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I. LỜI MỞ ĐẦU:  

Võ thuật phát sinh từ thời khởi thủy của nhân loại do nhu cầu của con người phải chống 

chọi với dã thú, với điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, và với chính những nhóm người sơ khai 

để tranh giành và bảo vệ quyền lợi. Trong khi môn khoa học vật lý đến sau để đáp ứng nhu cầu 

cuộc sống, kiến tạo dụng cụ thô sơ như cuốc, cày, bánh xe, và những vật dụng săn bắn, v.v.  

Khoa học vật lý ngày nay được ứng dụng trong mọi môi trường của đời sống hiện đại trong khi 

vai trò võ thuật cũng thay đổi không ngừng. 

Võ thuật từ xa xưa đã tận dụng những khái niệm 

vật lý vào kỹ thuật chiến đấu để tăng tính hiệu năng 

và giành phần chiến thắng trong khi giao đấu. Tuy 

vậy, ứng dụng vật lý cho đến thời điểm này hầu hết 

dựa trên cảm tính và thiếu hẳn phần phân tích để giải 

thích sự tác động của các nguyên lý động lực học nên 

chúng ta chỉ gặt hái kết quả tương đối và gặp khá 

nhiều lúng túng khi phải giải thích và truyền đạt cho 

môn sinh. 

Có thể nói những khái niệm chính yếu trong võ 

thuật có tương quan trực tiếp đến những yếu tố vật lý, 

đặc biệt là ngành động lực học. Bảng 1, cho chúng ta 

thấy mối liên hệ trực tiếp giữa những khái niệm trong 

võ học với vật lý cơ học. 

Võ thuật thường được xem là một dạng nghệ thuật hơn là một môn khoa học. Tuy vậy, võ 

thuật áp dụng những định luật và nguyên nhân vật lý để cải tiến đòn thế và tăng hiệu năng trong 

mọi phương diện võ học. Từ cú đấm, thế đá cho đến đòn vật và cách vận dụng vũ khí đã biến 

đổi theo thời gian và càng ngày càng trở nên hữu hiệu hơn. Võ sĩ và các bậc thầy trong giới võ 

thuật sáng tạo đòn thế qua sự quan sát và ứng nghiệm chứ không căn cứ và giải thích bằng lý 

thuyết hay công thức. Các thế võ tồn tại đến ngày nay được sáng tạo rồi đem ra ứng dụng và 

thử nghiệm ngay trong các trận đấu. Đòn hay và thực dụng được tiếp tục phát huy và đòn dở bị 

đào thải qua thời gian. Cho đến những thập niên gần đây, tiến bộ trong lãnh vực đo lường, quan 

sát,v.v. tạo điều kiện cho những công trình nhằm tìm hiểu những ẩn số trong võ thuật. Cách đây 

vài năm, Nhà xuất bản Địa lý Quốc gia (National Geographic) của Hoa Kỳ thực hiện một loạt 

phim tài liệu dưới tựa đề "Khoa Học Chiến Đấu" (Fight Science) nhằm tìm ra giải đáp thích 

đáng cho những vấn đề võ thuật. Một loạt phim "Vũ Khí Con Người" (Human Weapon), tài 

liệu do Nhà xuất bản Kênh Lịch sử (History Channel) tại Hoa Kỳ cũng thực hiện một chuỗi 

chương trình võ thuật để đo lường và phân tích tác dụng của đòn thế các môn phái trên thế giới 

qua các phương thức khoa học.   

Đối với đa số chúng ta, vật lý là một đề tài khô khan, trừu tượng và khó tiếp thu. Nhưng 

thực ra vật lý trong võ học chỉ tập trung trong một lãnh vực chuyển động học và một khi đã 

hiểu thấu nguyên lý khoa học trong phạm vi này thì chúng ta có thể khai triển và làm tăng hiệu 

năng của đòn thế bản phái. Bài viết này sẽ trình bày một số nguyên lý động lực học căn bản có 

liên quan trực tiếp đến võ học làm nền tảng cho sự phân tích kỹ thuật đòn thế Vovinam dưới 

nhãn quan khoa học vật lý. 

Võ học Vật lý cơ học 

Mạnh 
Lực, năng lượng, công suất 

(force, energy, power) 

Nhanh 
Tốc độ, vận tốc, gia tốc 

(speed, velocity, acceleration) 

Vững 
Cân bằng, trung hòa 

(balance, equilibrium) 

Dẻo dai 
Đàn hồi, dẻo, năng lượng 

(elasticity, flexibility, energy) 

Bảng 1 - Khái niệm võ thuật và nguyên 

lý vật lý 
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Phạm trù khoa học thật bao la, trong khuôn khổ của bài này người viết không có tham 

vọng bàn đến những khái niệm rộng lớn, mông lung khác của ngành khoa học tự nhiên. Uớc 

mong khiêm tốn... là dùng một số định lý và định luật khoa học vật lý để giải thích các hiện 

tượng căn bản trong võ học nói chung và đòn thế Vovinam Việt Võ Đạo nói riêng. 

Nội dung của bài viết này được chia làm những phần sau đây: 

Phần I: Mở đầu (đã bàn đến ở phần trên). 

Phần II: Khái niệm Vật lý Động lực học. 

Trong phần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và ôn lại một số khái niệm vật lý căn bản có 

liên hệ đến võ học và đòn thế Vovinam. 

Phần III: Phân tích và suy nghiệm. 

Sau khi trang bị kiến thức vật lý cơ học chúng ta hy vọng sẽ hiểu rõ hơn những hiện tượng 

võ thuật cơ bản, chẳng hạn như sức mạnh của cú đấm đến từ đâu? Đòn thế đặc trưng của 

Vovinam có thể giải thích bằng vật lý như thế nào? 

Phần IV: Vài đề nghị thực nghiệm và áp dụng. 

Để đưa kiến thức vào ứng dụng, một vài đề nghị sẽ được trình bày để chúng ta cùng cứu 

xét và tham khảo. 

Phần V: Kết luận. 

Sau cùng là phần đúc kết vài ý tưởng chính trong bài viết này. 

 

II. KHÁI NIỆM VẬT LÝ  ĐỘNG LỰC HỌC:  

A. TÓM LƯỢC VẬT LÝ ĐỘNG LỰC HỌC:  

Môn khoa học tự nhiên (natural sciences) bao gồm những ngành khoa học mô tả 

nguyên tắc vận hành của thế giới chung quanh. Vật lý (physics) là một ngành khoa học tự 

nhiên nghiên cứu về các tính chất tổng quát của vật chất, những quy luật vận động phổ biến của 

vật chất trên các lãnh vực cơ học, nhiệt học, điện từ học, quang học và cấu trúc phân tử, nguyên 

tử. Cơ học (mechanics) là một lãnh vực vật lý đóng vai trò then chốt trong vật lý học đi sâu 

vào nghiên cứu về chuyển động của các vật thể tức là sự thay đổi vị trí của vật trong không gian 

theo thời gian. Động lực học (dynamics) nghiên cứu trong lãnh vực cơ học về mối quan hệ 

giữa chuyển động và lực - là tác nhân gây ra chuyển động.    

Trong số những nhà khoa học từ cổ chí kim, người có công rất lớn trong việc xây dựng lý 

thuyết vật lý là nhà bác học người Anh quốc tên là Isaac Newton (1642 - 1727). Qua công 

trình "Những nguyên lý toán học của triết học tự nhiên" (1687), ông đúc kết những kết quả 

đáng kể của nhiều nhà vật lý trước đó như Galileo, Leibnitz, Huygens, Kepler, v.v. đã tạo nên 

một bức tranh biện chứng khá hoàn chỉnh về các hiện tượng động lực học cho các vật thể thông 

thường quan sát được - thế giới vĩ mô (large scale). Lý thuyết cơ học Newton được xem là nền 

tảng để lý giải chuyển động (động học) và các lực (động lực học). Trong bài viết này, chúng ta 

sẽ đặt trọng tâm vào động lực học. 
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Trước khi đi vào phần phân tích, chúng ta hãy cùng ôn lại một số khái niệm, định nghĩa về 

nguyên lý động lực học. 

Hệ thống đo lường quốc tế (International System of Units, viết tắt SI) là hệ thống đo 

lường được sử dụng thống nhất và rộng rãi, được chấp thuận trong hoạt động kinh tế, thương 

mại, khoa học, giáo dục và công nghệ của phần lớn các nước trên thế giới. Sau đây là một số 

định nghĩa và ký hiệu đo lường căn bản liên quan đến đề tài này. 

 Khoảng cách (distance) là quãng đường của đoạn thẳng nối giữa hai điểm nào đó. 

 Vectơ (vector) là một đại lượng hữu hướng và được biểu diễn bằng một đoạn thẳng có 

hướng. 

 Vận tốc (velocity) là sự mô tả cả mức độ nhanh chậm lẫn chiều của chuyển động. Khác với 

tốc độ, một đại lượng không chiều hướng đơn thuần mô tả tính nhanh chậm của chuyển 

động, vận tốc là một đại lượng hữu hướng, di chuyển theo một hướng nhất định.  

 Gia tốc (acceleration) là sự thay đổi của vận tốc theo thời gian, là một trong những đại 

lượng cơ bản dùng để mô tả chuyển động. Cũng như vận tốc, gia tốc là đại lượng hữu 

hướng (vector). Trong hệ đơn vị quốc tế SI, gia tốc có đơn vị là m/s2 (meter trên second 

(giây) bình phương).   

 Khối lượng (mass) là số đo khuynh hướng chống lại sự thay đổi trạng thái chuyển động của 

một vật thể. Trong hệ đơn vị đo lường quốc tế SI, khối lượng có đơn vị là kilogram (kg). 

 Trọng lượng (weight) là độ lớn lực hấp dẫn (của trái đất) tác động lên một vật thể và có 

đơn vị là Newton (N). Nói chung, trọng lượng có tỷ lệ thuận với khối lượng nên trong cuộc 

sống hàng ngày hai khái niệm này hay được dùng lẫn lộn với nhau. Trên trái đất, trọng 

lượng bằng khối lượng nhân với gia tốc rơi tự do (9,8 m/s
2
). 

Ký hiệu và công thức theo tiêu chuẩn quốc tế 

 Các đại lượng vô hướng ví dụ như thời gian, t, hay khối lượng, m, thường được viết in 

thường, trong khi các đại lượng hữu hướng ví dụ như vận tốc, v, hay lực, F, thường được 

viết in đậm. 

 Trong vật lý, các phép nhân thường được viết theo cách sau: 

o Phép nhân các đại lượng vô hướng (các số) a và b được viết một cách đơn giản là ab 

o Phép nhân giữa một đại lượng vô hướng a và một đại lượng hữu hướng b sẽ bằng một 

đại lượng hữu hướng c và được viết là c = ab 

o Phép nhân vô hướng (dot product) giữa hai đại lượng hữu hướng a và b sẽ bằng một đại 

lượng vô hướng c và được viết là c = a . b 

o Phép nhân hữu hướng (cross product) giữa hai đại lượng hữu hướng a và b sẽ bằng một 

đại lượng hữu hướng c và được viết là c = a×b 

B. CÁC ĐỊNH LUẬT NEWTON VỀ CƠ ĐỘNG:  

Các định luật của Newton về chuyển động (gọi tắt là các định luật Newton) là tập hợp ba 

định luật động lực học sau đây: 

1. ĐỊNH LUẬT NEWTON 1:  
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Định luật Newton 1: Một vật đang đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều sẽ đứng yên 

hoặc chuyển động thẳng đều mãi mãi nếu không bị buộc phải thay đổi trạng thái đó bởi ngoại 

lực tác dụng lên vật ấy. 

Nói một cách khác, nếu một vật không chịu tác động của một ngoại  lực nào, hoặc chịu 

tác động của nhiều lực có hợp lực bằng không, thì vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, 

đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng và đều. 

Định luật quán tính nêu lên một đặc tính quan trọng của một vật chuyển động, đó là 

khuynh hướng giữ nguyên trạng thái chuyển động, gọi là quán tính (inertia). Quán tính là tính 

chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn vận tốc cả về hướng và độ lớn. Tiếng Việt dân dã gọi 

hiện tượng này là "trớn". Khi một vật thể di động trên một đường thẳng, thì động lượng 

(momentum) của vật ấy được tính như sau: 

 

Trong công thức trên, m là khối lượng của vật, v là vận tốc của vật đó. p là động lượng của 

vật, bằng tích (phép nhân) của khối lượng và vận tốc của vật thể.   

Ví dụ, trong võ thuật, khi đối phương đấm mạnh tới trước, nếu không trúng đích, tức là 

không gặp phải vật chắn hay lực cản, theo định luật Newton 1, đối phương sẽ có khuynh hướng 

chồm chúi người vì quán tính của cánh tay và một phần thân thể của đối phương đẩy về cùng 

hướng với lực đấm. Cú đấm càng vũ bão bao nhiêu thì quán tính càng cao bấy nhiêu.   

Trong kỹ thuật Vovinam rất nhiều đòn thế tận dụng tính "nhu" để khắc chế sức mạnh của 

đòn tấn công “cương”. Nói một cách khác dĩ nhu chế cương là một sự áp dụng định luật 

Newton 1 triệt để hầu chiếm lợi thế từ hiện tượng "đi quá trớn" của sự di chuyển của một khối 

lượng, trong trường hợp này là sức nặng của đối phương xông tới. 

2. ĐỊNH LUẬT NEWTON 2:  

Định luật Newton 2: Biến thiên động lượng của một vật theo thời gian tỉ lệ với tổng lực 

tác dụng lên vật, và có hướng là hướng của tổng lực. 

Nói cách khác, vectơ gia tốc của một vật luôn có cùng hướng với lực tác dụng lên vật thể. 

Độ lớn của vectơ gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của vectơ lực tác dụng lên vật thể và tỉ lệ nghịch 

với khối lượng của vật. 

Định luật trên nói về Lực (Force). Lực, trong vật lý, được định nghĩa là sự thay đổi của 

động lượng trong một đơn vị thời gian. Như vậy, tổng ngoại lực tác dụng lên một vật tại một 

thời điểm nhất định được biểu thị bởi tốc độ thay đổi động lượng của vật tại thời điểm đó. 

Động luợng của vật biến đổi càng nhanh khi ngoại lực tác dụng lên vật càng lớn và ngược 

lại. 

Định luật Newton 2 có thể diễn tả chính xác hơn bằng công thức sau đây: 

Lực (Force) = Khối lượng (mass) nhân với gia tốc (acceleration) 
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Viết theo ký hiệu quốc tế: 

  

Lực cũng chính là sự thay đổi động lượng của vật thể di chuyển hữu hướng trong một 

quãng thời gian nhất định. Xem định luật Newton 1 ở trên. Công thức của lực có thể viết ở 

dạng biến số động lượng như sau: 

  

 (delta t) là thời gian xảy ra sự biến thiên động lượng và D v sự biến thiên vận tốc trong cùng 

thời gian đó. 

Nếu vật thể chịu nhiều lực tác động cùng một lúc thì  là hợp lực của các lực đó: 

 

Gia tốc của một vật có cùng hướng với hợp lực tác động lên vật đó, độ lớn của gia tốc tỷ 

lệ thuận với độ lớn của hợp lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật ấy.  

Lực được dùng để biểu thị sự tương tác giữa các vật, làm thay đổi trạng thái chuyển động 

hoặc làm biến đổi hình dạng của các vật. Lực cũng có thể được miêu tả bằng nhiều cách khác 

nhau như đẩy hoặc kéo. Lực tác động vào một vật thể có thể làm nó quay hoặc biến dạng, hoặc 

thay đổi về ứng suất. Lực bao gồm cả hai yếu tố là độ lớn (magnitude) và hướng di chuyển 

(direction). Chúng ta sẽ tìm hiểu nhiều hơn trong các phần sau. 

Trong võ học, lực được dùng trong mỗi thao tác. Cú đấm thẳng mang theo một lực lượng 

tỷ lệ với động lượng của cánh tay và của phần cơ thể của người ra đòn chuyển động theo cú 

đấm. Trong khi đó, gia tốc và độ nhanh nhạy khi cú đấm di chuyển với vận tốc tăng dần theo 

thời gian trong khoảnh khắc ấy, từ điểm khởi đầu đang trong trạng thái nghỉ, cho đến vận tốc 

sau cùng khi cú đấm trúng vào mục tiêu. 

3. ĐỊNH LUẬT NEWTON 3:  

Định luật Newton 3: Đối với mỗi lực tác động bao giờ cũng có một phản lực cùng độ 

lớn, nói cách khác, các lực tương tác giữa hai vật bao giờ cũng là những cặp lực cùng độ lớn 

và ngược chiều. 

Định luật Newton 3 xác định lực tương tác giữa các vật: Lực và phản lực. 

Ví dụ 1, khi bắn hòn bi A vào hòn bi B, hòn bi B lăn đi, đồng thời chuyển động của hòn bi 

A thay đổi. Trong trường hợp này, hòn bi A đã tác động một lực lên hòn bi B; đồng thời hòn bi 

B cũng đã tác động một phản lực lên hòn bi A. Tốc độ hòn bi A giảm lại, dội ngược lại, hoặc tẻ 

qua hướng khác. Đây là hình thức phản lực tạo ra bởi hòn bi B. 
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Trong võ thuật, khi cú đấm tung mạnh vào mặt đối phương, đầu của đối phương bị tác 

động mạnh, xiêu theo hướng của cú đấm, nhưng người ra đòn cũng cảm nhận một lực cản đẩy 

dội ngược lại trên cánh tay tung ra cú đấm. Nếu nắm đấm không siết chặt có thể bị gập lại hoặc 

bị bong gân. Định luật Newton 3 xác định, trong bất cứ hiện tượng nào có lực đều có phản lực.   

Ba định luật Newton tạo nên nền tảng cho khoa động lực học. Đây là căn bản lý thuyết để 

giải thích tất cả các hiện tượng chuyển động (thẳng và quay). Trải qua mấy thế kỷ, mặc dù ba 

định luật của Newton được phát biểu theo nhiều hình thức khác nhau nhưng bản chất không 

thay đổi. 

Các định luật Newton sẽ giúp chúng ta hiểu rõ và phân tích sự tác động của lực trong đòn 

thế Vovinam.   

Liên quan đến lực là một vài định lý liên hệ như Trọng lực, Xung lượng, Ma-sát lực, và 

Áp suất mà chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu sau đây. 

C. CÁC KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN LÝ LIÊN QUAN ĐẾN LỰC: 

1. TRỌNG LỰC (GRAVITATIONAL FORCE):  

Trọng lực là lực hút của trái đất tác động lên bất kỳ vật thể nào trên trái đất dù là rất nhỏ. 

Lực hút của trái đất hướng về tâm địa cầu, trong khi phản lực từ mặt đất đẩy ngược trở lại. 

Đan điền trong võ học thường được đề cập đến khi nói đến khí công, vị trí này còn được 

gọi là yếu huyệt khí hải (biểu thị với 3 vòng tròn trong Hình 1, 2, và 3). Không riêng chỉ trong 

võ học, các môn thể thao đều ý thức được vai trò quan trọng của vùng đan điền vì đây được 

xem là một vùng trên cơ thể ít xê dịch nhất trong khi thân mình và tay chân chuyển động. 

Trong võ học, vị trí đan điền còn được xem là trọng tâm sức nặng thân thể vì thế chi phối hoặc 

tác động lên các lực đối trọng (biểu hiện bằng các mũi tên từ mặt đất hướng lên trong Hình 1, 2, 

và 3) sẽ làm cho đối phương mất cân bằng và té ngã. Đòn thế Vovinam, triệt để tận dụng kiến 

thức này để khai triển các đòn thế. Đề tài này sẽ được bàn đến nhiều hơn trong phần sau.  

Một thế tấn có vững vàng chăng chỉ khi các lực đối trọng quân bình với nhau và giữ ở 

trạng thái trung hòa (equilibrium). 

2. MA-SÁT LỰC (FRICTIONAL FORCE):  

 

Hình 1 - Trung bình tấn 

 

Hình 2 - Quỵ tấn 

 

Hình 3 - Trảo mã tấn 
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Trong vật lý học, ma-sát lực là một loại lực cản xuất hiện giữa các bề mặt vật chất, chống 

lại xu hướng thay đổi vị trí tương đối giữa hai bề mặt. Lực ma sát làm biến đổi động năng của 

chuyển động tương đối giữa các bề mặt thành năng lượng ở dạng khác. Ví dụ, khi một thanh sắt 

bị kéo lê trên mặt đường nhựa, những đóm lửa tóe ra từ sự cọ sát giữa mặt đường và thanh sắt, 

đây là một hiện tượng của lực ma-sát. 

Lực ma sát F ó hướng ngược chiều với chuyển động tương đối và có độ lớn F tỷ lệ thuận 

với độ lớn của lực ép vuông góc giữa hai bề mặt tiếp xúc  là: 

 

với k là hệ số ma-sát tĩnh giữa hai bề mặt, hay độ trơn hay độ nhám của khu vực tiếp giáp với 

lực. 

Khi một người bị té trượt trên sàn xi-măng, da có thể bị trầy trụa do tác động của lực ma-

sát giữa nền xi-măng và da thịt của người ấy. Trong Vovinam, khi tung chân đá tạt, dưới bàn 

chân trụ, nang bàn chân bị tác động bởi lực ma-sát tác động bởi mặt đất khiến cổ chân phải 

quay theo hướng đòn đá. Nơi nào có lực phát ra, thì ở đó có một lượng lực ma-sát cản lại. 

Trong mỗi động tác, khi đấm chúng ta cũng có thể cảm nhận lực ma-sát do không khí tác động 

lên nắm đấm.   

Trong võ học, ma-sát lực không nhất thiết là vô ích vì nếu không có ma-sát lực tác động 

lên chúng ta, các thế tấn sẽ trơn trượt và dễ bị té ngã. Ma-sát lực đặc biệt quan trọng trong các 

đòn vật. 

Trong Hình 4, hai vũ công trình diễn một thế đứng chồng chất lên nhau. Vị trí của hai 

người xem qua dường như không "vững" tuy nhiên xét về sự cân đối giữ lực và phản lực (định 

luật Newton 3) thì tất cả mọi thế lực được quân bình, được diễn giải qua biểu đồ B. Vì tổng lực 

bằng 0 (∑F = 0)
1
, nên thế đứng này trở nên vững vàng và duy trì ở trạng thái trung hòa. Giả 

như cô nữ vũ công không còn trong bức hình nữa, chàng vũ công bên phải sẽ té ngã vì tổng lực 

không còn bằng 0 nữa (∑F ≠ 0). Lúc này tổng lực giữa các nguồn lực trở nên bất quân bình. 

Trong biểu đồ C, tuy ma-sát lực còn tác động ở đáy chân nhưng không đủ đối trọng, nên chàng 

vũ công buộc phải té ngã. Sự cân đối các thế lực giúp ta đứng vững trong các thế tấn. Mômem 

quay cũng có thể làm cho chúng ta mất thăng bằng, phần này sẽ được giải thích thêm trong 

phần sau. 

                                                           
1
 Ký hiệu ∑ (đọc là sigma) dùng để chỉ sự tổng hợp, vậy ∑F là tổng hợp của các lực tác động lên một vật thể. 
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Trạng thái cân đối (A, B), F = 0 Trạng thái bất cân đối (C), ĨF 

≠ 0 

Hình 4 - Sự cân đối thế lực 

3. XUNG LƯỢNG (IMPULSE):  

Xung lượng (Impulse) là mức độ tác động của lực lên một vật thể trong một khoảng thời 

gian. Công thức xung lượng được viết như sau: 

I = Ft 

F là lực; t (delta t) là khoảng thời gian tác động, và xung lượng I là tác động của lực trong 

khoảng thời gian đó. 

Mặt khác, xung lượng tác động lên một vật thể bằng sự thay đổi của động lượng của vật 

thể ấy. 

I = Ft = p =  

 

Với p là sự thay đổi động lượng và  là sự thay đổi động lượng của vật thể dưới tác động 

của xung lượng I. 

Ví dụ, người A tung ra cú đấm hướng vào mặt người B với vận tốc 10 m/s (meter/second 

hay mét/giây trong tiếng Việt), khi cú đấm vừa chạm mặt, người B nghiêng về sau cùng vận tốc 

10 m/s. Cú đấm tuy có chạm mặt nhưng không gây thương tích vì hai vật (cú đấm và đầu người 

B) di chuyển cùng vận tốc về cùng một hướng xa ra. Ngược lại, nếu khi cú đấm đến, người B 

nhào tới người A, cú đấm trúng mạnh vào mặt người B. Cùng một lực được phát huy nhưng 

trong hai trường hợp trên nhưng kết quả của hai trạng thái động lực học này lại khác nhau. 

Bảng 2 cho chúng ta thấy, cùng một xung lượng, số lượng thời gian hai vật tiếp ứng khác nhau, 

khiến mức độ lực được triển khai khác nhau. Cùng xung lượng nhưng thời gian tiếp xúc dài 

hơn nên lực tác động lên mục tiêu giảm, tỷ lệ thuận với thời gian tiếp xúc. 

Nói một cách khác, trong khi chạm đòn, nếu biết nghiêng ra sau thì tác động của cú đấm 

sẽ nhẹ hoặc không bị tác động. Trong khi nếu làm ngược lại thì tác động của xung lượng tăng 
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cao. Trong Quyền Anh cách lách và nghiêng né đòn ứng 

dụng nguyên lý này để giảm sức nặng của những cú đấm vũ 

bão từ đối phương. Môn phái Vĩnh Xuân cũng ứng dụng 

khái niệm xung lượng trong các thế đỡ, đấm trả và nương 

theo xung lượng của đối phương để phản đòn. 

 

4. ÁP SUẤT (PRESSURE):  

Trong vật lý học, áp suất (khi còn được gọi là áp lực) 

thể hiện cường độ thành phần lực tác động vuông góc trên 

một đơn vị diện tích tác động. Công thức được viết bằng ký 

hiệu P như sau: 

 

Với S (Surface Area) là diện 

tích mặt tiếp xúc hay còn gọi là 

tiếp diện (diện tích tiếp xúc) và  là thành phần lực vuông góc. 

Trong hệ đo lường quốc tế SI, đơn vị của áp suất là , hoặc là Pa, 

dạng viết tắt của chữ Pascal, tên của nhà bác học người Pháp có tên 

Blaise Pascal. Vậy 1 Pa tương đương với 1 . Nguyên lý về áp suất 

cũng được dùng để giải thích các hiện tượng tác động của lực trong 

chất lỏng và hơi khí, tuy nhiên trong phạm vi bài viết này chúng ta 

miễn bàn và chỉ tập trung vào lãnh vực động lực học mà thôi. 

Trong các trận đấu Quyền Anh, võ sĩ mang găng lớn và dày 

cộm để giảm áp suất, giảm thiểu chấn thương. Trong khi đó, võ cổ truyền Việt Nam cũng như 

võ Trung Hoa dùng nhiều nắm đấm khác nhau như: xỉa, chọc, móc, trảo, v.v. để tăng áp suất, 

đánh vào các huyệt yếu hiểm. Các lối nắm của bàn tay thường có tiếp diện nhỏ để tăng áp suất 

khi chạm đích. Một lực xuất ra từ một cú đấm thẳng trung bình đo được khoảng 500 N 

(kgm/s
2
). Khi nắm đấm đánh trúng vào đối phương, tiếp diện của cú đấm (không mang găng) 

thực ra chỉ khoảng 2.52 cm vuông (1 inch vuông) như trong Hình 7. Như vậy, vùng tiếp diện 

nhỏ bé này sẽ hứng chịu toàn phần của lực và năng lượng chuyển đi từ cú đấm, nên khả năng 

người chịu đòn bị thương tích rất cao, có thể làm gãy xương hoặc gây nên chấn thương nội 

tạng. 

Xung lượng 

(Impulse) 

Lực 

(Force) 

Thời gian  

second 

(giy) 

(Time) 

500 500 1 

500 250 2 

500 125 4 

500 50 10 

500 20 25 

500 10 50 

500 5 100 

500 0.5 1000 

Bảng 2 - Xung lực, tương quan 

giữa lực và thời gian 

 

Hình 5 - Thế Xỉa trong 

Long Hổ quyền 
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Trong đòn thế Vovinam, nhất là trong 

các bài quyền có nguồn gốc võ cổ truyền như 

Long Hổ, Lão Mai, Ngọc Trản, v.v. chúng ta 

có thể nhận ra một số lối tay nắm khác nhau. 

Như trong bài Long Hổ Quyền (xỉa 2 tay từ 

dưới lên trong đoạn Long môn ngư vượt thủy 

và, xỉa tay vào mắt ở cuối đoạn Long hổ 

phong vân hội) Lão Mai quyền (trong phần 

cuối của đoạn mở đầu), chủ đích là để giảm 

tiếp diện và tăng áp suất của đòn. Bài Xà quyền có vài cách nắm 

bàn tay rất đặc biệt với tiếp diện nhỏ để "mổ" vào đối phương 

như khi con rắn hổ mang tấn công... Trong các đòn thế 

Vovinam hiện đại như Chiến lược 29, động tác cuối của chuỗi 

tám động tác là một cú xỉa vào hông đối phương dùng đầu của 4 

ngón tay để công phá vào huyệt điểm. Hình 8 và Hình 9 diễn tả 

một vài lối nắm tay của kỹ thuật Vovinam với vùng tiếp diện 

nhỏ để tăng áp suất.. 

    

 Đá thẳng Đá cạnh Đá tạt Đạp hậu Đạp ngang 

Hình 9 - Các lối đá tiêu biểu của Vovinam, với tiếp diện nhỏ để tăng áp suất 

Để thực hiện các thủ pháp này hữu hiệu, tay của môn sinh phải luyện công phá cho cứng 

cáp, làm quen với tác động của phản lực khi chạm đích (Định luật Newton 3 về lực và phản 

lực). Nếu không tập luyện kỹ càng, thì khi ra đòn có thể tự gây lấy chấn thương cho chính 

mình.  

D. ĐÒN BẨY (LEVER): 

 

Hình 6 - Chưởng môn Lê 

Sáng (phải) và thế xỉa 

      

Đấm thẳng Xỉa Nhất chỉ Hổ trảo Đấm lao Chỏ 7 

Hình 8 - Các lối nắm tay và chỏ tiêu biểu của Vovinam, với tiếp diện nhỏ để tăng áp suất 

Hình 7 -  Áp suất, 

tiếp diện cú đấm 

thẳng 
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Đòn bẩy là một trong các loại máy cơ học đơn giản 

được sử dụng nhiều trong đời sống để biến đổi lực tác dụng 

lên vật theo hướng có lợi cho con người. Đòn bẩy là một đòn 

dài được sử dụng với một điểm tựa hay là điểm quay hầu gây 

nên sự biến đổi lực tác động lên một vật khác. Đòn bẩy và 

nguyên lý đòn bẩy được sử dụng nhiều trong máy móc, thiết 

bị cũng như các vật dụng thông thường trong đời sống hằng 

ngày. Ngay cả việc đồng áng, động lực học cũng được ứng 

dụng. Bác nông phu gánh mạ trong Hình 10, đòn gánh chính 

là một loại đòn bẩy. Trong trường hợp này, bác nông phu 

muốn đòn gánh cân đối để những bó mạ không bị kéo lết hầu 

dễ dàng lướt tới. Trong võ học, đòn bẩy thường ứng dụng ngược lại vì hầu hết các trường hợp 

trong võ thuật tìm kiếm sự bất cân đối trong khi giao đấu. Nói một cách khác, mục tiêu trong võ 

học là tạo sự mất cân bằng ở đối phương để tạo lợi thế cho mình. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về 

đề tài này trong chốc lát. 

Trước khi đi sâu thêm vào phần phân tích đòn 

thế, chúng ta hãy tìm hiểu nguyên lý của đòn bẩy. 

Biểu đồ trong Hình 11 có hai khối vật thể to 

và nhỏ không cân xứng nhau được đặt trên một trục 

dài, và trục ấy đặt trên điểm tựa (hình tam giác). 

Tuy không cân xứng về khối lượng nhưng hai vật 

này nằm cân đối trên trục dài vì chúng được đặt ở 

hai vị trí có khoảng cách dài ngắn khác nhau. Nếu 

không cân bằng, trọng lực sẽ bị dồn nghiêng về 

một bên. Vật nhỏ tác động một lực lên trục dài (có 

độ lớn tỷ lệ với trọng lực của vật nhỏ) có khuynh 

hướng làm trục dài quay ngược chiều kim đồng hồ; 

và lực từ vật thể lớn có khuynh hướng làm trục dài 

quay xuôi theo chiều kim đồng hồ. Sự khác biệt về độ dài từ điểm tựa đến vị trí của 2 khối 

lượng chính là điều đã làm cho hai vật bất cân xứng và trở nên cân bằng. 

Khi trọng lực cân đối ở trạng thái trung hòa, 

công thức để tính các lực tác động lên đòn bẩy 

trong biểu đồ trên, được diễn tả như sau: 

 

w và W là trọng lượng (khối lượng nhân với gia 

tốc thu hút về tâm của trái đất) của 2 vật, d và D 

là khoảng cách của từng vật tính từ điểm tựa O 

(tiếng Anh là fulcrum hay còn gọi là pivot point). 

Nếu biết được giá trị của 3 trong 4 ẩn số 

trên chúng ta có thể tính giá trị còn lại, chẳng hạn 

Hình 11 - Đòn bẩy và Mômen quay 

Hình 1 - Nông phu gánh mạ, ứng dụng 

địn bẫy 

Hình 12 - Biểu đồ bài toán đòn bẩy 
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như trong bài toán sau đây.   

Chúng ta có thể tính lực F cần để bẩy bổng lên một khối lượng nặng 1000 kg, trong Hình 

12.   

Vì bị tác động bởi lực hút trái đất, F1 chính là trọng lượng của khối lượng nặng 1000 kg.   

Vì thế chúng ta có thể khai triển bằng công thức lực Mômen như sau:  

 

a là gia tốc rơi tự do thu hút bởi trọng tâm trái đất có hằng số 9.8 kg/s
2
. Từ biểu đồ Hình 12, 

D1=3m và D2=45m. Vì thế, 

 

 

Hoán chuyển vế công thức, trở nên:  

 

Đáp số trên cho chúng ta biết, cần đến một lực với giá trị 653 N (tức là 66.63 kg) để thể 

nhấc bổng lên một khối lượng 9800N (1000 kg). Nói cách khác, chỉ cần áp dụng 6.7% lực ở 

điểm với khoảng cách D2 từ điểm tựa O bạn có thể đối trọng với khối lượng nặng 9800 N, tức 

là nặng gấp khoảng 15 lần (9800N/653N) giá trị của lực được áp dụng. 

Nhà bác học Archimedes đã từng nói: "Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng bổng trái 

đất". Thật vậy, đòn bẩy cho chúng ta một lợi thế tuyệt diệu về lực. Đặt điểm tựa một vị trí nhất 

định, chỉ cần áp dụng một lực nhẹ có thể nâng bổng một khối lượng nặng hơn lực áp dụng gấp 

nhiều lần. 

Đòn bẩy được phân ra làm 3 loại dựa trên cùng nguyên lý cơ học mà nhà bác học 

Archimedes đã tìm ra. Đòn bẩy loại 1 đã được trình bày ở trên; loại 2 và 3 cũng thường được 

ứng dụng trong đời sống thường ngày tiêu biểu trong các hình trên. Trong đòn thế Vovinam, tất 

cả các loại đòn bẩy đều được ứng dụng, đặc biệt loại 1 và 2.   

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cặn kẽ hơn lực đòn bẩy được áp dụng trong kỹ thuật Vovinam 

như thế nào trong phần kế tiếp. 

Cùng những nguyên lý đó, trong đòn hông Vovinam (đòn phản đòn ôm ngang cả tay), 

người ra đòn vừa dùng hông làm điểm tựa O và vừa dùng tay làm lực kéo F trong Hình 16, 

Hình 17, và Hình 18. Lưu ý: để hiểu rõ những ký hiệu trong các hình sau đây, đề nghị xem lại 

biểu đồ đòn bẩy trong Hình 11. Trong trường hợp này người đánh đòn hông vận dụng lực hút 

của trái đất để quật đối phương, nên F cũng chính là W. Để đánh đòn này hữu hiệu, hông phải 

kê sát đan điền của đối phương vì đây cũng là trung tâm điểm khối lượng (center of mass) của 
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đối phương. Dựa trên nguyên lý đòn bẩy, khoảng cách giữa D và O càng lớn thì lực kéo càng 

nhẹ. Tay phải néo tại điểm D phải đặt ở tầm nách hoặc vai của đối phương, thì sức mạnh để bẩy 

trọng lượng đối phương sẽ nhẹ hơn. Nếu choàng tay ở tầm hông của đối phương, khoảng cách 

D từ điểm O quá ngắn nên đòi hỏi một lực mạnh mới có thể quật được đối phương. 

 

Cũng tương tự, Vovinam áp dụng đòn bẩy vào một số các trường hợp khác. Trong kỹ 

thuật khóa gỡ, điểm tựa được tạo ra bằng cách áp dụng một lực vào một điểm trên thân thể của 

đối phương. Trong Hình 19, điểm tựa được đặt dưới khuỷu tay. Lực F là lực bẩy trong khi lực f 

tác động lên vai của đối phương tạo nên hai điểm (khuỷu chỏ và bả vai) bị lực tác động, đau 

nhức nhói. Hình 20 và Hình 21 cũng thể hiện cùng một phương thức đòn bẩy. Trong lớp võ khi 

thực nghiệm "nắm tay dắt số 1", các môn sinh mới vì không nắm rõ nguyên lý đòn bẩy nên khi 

thực hiện người bị khóa không cảm thấy lực tác động. Nói cách khác, người bị khóa dắt không 

cảm thấy đau đớn gì vì môn sinh đã không áp dụng đòn bẩy đúng cách. Vì đánh sai, môn sinh 

ra đòn có thể bị đối phương phản công thích đáng. 

Đòn bẩy - loại 1 Đòn bẩy - loại 2 Đòn bẩy - loại 3 

 

 

 

  

Hình 13 - Đòn bẩy -  

Loại 1, "Cái kéo" 

Hình 14 - Đòn bẩy -  

Loại 2, "Kẹp nghiền hạt" 

Hình 15 - Đòn bẩy - 

Loại 3, "Kẹp gắp nước đá" 

 

Hình 16 - Đòn hông 

 

Hình 17 - Đòn hông 

 

Hình 18 - Đòn hông 
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Ngoài các đòn khóa gỡ Vovinam áp dụng nguyên lý đòn bẩy trong rất nhiều đòn thế khác.   

Giá trị lực áp dụng trên đòn bẩy có giá trị tỷ lệ thuận với khoảng cách của đòn bẩy tính từ 

điểm tựa đến điểm mà lực được áp dụng trên đòn bẩy đó ở mỗi bên. Nên nhớ, áp dụng lực ở 

điểm càng xa trung tâm của điểm tựa thì tác dụng càng lớn. 

E. MÔMEN QUAY (TORQUE): 

Mômen quay được thể hiện khi có tác 

động gây ra sự quay quanh một điểm hoặc 

một trục của một vật thể. Đó chính là khái 

niệm mở rộng của lực chuyển động thẳng 

trong tình trạng di chuyển theo hướng vòng 

quay.  

Trong chuyển động thẳng đã bàn đến ở 

trên, động lượng được tính dựa trên vận tốc 

và khối lượng  (p= mv), trong chuyển động 

quay động lượng quay L (L= r × p ) cũng phụ 

thuộc vào vectơ cánh tay đòn r; và × là phép 

nhân hữu hướng (cross product). Mômen 

quay được nghiệm ra sau khi nhà bác học 

Archimedes khám phá ra nguyên lý hoạt 

động của đòn bẩy. Trong một đòn bẩy, nhà 

bác học Archimedes nhận thấy rằng độ lớn 

của khả năng tác động lực tỷ lệ thuận với độ 

lớn của lực và đồng thời tỷ lệ thuận với 

khoảng cách từ điểm tác dụng lực tới tâm 

quay (cánh tay đòn). 

 

Hình 19 -  

Khóa tay dắt số 1 

 

Hình 20 -  

Phản đòn nắm tóc trước 

 

Hình 21 - Đòn vật số 1   

 

Hình 22 - Mômen quay trong 

động tác vặn mỏ lết 

 

Hình 23 - Mômen quay 

tạo ra lực đẩy bánh xe 

 

 

 

Hình 24 - Đấm móc, 

xoay hông 

 

Hình 25 - Đá tạt,  

xoay hông 
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Trong chuyển động thẳng, lực là nguyên nhân gây ra sự thay đổi vận tốc chuyển động; 

trong chuyển động quay, mômen quay là nguyên nhân gây ra sự thay đổi vận tốc quay. Mômen 

quay, ơ (Torque), là một đại lượng có hướng, do kết quả phép nhân hữu hướng của lực tác 

dụng, F, với cánh tay đòn (vectơ từ tâm quay tới điểm tác dụng), r. Tiếng Việt dân dã có thể 

gọi là "trớn quay". Công thức mômen quay được viết như sau:  

 

Nếu biết Mômen quay và khoảng cách cánh tay đòn r, muốn tính lực (F) ta có thể hoán 

chuyển công thức như sau:  

 

Độ lớn của mômen quay được tính qua công thức: 

 

Do đó, với cùng lực tác động F, mômen quay sẽ lớn nhất khi F và r vuông góc với nhau. 

Các đòn thế có hiệu quả lớn nhất khi lực tác động vuông góc với cánh tay đòn. Xem Hình 

27. 

 

Hình 26 - Phản đòn đá tạt,  

trình độ 1 

 

 
Hình 28 - Phản đòn nắm tóc sau - cùng bên 

 

 
Hình 29 - Phản đòn đấm móc trái, trình độ 2, "tát 

má, đá gót" Hình 27 - Hướng Lực trong Mômen 

Quay 
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Trong Hình 22, cái mỏ lết thợ máy (wrench) ở trên, nắm cán ở vị trí càng xa điểm quay thì 

siết con ốc càng dễ dàng.  Giả như ta nắm cán ở đoạn giữa, khi vặn ốc mình sẽ cảm thấy khó 

nhọc hơn vì cánh đòn tay r ngắn mất đi 1/2, và lực cần thiết để vặn con ốc tăng lên gấp đôi. 

Ngược lại, trong Hình 25, mômen quay phát ra ở hông, điểm trục quay, khiến cho lực tác động 

mạnh ở cuối chân khi chạm đích. 

Nói tóm lại, cùng một lực được triển khai, cánh tay đòn r càng dài, thì lực áp dụng càng 

nhẹ (Hình 22); và ngược lại nếu mômen quay phát ra tại trục mạnh thì lực phát huy ở cuối cánh 

tay đòn càng mạnh hơn (Hình 23). 

Kỹ thuật Vovinam ứng dụng Mômen quay trong nhiều trường hợp. Đấm móc (Hình 24), 

đấm lao, đá tạt (Hình 25), hai cú chém trong chiến lược 12 và rất nhiều thế xoay và lắc... đều 

dùng nguyên lý này. Trong những trường hợp này thân mình được dùng làm trục quay. Đây 

chính là lý do tại sao khi ra đòn thế, xoay hoặc lắc hông cho ta lợi thế về lực. Động tác lắc hông 

có tác động trực tiếp đến sức mạnh của cú đá hoặc đấm. 

Trong một thí nghiệm, một cú đấm thẳng, không lắc hông, 

có thể phát ra một nguồn lực chừng 500 N và một khoảng năng 

lượng lên tới 50 J, trong khi một cú đấm móc có lắc hông phát ra 

một lực lên đến 700 N và 100 J. Sự khác biệt trong tiềm lực giữa 

hai cú đấm là do chuyển động quay tạo ra bởi động tác lắc hông 

làm tăng sức mạnh của cú đấm. Tác động của cú đấm với động 

tác lắc hông bao gồm động lượng của nửa thân trên, không chỉ 

của cánh tay như trong cú đấm không lắc hông. 

Một cách nhìn khác để ứng dụng lực quán tính là tập trung 

khai triển độ dài của cánh đòn tay. Trong cú đá tạt, lực tập trung 

mạnh nhất ở cuối bàn chân vì lực quán tính có tỷ lệ thuận với 

chiều dài của cánh chân. Chính vì thế, trong phản đòn đá tạt của 

Vovinam, môn sinh được hướng dẫn nhập nội để đón cú đá 

ngang tầm đầu gối của đối phương. Chiều dài từ hông đến đầu 

 
Hình 30 - Phản đòn đấm thẳng trái, trình độ 2 

 
Hình 31 - Đòn chân số 5 

Hình 32 - Mômen Ngẫu Lực 
trong động cơ chong chóng 
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gối ngắn hơn một nửa (r trong Hình 26) so với khoảng cách từ hông đến đỉnh của bàn chân 

(khoảng cách R trong Hình 26). Nói cách khác, cú đá khi bị chặn và kèm ở đoạn dưới đầu gối, 

độ mạnh của lực tập trung ở đây nhẹ hơn khoảng chừng 1/2 so với lực tập trung ở phần cuối 

của bàn chân.  

Võ cổ truyền Việt Nam cũng nói đến rèn luyện "thập hình" (thủ, nhãn, thân, yêu, túc, 

thức, đảm, khí, kình, thần). Từ Hán-Việt "yêu" ở đây có nghĩa là "eo" ngang lườn hông, tức là ở 

đoạn thắt lưng. Eo khỏe có lợi về nhiều mặt. Vùng đan điền được xem là điểm ít giao động nhất 

trong cơ thể, kể cá khi đấm, đá, kẹp cổ. Lắc hông trong khi ra đòn tay tạo thêm sức mạnh. Lắc 

hông khi đá cũng tạo trớn cho cú đá vũ bão hơn.  Mômen quay tạo ra do động tác lắc hông có 

khả năng tăng lực của cú đá tạt 400%, tức là mạnh hơn 4 lần so với không lắc hông. Môn sinh 

cần phải luyện tập làm sao cho eo linh động, uyển chuyển, để có thể lách né lẹ làng và phản 

công thật nhanh nhẹn, mạnh và hiệu quả. 

Về mặt cơ học, một vật thể cố định cần hai điều kiện sau: 

1. Tổng các lực bằng 0 (gia tốc của chuyển động thẳng bằng 0): ĨF = 0 (xem Hình 4 ở 

trên) 

2. Tổng các mômen quay bằng 0 (gia tốc của chuyển động quay bằng 0):  Ĩơ = 0 

Đòn Vovinam đặc biệt áp dụng hai mômen quay cùng một lúc, quanh một trục ở đan điền 

để tạo sự bất quân bình. Hiện tượng này được gọi là Mômen Ngẫu Lực. Hai lực này tương tác 

và bổ sung cho nhau vì trớn mômen quay của lực này làm cho lực kia trở nên mạnh hơn và 

quay nhanh hơn. Hiện tượng này được thấy trong cơ khí máy móc kể cả chong chóng của máy 

bay trực thăng trong Hình 32. 

Chẳng hạn như trong đòn cài-triệt chỏ, chém-quét, chém-triệt, tát-má-đá-gót, một số đòn 

chân... (Xem Hình 28, Hình 29, Hình 30 và Hình 31) và rất nhiều kỹ thuật của Vovinam ứng 

dụng nguyên lý này bằng cách tác động lực lên cả hai đầu của đòn bẩy cùng một lúc. Động tác 

tổng hợp này có tác dụng làm đối phương mất thế quân bình đột ngột, tạo ra trớn quay (mômen 

quay) khiến đối phương phải bật ngã hoặc té nhào.   

Nhìn chung, so sánh với Taekwondo, Karatedo và các môn phái thuần cương, kỹ thuật tấn 

công nhắm vào phần giữa của thân mình (đánh vào đan điền hoặc vùng bụng, ngực...) nhiều 

hơn nhằm làm xê dịch trọng tâm của đối phương. Cách chấm điểm trên sàn đấu của họ cũng 

phản ánh quan điểm này. Trong khi đó Vovinam chú tâm nhiều hơn đến đòn thế dùng các hình 

thức trớn quay, đánh vào phần đầu và chân (hai đầu cánh tay đòn), để 

tạo ra sự bất quân bình ở đối phương. Áp dụng mômen quay và 

mômen ngẫu lực không đòi hỏi nhiều sức mạnh, đặc biệt khi áp dụng 

hai ngẫu lực cùng một lúc. Nói cách khác, kỹ thuật Vovinam tuy áp 

dụng cả thế lẫn lực nhưng chủ yếu dùng thế nhiều hơn lực. Sự chọn 

lựa này rất phù hợp với vóc người có thể tạng mỏng manh và nhỏ bé 

như người Việt Nam. 

F. LỰC LY TÂM (CENTRIFUGAL FORCE):  

Lực ly tâm là một lực quán tính xuất hiện khi quay. Cũng có thể hiểu 
Hình 2 - Lực sĩ quay quả tạ 

bị tác động bởi lực ly tâm 
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lực ly tâm (centrifugal force, ) là phản lực của lực hướng tâm (Centripetal force) tác động vào 

vật đang chuyển động theo một đường cong để giữ cho vật nằm cân bằng trong hệ quy chiếu 

quay. 

Chúng ta cảm nhận loại lực này khi ngồi trong xe ô-tô đang quẹo gắt trên một đoạn đường 

cong. Xem Hình 34. Nếu không có ma-sát lực giữa người và ghế thì thân mình sẽ tiếp tục đi 

thẳng, trong khi ô-tô và ghế chuyển hướng theo chiều xe chạy, thân mình sẽ bị dịch chuyển, 

một cách tương đối, lệch khỏi ghế. 

Độ lớn của lực này được tính dựa theo công thức sau: 

 

m là khối lượng, v là vận tốc của vật, và r là bán kính 

(radius) của vòng quay. Vận tốc càng nhanh thì lực ly 

tâm càng mạnh theo hệ số bình phương (v
2
) tính theo 

công thức trên. 

Trong võ học, các đòn thế nhào lộn, quật, và quay 

thường ứng dụng lực ly tâm. Hình 35 cho thấy lực được 

áp dụng trong đòn Xô Ấn Đạp Bụng của Vovinam. Người ra đòn dùng lực đạp bụng để đẩy đối 

phương bung ra đồng thời níu tay đối phương tạo nên một đường di động bán nguyệt (màu 

tím), lực ly tâm được sinh ra khiến cho toàn thân của đối phương đập mạnh xuống đất. Nếu sau 

khi đạp tung, người ra đòn buông tay, trọng lượng của đối phương sẽ bị lực ly tâm tống mạnh 

và văng ra xa (hình bán nguyệt màu xanh lá cây). 

 

Hình 35 - Lực ly tâm trong đòn Xô Ấn Đạp Bụng số 1 

G. NĂNG LƯỢNG (ENERGY): 

Hiểu theo nghĩa thông thường, năng lượng là khả năng làm thay đổi trạng thái hoặc thực 

hiện công năng lên một hệ vật chất. Năng lượng là khái niệm quan trọng trong vật lý, thể hiện 

Hình 34 - Xe ô-tô bị ảnh hưởng bởi lực ly 
tâm 
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trong vài dạng khác nhau như: Công năng, Thế năng, Động năng, Nội năng, và Nhiệt năng. 

Đơn vị đo lường của năng lượng theo hệ thống quốc tế là Joule.   

Trong bài viết này chúng ta sẽ đặc biệt chú ý để tìm hiểu về Thế năng và Động năng vì 

hai thể loại năng lượng này liên quan mật thiết với nhau trong động lực học và có thể giúp giải 

thích nhiều hiện tượng trong võ học. 

1. THẾ NĂNG (POTENTIAL ENERGY):  

Trong vật lý cơ học, thế năng là một loại năng lượng được trữ trong một vật hay một hệ 

thống tùy theo dạng hiện hữu của nó. Khi không có lực cản, vật thể có hình dạng và vị trí sao 

cho thế năng có giá trị thấp nhất. Vì thế, thế năng thường là nguyên nhân làm cho các vật thể 

trở về trạng thái ban đầu. 

A) THẾ NĂNG HẤP DẪN (GRAVITATIONAL POTENTIAL ENERGY):  

Thế năng hấp dẫn là một loại năng lượng phát xuất từ sự tác động của sức hút trọng lực. 

Ở trên mặt đất, đồ đạc, vật dụng và cả thân thể của chúng ta không bay lơ lững lên không trung 

như các phi hành gia ở trên trạm không gian là vì chúng ta bị tác động bởi lực hấp dẫn của trái 

đất. Lực này được gọi là trọng lực như đã bàn ở trên, có độ lớn bằng trọng lượng của vật thể và 

hướng về tâm của trái đất. Các hiện tượng rơi, rớt là do tác động của lực hấp dẫn này. Bởi thế, 

thế năng là một dạng năng lượng đo lường trong các hiện tượng rơi hay rớt từ một độ cao. Ở 

một độ cao h (height) nhất định so với mặt đất, công thức để tính thế năng là tích (phép nhân) 

của khối lượng m (mass) với lực hấp dẫn của trái đất g (gravitational force), được viết như sau: 

 

trong đó g = 9.8m/s
2
 là gia tốc rơi tự do. 

Như vậy một người có sức nặng 63.5kg, té rơi từ độ cao 1.5 meters, sẽ phát ra một nguồn 

năng lượng: 

p =(63.5) x 1.5 x 9.8= 959.91 Joule 

Hiện tượng thế năng xảy ra rất thông thường trong đòn thế Vovinam, nhất là khi thực hiện 

những đòn có liên quan đến té ngã. Đặc biệt, các đòn chân kẹp cổ chủ ý tấn công ở độ cao và 

tận dụng thế năng hấp dẫn của trái đất (trọng lực) như một lợi thế tác động lên đối phương để 

đánh các đòn quyết tử tiếp sau đó. 

B) THẾ NĂNG ĐÀN HỒI (ELASTIC POTENTIAL ENERGY):  

Còn một loại thế năng khác mà chúng ta thường gặp trong đời sống hàng ngày là thế năng 

đàn hồi. Khi một lò xo bị nén rồi thả ra, một nguồn năng lượng được giải thoát khi lò xo bật 

tung. Đây là một ví dụ điển hình dễ hiểu của dạng thế năng đàn hồi. 
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Một loại thế năng gần gũi hơn với con người là chính các cơ bắp trên thân thể chúng ta. 

Các sớ thịt trong hệ cơ bắp khi gồng lên có thể ví như lò xo bị nén (Hình 36). Có khoảng gần 

700 bắp thịt đủ loại trên cơ thể con người làm việc vô thức nhưng khắng khít và nhịp nhàng với 

nhau trong từng mỗi thao tác chúng ta thực hiện (Hình 37). Khi bạn hé một nụ cười trên môi, 

khoảng 17 loại bắp thịt tác động lên nhau để tạo ra cái sự niềm nở trên khuôn mặt. 

Trong võ học, từ cú đấm cho tới một thế lách né và tất cả các thao tác võ thuật là sự khai 

triển thế năng đàn hồi của cơ bắp. 

 2. ĐỘNG NĂNG (KINETIC  ENERGY): 

Động năng hay năng lượng chuyển động (thường được diễn tả bằng ký hiệu Ek) là năng 

lượng một vật có được nhờ chuyển động định hướng của nó. Trong 

cơ học cổ điển, động năng của một vật rắn có thể được tính dựa trên 

công thức dưới đây: 

 

với m là khối lượng, và v là vận tốc của vật thể. 

Trên sàn đấu, khi một võ sĩ tung cú đấm mạnh vào thân thể của 

đối phương, năng lượng phát ra từ thế năng đàn hồi trữ sẵn trong 

hằng trăm bắp thịt được liên kết với nhau, chuyển dồn về cánh tay. 

Khi nắm đấm bắt đầu di chuyển từ thế bị động, khối lượng của cánh 

tay với một sức nặng vài kg, khi được tung ra di chuyển với vận tốc cực nhanh về hướng đối 

phương. Trong trường hợp này thế năng đang chuyển dạng qua động năng. Tổng hợp 2 

nguồn năng lượng thế năng và động năng, khi trúng đích, phần lớn năng lượng đó được chuyển 

qua thân thể của đối phương khi bị trúng đòn. Theo nguyên lý bảo toàn năng lượng, năng 

lượng chỉ biến đổi trạng thái mà không hề biến mất. Nói cách khác, năng lượng được chuyển từ 

người đánh qua người hứng đòn. Xem Hình 38. 

 

 

 

Hình 38 - Năng lượng thuyên 

chuyển trong cú đấm 

Hình 37 - Tác động liên đới cơ bắp, gân cốt trong cú 
đấm 

Hình 36 - Lò xo, thế năng đàn hồi 
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III. PHÂN TÍCH VÀ SUY NGHIỆM:  

Dựa trên những kiến thức trình bày ở trên, hãy thử áp dụng những nguyên lý động lực học 

và định luật vật lý để giải thích một số hiện tượng căn bản trong võ thuật mà từ lâu nay chúng 

ta không màng nghĩ ngợi đến vì quá gần gũi và quen thuộc. Để có thể thực hiện điều đó, đề 

nghị chúng ta hãy tạm gác qua những định kiến và những quan niệm có trước để đón nhận một 

cách nhìn sự kiện mới dưới ánh sáng khoa học. Hy vọng rằng, phần trình bày sau đây sẽ trang 

bị cho chúng ta thêm một cách quan sát hiện tượng võ học hầu có thể giúp cải tiến và thăng hoa 

đòn thế của môn phái. 

1. SỨC MẠNH CỦA CÚ ĐẤM ĐẾN TỪ ĐÂU?  

Bảng 3 - Sự phát huy năng lượng của cơ bắp qua cú đấm thẳng 

Chúng ta có thể xác định được nguồn lực của cú đấm được phát sinh do sự di chuyển của 

một khối lượng (nắm đấm, cánh tay và một phần của sức nặng toàn thân) với một gia tốc nhất 

định theo định luật Newton 2. Qua những công trình đo lường với máy móc hiện đại trong 

phòng thí nghiệm, các khoa học gia khám phá thêm về sự tác động của toàn thân mình vào cú 

đấm, đặc biệt là sự biến hóa của năng lượng để tạo ra lực. Sự tăng tốc trong quá trình thực hiện 

cú đấm là do sự bộc phát của một nguồn năng lượng trong thân thể, chủ yếu từ bắp thịt và gân 

cốt. Năng lượng được biến thái từ dạng thế năng qua dạng động năng để đẩy nắm đấm và tạo 

nên gia tốc. Bảng 3 cho thấy một chuỗi hình ảnh diễn tả sự biến chuyển năng lượng từ dạng thế 

năng qua động năng bắt đầu từ bàn chân chạm đất lên đến cánh tay, thoát ra trên nắm đấm và 

chuyển qua cho đối phương. Bắp thịt khỏe chứa nhiều thế năng và bắp thịt sung mãn có được là 
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nhờ vào dinh dưỡng và quá trình tập luyện. Qua quá trình tập luyện, bắp thịt được co giãn, nảy 

nở và mức độ tung bật của các sớ thịt trở nên bén nhạy. Sức mạnh của cú đấm thực ra đến từ sự 

vận động của toàn thân chứ không chỉ cánh tay. Thế tấn bắt đầu và sự chuyển biến của thế tấn 

tạo cơ sở cho thế năng được phát huy và biến thành động năng. Ngoài ra những võ sĩ giỏi còn 

có khả năng dùng mômem quay, tức là trớn lắc của hông để tăng lực cho cú đấm. Sức mạnh của 

một cú đấm có thể đo được từ 200 đến 700 Newton, tùy thuộc vào sự vận động hệ thống cơ bắp 

trên toàn thân mình. 

2. ĐÁ HAY ĐẤM MẠNH HƠN?  

Khối lượng của cánh tay trung bình khoảng 5-10% của khối lượng toàn thân. Một cú 

đấm thẳng trung bình được đo với vận tốc từ 6 m/s đến 10 m/s. Cú đấm của các cao thủ võ lâm 

có thể đi nhanh khoảng 14 m/s. Trong khi khối lượng của một cái giò (chân) khoảng15-20% 

của trọng lượng toàn thân. Cú đá thẳng có thể di chuyển với vận tốc từ 10 m/s đến 15 m/s. Vì 

trọng lượng và thế năng của cơ bắp chân (bắp chuối và bắp đùi là nhóm cơ bắp lớn nhất trong 

cơ thể), do đó năng lượng phát ra bởi chân có khả năng tạo ra nguồn lực mạnh hơn. Khoảng 

cách của đòn đá tạt từ thế thủ đến đầu của đối phương dài gấp 2-3 khoảng cách của cú đấm 

móc. Đoạn đường khối lượng di chuyển càng dài thì gia tốc càng có cơ hội gia tăng nhanh, và 

lực có khả năng phát sinh mạnh hơn. Xung lượng của cú đá tạt có thể mạnh đến gấp 3 lần cú 

đấm móc. Lắc hông có khả năng tăng thêm lực cho cú đá. 

3. LÀM THẾ NÀO ĐỂ TĂNG SỨC CÔNG PHÁ CHO CÚ ĐẤM?  

Sức công phá của một đòn phụ thuộc vào động lượng (p = mv) mang theo đòn thế đó. Khi 

va chạm, động lượng của đòn tấn công chuyển qua người trúng đòn. Lực tương tác tỷ lệ thuận 

với xung lượng truyền qua (hay sự thay đổi của động lượng như đã đề cập đến trong các phần 

trước) và tỷ lệ nghịch với thời gian va chạm. Do đó, có ít nhất 2 cách để tăng công phá cho cú 

đấm: (1) tăng tốc độ xuất đòn, hoặc (2) tăng khối lượng. 

1) Nếu khối lượng không thay đổi, di động càng nhanh (tăng biến số v) của một khối 

lượng (m) tạo ra xung lượng ( )lớn hơn, tức là lực F mà đối 

phương cảm nhận nếu thời gian tiếp đòn không đổi.  

2) Khối lượng của cú đấm có thể thay đổi hay không? Có thể. Mặc dù khối lượng của 

cánh tay không thay đổi nhưng khối lượng của toàn cơ thể có thể được chuyển dồn về 

cánh tay để tăng động lượng cho cú đấm. Với cùng 

vận tốc, nếu khối lượng tăng lực sẽ tăng theo. Để 

tăng sức công phá người ra đòn có thể vươn tới hay 

lắc hông trong khi đấm để chuyển một phần khối 

lượng của cơ thể vào đòn tấn công. 

Các võ sĩ giỏi thực hiện liên tục các cú đấm dài và 

mạnh bằng cách phối hợp linh động thế tấn và sức tung của 

quả đấm đúng lúc, và vươn dài để đấm sâu vào mục tiêu mà 

không bị lỡ trớn hay trở nên chao đảo. Để thực hiện điều 

này, người ra đòn phải nghiêng chúi về phía trước khi đấm 

Hình 39 - Mức độ vươn dài của cú 
đấm 
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và chân sau phải nhón theo đúng lúc (xem ảnh 8 đến 18 của Bảng 3), hoặc bước hẳn về trước 

và thân mình vươn dài về phía trước. 

Các cú đấm thẳng thường bắt đầu từ trạng thái tĩnh, xuất phát từ hông, nắm đấm xoáy khi 

phát đòn. Quãng cách từ hông đến đích là cơ hội để cú đấm tăng vận tốc (gia tốc) và tạo ra sức 

lực cho cú đấm. Tuy vậy, cú đấm thẳng của Karate thường có khuynh hướng kìm hãm không 

vươn dài vì sợ mất thăng bằng. Thực ra, trong giao đấu, các cú đấm ít khi xuất phát từ hông 

nhưng thường từ vị trí thế thủ của nắm đấm đặt ngang tầm ngực hoặc cằm. Cú đấm thẳng của 

Quyền Anh luôn tung ra cũng từ thế thủ tương tự nhưng tầm đấm của họ đi dài hoặc ngắn tùy 

thuộc vào cơ hội. Võ sĩ Quyền Anh được huấn luyện để trở nên rất linh động trong cú đấm và 

khi thấy cơ hội thì tức thì chuyển cú đấm ngắn (jab) thành cú đấm dài (long fist). Đấm ngắn 

không gây ra tác động mạnh nhưng có thể thực hiện thường xuyên vì nó được triển khai nhanh 

chóng. Trong khi những cú đấm dài thì vươn xa, lực tạo ra tuy không mạnh bằng cú đấm từ 

hông nhưng đi sâu hơn. Quãng cách mà cú đấm đi qua càng dài thì có khả năng tạo lực mạnh 

hơn. Ngày nay, ngoài những thông số như trọng lượng, độ cao, v.v. để xác định mức độ hữu 

hiệu của cú đấm thẳng, các võ sĩ quốc tế còn được đo lường độ vươn dài của cú đấm (reach). 

Xem Hình 39. Reach là một yếu tố quan trọng vì nó là một lợi thế trong giao đấu. 

 

4. KHI NÀO THÌ RÚT TAY VỀ SAU CÚ ĐẤM?  

Thông thường cú đấm khi tung ra, nắm đấm di chuyển nhanh về phía trước hướng đến 

mục tiêu.  Nếu không chạm mục tiêu người ra đòn phải rút lại về thế thủ vì không muốn bị mất 

thế cân bằng. Vậy thì ở thời điểm nào trong quá trình ấy cú đấm đạt cực điểm về lực? Nếu quay 

phim và quay chậm động tác đấm gió này, chúng ta sẽ thấy cú đấm từ tình trạng tĩnh, chuyển 

sang động, dần dần tăng tốc, tung ra, và cuối cùng giảm tốc, ngưng và rút tay về. Trong quãng 

đường cú đấm đi qua, đoạn sau của cú đấm, khi bắt đầu giảm tốc (-a) chính là lúc chúng ta tác 

động một trở lực để kéo cánh tay ngược để thu quả đấm về. Trong khoảnh khắc này, trở lực (F 

= -ma) ấy không mang lại cho ta một lợi thế nào cả. Sở dĩ quả đấm vẫn tiếp tục đi thêm một 

đoạn nữa là vì quán tính, tức là trớn còn lại của lực đấm tới khiến cánh tay chúi về phía trước. 

Lực của cú đấm thực ra đạt tới cao điểm khoảng một nắm 

đấm trước khi ngưng lại. Đây là lúc gia tốc lên đến đỉnh 

điểm, nhanh nhất, lực của cú đấm được phát huy mạnh nhất. 

Vì thế, trong giao đấu, cú đấm cần đi sâu thêm nữa. Nói cách 

khác, cú đấm cần phải đấm lút sâu sau điểm chạm đích 

khoảng ít nhất 20 cm, trước khi rút về thì mới thực sự tận 

dụng lực đúng mức. Tương tự các đòn đấm, đá khác đều vận 

lực dựa theo nguyên lý này. 

5. CÁC CÚ ĐÁ PHI THÂN CÓ MẠNH HƠN CÚ ĐÁ 

CHÂN DẪM ĐẤT KHÔNG?  

Câu trả lời còn tùy ở trường hợp và tình huống. Đá bay 

song phi và các thế đá bay bổng tuy đẹp mắt nhưng không 

hẳn là mạnh hơn các cú đá đứng chân dẫm lên mặt đất. Cái 

lợi thế của các cú đá bay là sự trưng dụng khối lượng của  
 

Hình 40 - Đòn chân số 8 

của Vovinam 
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toàn thân để xung kích thay vì chỉ một cánh tay (trong các thế đấm) hay một cái giò (trong các 

thế đá). Như đã đề cập trước đây, lực tương tác tỷ lệ thuận với sự thay đổi động lượng (tích của 

khối lượng m, di chuyển với vận tốc v) của người tấn công. Trong trường hợp đá hay đạp bay, 

khối lượng toàn thân với vận tốc phóng tới có thể tạo ra một lực công phá rất mạnh. Trong khi 

đó, một bất lợi của các thế phi thân là sự tách rời khỏi mặt đất. Khi chân dẫm đất, phản lực của 

mặt đất tác động ngược với trọng lượng của cơ thể (hướng xuống). Sự tương tác này đóng vai 

trò quan trọng để thế năng trong hệ thống bắp thịp có thể phát huy và trở nên năng lượng di 

chuyển khiến vận tốc gia tăng và tạo ra lực cho cú đá. Để nghiệm ra điều này, chúng ta thử so 

sánh sức mạnh của cú đấm khi ngồi bệt với cú đấm đứng trong thế đinh tấn. Đấm đứng mạnh 

hơn vì chúng ta ứng dụng được toàn bộ thế năng trong bắp thịp chân, đùi, thân mình, và cánh 

tay. Trong khi đấm từ thế ngồi bệt yếu hơn vì thế năng chỉ được phát huy từ eo trở lên. Nói 

cách khác, các thế phi thân tuy có lợi thế về trọng lượng, nhưng bất lợi vì mất đi sự phản lực 

với mặt đất. Sau khi phóng lên khỏi mặt đất, mức độ lực phát ra trong các đòn phi thân là do 

năng lượng phát sinh từ sự tương tác giữa các bắp thịp và hệ thống gân cốt. 

Vì lực là đại lượng hữu hướng (directional) nên các thế phi thân, nếu lực được phát huy 

theo hướng xung kích (chiều phóng) như trong đòn chân 7, 8, và 9, thì rất mạnh. Nhưng nếu chỉ 

phóng bổng tới rồi đá ngang thì không phát huy được động lượng mang theo của đòn tấn công. 

Ở đây chúng ta không bàn đến các đòn chân kẹp cổ của Vovinam vì đó là những trường hợp 

khác. Lợi thế chính của các đòn chân bay và kẹp là dùng trọng lực, mômen quay, đòn bẩy và 

lực ly tâm. Lưu ý, các thế phi thân rất hao tổn năng lượng vì để tung và phóng toàn thân lên 

một độ cao nào đó trước khi xuất đòn, động tác ấy cần đến một nguồn năng lượng đáng kể. Nên 

nhớ, toàn thân của chúng ta luôn bị tác động bởi trọng lực nên ngay sau khi phóng bổng, thân 

thể của ta có khuynh hướng rơi xuống đất trở lại. Nói cách khác, một phần lớn năng lượng dùng 

để phóng lên liền bị vô hiệu hóa bởi trọng lực. Vì vậy, các đòn đá phi thân chỉ mạnh khi hướng 

của đòn được khai triển cùng với hướng xung kích. Trong khi đó, các thế đá dẫm chân trên đất 

mạnh là vì phát huy được thế năng do phản lực với mặt đất.   

Các thế tấn có ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh của cú đá, đấm, chém, v.v. Tấn pháp của 

Vovinam không chỉ để giữ cân bằng hay để đứng cho vững mà thôi, nhưng tấn còn dùng mặt 

đất làm bàn đạp hay "bệ phóng" tạo điều kiện để vận động năng lượng toàn thân phát huy năng 

lực trong khi xuất đòn. 

6. ĐÒN CHÂN CƠ BẢN VOVINAM ÁP DỤNG ĐỊNH LÝ NÀO?  

Các đòn chân Vovinam từ 11 đến 21 khai triển và tổng hợp một số nguyên lý động lực 

học cùng một lúc rất độc đáo. Nếu chúng ta quan sát đòn chân số 15 sẽ thấy một số nguyên lý 

cơ học được áp dụng hữu lý và kết hợp nhịp nhàng gồm trọng lực, đòn bẩy, mômen quay và lực 

ly tâm như trong Hình 41 dưới đây: 
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Hình 41 - Đòn chân số 15 

 Trong Hình 41 A, người đánh đòn bay lên kẹp cổ đối phương phía trước. Ngay thời 

điểm vừa kẹp cổ, người chịu đòn phải hứng chịu một trọng lực (lực hấp dẫn địa cầu) 

nặng khoảng gấp đôi, trên đôi chân (tổng hợp sức nặng của hai người). Khi người đánh 

đòn nghiêng mình ngã về phía sau tạo ra một sự bất cân đối về trọng tâm vì thế người 

chịu đòn không thể cưỡng nổi sức nặng, buộc phải té nhào cuốn theo chiều của người 

đánh đòn.   

 Trong Hình 41 B, thoạt đầu người đánh đòn buông lơi và thả thân mình tạo nên một 

lực kéo, nhưng khi hai tay người đánh đòn vừa chạm và chống đất, một đòn bẩy (màu 

vàng) được kê ngay dưới đòn xanh lam để bẩy thân mình đối phương.   

 Trong Hình 41 C, đòn bẩy bật về cùng hướng với chiều té nhào của đối phương. Sự 

kiện này tạo ra một lực tổng hợp bổ sung cho nhau.  

 Trong Hình 41 D, khi người ra đòn kẹp và kéo đôi chân xuống đất, đối phương bị tung 

xa bởi lực ly tâm, đòn bẩy màu vàng vẫn tiếp tục xoay vần theo hướng vận tốc "trớn" 

của lực ly tâm. Trong lúc này sức hút trái đất cộng với khối lượng của người chịu đòn, 

cộng với trớn từ lực quật của đòn bẩy, tạo ra một lực tổng hợp mãnh liệt. Hướng của 

vận tốc lực ly tâm tung người chịu đòn văng ra nhưng bị giữ lại bởi chân kẹp nên đối 

phương bị quật xuống sàn. Người không quen chịu đòn có khả năng bị thương tích 

trầm trọng. 

Trong những đòn chân khác từ 11 đến 21, khai triển một số nguyên lý cơ học tương tự. 

Đặc biệt các đòn chân Vovinam này có một điểm giống nhau: tận dụng trọng lực để tấn 

công từ độ cao. Đây là một sự khai thác khá độc đáo, lợi dụng trọng lượng của người đánh 

đòn, cộng với các động tác xoay và vặn hông để quật đối phương phải té cắm đầu, chúi, nhào, 

hoặc ngã ra sau. 

Trong những năm gần đây, nhận thấy một số màn biểu diễn đòn chân đã được khuếch đại quá 

đáng, một người bay kẹp cổ đến 2-3 người cùng một lúc. Xét về vật lý học, dựa theo nguyên tắc 

đòn bẩy đã bàn đến ở phần trên, trọng lượng của người đánh đòn kẹp cổ không thể cân xứng 

với tổng trọng lượng của người bị kẹp cổ (với tỷ lệ 1:2, 1:3), nên không thể quật và làm chúi 

nhào cả 2-3 người xuống đất. Những đòn thế nặng tính tiêu khiển nhưng thiếu cơ sở vật lý có 

thể tạo phản cảm với khán giả và làm giảm giá trị đòn thế của Vovinam; vì thế, chúng ta nên 

lưu ý và cần thận trọng cân nhắc. 
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7. GIỮ SỨC TRÊN SÀN ĐẤU BẰNG CÁCH NÀO?  

Trong lúc giao đấu, để tiết kiệm năng lượng, người võ sĩ chỉ nên lướt lẹ làng khi cần thiết 

nhưng không di động vùn vụt và liên tục vì động tác di chuyển nhanh làm hao tổn năng lượng 

nhanh chóng. Đồng thời tấn pháp cũng không nên nhô nhấp không cần thiết vì mỗi khi toàn 

thân được nâng cao, một nguồn năng lượng nhất định cần thiết để nâng bổng trọng lượng của 

người ấy. Trong một thí nghiệm đo bằng máy tính hiện đại, mỗi khi nhảy bổng khỏi mặt đất 

khoảng 20 cm, chúng ta bị hao tổn một mức độ năng lượng tương đương với một cú đấm với 

vận tốc 7 m/s. Giữ cho trọng tâm ở tầm phẳng ngang là một cách để tiết kiệm năng lượng trong 

lúc giao đấu. Hiệp sĩ Nhật khi đấu kiếm, họ di chuyển bằng cách "lướt" nhẹ nhàng và giữ đan 

điền trên một mặt phẳng để: (a) bớt phí phạm năng lượng, (b) ra đòn chính xác, và (c) tập trung 

tinh thần. 

Mục đích của sự tiết kiệm năng lượng là để dùng khi cần thiết và dùng năng lượng linh 

hoạt, đúng thời cơ để đoạt chiến thắng chính là mục tiêu của trận giao đấu. Các đòn bay như 

đòn chân và các đòn quyết định của Vovinam rất đặc sắc nhưng chỉ nên áp dụng chính xác, 

đúng thời cơ để đạt hiệu quả cao mà không phí sức. 

Điều hòa nhịp tim qua hơi thở cũng là một cách để cung cấp và tiếp ứng sinh khí cho cơ 

thể, giữ sức bền bỉ và giữ bình tĩnh tâm thần giữa lúc tình hình căng thẳng. 

IV. VÀI ĐỀ NGHỊ THỬ NGHIỆM VÀ ÁP DỤNG:  

Sau đây là một vài đề nghị để thử đưa vào áp dụng và thực nghiệm. Chúng ta sẽ không 

bàn thêm về những kỹ thuật huấn luyện mà môn phái đã làm tốt từ trước tới nay. Mục đích của 

phần này chỉ dám đề nghị một vài ý tưởng dựa trên cơ sở vật lý cơ học đã phân tích ở trên. Vài 

đề nghị sau đây được chia làm 2 phần. Phần đầu bàn đến một vài khía cạnh quanh đòn thế căn 

bản; và phần còn lại bàn về việc phát huy những sở trường trong đòn thế đặc trưng của 

Vovinam. 

Người viết thiết tha và hy vọng các đề nghị này được đón nhận trong tinh thần cởi mở để 

cùng học hỏi và tiến bộ. 

A. ĐÒN CĂN BẢN:  

1. LẮC HÔNG ĐỂ KHAI TRIỂN LỰC:  

Động tác lắc hông có khả năng tăng sức công phá cho hầu như tất cả các thế đấm, đá của 

Vovinam. Mômen quay phát xuất ở hông (trục quay) có tỷ lệ thuận với lực ở điểm áp dụng 

(xem - mômen quay trong bánh xe). Cùng nguyên lý đó mômen quay phát ra từ động tác lắc 

hông tạo nên một lực cộng hưởng tác động lên hợp lực xuất ra ở cuối cánh tay đòn (xem Hình 

24 và Hình 25, đấm móc và đá tạt). Động tác lắc hông có giá trị rất lớn trong võ thuật nên cần 

phải được tập nhuần nhuyễn để có thể khai thác tiềm lực trong đòn thế. Mômen quay hay trớn 

quay phát ra từ hông có khả năng tăng sức mạnh của cú đá tạt lên đến 4 lần so với cú đá không 

lắc hông. 

Đề nghị: 

 Các cách tập lắc hông:  
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1. Lắc hông đứng tại chỗ 

a. Đinh tấn, lắc hông tại chổ theo nhịp đếm. Không bước tới.   

b. Lưu ý: giữ vai càng cố định càng tốt 

c. Môn sinh phải cảm nhận được nguồn lực xuất phát ra từ hông. Lặp lại nhiều 

lần cả hai bên. 

2. Lắc hông - Đấm thẳng - bước tới  

a. Đinh tấn, bước tới 

b. Lắc hông đấm thẳng (cùng bên với chân trước).   

c. Lưu ý: Cần lắc hông ngay trước khi xuất đòn.    

d. Lặp lại nhiều lần cả 2 bên. 

 Ứng dụng cách tập lắc hông vào các lối đấm, đá, và bật của Vovinam.   

2. CHUYỂN TẤN ĐỂ KHAI TRIỂN LỰC:  

Trong đòn thế Vovinam các thế tấn không chỉ để đứng vững mà tấn còn có tác dụng như 

"bệ phóng" để biến thế năng thành sức lực. Như đã bàn ở trên, sức mạnh của cú đấm có thể 

được gia tăng bằng cách chuyển một phần khối lượng của toàn thân về hướng cánh tay. Để thực 

hiện điều này, phải linh động chuyển tấn để khai triển năng lượng từ gót chân, qua các bắp thịt 

trong thân thể, và dồn về nắm đấm. 

Đề nghị:   

 Tập đấm thẳng và chuyển tấn: 

1.  Đứng thế thủ 

2.  Bước tới đấm thẳng 

3.  Nhón gót chân sau để dồn một phần trọng lượng về phía trước (xem ảnh 8 đến 18 

trong Bảng 3) 

4.  Lưu ý: Môn sinh cần cảm nhận được nguồn năng lực chuyển đi từ chân, qua thân 

mình, và đi vào cách tay trước khi xuất ra cú đấm. 

5.  Tập lướt tấn nhanh, nhẹ nhàng, và giữ cho đan điền ngang bằng song song với 

mặt đất, không nhấp nhô quá độ. 

3. ĐẤM DÀI: 

Cú đấm vươn dài cho chúng ta một lợi thế trong giao đấu vì nó có thể thọc sâu vào mục 

tiêu (xem Hình 39). Tuy nhiên nếu chồm tới quá độ sẽ bị mất cân bằng và trở nên nguy hiểm. 

Quãng cách của cú đấm vươn dài tạo điều kiện cho cú đấm tăng tốc để sinh ra thêm lực. Để có 

thể vươn dài cú đấm mà không mất thăng bằng đòi hỏi một sự tập luyện phối hợp giữa động tác 

di chuyển cánh tay đấm và tấn pháp. Lưu ý, đứng đinh tấn dài rất cần thiết để luyện tập gân cốt 

nhưng trong giao đấu, đứng tấn dài khiến cho phản ứng của chúng ta chậm đi. Vì thế, thế tấn 

trong giao đấu phải gọn gàng, nhưng vững vàng, di chuyển linh hoạt và ứng biến kịp thời. 

Sau đây là hai cách tập đấm vươn dài: đấm gió (không có đối tượng) và đấm bao cát (có 

đối tượng). 

Mục đích: Đấm sâu mà không mất cân bằng. 

Cú đấm phải đi xuyên qua mục tiêu khoảng 15-20 cm vì đây là cao điểm của lực trước khi 

rút tay về, như đã bàn đến ở phần trên. 
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Những điều đáng ghi nhớ về  
Mômen Quay 

1. Mômen quay ở trục tạo ra lực mạnh, 

có tỷ lệ thuận với độ dài của cánh tay 

đòn. 

2. Ngược lại, áp dụng lực càng xa trục 

trên cánh tay đòn, mômen quay tác 

động ở trục càng mạnh. 

3. Hướng lực vuông góc với cánh tay 

đòn là hướng lực mạnh nhất. 

Đề nghị: 

 Đấm gió: 

1. Đứng thủ đinh tấn ngắn, 2 tay trong thế thủ, nắm tay ngang tầm cằm 

2. Đấm thẳng tay trước (cùng bên với chân trước) 

3. Xếp vai theo hướng tới trước để tăng chiều dài cho cú đấm  

4. Vươn dài, xoáy và đẩy nắm đấm về phía trước 

5. Lưu ý: tập đấm càng sâu càng tốt mà không bị mất cân bằng 

6. Rút về thế thủ trở lại 

7. Lặp lại 2 bên 

 Đấm bao cát: Để có thể cảm nhận được sự tác động của cú đấm khi chạm phải đối 

tượng, môn sinh cần tập đấm bao cát. 

1. Lặp lại bước 1-4 trong phần Đấm gió ở trên 

2. Giữ khoảng cách sao cho từ vị trí đứng tới bao cát dài đủ để có thể có cảm giác 

đấm "lút" ít nhất bề dày của một nắm đấm (20 cm) 

3. Rút về thế thủ trở lại 

4.  Lặp lại 2 bên và tập di chuyển xung quanh bao cát, tấn công linh động với cả 2 tay. 

B. NÉT ĐẶC TRƯNG CỦA KỸ THUẬT ĐÒN THẾ VOVINAM:  

Nhìn qua kỹ thuật đòn thế Vovinam, chúng ta có thể nhận xét chung rằng đòn thế 

Vovinam áp dụng một số nguyên lý cơ học rất hiệu nghiệm. Một số định lý cơ học được ứng 

dụng trong kỹ thuật từ đòn vật, khóa gỡ, đòn căn 

bản, chiến lược cho đến các đòn chân cơ bản. 

Dựa theo phân tích trên, chúng ta có thể đưa ra 

một vài nhận định về sự ứng dụng vật lý cơ học 

trong đòn thế Vovinam. 

1. ÁP DỤNG MÔMEN QUAY:  

Trong kỹ thuật Vovinam, chúng ta có thể 

nhận ra nhiều ứng dụng mômen quay. Chẳng 

hạn như đấm móc, đá tạt, đạp hậu, chiến lược 12, 

và rất nhiều những đòn thế khác. Có thể nói tất 

cả các đòn xoay hoặc lắc thân mình để vận lực 

đều áp dụng nguyên lý này. Như đã trình bày ở 

phần trên, lắc hông là một hình thức triển khai lực 

từ trục ra ngoài. Kể cả các đòn thế dùng vũ khí như côn, kiếm, dao, v.v. mômen quay được 

dùng để tạo lợi thế về lực. 

Đề nghị: 

 Giải thích đặc tính vật lý mômen quay cho môn sinh.  

 Biểu diễn vài đòn thế đặc trưng áp dụng mômen quay. 

 Giúp môn sinh nhận ra các đòn thế khác ứng dụng mômen quay. 

2. ÁP DỤNG MÔMEN NGẪU LỰC:  
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Những điều đáng nhớ về 
Mômen Ngẫu Lực 

1. Áp dụng ngẫu lực tại 2 điểm cùng một 

lúc sẽ lợi dụng được trớn quay của 

nhau. 

2. Áp dụng ngẫu lực càng xa trục (đan 

điền) thì mômen quay càng mạnh. 

3. Ngẫu lực là một phương pháp tối ưu để 

tạo sự bất quân bình trọng lượng khiến 

đối phương sẽ phải té ngã. 

Những điều đáng nhớ về  
Trọng lực 

1. Trọng lực là một loại lực tự nhiên, 

không phải tạo ra, luôn tác động lên 

chúng ta và mọi vật quanh ta. 

2. Trọng lực chỉ hướng về một chiều: 

trọng tâm trái đất. 

3. Trọng lực cũng tác động lên chính 

chúng ta, vì thế luôn tận dụng và 

tránh bị vô hiệu hóa bởi trọng lực. 

Nếu cho rằng nét đặc trưng của đòn thế Judo là các đòn quật dựa vào quán tính của đối 

phương (định luật Newton 1), và Aikido khai triển lực ly tâm và hướng tâm qua sự vận lực hình 

vòng cầu… thì một trong những nét độc đáo của kỹ thuật Vovinam phải là sự khai triển 

Mômen Ngẫu Lực trên người đối phương trên một trục vô hình ở đan điền. Mômen Ngẫu Lực 

là một dạng mômem quay với lực áp dụng ở hai đầu cùng một lúc, mômen quay ở mỗi đầu bổ 

sung cho nhau. Trong các đòn chém-triệt, cài-chỏ, chém-quét, tát má đá gót, chiến lược 2, 3... 

và rất nhiều đòn thế đặc trưng của Vovinam đều dùng nguyên lý động lực học này. Đành rằng 

kỹ thuật của các môn phái khác có thể cũng dùng quán tính của đối phương để tạo lợi thế trong 

giao đấu, đòn thế Vovinam dùng Mômen Ngẫu Lực trong vô số đòn thế và cách ứng dụng có 

khác ở vài điểm sau đây: 

a. Lợi dụng quán tính một cách chủ động (không chờ và nương vào lực của đối phương).  

Đây là những đòn dùng để tấn công. 

b.  Ngẫu lực được áp dụng ở 2 đầu cánh tay đòn và dùng vùng đan điền (trung tâm trọng 

lực) làm trục quay không cố định. Hai lực áp dụng 2 điểm khiến đối phương bị đánh ở 

2 điểm ngược chiều nhau. Nhưng 2 lực này cùng phục vụ 1 mục tiêu là tạo sự mất cân 

bằng đột biến. Vật lý cơ học của 2 lực 

này bổ sung và "mượn trớn" của nhau 

nên lực quay tổng hợp tăng theo hệ số 

lũy thừa, có tác dụng như chong chóng 

của máy bay. Xem Hình 32. 

c.  Do sự liên hoàn và đồng bộ của 2 lực tấn 

công cùng một lúc, chẳng hạn như trong 

đòn chém-quét, nếu không trúng cú 

chém vào mặt thì cũng bị quét ngã ở cổ 

chân. 

d.  Đánh vào 2 điểm cao và thấp tạo ra sự 

bất ngờ và khó lường. Phản xạ của đối 

phương khó lòng nhanh đủ để đoán để đón 

chặn đòn. 

Đề nghị: 

 Giải thích đặc điểm vật lý động lực học 

của hiện tượng mômen ngẫu lực cho môn 

sinh. Có thể dùng hình ảnh để biểu diễn 

một thí nghiệm đơn giản về định lý cơ 

học này trong lớp. 

 Với thành phần nghiên cứu, sáng tạo đòn 

thế mới dựa theo nguyên lý động lực học 

đặc trưng này của môn phái. 
 

3. ÁP DỤNG TRỌNG LỰC: 

Nói đến nét đặc trưng của kỹ thuật môn phái thì không thể không kể đến đòn chân 
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Những điều đáng nhớ về 
Đòn Bẩy 

1. Đặt trọng tâm sức nặng gần điểm tựa 

thì độ dài của cánh tay đòn cần thiết 

để nhấc bổng khối lượng càng ngắn. 

2. Cánh tay đòn càng dài thì lợi thế lực 

càng cao. 

3. Có đến 3 thể loại đòn bẩy. Với đòn 

bẩy loại 3 lực tạo ra yếu hơn lực ép 

nhưng vẫn có ích lợi thực dụng. 

Vovinam. Các đòn chân từ số 5 trở lên đến 21 triệt để áp dụng trọng lực trong khi phối hợp với 

các định lý động lực học khác. Tuy rằng các môn phái khác cũng có những đòn thế đá bay và 

tấn công từ trên cao nhưng các đòn chân của Vovinam có những nét đặc thái mà không nhận 

thấy ở các môn phái khác như: 

a.  Tấn công từ trên cao và triệt để dùng trọng lực để dồn trọng lượng của người tấn công 

lên người chịu đòn (đòn chân 5-21).  Đây là trường hợp hiếm hoặc không nhận thấy ở 

các môn phái khác. 

b.  Khác với đòn chân 5, 7, 8, và 9, các đòn chân bay-kẹp (đòn chân 6, 11-21), không có 

chủ đích dùng Xung lượng để tấn công nhưng chỉ để kẹp chặt đối phương và tấn công 

từ độ cao.   

c.  Các đòn chân bay-kẹp (đòn chân 6, 11-

21) phối hợp trọng lực với lực xoắn của 

hông để tạo một trớn quay. Lực quán 

tính quay phát ra từ hông tạo một sức 

mạnh rất lớn, tác động lên toàn thân 

người chịu đòn, khiến người lãnh đòn 

không thể cưỡng được mà phải té theo. 

d.  Đòn chân kẹp là loại đòn quyết định và 

không lặp lại nhiều lần trong cùng một 

trận đấu vì thế đòi hỏi ở người đánh đòn 

một trình độ kỹ thuật vững vàng, ra đòn 

chính xác và quyết liệt. 

Đề nghị: 

 Nghiên cứu thêm về cách tập té an toàn và 

hữu hiệu. 

 Hướng dẫn môn sinh không dùng Xung lượng trong các đòn chân bay-kẹp vì Xung 

lượng sẽ khiến mục tiêu (đối phương) di chuyển và bị chao đảo nên khó lòng thực hiện 

những thao tác tiếp theo. 

4. ÁP DỤNG LỰC ĐÒN BẨY:  

Một ứng dụng vật lý khác được dùng nhiều trong kỹ thuật Vovinam là đòn bẩy như đã 

trình bày ở phần trên. Từ kỹ thuật khóa gỡ, đánh đòn hông, chiến lược, v.v. và nhiều đòn thế 

khác dùng đòn bẩy. Đòn bẩy cho chúng ta một lợi thế về lực rất mạnh nếu ứng dụng hợp lý. 

Trong Vovinam, các đòn bẩy thường được thực hiện chủ động. Cánh tay đòn càng dài thì lực 

áp dụng càng nhẹ (xem Hình 11 - Đòn bẩy và Mômen quay). Trong các thế vật, kiến thức đòn 

bẩy được áp dụng trong cả những trường hợp đang có lợi thế như để không chế đối phương và 

trong tình huống bất lợi như để hóa giải từ thế bị đè bởi đối phương. 

Đề nghị: 

 Tập cho môn sinh nhận ra các ứng dụng đòn bẩy trong kỹ thuật Vovinam và hướng 

dẫn các áp dụng cho chính xác 

 Giải thích lợi thế của đòn bẩy bằng cách di chuyển điểm tựa để cảm nhận sức ép của 

lực. 
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V. KẾT LUẬN: 

Các võ sư tiền bối của môn phái  đã miệt mài nghiên cứu để tạo ra những đòn thế độc đáo, 

hữu hiệu, v.v. làm giàu cho kho tàng võ thuật Việt Nam. Mặc dù không giải thích bằng ngôn từ 

vật lý nhưng các vị tiền bối đã ứng dụng vật lý theo cảm tính rất tài tình. Nhiều nguyên lý vật lý 

động lực học đã ứng dụng trong từng đòn thế Vovinam qua nhiều hình thức và áp dụng khác 

nhau.   

Ngày nay, nhu cầu hiểu biết và áp dụng căn bản vật lý động lực học vào võ thuật càng trở 

nên cấp bách và thiết thực. Môn sinh được trang bị vốn kiến thức này sẽ cảm nhận những lợi 

ích thực tiễn sau đây: 

 Đòn thế được lý giải theo các định lý Vật lý học sẽ có tính thuyết phục hơn, nhất là với 

môn sinh trẻ 

 Đối với huấn luyện viên, hiểu cặn kẽ căn bản động lực học để lý giải và phân thế chính 

xác, hiệu nghiệm hơn 

 Đối với môn sinh, nắm vững nguyên lý ứng dụng sẽ tự cảm thấy việc tập võ thích thú 

hơn 

 Đối với các nhà nghiên cứu võ thuật, trang bị kiến thức vật lý sẽ giúp chúng ta cải tiến 

và sáng tạo đòn thế Vovinam mới nhằm thăng hoa và làm cho đòn thế của bản phái trở 

nên sắc bén và ngày càng hiệu quả hơn. 

Vật lý động lực học giúp chúng ta nhận định các vấn đề võ học thấu đáo qua cơ sở khoa 

học, và cho chúng ta khả năng lý giải các hiện tượng một cách rành mạch với công thức để đo 

lường và xác định. Ứng dụng nguyên lý khoa học vật lý cùng với cảm tính võ thuật nhạy bén, 

chúng ta có thể nâng đòn thế Vovinam lên một tầm cao mới.     

Hy vọng đề tài này là một bước khởi đầu và mong rằng phần thảo luận trên có khả năng 

kích thích và khai mào cho những nghiên cứu sâu rộng hơn để giải thích và ứng dụng vật lý 

động lực học nhiều hơn trong đòn thế của môn phái trong tương lai. Trên đà tiến hóa của nhân 

loại, đưa ánh sáng vật lý vào võ thuật là một tiến trình hợp lý, hợp thời khi môn phái chúng ta 

đang hội nhập và được giới thiệu rộng rãi vào cộng đồng thế giới. Trong tinh thần cầu tiến cố 

hữu của môn phái, mong rằng đề tài bài viết này sẽ đóng góp một phần nhỏ bé vào công trình 

nghiên cứu để càng ngày càng phong phú hóa võ thuật môn phái Vovinam Việt Võ Đạo. 

Tháng 7-2011 

Môn sinh Lê Đức Hòa 
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