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CHÚ Ý - WARNING 
• Bän ÇÒ thÎ tÆp khí công dÜ§i Çây là nh»ng ghi chép khi d¿ nh»ng bu°i 

tÆp khí công v§i l§p thiŠn Tánh Không ª Toronto hÒi tháng 9 næm 2007. 
• Nên uống một ly nước trong và ấm trước khi tập.  
• Không nên tập quá sức nếu bị các bệnh tim mạch như cao máu v.v. 
• Mũi tên thẳng vẽ trong Lược Đồ Tư Thế Tập chỉ chỗ gá ý. 

Thª theo nguyên tắc 
1-4-2 

Hít vào đếm thầm 1-2-3 
Nén đếm thầm 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 
Thª ra đếm thầm 1-2-3-4-5-6 

 
Tên Møc 

Çích 
Mô tä LÜ®c ÇÒ tÜ th‰ tÆp 

Nh»ng Th‰ ñÙng 
1. Thª N¶i 

L¿c 
tæng 
n¶i 
l¿c 

ñÙng giång 2 chân, 2 bàn tay 
Çan vào nhau trÜ§c bụng. Đứng 
thẳng người.Hít vào chầm chậm 
Khi nén khí, gÒng toàn thân, 2 
vai, 2 cánh tay, thót bụng 
dưới. Gá ý ở đan điền (dưới 
rún khoảng 8 cm) 
Khi thª ra, tØ tØ cong 2 ÇÀu 
gÓí 
Khi hit vào, tØ tØ ÇÙng th£ng 
ngÜ©i lên 
 

                   

 

2. Thª thÆn 
1 

Thận 
yếu, 
Tóc 
rụng, 
Đi 
tiểu 
nhiều 
lần 

ñÙng giång 2 chân, 2 bàn tay 
Ç‹ sau th¡t lÜng 
Khi hit, tØ tØ ngºa ra sau 
Khi nén khí, ngÜ©i ngºa ra 
sau, bÃm 2 ngón tay váo th¡t  
lÜng, chuyển cứng sau lưng, 
chổ 2 thận. Gá š ª thÆn ch‡ 
th¡t lÜng 
Khi thª ra, tØ tØ ÇÙng th£ng 
ngÜ©i  

      

 
3. Thª thÆn 

2 
 ñÙng th£ng ngÜ©i và giång 2 

chân, 2 cánh tay để xuôi theo 
người, ép vào sát nách. 
Hít vào chầm chậm. 
Khi nén khí, ép 2 vai,chuyển 
cứng lưng. Gá š ª thÆn ch‡ 
th¡t lÜng 
Khi thª ra, thÜ dãn toàn thân 
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Tên Møc 
Çích 

Mô tä LÜ®c ÇÒ tÜ th‰ tÆp 

4. CÖ b¡p TrÎ 
Çau 
nhÙc 
cÖ b¡p 
đùi 

Đứng khuỵu 2 Çâu gÓi nhÜ xuÓng 
trung bình tÃn, 2 tay dÖ lên 
tr©i nhÜ Çang ÇÀu hàng 
Khi nén khí chuy‹n cÙng cÖ b¡p 
Çùi và cÖ 2 cánh tay, hÖi ngºa 
người ra sau, mặt ngửng lên 
trời, gá ý ở cơ bắp đùi trước 
và chuyển cứng. 
Khi thª ra tØ tØ ÇÙng th£ng, 
xuôi 2 tay và thÜ dãn tÃt cä 
các cÖ  

         
5. ThÃp 

kh§p 
TrÎ 
thÃp 
kh§p 

ñÙng giang 2 chân, chân phäi 
ch‰ch lên trÜ§c, chân trái 
sau, bàn tay phäi Ç‹ lên Çùi 
phäi v§i ngón tay trÕ chÌ vào 
ÇÀu gÓi. Cánh tay trái Ç‹ t¿ 
nhiên. 
Hít vào 
Khi nén khí, tØ tØ khuœu ÇÀu 
gÓi phäi, gÒng cÙng vai, cánh 
tay và Çùi bên phäi. Gá š vào 
ÇÀu gÓi bên phäi. 
Khi thª ra, tØ tØ th£ng ÇÀu 
gÓi ÇÙng th£ng, thÜ giãn các 
cÖ. 
Th‰ này khi xong bên phäi së 
chuy‹n sang bên trái 

 

 

6. Thª tim LuyŒn 
tim 

ñÙng giång 2 chân. Khi hít 
vào, dÖ 2 tay lên khỏi đầu và 
tØ tØ Ü«n ngÜ©i và ngºa lÜng 
ra sau  
Khi nén khí, ngºa người ra 
sau. Gá š ª tim  
Khi thª ra, tØ tØ ÇÙng th£ng 
ngÜ©i, buông 2 tay xuôi  
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Tên Møc 
Çích 

Mô tä LÜ®c ÇÒ tÜ th‰ tÆp 

7. Thª tim 
2 

luyŒn 
tim 

ñÙng giång 2 chân, Çan 10 ngón 
tay úp vào nhau. Hít vào và tØ 
tØ dÖ 2 tay lên khÕi ÇÀu,  
Khi nén khí, hÖi ngºa ngÜ©ì ra 
sau. GÒng 2 cánh tay, bóp ch¥t 
bàn tay, gÒng cÙng b¡p chân và 
lÒng ng¿c. Chuyển động cánh 
tay chầm chậm. Gá š ª tim  
Khi thª ra, tØ tØ ÇÙng th£ng 
ngÜ©i, buông lÕng các cÖ, hå 2 
tay xuÓng Çàng trÜ§c nhÜng vÅn 
gi»  10 ngón tay Çan vào nhau   

8. ñánh 
ÇÒng sa 

Kích 
thích 
tim, 
phổi, 
trị 
thấp 
khớp 

Đứng thẳng người, 2 chân hơi 
dang ra, thở bình thường. Hai 
tay đưa ra trước, không chuyển 
cứng, quất mạnh ra đàng sau, 
đồng thời khuỵu 2 đầu gối. 
Tiếp tục làm, đứng thẳng người 
lên. 
 

     

9. ñá mông Thư 
dãn cơ 
bắp 
đùi, 
ÇÀu 
gÓi.  

Thª bình thường 
Chân đứng, chân kia gÆp khuœu 
ÇÀu gÓi, đá mạnh vào mông. 
Đổi chân luân phiên 

 

10. C° tay LuyŒn 
c° tay 
dẻo 
dai 

ñÙng giång 2 chân, giang th£ng 
2 tay, n¡m bàn tay thành n¡m 
ÇÃm. Quay c° tay 1 chiŠu và 
Ç°i chiŠu quay. Thª ÇŠu 

 
11. ChÜªng tay Trị 

đau 
nhức 
cánh 
tay, 
bàn 
tay, 
tê 
ngón 
tay 

ñÙng khuœu ÇÀu gÓi xuÓng trung 
bình tÃn, dÖ 2 tay ra trÜ§c, 
xoay c° tay, n¡m 2 bàn tay 
thành 2 n¡m ÇÃm,kéo 2 tay kËp 
cÙng 2 bên nách, ÇÒng th©i hít 
vào rÒi nén khí. 
Luân phiên Çánh tØng chÜªng 
m¶t mª xoè bàn tay, và đồng 
thời kéo cánh tay kia vŠ 
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Tên Møc 
Çích 

Mô tä LÜ®c ÇÒ tÜ th‰ tÆp 

12. Thª Gan luyŒn 
gan 

ñÙng 2 chân hÖi giang ra, chân 
phäi ÇÜa ra trÜ§c, ngón chân 
cái cûa bàn chân phäi bÃm 
xuÓng ÇÃt, 2 tay ÇÜa lên tr©i 
ÇÀu hàng, hå thÃp vai trái, 
ÇÜa tay phäi cao tay trái 
thÃp. 
Khi hit, tØ tØ Ü«n ngÜ©i ngºa 
lÜng ra sau, ÇÜa tay phäi cao, 
hå thÃp vai trái, ngºa ÇÀu và 
cæng cơ hoành. 
Khi nén khí cong ngºa ngÜ©i ra 
phia sau, cæng th£ng mång sÜ©n 
phäi. Gá š vào gan ch‡ dưới 
mång sÜ©n bên phäi. 
Khi thª ra, tØ tØ ÇÙng th£ng 
ngÜ©i, thư dãn toàn thân   

 
 
 

13. Thª Lá 
lách 

LuyŒn 
lá 
lách 

ñÙng 2 chân hÖi giang ra bàn 
chân ph£ng trên m¥t ÇÃt, chân 
trái ÇÜa ra trÜ§c, ngón chân 
cái cûa bàn chân trái ngºa lên 
tr©i, 2 tay ÇÜa lên tr©i ÇÀu 
hàng, tay trái cao tay phäi 
thÃp, cæng th£ng mång sÜ©n 
trái 
Khi hit, tØ tØ Ü«n ngÜ©i ngºa 
lÜng ra sau, ÇÜa tay trái cao, 
hå thÃp vai phäi, ngºa ÇÀu và 
cæng sÜ©n trái  
Khi nén khí cong ngºa ngÜ©i ra 
phia sau. Gá š vào lá lách ch‡ 
mång sÜ©n bên trái 
Khi thª ra, tØ tØ ÇÙng th£ng 
ngÜ©i, thư dãn toàn thân 
 

 
 
 

 

 

Nh»ng Th‰ NgÒi 

14. NgÒi thª 
n¶i l¿c 

Tæng 
n¶i 
l¿c 

NgÒi nhÜ lúc xä thiŠn, 2 chân 
x‰p b¢ng thÜ giãn, 2 bàn tay 
Çan ngón trÜ§c bøng. 
Khi hít vào,tØ tØ th£ng 
lÜng,nới lÕng và vÅn gi»  10 
ngón tay Çan vào nhau. 
Khi nén khí, bóp ch¥t 2 bàn 
tay, gÒng toàn thân, 2 vai, 2 
cánh tay. Thót bụng dưới. Gá ý 
ở đan điền, dưới rún 8cm. 
Khi thª ra, tØ tØ thư dãn toàn 
thân. 
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Tên Møc 
Çích 

Mô tä LÜ®c ÇÒ tÜ th‰ tÆp 

15. ThÃp 
kh§p 

TrÎ 
thÃp 
kh§p 
2, 
ngÒi 

NgÒi cong chân trái, du‡i 
th£ng chân phäi. Bàn tay phäi 
chỉ hướng về chân phäi. Bàn 
tay trái Ç‹ t¿a trên Çùi trái 
Khi nén khí, tØ tØ cúi ngÜ©i 
xuông ÇÀu gÓi phäi, chuyển 
cứng chân phải và cơ bắp đùi 
phía dưới. Gá ý vào ch‡ Çau 
trên chân phäi. 
Khi thª ra, tØ tØ th£ng ngÜ©i, 
thÜ giãn tÃt cä các cÖ. 
Th‰ này khi xong bên phäi së 
chuy‹n sang bên trái 
 
 

 

16. Thª tim 
3 

Khi 
tim bị 
nhói 

NgÒi x‰p bằng, tay trái gÆp tì 
chÓng khu›u tay xuÓng Çùi 
trái, bàn tay nắm khuỷu tay 
mặt. Hít vào từ từ. 
Khi nén khí, chuy‹n cÙng vai 
trái, cánh tay trái và ngực. 
Gá š ª tim. 
Khi thª ra, thÜ dãn toàn thân. 
 
 

 

17. Thª ngồi Đau 
lưng, 
Đau cơ 
bắp, 
Da mặt 
đẹp, 
Ngồi 
bán 
già dễ 
dàng. 

NgÒi bŒt, 2 chân khuÿnh, 2 bàn 
chân ép vào nhau, 2 tay n¡m 2 
bàn chân 
Khi hít vào, ngồi thẳng người 
Khi nén khí, từ từ cúi người 
xuống càng sâu càng tốt. 
Khi thở ra, từ từ thư giãn, 
ngồi lại thẳng lưng. 

 

 
18. Thª quÿ Da m¥t 

ÇËp 
NgÒi trên 2 bàn chân, 2 tay 
đưa ra sau lưng, nắm chặt vào 
nhau, ép chặt 2 nách. 
Hít vào từ từ, ngồi thẳng 
lưng. 
Khi nén khí, gồng 2 cánh tay, 
cúi người xuống mặt đất, càng 
sâu càng tốt. 
Khi thở ra, từ từ, thư giãn và 
ngồi thẳng lên. 
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Tên Møc 
Çích 

Mô tä LÜ®c ÇÒ tÜ th‰ tÆp 

 

Nh»ng Th‰ N¢m 
 

19. C¶t sÓng 
1 

Nhức 
mỏi 
lưng. 
Tập 
cột 
sống  
 

N¢m ngºa, 2 tay xuôi, ÇÀu, 2 
tay và 2 gót chân th£ng trên 
m¥t ÇÃt 
Hít vào. 
Khi nén khí, tØ tØ cong lÜng 
Ü«n ngÜ©i nhÃc lÜng lên khÕi 
m¥t ÇÃt. Gá š ª sÓng lÜng ch‡ 
th¡t lÜng 
Khi thª ra, th£ng ngÜ©i hå 
lÜng xuÓng ÇÃt.  

20. C¶t sÓng 
2 

NhÙc 
mÕi 
lưng 

N¢m ngºa, ÇÀu và 2 tay xuôi 
th£ng trên m¥t ÇÃt. 2 chân gÆp 
ch‡  ÇÀu gÓi Çan vào nhau nhÜ 
lúc ngÒi x‰p b¢ng 
Hít vào. 
Khi nén khí, tØ tØ cong lÜng 
Ü«n ngÜ©i nhÃc lÜng lên khÕi 
m¥t ÇÃt. Gá š ª sÓng lÜng ch‡ 
th¡t lÜng 
Khi thª ra, th£ng ngÜ©i hå 
lÜng xuÓng ÇÃt. 

   

 
21. CÖ b¡p NhÙc 

mÕi cÖ 
b¡p 

N¢m ngºa, 2 tay xuôi, ÇÀu, và 
2 chân th£ng. 
Hít vào ÇÜa 1 chân th£ng 90 Ç¶ 
lên tr©i ÇÜa 2 tay b¡t ngang 
Çùi 
Khi nén khí, tØ tØ nhÃc ÇÀu 
lên khÕi m¥t ÇÃt. Chuyển cứng 
chân đang đưa lên cao. Gá ý ở 
bắp đùi. 
Khi thở ra, thư dãn toàn thân, 
trở lại tư thế nằm. 
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Tên Møc 
Çích 

Mô tä LÜ®c ÇÒ tÜ th‰ tÆp 

22. Thª ru¶t ĐÜ©ng 
ru¶t: 
trị 
bệnh 
tiêu 
chảy 
kinh 
niên, 
táo 
bón 
kinh 
niên. 
Cũng 
tác 
động 
đến 
gan. 

N¢m ngºa, 2 tay xuôi, 2 bàn 
tay Ç‹ trên bụng,10 ngón tay 
Çan vào nhau, 2 chân xuôi, 2 
bàn chân tréo, ngón cái bàn 
chân trái tì månh vào dÜ§i 
ngón cái bàn chân phäi. 
Khi hít vào từ từ 
Khi nén khí, ngóc đầu lên,nhÃc 
2 chân lên khoäng 30 Ç¶ khÕi 
m¥t ÇÃt. Gá š vào huyŒt mŒnh 
môn chỗ cột sống dưới th¡t 
lÜng. 
Khi thª ra, tØ tØ hå ÇÀu và 
chân xuÓng, n§i lÕng 2 bàn tay 
và cánh tay. 

 

23. ThÀn 
kinh 

TrÎ 
thÀn 
kinh 
suy 
nhÜ®c 

N¢m ngºa, lÜng th£ng, gÆp 2 
ÇÀu gÓi, bàn chân ph£ng trên 
ÇÃt, 2 tay xuôi n¡m 2 c° chân 
Hít vào từ từ 
Khi nén khí, Ü«n ngÜ©i lên 
khÕi m¥t ÇÃt, gÒng cÙng 2 tay 
và 2 Çùi, kéo månh 2 c° chân, 
gá š ª sau ót. 
Khi thª ra, n§i lÕng các cÖ, 
tØ tØ hå lÜng xuÓng m¥t ÇÃt 

         

 
24. 
 

ThÀn 
kinh t†a  

 N¢m ngºa, 2 tay xuôi 2 bên, 2 
chân mª khoäng 45 Ç¶.  
Khi hít vào, nhÃc chân phäi dơ 
lên cao đặt tréo qua bên trái, 
có th‹ hÖi nhÃc mông phäi 
nhÜng lưng và tay vÅn ph£ng 
trên m¥t ÇÃt 
Khi nén khí, du‡i bàn chân 
phäi và gÒng cÙng các cÖ b¡p 
chân phäi. Gá š ª thÀn kinh 
t†a 
Khi thª ra, tØ tØ hå chân 
xuÓng, n§i lÕng các cÖ. 
Th‰ này khi xong chân phäi së 
chuy‹n sang chân trái 
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Tên Møc 
Çích 

Mô tä LÜ®c ÇÒ tÜ th‰ tÆp 

25. cÖ b¡p 1  N¢m ngºa, 2 tay xuôi 2 bên 
Hít vào: chân trái du‡i th£ng, 
chân phải gập, bàn tay trái 
n¡m c° chân phäi. Tay phäi Ç‹ 
t¿ nhiên.  
Khi nén khí, tay trái kéo c° 
chân phäi và gÒng cÙng các cÖ 
b¡p chân phäi. Gá š ª b¡p chân 
và đầu gối. 
Khi thª ra, tØ tØ n§i lÕng các 
cÖ. 
Th‰ này khi xong bên phäi së 
chuy‹n sang bên trái 

 

26. cÖ b¡p 2  N¢m ngºa, 2 tay xuôi 2 bên,  
Hít vào: chân trái du‡i th£ng, 
chân phäi gÆp gÓi và tréo bàn 
chân lên phía trên cùng bên. 
Bàn tay phäi n¡m c° chân phäi. 
Tay trái Ç‹ t¿ nhiên.  
Khi nén khí, kéo c° chân phäi 
và gÒng cÙng các cÖ b¡p chân 
phäi. Gá š ª cÖ b¡p Çùi  chân 
phäi 
Khi thª ra, tØ tØ n§i lÕng các 
cÖ. 
Th‰ này khi xong bên phäi së 
chuy‹n sang bên trái 

27. CÖ b¡p 3 
Thế này 
tương tự 
như Cơ 
bắp 1 
chỉ khác 
chỗ 
nghiêng 
mép chân 
về bên 
trái 

 N¢m nghiêng bên trái, tay trái 
và chân trái du‡i th£ng Ç‹ t¿ 
nhiên, chân phäi gÆp gÓi và Ç‹ 
nguyên bàn chân xuÓng và 
nghiêng mép chân vŠ bên trái. 
Bàn tay phäi n¡m c° chân phäi. 
ñÀu Ç‹ th£ng t¿ nhiên.  
Khi nén khí, gÒng cÙng tay 
phäi, kéo c° chân phäi và gÒng 
cÙng các cÖ b¡p chân phäi. Gá 
š ª cÖ b¡p Çùi  chân phäi 
Khi thª ra, tØ tØ n§i lÕng các 
cÖ. 
Th‰ này khi xong bên phäi së 
chuy‹n sang bên trái 
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Tên Møc 
Çích 

Mô tä LÜ®c ÇÒ tÜ th‰ tÆp 

28. Cơ bắp 4 
Thế này 
tương tự 
như thế 
số 27 
chỉ khác 
chỗ bấm 
ngón 
chân 

 N¢m nghiêng bên trái, tay trái 
và chân trái du‡i th£ng Ç‹ t¿ 
nhiên, chân phäi gÆp gÓi và 
bÃm ngón chân xuÓng giª gót 
chân lên. Bàn tay phäi n¡m c° 
chân phäi. ñÀu Ç‹ th£ng t¿ 
nhiên.  
Khi nén khí, gÒng cÙng tay 
phäi, kéo c° chân phäi và gÒng 
cÙng các cÖ b¡p chân phäi. Gá 
š ª cÖ b¡p Çùi chân phäi 
Khi thª ra, tØ tØ n§i lÕng các 
cÖ. 
Th‰ này khi xong bên phäi së 
chuy‹n sang bên trái 

 

29. Búng 
chân 

Thấp 
khớp 

N¢m ngºa, 2 tay Ç‹ xuôi t¿ 
nhiên, 2 bàn tay ph£ng trên 
m¥t ÇÃt. Một chân thẳng, chân 
kia búng. 
Luân phiên búng m‡i bàn chân 
th£ng lên. HÖi thª bình thÜ©ng 

 
30. Xích Çu TrÎ 

mÕi 
nhÙc 
lÜng 

N¢m ngºa, co 2 Çùi lên, x‰p 2 
bàn chân Çan vào nhau nhÜ ngÒi 
x‰p b¢ng. Tay phäi n¡m c° chân 
phäi. Tay trái n¡m c° chân 
trái. ñong ÇÜa nhÒi lÜng lên 
xuÓng nhÜ xích Çu. 

 
31. ThÜ Giãn Trung 

hòa 
noré 

N¢m ngºa dang 2 chân 2 tay, 
nh¡m m¡t, thª nhË và ÇŠu, hÖi 
kéo dài that chÆm. ThÜ dãn 
toàn thân, và gi» ÇÀu óc trÓng 
r‡ng trong 10 phút. Møc Çích 
Ç‹ acetylcholine ti‰t ra hÀu 
trung hòa norépinephrine Çã 
ti‰t ra trong lúc tÆp  

 


