ Thước Kiều. Đây dẫn tích Ngưu Lang Chức Nữ :

      Tục  truyền  tháng  bẩy  mưa  ngâu
Con  trời  lấy  đứa  trăn  trâu  cũng  phiền.

Ông Trời giận con mình yêu thằng trăn trâu nên bắt 2 đứa phải xa 
nhau, mỗi năm chỉ cho gặp một lần bằng cách đi qua cầu Ô Thước. 
Nhưng tại sao lại có chủ trương trái ngược như thế ?

Phái nghịch hô hấp giải thích như sau :
Khi hít vào dẫn khí xuống Đan điền của phái Thuận hô hấp là 

đồng hoá khí hít vào là Chân khí. Điều này không đúng, không khí 
hít vào chỉ là một phần của Chân khí thôi. Thực ra theo Đông y, 
Chân khí gồm khí Tiên thiên là khí di truyền của cha mẹ. Bào thai 
trong bụng mẹ nhận được từ mẹ qua cuống rốn và nhau. Khi được 
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sanh ra thì ta có khí hậu thiên gồm dương khí do không khí hít vào 
và âm khí do sự biến hoá của thức ăn.
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