
Vài nhận xét khoa học 
về các đòn thế võ thuật 

Lưu ý: Bài viết này được tác giả trình bày dưới dạng thuyết trình (PowerPoint presentation) 

 

1. TÌM HIỂU VỀ VOVINAM 

Trong xã hội toàn cầu hóa ngày nay, sự phát triển môn phái cần nhiều yếu tố quan trọng. Thử làm 

một so sánh đơn giản để tìm hiểu về mức độ phổ cập của VOVINAM so với các môn phái tiêu biểu 

khác cùng khởi nguồn từ châu Á. Biểu đồ dưới đây ghi lại số lượng tài liệu trên mạng liên quan đến 

các môn phái khi truy cập bằng công cụ tìm kiếm trên mạng Google Search vào ngày 11 tháng Bảy 

năm 2011. Như biểu đồ cho thấy, kết quả tìm được về VOVINAM ít ỏi hơn nhiều so với tất cả các 

môn phái khác, thậm chí không bằng một phần mười so với kết quả tìm được về võ Thái! Đây chỉ là 

một so sánh rất phiến diện, nhưng dù sao cũng cho thấy một thực tế - để phát triển môn phái có rất 

nhiều việc cần phải làm, nhiều hơn so với những điều chúng ta đang làm được trong ngày hôm nay.  

 

Google search - 28 Jul 2011 

 Kung fu 209,000,000 

 Judo 60,700,000 

 Taekwondo 38,700,000 

 Muay Thai 24,600,000 

 Vovinam 2,040,000 

Một trang mạng chuyên viết về các võ phái có đăng một bài tìm hiểu về VOVINAM được trích đoạn 

nguyên văn như sau: 

“A quick search on the web would fetch you tons of high flying leg scissor grappling videos... One 

can easily draw the conclusion that the leg grappling technique is what Vovinam is all about... but 



wait, there is more. After more searches I came across some old footage of what seems to be 

Vovinam’s counterattack skills. These are nothing like the aerial acrobatic kicks that I’ve come to 

associate Vovinam with. These are good old fashion joint locking and arm twisting techniques that 

resemble the likes of Aikido and Hapkido.  

This find has definitely cast a new light on Vovinam for me. Seeing these counterattacks puts into 

perspective of how Vovinam is truly a combination of both hard and soft techniques, as its founder 

had intended”.  

(Nguồn: http://martialaccess.com/WP/martial-arts-styles/taking-another-look-at-vovinam-the-vietnamese- 

martial-art-2/, September 30, 2010 By Martial Access Staff) 

 

Xin tạm dịch: 

“Kết quả tìm kiếm trên mạng Internet liệt kê một loạt những video đòn chân bay cao, kẹp "cắt kéo" 

và vật nhào... Ai xem cũng dễ dàng đưa ra kết luận rằng các kỹ thuật bay kẹp và vật bằng chân là đòn 

tiêu biểu và Vovinam chỉ có thế thôi... nhưng hãy khoan vội, còn nhiều nữa. Sau khi dò xét cặn kẽ 

hơn, tôi phát hiện một số đoạn video cũ, và nhận ra Vovinam có cả những kỹ năng phản công. Những 

đòn này khác hẳn với các kỹ thuật bay, đá nhào lộn trên không mà tôi thường liên tưởng tới khi nghĩ 

đến Vovinam. Đây là những đòn siết khóa tay và bẻ khớp tương tự như các đòn thế của Hiệp Khí 

Đạo (Aikido Nhật Bản) và Hapkido (Hàn Quốc).  

Khám phá này đã cho tôi một cái nhìn mới về môn phái Vovinam. Chứng kiến các đòn phản công 

của Vovinam đã giúp tôi nghiệm ra rằng Vovinam thực sự là một sự kết hợp hài hòa của cả nhu và 

cương đúng như vị sáng lập của họ đã phát kiến”.  

Nhìn vấn đề một cách nghiêm chỉnh, theo quan điểm người viết, môn sinh VOVINAM chúng ta có 

trách nhiệm hoàn toàn về những nhận xét dù đúng hay sai của tác giả bài đoạn văn trên. Tại sao 

chúng ta có nhiều biểu diễn đòn chân? Tại sao các đòn tự vệ, phản công Vovinam lại được nhận xét 

là "tương tự" (resemble) như Aikido, Hapkido? Và những nét tinh túy, đặc trưng của Vovinam là gì, 

thể hiện ra sao? 

2. PHẠM VI THẢO LUẬN 

- Một lý thuyết chuẩn về các đòn, thế đi kèm với những giải thích khoa học cặn kẽ là điều kiện cấp 

thiết cho việc phát triển môn phái. 

- Các yếu lý trong môn phái về: 

+ Võ đạo. 

+ Võ thuật: cổ truyền (khí công, huyệt đạo...). 

Cần phải được chuẩn hóa và phổ biến. 

 
Có lẽ nhiều người đồng ý rằng một lý thuyết chuẩn về các đòn, thế đi kèm với những giải thích khoa 

học cặn kẽ là một trong những điều kiện cấp thiết để phát triển môn phái đến các thế hệ nối tiếp. 

Phạm vi thảo luận của bài này xin được giới hạn trong một vài nhận định về việc tập luyện võ thuật 

với mục đích rèn luyện thân thể và cách ra đòn hiệu quả. Những nhận định này được đưa ra dựa trên 

những định luật Vật lý thuần túy. Một số vấn đề nêu ra ở đây có thể được bàn chi tiết hơn trong bài 

"VOVINAM & Vật lý học" của đồng môn Lê Đức Hòa trong cùng tập tài liệu này. Những lý luận sâu 

sắc hơn liên quan đến những lãnh vực như gân khớp, huyệt mạch, khí công sẽ không được đề cập 

đến vì nằm ngoài sự hiểu biết của người viết. 

hiện đại (rèn luyện thể chất 

đòn thế hiệu quả). 



3. NỘI DUNG 

- Lực và các thế tấn / thủ. 

- Mômen quay và các động tác quay / lăn. 

- Trọng tâm và cân bằng cơ học. 

- Xung lượng truyền trong cơ học. 

- Năng lượng và sức bền trong chiến đấu. 

4. CÂN BẰNG CƠ HỌC 

Một trong những điều quan trọng nhất trong giao 

đấu hay trong các hoạt động thể thao là giữ cân 

bằng cho bản thân và làm mất cân bằng đối thủ. 

Điều quan trọng cần lưu ý ở đây là một cá nhân, 

hay tổng quát hơn là một vật thể bất kỳ nào đó, 

đang ở trong trạng thái cân bằng tĩnh (đứng yên) sẽ 

trở nên mất cân bằng khi bị những tác động bên 

ngoài làm di chuyển dưới ít nhất một trong hai hình 

thức: chuyển động thẳng hay chuyển động quay. 

Trong võ thuật, tương ứng với 2 loại chuyển động này là 2 trường phái: cương với các đòn thế mạnh, 

thẳng, lao; hay nhu với các đòn thế hiểm, vòng, xéo, cắt kéo. 

 Mọi chuyển động đều có thể được phân tích thành 2 phần: chuyển động thẳng và chuyển 

động quay. 

 Một vật thể ở trạng thái cân bằng khi cả 2 vận tốc thẳng và vận tốc quay đều không thay đổi 

(bằng không).  

Nguyên nhân tạo ra sự thay đổi trạng thái của hai loại chuyển động nói trên phụ thuộc vào 2 đại 

lượng vật lý khác nhau là lực và mô men quay sẽ được bàn chi tiết trong các phần sau của bài này. 

Vận dụng một cách nhanh chóng và thích hợp những định luật vật lý liên quan đến lực và mô men 

quay trong những tình huống chiến đấu khác nhau sẽ đạt được hiệu quả cơ học tối đa trong tấn 

công, phòng thủ, va chạm cũng như trong các động tác vật, khóa. 

5. LỰC 

Khác với ý nghĩa thông thường, lực trong vật lý được định nghĩa chính xác là nguyên nhân gây nên 

sự thay đổi trạng thái chuyển động thẳng. Lực được mô tả bằng một mũi tên với hai yếu tố đặc 

trưng: sức mạnh của lực tương ứng với độ dài 

của mũi tên, và hướng của lực tương ứng với 

hướng của mũi tên. Đòn thế hiệu quả cần 2 

yếu tố: đủ độ mạnh và đúng hướng. Có nhiều 

loại lực trong tự nhiên với những đặc trưng 

khác nhau. Riêng các lực cơ học chính liên 

quan trực tiếp đòn thế được mô tả dưới đây. 

 Lực là nguyên nhân gây ra sự thay đổi 

(vận tốc của) chuyển động. 

 Phản lực = - lực tác động ⊥ lực tiếp 

xúc 

 Trọng lực đi qua trọng tâm 

 Lực ma sát: mặt tiếp xúc 

 khuynh hướng chuyển động tương đối 



 Lực chịu tải: cột xương 

 Lực được mô tả bằng độ lớn và hướng (vector).  

Đơn cử 2 ví dụ. Ai cũng chịu trọng lực hướng về tâm trái đất nên ra đòn từ trên xuống sẽ dể dàng 

hơn từ dưới lên. Mặt khác, lực ma sát là một trong những nguyên nhân chính chống lại sự mất cân 

bằng khi bị tấn công. Lực này có hướng ngược chiều với (khuynh hướng) chuyển động tương đối 

giữa 2 mặt tiếp xúc và có độ lớn tỷ lệ thuận với lực áp giữa 2 bề mặt này. Do đó, tấn vững cần lực áp 

mạnh giữa bàn chân và mặt đất. Cũng vì thế, những đòn gạt sẽ đạt hiệu quả cao khi đối thủ chịu lực 

áp từ mặt đất yếu trong lúc nhún, nhẩy, hay chuyển tấn. 

6. LỰC VÀ CÂN BẰNG 

Một định luật cơ học quan trọng xin được trình bày sau đây: để một vật thể ở trạng thái cân bằng thì 

tổng ngoại lực (theo mọi hướng) tác động lên vật thể ấy bằng không. Hình minh họa bên trái mô tả 

một người đứng tấn trong lúc không bị tấn công, trọng lực (hướng xuống) cân bằng với phản lực 

(hướng lên) từ mặt đất lên 2 bàn chân, lực ma sát nhỏ không đáng kể vì không có ngoại lực theo 

phương ngang. Nên lưu ý rằng khi tấn càng thấp, lực chịu tải dọc theo bắp đùi càng hướng gần với 

phương ngang, tác dụng lên phương thẳng đứng do đó càng giảm, dẫn đến kết quả là phải cần một 

lực chịu tải lớn hơn mới cân bằng được với cùng một trọng lượng cơ thể. Vì thế, trong luyện tập, tấn 

càng thấp thì sự rèn luyện cơ bắp chân càng hiệu quả. Nhưng để dưỡng sức trong giao đấu, tấn thấp 

chỉ nên dùng trong khoảng thời gian ngắn khi nhập đòn. Hình bên phải cho thấy khi tấn vững lực tác 

động từ mặt đất lên bàn chân (phản lực hướng lên và lực ma sát hướng tới) được thay đổi (độ lớn 

của các mũi tên thay đổi) một cách hiệu quả để giữ cân bằng, triệt tiêu tác dụng của đòn tấn công. 

- Nếu một vật thể ở trạng thái cân bằng thì tổng ngoại lực tác động lên vật thể ấy bằng không. 

 

- Tấn càng thấp, lực chịu tải càng lớn. 

7. TẤN 

- Tập luyện cơ bắp. 

- Giữ thăng bằng. 

- Nền tảng của tất cả các đòn thế. 

- Tập khí công, nội công (?) 

8. LỰC V  CÁCTHẾ TẤN 

Hình minh họa dưới đy mơ tả sự phân bố của phản lực v lực ma sát tác động ln bn chn trong một số 

thế tấn tiu biểu. Mỗi thế tấn đều cĩ ưu khuyết điểm ring về mặt cơ học, khơng thế tấn ring biệt no cĩ 



hiệu quả tối ưu trong mọi tình huống. Vì thế, việc 

chuyển tấn trong  cácbi quyền l một trong những 

trọng tm luyện tập kỹ năng giao đấu quan trọng.  

Các thế tấn trung gian như Trảo mã tấn vừa cĩ 

thể chuyển qua  cácthế tấn khc một cch hiệu quả, 

lại vừa công vừa thủ nn cĩ lẽ cĩ nhiều lợi thế khi p 

dụng trong giao đấu nếu được tập luyện đng 

mức. 

� Trọng lực 

� Phản lực ⊥ 

� Lực ma sát 

� Tổng phản lực lên bàn chân 

Lực chịu lớn 

√ Vững 

× Chậm 

9. LỰC - PHẢN LỰC - ÁP SUẤT 

Sự liên quan giữa lực và phản lực cũng như những định luật vật lý liên quan đến khái niệm áp suất 

cần được vận dụng để được lợi thế tối đa khi chạm đòn. 

 Lực = - phản lực. 

 Trong mọi va chạm. độ lớn lực tác 

động lên người ra đòn và người chịu 

đòn bằng nhau.  

 Áp suất tỷ lệ nghịch với diện tích 

tiếp xúc. 

 Cương: đòn trực diện bằng đấm, 

chỏ, cạnh, gối... 

 Nhu: đòn vuông góc / xuôi chiều 

bằng lòng bàn tay, vai, bắp thịt... 

Theo nguyên tắc vật lý, khi người ra đòn tác 

động một lực lên người chịu đòn thì người 

ra đòn cũng phải chịu một phản lực ngược lại với cùng độ lớn. Đồng thời, mức độ chấn thương tùy 

thuộc vào áp suất lên từng phần cơ thể khi va chạm với áp suất được định nghĩa bằng lực chia cho 

diện tích tiếp xúc. Đó là lý do vì sao vật nhọn có tính xuyên thấu cao. Nói cách khác, muốn tăng độ 

chấn thương đối thủ thì cần tăng lực khi ra đòn, giảm thiểu diện tích tiếp xúc khi chạm đòn, và dùng 

phần cứng chắc của cơ thể mình như đấm, chỏ, cạnh, gối tấn công vào phần hiểm yếu trong cơ thể 

đối thủ. Ngược lại, muốn giảm thiểu chấn thương khi đỡ đòn thì giảm lực va chạm bằng cách tránh 

đối đòn trực diện, đỡ theo hướng vuông góc hay hóa giải xuôi chiều với đòn tấn công, và tăng diện 

tích tiếp xúc bằng cách dùng những phần mềm nhưng có thể chịu lực cao như lòng bàn tay, vai, bắp 

thịt. 

10. ĐỘNG TÁC RA ĐÒN 

Có lẽ nên lưu ý thêm ở đây rằng hầu hết các đòn công, thủ đều cần sự chuyển động của một bộ phận 

cơ thể từ trong ra ngoài. Thu người càng sâu thì lực phát càng mạnh. Vì vậy, những thế tấn với chân 



tay thẳng dù không mất nhiều sức để giữ tấn nhưng khi ra đòn thì không 

đủ lực, muốn có lực thì phải mất thời gian co lại trước khi ra đòn, không 

hiệu quả. Một khuyết điểm khác của những tư thế chân tay thẳng trong 

giao đấu là rất dễ bị chấn thương nếu bị tấn công theo phương vuông 

góc tại những điểm khớp này. Điều này xảy ra là vì trong những tư thế 

này, lực chịu đựng tập trung toàn bộ theo hướng dọc theo tay/chân như 

được minh họa trong hình dưới đây. Vì không có lực chịu trong phương 

vuông góc, bị tấn công theo phương này sẽ dễ dàng bị bong gân, trật 

khớp. 

- Khi ra đòn các khớp co lại trước khi phát lực. 

- Lực chịu tải | | xương chịu. 

=> Tay, chân thẳng: 

√ Ít mệt. 

√ Tầm xa. 

× Chậm. 

× Rất yếu trong phương ⊥. 

11. MÔ-MEN TRONG CHUYỂN ĐỘNG QUAY 

Trong khi lực (F) là nguyên nhân gây nên sự thay đổi trạng thái chuyển động thẳng thì mômen quay 

(τ) là nguyên nhân gây nên sự thay đổi trạng thái chuyển động quay. Khái niệm mômen quay rất 

quan trọng trong việc phân tích những đòn gạt, chém, hay vật.  

Định luật cân bằng thứ hai được viết như sau: một 

vật thể ở trạng thái cân bằng thì tổng mômen quay 

từ bên ngoài tác động lên một trục quay bất kỳ của 

vật thể ấy bằng không. Về lý thuyết, độ lớn của mô 

men quay do một lực F đặt lên một vật thể quay 

quanh trục quay z bằng thành phần lực Fxy nằm 

trong mặt phẳng (xy) vuông góc với trục quay (z) 

nhân với khoảng cách vuông góc r⊥ từ trục quay đến 

phương của lực (xin xem hình minh họa). Một cách 

đơn giản hơn, mômen quay không chỉ phụ thuộc vào 

độ lớn và hướng mà còn phụ thuộc vào cả vị trí điểm 

đặt của lực tác động lên cơ thể đối thủ.  

Ở đây, trục quay là trục đi qua điểm được giữ cố 

định trong khi các điểm khác trong cơ thể tham gia 

chuyển động quay. Trong trường hợp một người mất điểm tựa (rời mặt đất), trục quay có thể xem là 

trục đi qua trọng tâm (khái niệm trọng tâm sẽ được bàn thêm chi tiết trong phần sau của bài) của cơ 

thể. Với một người còn đứng trên mặt đất, trục quay thường được xem là trục đi qua điểm tiếp xúc 

giữa bàn chân và mặt đất. Người tấn công cũng có thể tạo ra trục quay qua các hình thức kềm chế 

hay tựa trên người đối thủ như các động tác chặn (tựa, tạo trục quay) gạt (phát lực tạo mô men 

quay), hay kềm hông (tựa, tạo trục quay), quật vai (phát lực tạo mômen quay). 

- Mômen quay là nguyên nhân gây ra sự thay đổi (vận tốc của) chuyển động  quay. 



- Mômen quay τ của lực F gây ra chuyển động quay quanh trục O bằng độ lớn của F nhân với 

khoảng cách vuông góc r⊥. 

- Nếu một vật thể ở trạng thái cân bằng thì tổng mômen quay tác động lên một trục quay bất kỳ của 

vật thể ấy bằng không. 

12. MÔ-MEN QUAY 

Nói theo quan điểm vật lý, để hóa giải các đòn vật, quăng, gạt của đối phương, chúng ta phải tìm 

cách giảm thiểu mô men quay của đối phương lên bản thân. Mô men quay bằng không khi một trong 

các trường hợp sau đây xảy ra. Trường hợp thứ nhất đơn giản là lực tác dụng bằng không: tránh 

không cho đối thủ có cơ hội kéo, đẩy. Trường hợp thứ hai là khi lực song song với trục quay: hóa 

giải bằng cách khóa hay tựa vào người đối thủ, tạo nên một trục quay song song với hướng đòn tấn 

công của đối phương. Trường hợp thứ ba là khi phương của lực tác dụng đi qua trục quay: di chuyển 

hay khóa người đối thủ làm cho 

trục quay của bản thân nằm trên 

hướng đòn tấn công của đối 

phương. 

Mặt khác, khi tấn công bằng các đòn vật, quăng, gạt, chúng ta phải tìm cách tăng hiệu quả mô men 

quay tác động lên đối phương qua các hình thức sau đây. Thứ nhất là tăng lực tác động, lợi dụng 

trọng lượng bản thân nếu có thể. Thứ hai là tăng khoảng cách từ điểm đặt của lực đến trục quay của 

đối phương. Nếu dùng các đòn chặn, gạt thì khoảng cách giữa điểm chặn và điểm gạt càng xa càng 

tốt. Thứ ba là ra lực theo phương vuông góc với cơ thể đối phương. 

Hai người cùng áp dụng mô-men 

quay (τ) bằng nhau. Người bên phải dùng ít sức (F nhỏ) hơn vì khoảng cách tới trục quay (r) lớn hơn.  



Trong đòn vật được minh họa trong 2 hình trên, các mũi tên biểu diễn các lực tương tác trong hình 

bên trái cho thấy người ra đòn hạ trọng tâm thấp, sau đó đẩy hông lên nhấc hổng chân làm đối 

phương mất điểm tựa, tạo trục quay thấp ngang đan điền đối phương trong khi đòn quật vai vuông 

góc với cơ thể đối phương. Những động tác phối hợp này làm tăng mômen quay, tăng hiệu quả đòn 

vật. 

Trong khi đó thì trong hình bên phải đòn ra không hiệu quả vì trục quay (điểm tựa giữa bụng và 

ngực) quá gần với điểm tác động của lực (vai). Đồng thời lực vai tác động theo hướng gần như song 

song với cơ thể đối phương, mô men quay gần bằng không, tác dụng đòn quật không hiệu quả. 

13. MÔ-MEN QUAY VÀ CÁC ĐỘNG TÁC LĂN 

Mômen quay cũng có thể được dùng để phân tích động tác lăn tối ưu. 

 

Hình minh họa bên trái phía trên cho thấy trong chuyển động lăn của khối hình trụ, mô men quay 

của trọng lực gần bằng không vì lực này đi ngang qua trục quay (trục tiếp xúc giữa khối trụ và mặt 

đất). Vì tổng mômen quay bằng không nên khối trụ có thể lăn đều với vận tốc lăn gần như không đổi. 

Trong khi đó thì hình bên trái phía dưới cho thấy mômen quay của trọng lực khối vuông có độ lớn 

đáng kể tại các góc cạnh vì khoảng cách vuông góc giữa trọng lực và trục quay lớn. Trong trường 

hợp này mômen quay của trọng lực làm chuyển động lăn của khối vuông bị cản trở khi đến những 

góc cạnh. Hơn nữa, khối vuông trong khi lăn đến những góc cạnh sẽ chịu áp suất cao so với khối trụ 

vì diện tích tiếp xúc tại đây nhỏ hơn. 

Áp dụng của phân tích trên vào các động tác lăn hình bên phải như sau. Các điểm khớp trên cơ thể 

nên tránh bị gấp khúc trong khi lăn để giảm thiểu sự cản trở do mômen quay của trọng lực. Hơn 

nữa, cơ thể càng cuộn tròn càng giảm thiểu được nguy cơ chấn thương. 

14. ĐÒN BẨY 

Đòn bẩy là một nguyên tắc dựa trên điều kiện cân bằng mô men quay và thường được áp dụng trong 

các đòn thế để lấy yếu chống mạnh trong giao đấu. Có nhiều tình huống phân bố lực có thể tận dụng 

được nguyên tắc đòn bẩy. 



Xét một ví dụ tiêu biểu như trong hình minh họa dưới đây: 

Trong hình bên trái, một thanh nằm ngang trên một điểm tựa, hai đầu của thanh ngang chịu các lực 

F1, F2 với khoảng cách tương ứng đến điểm tựa là r1, r2. Điều kiện cân bằng mô men quay trong 

trường hợp này có thể được viết như sau: để vật thể giữ nguyên trạng thái cân bằng quay (không 

quay) thì các tích số F1 r1 và F2r2 bằng nhau. Nếu F1r1 lớn hơn F2r2 thì thanh ngang sẽ bị mất cân bằng 

và sẽ quay ngược chiều kim đồng hồ, và ngược lại nếu F1r1 nhỏ hơn F2r2 thanh ngang sẽ quay thuận 

chiều kim đồng hồ. Trong trường hợp F1r1 không đổi thì với khoảng cách r2 càng lớn chỉ cần một lực 

F2 càng nhỏ cũng đủ để cân bằng với tác dụng của lực F1.  

Chuyển sang thực tế như trường hợp mô tả trong hình bên phải với khoảng cách từ trục quay (bả vai 

của người bị tấn công) đến lực tấn công (lực kéo lên tại khớp tay) bằng khoảng hai lần khoảng cách 

đến lực gượng lại. Trong trường hợp này người tấn công được lợi thế vì lực tấn công chỉ cần bằng 

một nửa lực phòng thủ cũng đủ để kềm chế đối thủ. 

15. LỰC LY TÂM 

Lực ly tâm trong chuyển động tròn là một ví dụ khác về việc lấy yếu chống mạnh và thường được 

dùng trong những đòn thế mượn lực đối thủ. Xét các tình huống liên quan đến lực ly tâm trong các 

hình minh họa dưới đây. 

Xin được lặp lại một định luật cân bằng cơ học đã đề cập đến trong mục 6: để một vật thể ở trạng 

thái cân bằng thì tổng ngoại lực (theo mọi hướng) tác động lên vật thể ấy bằng không. Nói cách 

khác, nếu không có ngoại lực, hay tổng ngoại lực bằng không, thì một vật đứng yên sẽ mãi đứng yên, 

và một vật chuyển động sẽ chuyển động thẳng đều mãi mãi. Điều này cũng có nghĩa là để một vật 

chuyển động tròn phải có một ngoại lực tác động giữ cho vật đó quay quanh tâm điểm của vòng tròn. 

Lực này hướng về tâm vòng tròn nên được gọi là lực hướng tâm, ví dụ như thành phần ngang của lực 

căng dây cáp giữ cho ghế xích đu xoay tròn trong hình phía dưới bên trái. Nếu tại thời điểm nào đó 

lực hướng tâm này mất đi thì vật đang chuyển động tròn sẽ lập tức trở lại chuyển động thẳng đều rời 

xa tâm vòng tròn như được mô tả trong hình phía trên bên trái. Ngược lại, người đang chuyển động 

tròn lúc nào cũng "cảm thấy" muốn trở lại chuyển động thẳng tự do. Cảm nhận này tương đương với 

tác dụng của một giả lực (lực không có thật) gọi là lực ly tâm kéo người đó rời xa tâm điểm vòng 

tròn. 



 
 

Xét một số đòn thế biểu diễn trong các hình bên phải. Mũi tên theo đường cong không liền nét trong 

hình phía trên mô tả quĩ đạo của người bị tấn công trong trường hợp người này vẫn giữ lấy gót chân 

đối phương, duy trì lực hướng tâm. Khi thả gót chân đối phương, lực hướng tâm mất đi, người bị tấn 

công sẽ chuyển động theo hướng mũi tên thẳng (đường liền nét) tương tự như trường hợp có một lực 

ly tâm nào đó cân bằng với lực hướng tâm vậy. Trong hình phía dưới, nếu người tấn công thả đòn, 

người bị tấn công sẽ chúi nhủi ra ngoài. 

Một ứng dụng tiêu biểu trong việc mượn sức đối phương liên quan đến khái niệm này có thể được mô 

tả như sau. Người tấn công chạy tới đấm thẳng, người phản đòn bước né sang một bên, chụp tay đối 

thủ kéo theo hướng vuông góc tạo lực hướng tâm. Vì không đối đòn trực diện nên người phản đòn 

chỉ cần kéo một lực vuông góc nhẹ là đủ để làm đối phương bị đổi hướng và kềm chế trong chuyển 

động tròn. Khi đối phương vừa vào quĩ đạo tròn, người phản đòn chỉ cần buông tay, gạt nhẹ là 

người tấn công sẽ bị mất cân bằng và té về phía trước.  

16. ĐỘNG LƯỢNG QUAY  

Nhiều khái niệm vật lý quan trọng khác liên quan đến chuyển động quay có thể được dùng để phân 

tích điều kiện tối ưu cho các đòn thế quay, lăn. Điển hình như khái niệm động lượng quay (còn gọi là 

mô men động lượng), một đại lượng vật lý gắn liền với chuyển động quay của một vật thể. Công thức 

tổng quát để xác định động lượng quay của một vật thể ba chiều tương đối phức tạp. Trong phạm vi 

bài này, chúng ta có thể tóm tắt như sau. 



- Động lượng quay tỷ lệ thuận với m, r⊥ 2, ω.  

- Động lượng quay bảo toàn khi tổng mô-men quay tác động lên vật thể bằng không.  

=> Co người lại để tăng vận tốc quay. 

Động lượng quay tỷ lệ thuận với tốc độ quay, ω, và với bình phương khoảng cách từ từng bộ phận cơ 

thể đến trục quay, r⊥ 

Khi tổng mô men quay tác động lên vật thể bằng không thì động lượng quay của vật thể đó có giá trị 

không đổi, khi đó, nếu ω tăng thì r⊥ giảm và ngược lại. Mặt khác, muốn đạt được một độ quay ω, 

năng lượng cần cung cấp cho chuyển động quay cũng tăng nếu r⊥  tăng. Vì vậy, các vận động viên 

trượt băng nghệ thuật hay nhảy cầu đã phải co người lại tập trung khối lượng cơ thể về trục quay 

(giảm r⊥) khi thực hiện các động tác xoay người với tốc độ quay ω cao. 

Vì những lý do trên, trong các động tác đấm, chặt xoay người, hay đá giò láy, muốn ra đòn nhanh và 

hiệu quả nên co tay, chân vào người trong khi xoay để tăng tốc độ quay và đỡ mất sức.  

17. TRỌNG TÂM  

Giữ vai trò then chốt trong trạng thái cân bằng là khái niệm trọng tâm, điểm phân phối khối lượng 

trung bình của một vật thể. Khi mỗi bộ phận của một vật thể chịu tác dụng của một lực ví dụ như 

trọng lực, ta có thể xem như toàn bộ lực đó tập trung vào vị trí trọng tâm của vật thể. Trong tư thế 

xuôi tay thẳng người, trọng tâm nằm gần đan điền. Khi phần lớn khối lượng cơ thể tập trung vào 

phía nào thì trọng tâm dời về gần phía đó như được mô tả trong hình dưới đây về những tư thế khác 

nhau của một vận động viên nhảy cầu. Xin lưu ý tư thế cuối cùng bên phải, khi trọng tâm dời quá xa 

về phía trước, trọng lực (đi qua trọng tâm cơ thể) sẽ tạo nên mô men quay làm vận động viên rơi 

xuống. 

- Trọng tâm của một vật thể là điểm trung bình phân bố trọng lượng của vật thể. 

18. TRỌNG TÂM TRONG KỸ THUẬT TẤN 

Một cách tổng quát, một vật thể sẽ bị mất cân 

bằng quay khi hình chiếu của trọng tâm lên mặt 

tựa nằm ngoài diện tích tạo bởi những phần của 



vật thể tiếp xúc với mặt tựa như được biểu diễn trong hình dưới đây.  

- Mất trọng tâm hay mất thăng bằng khi hình chiếu của trọng tâm lên mặt tựa (mặt đất) nằm ngoài 

diện tích tạo ra bởi những điểm tiếp xúc của cơ thể (hai bàn chân) lên mặt tựa.  

=> Chuyển tấn rất quan trọng trong chiến đấu. 

Trong giao đấu, trọng tâm cơ thể di động do 

đó hình chiếu của trọng tâm lên mặt đất cũng 

di động theo. Trong hầu hết các thế tấn 

khoảng cách giữa 2 bàn chân dài hơn so với 

chiều dài cạnh bàn chân. Do đó, theo chiều 

dọc theo đường nối 2 bàn chân, trọng tâm có 

thể di động trong một khoảng dài, có thể tấn 

công, cũng như chịu lực tấn công lớn hơn. 

Ngược lại, phương vuông góc với đường nối 2 

bàn chân là phương tấn công và chịu đòn yếu 

nhất. 

Điều này xác định lại một nhận định nêu lên 

trước đây: thế tấn nào cũng có ưu khuyết điểm 

và chuyển tấn cho thích hợp, hiệu quả là việc 

rất quan trọng trong tập luyện cũng như trong 

giao đấu. Thế tấn nào cũng định hướng. Nếu 

gọi phương của một thế tấn theo chiều dọc 

theo đường nối 2 bàn chân, và nếu chỉ xét về 

mặt cân bằng, không đề cập đến việc chấn 

thương, đòn tấn công nên tập trung vào 

phương vuông góc với thế tấn của đối phương. 

Ngược lại, phương của thế tấn bản thân nên 

chuyển dọc theo hướng ra đòn khi phòng thủ 

để đạt hiệu quả tối ưu.  
- Tấn vững khi trọng tâm thấp và chân dang 

rộng theo chiều của lực tác động. Chân dang 

rộng chịu lực phương ngang hiệu quả hơn. 

Trọng tâm thấp khó té hơn.  

Bên cạnh đó, điều này cũng cho thấy các thế 

tấn thấp vững hơn cho việc giữ cân bằng cho 

cả chuyển động thẳng lẫn chuyển động quay. 

Trong chuyển động thẳng, các thế tấn thấp có lực chịu tải nghiêng nhiều hơn về phương ngang. 

Ngoài việc chịu lực phương ngang hiệu quả hơn, khi đối đòn các thế tấn thấp cũng sẽ làm tăng lực 

áp lực từ bàn chân xuống mặt đất, lực ma sát do đó cũng sẽ tăng dẫn đến việc hóa giải đòn tấn công 

của đối phương hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, trong chuyển động quay, các thế tấn thấp, rộng cũng cho 

phép một độ nghiêng cơ thể lớn hơn trước khi bị mất cân bằng so với các thế tấn cao, chân dang 

hẹp. 



19. VA CHẠM 

Tác động của một va chạm được định nghĩa chính xác trong vật lý qua một đại lượng tỷ lệ thuận với 

khối lượng vật thể, m, và sự thay đổi vận tốc trước và sau va chạm, vtrước, vsau. Đại lượng này lại 

tỷ lệ thuận với trung bình lực va chạm, F, và thời gian tương tác, t. Mối liên quan này được viết 

chính xác là: Ft = m(vsau -vtrước). Như đã đề cập đến trong mục 9 rằng khi người ra đòn tác động 

một lực F lên người chịu đòn thì người ra đòn cũng phải chịu một phản lực -F ngược lại với cùng độ 

lớn. Hơn nữa, thời gian tương tác trong va chạm cho cả 2 người là như nhau. Chính vì vậy mà người 

cao, to (m lớn) bị ảnh hưởng ít hơn trong va chạm trực diện [(vsau -vtrước) nhỏ hơn]. Điều này có 

nghĩa rằng cùng một lực ra đòn, thời gian chạm đòn càng dài thì hiệu quả càng cao. 

- Tác động của một va chạm m(vsau - vtrước).  

- Lực và thời gian tương tác 

F × t = m(vsau - vtrước). 

F = Fvc - Fms 

=> Tấn vững làm giảm sự thay đổi vận tốc. 

=> Muốn tăng hiệu quả đòn thế Fvc. giảm thời gian 

tương tác t. 

20. SỰ TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG CƠ THỂ KHI CHIẾN 

ĐẤU 

Các dạng năng lượng liên quan đến các vận động của cơ 

thể bao gồm thế năng, động năng, và năng lượng sinh ra từ những phản ứng sinh hóa trong cơ thể. Ở 

đây, thế năng liên quan trực tiếp độ cao, và động năng thì liên quan trực tiếp đến tốc độ chuyển động 

của cơ thể. Trong khi đó cho dù không di động, cơ thể cũng cần năng lượng để giữ ấm hay giữ căng 

cơ bắp. 

- Thế năng khi thay đổi độ cao (1 phần) cơ thể tỷ lệ thuận với khối lượng × sự thay đổi độ cao. 

- Động năng khi di chuyển (1 phần) cơ thể tỷ lệ thuận với khối lượng × bình phương vận tốc. 

- Năng lượng sinh hóa khi cơ bắp căn / co rút tỷ lệ thuận với độ căng cơ bắp × thời gian. 

Xét riêng về động năng, muốn tăng gấp đôi tốc độ cần sử dụng gấp bốn lần năng lượng. Điều cần 

lưu ý là tự làm tăng hay giảm tốc đều cần năng lượng. Vì vậy khi giao đấu sử dụng nhiều đòn đánh 

"gió" không có lợi về mặt năng lượng. 

21. THẾ NĂNG 

Về thế năng, các động tác nhảy cao đều cần nhiều năng lượng. Ví dụ như một người nhảy lên độ cao 

1 mét cần năng lượng xấp xỉ với khi người đó tăng tốc từ 0 đến 4.5 mét/giây (16 km/giờ) trong 

khoảng thời gian rất ngắn (thời gian nhún chân). Do đó, những đòn đá bay, kẹp cổ từ xa mặc dù có 

ưu điểm là vượt tầm và nặng đòn nhưng cũng có những khuyết điểm lớn là chậm, cần năng lượng và 

mất điểm tựa. Hơn nữa, khoảng khắc sau khi ra đòn cơ thể sẽ ở vào trạng thái rất yếu, dễ bị trúng 

đòn phản công của đối thủ. Cũng vì vậy, 

trong giao đấu nên hạn chế những nhún 

nhảy không cần thiết. 

 

Các đòn đá bay 

√ Vượt tầm. 



√ Nặng đòn. 

× Chậm. 

× Mất điểm tựa. 

× Tốn năng lượng. 

Hạn chế các động tác nhún, nhảy 

không cần thiết. 

 

 

 

22. NĂNG LƯỢNG SINH HÓA 

Năng lượng cần thiết khi vận động được cung cấp chủ yếu do những phản ứng sinh hoá trong cơ thể. 

Có nhiều loại phản ứng sinh hóa khác nhau, mỗi loại chỉ đạt hiệu quả trong một khoảng thời gian 

nhất định. Biểu đồ sau đây cho thấy năng lượng sinh ra (trục đứng) từ những loại phản ứng sinh hóa 

khác nhau theo thời gian (trục ngang). Có những cơ chế cung cấp năng lượng ngắn hạn trong vòng 

vài giây đến khoảng 1 phút tại những điểm tới hạn T trên trục ngang (3 đường cong tiến về không 

trong phút đầu tiên). Những cơ chế này hoạt động rất mạnh trong cơ thể những vận động viên nước 

rút. Trong khi đó thì năng lượng cung cấp cho vận động viên nước bền lại phụ thuộc vào một cơ chế 

khác (đường thấp hơn khi thời gian kéo dài hơn 1 phút). Đường trên cùng là khả năng phát ra năng 

lượng tổng hợp từ tất cả những phản ứng sinh hóa khác nhau trong cơ thể. 

 
- Hiệu suất từ năng lượng sinh hóa sang các động tác ∼30%. - Căng cơ bắp cần năng lượng.  

- Tập luyện: tập cơ bắp trong thời gian tăng dần để làm tăng các điểm tới hạn. 

- Chiến đấu: giữ ấm, nhưng tránh căng thẳng cơ bắp trong thời gian dài. 

Điều cần lưu ý áp dụng là thời gian tới hạn của những phản ứng sinh hóa nhanh cũng như hiệu quả 

của phản ứng dài hạn đều có thể được nâng cao qua quá trình tập luyện. Tập luyện ra những đòn 

mạnh liên tục trong thời gian tăng dần không chỉ làm tăng thời gian tới hạn mà còn làm tăng khả 

năng hồi sức của cơ thể. Bên cạnh đó, trong giao đấu cần giữ ấm cơ bắp bằng những động tác nhẹ 

để duy trì khả năng phản ứng linh hoạt. Tuy nhiên, nên tránh căng thẳng quá lâu vì khi đó những 

xung năng lượng lớn được cung cấp từ những phản ứng sinh hóa ngắn hạn sẽ không còn sử dụng 

được nữa. 



23. THỜI GIAN PHẢN ĐÒN 

Thắng bại trong giao đấu thường được quyết định bằng thời gian phản ứng của đấu thủ. Thay đổi 

đòn thế tấn công phòng thủ cho từng tình huống khác nhau một cách hiệu quả, nhanh nhẹn cần nhiều 

yếu tố. Những yếu tố này liên quan đến quá trình não bộ phân tích dữ kiện nhận được từ các giác 

quan như nghe, thấy và đưa mệnh lệnh đến những bộ phận tương ứng trên cơ thể ra đòn phản ứng. 

Thời gian phản ứng do đó phụ thuộc vào độ nhanh chóng và chính xác của các phân tích não bộ; các 

phản ứng sinh hóa cần thiết trong việc liên lạc giữa não bộ và các giác quan và các cơ phận khác 

nhau; và độ linh hoạt của cơ thể. 

Biểu đồ dưới đây biểu diễn thời gian phản ứng trung bình (trục thẳng đứng, đơn vị là phần ngàn của 

1 giây) cho những lứa tuổi (trục ngang, đơn vị là tuổi) và giới tính khác nhau (ký hiệu vuông cho 

nam, tam giác cho nữ). 

- Hoạt động não bộ. 

- Các phản ứng sinh hóa. 

- Hoạt động cơ bắp. 

 
B Davis et al., "Physical Education and the Study of Sport", 4th Edition, p. 312, Mosby 2000 

 

Điều cần lưu ý ở đây là ngoài những hạn chế không thể thay đổi như giới tính và tuổi tác, tất cả 

những yếu tố khác ảnh hưởng đến thời gian phản ứng điều có thể được tập luyện và nên đưa vào 

chương trình huấn luyện một cách cụ thể. Hiệu quả của sự phân tích não bộ tùy thuộc vào sự tỉnh táo 

và kinh nghiệm tích lũy được từ quá trình luyện tập và thi đấu. Trong khi đó, bên cạnh sự phụ thuộc 

vào độ ấm của cơ thể, độ nhạy của các phản ứng sinh hóa cũng như độ linh hoạt của cơ thể được 

phát triển dần trong quá trình tập luyện. Về phương diện này, các võ sĩ chuyên nghiệp thường tập 

trung rèn luyện những đòn "ruột", ra đòn là kết thúc trận đấu vì đòn ra quá nhanh, chuẩn và đúng 

thời cơ, đối phương không có khả năng chống trả. Cũng vì vậy, các đòn gồm nhiều động tác phối 

hợp nên được đơn giản hóa, và nên tập luyện cho đến mức đòn ra một cách liên tục, chính xác một 

cách nhanh nhất. Lúc tập luyện nên có người chịu đòn, phản đòn, càng thật càng hiệu quả. 



24. KẾT 

Trên đây là những phân tích căn bản về đòn, thế trong tập luyện và giao đấu dựa trên những suy 

luận thuần túy khoa học. Nhiều nhận xét đưa ra đơn giản và phổ thông đến nỗi ai cũng biết, nhưng 

đôi khi không hiểu tại sao. Các bậc võ sư và huấn luyện viên trong môn phái chắc chắn là không 

thiếu kinh nghiệm. Dù vậy, thiết nghĩ mỗi môn sinh đều có tố chất và khả năng tiếp nhận khác nhau. 

Các câu hỏi thế nào và tại sao về các đòn thế căn bản do đó cần phải được giải thích một cách cặn 

kẽ, khoa học và đồng bộ. Cẩm nang phân tích chi tiết về các đòn thế căn bản cần được soạn thảo và 

phổ biến rộng rãi, ít nhất là đến huấn luyện viên các cấp. 

Đòn thế của tất cả các võ phái, dù cổ truyền hay hiện đại đều phải phù hợp với những nguyên tắc vật 

lý căn bản. Hy vọng rằng trong một tương lai không xa, VOVINAM phát triển mạnh mẽ đến các thế 

hệ kế thừa vì mọi người, trong cũng như ngoài môn phái, đều hiểu rằng VOVINAM là một môn phái 

với những đòn thế cương nhu phối hợp một cách hiệu quả trên cơ sở khoa học vững chắc. 

Người viết xin chân thành cảm tạ những trao đổi và giúp đỡ quí báu của quí Võ sư/Huấn luyện viên 

Diệp Khôi, Nguyễn Hồng Tâm và Lê Đức Hòa trong việc hoàn thành bài viết này.  
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