
Danh y Hoa Đà đúc kết 37 bí quyết vàng về sức 

khỏe: Sau 18 thế kỷ vẫn còn vô cùng giá trị 

Danh y Hoa Đà là 1 trong 4 nhân vật nổi tiếng nhất trong ngành Đông y TQ. 

38 bí quyết này từng được xem là "phương châm sống thọ" của rất nhiều 

người. Bạn có thể tham khảo áp dụng. 
  

Muốn sống khỏe mạnh thì phải dựa vào dưỡng sinh 

Danh y Hoa Đà (145 – 208) là một thầy thuốc nổi tiếng thời cuối Đông Hán 

và đầu thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. 

Ông được xưng tụng như một Thần y nổi tiếng không chỉ ở nội bộ đất nước 

Trung Quốc mà còn được biết đến rất nhiều trong các nước đồng văn hóa 

như Việt Nam, Nhật Bản và Hàn Quốc, được xem là một trong những ông tổ 

của Đông Y. 

Ông cùng Đổng Phụng và Trương Trọng Cảnh được xưng tụng làm Kiến An 

tam Thần y, đồng thời cùng với Biển Thước, Trương Trọng Cảnh và Lý Thời 

Trân được xem là 4 vị đại danh y nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử Trung 

Quốc nói riêng và các nước có nền Đông y phát triển nói chung. 

Sau đây là 38 lời dạy của Hoa Đà về sức khỏe và dưỡng sinh, được người 

xưa coi là "Bí quyết vàng". Nếu làm được, bạn sẽ hạn chế được bệnh tật 

phát sinh, cơ thể khỏe mạnh và tuổi thọ được kéo dài. 

 
Chân dung Danh y Hoa Đà 



 

1,Tỏi là một kho báu quý giá, ăn chúng thường xuyên sẽ rất tốt sức khỏe. 

2, Mỗi ngày ăn 2 quả táo, bệnh tật trong cơ thể sẽ không tìm đến bạn. 

3, Mỗi ngày ăn một quả táo tàu, trường sinh bất lão không phải là chuyện 

xa vời. 

4, Quả óc chó giống như một kho báu của núi rừng, ăn vào vừa bổ thận, 

vừa tốt cho não 

5, Sắt không nấu chảy không thành thép, người không chăm sóc sức khỏe 

thì không thể khỏe mạnh 

6, Cà rốt chính là "tiểu nhân sâm", ăn thường xuyên sẽ có tinh thần và thể 

lực tốt. 

7, Cà chua là trái cây có dinh dưỡng tốt, ăn vào sẽ trẻ đẹp và ít bệnh. 

8, Dưa chuột nhỏ là một kho báu cho sức khỏe, ăn hàng ngày có thể giúp 

giảm cân và dưỡng nhan rất tốt. 

9, Ăn cần tây nhiều hơn mà không cần hỏi lý do, vì đây là thực phẩm hạ 

huyết áp rất hữu ích. 

10, Hành lá chấm nước sốt, càng ăn càng tốt. 

11, Ăn một bát cháo đậu xanh vào mùa hè, là một bài "thuốc tiên" trong 

việc giải độc, thanh nhiệt, giảm nóng. 

12, Buổi sáng ăn 3 lát gừng, tốt như việc uống canh nhân sâm. 

13, Phụ nữ nên ăn ngó sen 3 ngày liên tiếp, nam giới nên ăn gừng 3 ngày 

liên tiếp. 

14, Ba ngày không ăn thực phẩm màu xanh lá cây, hai mắt sẽ vàng đi. 

15, Thà ăn cơm không có thịt, nhất định không được ăn cơm mà không có 

canh. 

16, Ăn canh trước bữa ăn, tốt hơn so với uống thuốc. 

 

 



17, Ăn mì/miến nên ăn nhiều nước, để tránh việc (bác sĩ) phải khai đơn 

thuốc. 

18, Buổi sáng ăn muối thì tốt, buổi tối ăn muối thì độc. 

19, Thà thừa đồ ăn trong nồi, còn hơn tích đầy thức ăn trong dạ dầy. 

20, Mỗi bữa ăn nhịn đi một miếng (ý nói ăn ít) thì có thể sống đến 99 tuổi 

(ý nói sống thọ). 

21, Thường xuyên kiêng ăn thịt, giống như thường xuyên chăm sóc cái 

bụng của bạn (tốt cho đường tiêu hóa). 

22, Thà không có thịt để ăn, chứ không thể thiếu đậu để ăn (ăn đậu tốt hơn 

ăn thịt). 

23, Ăn cơm cho chút đường, vừa giàu dinh dưỡng vừa tốt cho sức khỏe. 

24, Phải ăn sáng cho tốt, ăn trưa cho no, ăn tối cho khéo. 

25, Ăn quá nhiều sẽ bị bệnh, ăn uống đúng mức, đúng giờ, đúng tiêu chuẩn 

thì sẽ an toàn sức khỏe. 

26, Ăn uống vội vàng, nuốt thức ăn thô (không nhai kỹ) thì sẽ làm tổn 

thương dạ dày, gây hại đường ruột. 

27, Nếu bạn muốn khỏe mạnh, thức ăn nên được nhai thành bột (ăn chậm 

nhai kỹ trước khi nuốt). 

28, Nếu bạn muốn bách bệnh tiêu tan, nên ăn uống để đói 3 phần (ý 

khuyên ăn no 70% nhu cầu). 

29, Cứ để nước mắt chảy, bệnh tự nhiên sẽ giảm nhẹ (ý nói về tác dụng của 

khóc, không nên kìm nén cảm xúc). 

30, Bậc trượng phu cũng có lúc phải rơi nước mắt, anh hùng bị chảy máu 

cũng phải rơi lệ (ý nói không nên kìm nén đau đớn, ngăn chặn cảm xúc tự 

nhiên). 

 



31, Trong giấc ngủ, nên để cho trái tim ngủ trước, đôi mắt ngủ sau (thư 

giãn tinh thần trước khi ngủ). 

32, Dùng thuốc bổ hay thực phẩm bổ, cũng không bằng việc làm cho trái 

tim khỏe. 

33, Cơm chăm sóc cơ thể, âm nhạc lời ca chăm sóc trái tim và tâm hồn. 

34, Mang trong mình một trái tim trẻ trung, cả đời bạn sẽ không biết đến 

sự già nua. Tâm hồn vui vẻ thì nhan sắc thanh xuân. 

35, Nụ cười làm cho ta trẻ ra. 

36, Mỗi ngày cười 3 lần, khó khăn nào cũng qua, tuổi già sẽ chậm đến. 

37, Thường xuyên mở miệng cười tươi, thanh xuân luôn tồn tại trên khuôn 

mặt bạn. 

 

 
 

Trên đây là những lời khuyên của Danh y Hoa Đà dành cho người dân cách 

đây đã hơn 18 thế kỷ, tuy nhiên cho đến nay, hầu như chúng vẫn còn giá trị 

khoa học và ứng dụng rất cao. Nếu cảm thấy bổ ích, hãy chia sẻ cho bạn bè 

của bạn cùng tham khảo. 

*Theo Health/TT 
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