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Ðông dược dùng thuật ngữ mà người phương Tây nghe chói tai như: phong, thấp, táo, 
nhiệt.... Tuy khác biệt về ngôn ngữ nhưng chữa trị kết quả giống nhau.

Thí dụ: Tây y không nhận ra thấp, nhưng có chữa trị cái mà Ðông y gọi là thấp nhiệt. Tây y 
không dùng danh từ hỏa, nhưng có thể chữa trị cái mà Ðông y gọi thận hỏa vượng, ảnh 
hưởng tới phế. Tây y coi phong không phải là nguyên nhân gây ra bệnh, nhưng thực ra họ 
đã ngăn ngừa được gan phong đưa lên trên đầu và họ đã dập tắt được phong xâm nhập vào 
da. Tuy diễn tả khác nhau về ngôn ngữ nhưng chữa trị lành bệnh giống nhau. Tây y quan 
tâm vào sự cô lập vi trùng hay vi khuẩn và tiêu diệt chúng. 
Thí dụ: Mổ trên đầu để loại bỏ một cục bướu đơn thuần. Ðông y tập trung vào hội chứng, 
triệu chứng rồi đưa ra phương cách chữa trị. Tập trung vào nguyên nhân gây ra bệnh. Bệnh 
có thể ảnh hưởng nhiều phần trong cơ thể và sự liên quan này có thể định bệnh chính xác 
hơn và cho thuốc nhiều hay ít dẫn vào những vùng mà tạng phủ thụ bệnh.

Trong khi Ðông y tập trung vào sinh lý và tâm lý bệnh nhân, môi trường sống, công ăn việc 
làm, các triệu chứng. Tất cả nhưng sự kiện này gọi là hội chứng, đem ra so sánh mà định 
bệnh để chữa trị. Hay còn gọi là sự mất quân bình tạng phủ của từng bệnh nhân. Ðông y 
định bệnh không chú tâm vào bản chất của bệnh và những chi tiết gây ra, nhưng trợ giúp 
nhẹ nhàng làm gia tăng sức đề kháng bằng cách cho thuốc uống tổng quát, nhưng vẫn tập 
trung vào nơi thụ bệnh của tạng phủ. 
Câu hỏi nguyên nhân và hậu quả chỉ là phụ mà câu hỏi chính là” Cái gì liên quan giữa x và 
y, chứ không phải là x sinh ra y. Ðông phương chú tâm vào tổng thể hơn chi tiết. tập trung 
vào hội chứng và sự mất quân bình mà đưa ra phương thức chẩn trị và hồi phục lại sức 
khỏe. 
Chúng ta có thể nhìn thấy một cách rõ ràng hơn bằng cách định bệnh và chữa trị một số 
bệnh nhân nhức đầu và đau bụng do loét bao tử gây ra được bệnh viện tại Trung Hoa trong 
lâm sàng cho biết:
Thí dụ: Một bệnh nhân nhức đầu, dĩ nhiên nhức đầu là do vùng đầu khí huyết không thông, 
hay bị ung bướu v.v...

Ðối với Ðông y định bệnh nhức đầu do tạng phủ nào gây ra nhức ở vùng nào trên đầu: Nhức 
đầu phía trước trán thường liên quan tới bao tử. Nhức hai bên đầu liên quan tới gan và mật. 
Nhức đỉnh đầu liên quan tới thận. Nhức sau ót liên quan tới bàng quang. Sau khi định được 
tạng phủ nào gây ra nhức đầu rồi mới định nhức đầu do khí, huyết, phong, thấp, hàn và 
nhiệt, v.v... 
Ðối với bác sĩ Tây y đau bao tử sau khi soi và chụp quang tuyến tìm ra bị loét bao tử. Các 
bác sĩ chỉ nhìn cái ngọn mà không tìm nguyên nhân nào gây ra loét bao tử và dĩ nhiên cho 
thuốc các bệnh nhân giống nhau.

Nhưng các bác sĩ Ðông y đã định bệnh các bệnh nhân này tuần tự như sau:
- Bệnh nhân thứ nhất sau khi khi ấn bụng cảm thấy đau gia tăng, nhưng chườm khăn lạnh 
bệnh nhân cảm thấy dễ chịu. Bệnh nhân này cơ thể cường tráng, mặt hồng, tiếng nói sang 



sảng, bị bón và nước tiểu vàng. Rêu lưỡi bệnh nhân vàng và trơn. Mạch trường và huyền. 
Bác sĩ Ðông y dựa vào hội chứng này định bệnh: Thấp nhiệt trong tì.

- Ðối với bệnh nhân thứ hai người gầy gò, mặt tái mét, gò má đỏ, lòng bàn tay hay chảy mồ 
hôi, ngủ chập chờn về đêm, hay tiểu đêm, lạnh chân, ra mồ hôi đêm, hay lo sợ và mệt mỏi 
nhất là về chiều. Lưỡi khô và đỏ. Mạch sắc và vi. Bác sĩ định là âm suy ảnh hưởng bao tử.

- Bệnh nhân thứ ba khi nắn bóp và cứu bớt đau nhưng nó chỉ giúp chút chút, vẫn thấy khó 
chịu. giảm đau sau khi ăn, nhưng cũng chỉ tạm thời. Bệnh nhân sợ lạnh, mặt xanh, tự nhiên 
ra mồ hôi ban ngày và ngủ rất nhiều, nước tiểu trong và đi nhiều lần, hay thức dậy giữa đêm 
mặc dù là bàng quang không có nước tiểu, hay e lệ và sợ sệt. Lưỡi ướt và hơi trắng. Mạch 
khổng. Bác sĩ định bệnh là: Thoát hỏa ở trung tiêu.

- Bệnh nhân thứ tư than đau quặn, di chuyển cảm thấy nặng nề, chườm nước nóng thấy 
giảm đau, nhưng xoa bóp bụng thấy khó chịu, mặt trắng bệch, đi cầu hay phân lỏng. Rêu 
lưỡi trắng và dầy. Mạch huyền và hoạt. Bác sĩ định là: Quá nhiều thấp làm ảnh hưởng tì và 
vị,

- Bệnh nhân thứ năm đánh hơi rất nhiều và đau đầu, đau cảm như dao đâm, nắn bóp thấy dễ 
chịu. Dùng nóng hay lạnh áp dụng không hiệu quả. Bệnh nhân hay lo âu, giận dữ, buồn nản 
và đau gia tăng vào kỳ ra kinh. Lưỡi bình thường. Mạch huyền. Bác sĩ định bệnh là gan khí 
phạm tì.

- Bệnh nhân thứ sáu đau dữ dội và như dùi đâm vào bao tử, đôi khi lan qua đàng sau. Ðau 
hơn khi ăn vào và khó chịu khi ấn nhẹ vào bụng. Ðôi khi bị mửa ra máu tươi hay đi cầu ra 
phân đen như bùn và tanh mùi máu. Bệnh nhân gầy gò và sắc mặt trắng bạch. Lưỡi mầu tím 
thẫm và hai cạnh đỏ. Mạch sáp, được định là mất quân bình gây ra huyết ứ trong bao tử.

Ðông y nhìn hội chứng và triệu chứng trong khi Tây y không quan tâm tới. Cho nên chỉ 
định có một bệnh là loét bao tử.

Sau đây mời quí vị theo dõi và suy ngẫm về sự nhận thức của Bác Sĩ Andrew Weil MD tốt 
nghiệp đại học nổi tiếng Harvad tại Boston viết và tôi phỏng dịch sau:
“Ðể tôi đưa ra một thí dụ tại sao có sự khác biệt về triết lý, dẫn tới sự khác biệt về thực 
hành. Ở phương Tây, khoa Tây y chú trọng chính vào sự tấn công từ bên ngoài của bệnh tật 
và phát triển những phương pháp và dụng cụ chế ngự nó. Nhờ vào sự khám phá tuyệt vời 
của trụ sinh trong bán thế kỷ qua và với sự chiến thắng những bệnh tật do vi trùng gây ra 
bằng trụ sinh. Sự thành công tuyệt vời này, đã chế ngự tâm trí con người và đã thuyết phục 
được hầu hết mọi người cho rằng thuốc Tây với kỹ thuật sản xuất là hiệu quả nhất. Không 
cần biết về tốn kém. “Trong khi đó Ðông y, nhất là tại Trung Hoa. Ðông dược đã có phần 
khác biệt về mục đích. Người Á Ðông đã nghiên cứu cách làm sao gia tăng sức đề kháng 
của bệnh tật, và chúng ta có thể giữ được khỏe mạnh bằng cách đề phòng bệnh tật. Trong sự 
học hỏi của bác sĩ Ðông y đã khám phá ra sự tự nhiên của thiên nhiên là chất bổ dưỡng cho 
cơ thể. Mặc dầu Tây y đã phục vụ sức khỏe cho con người rất tốt trong nửa thế kỷ qua, 
nhưng nói về lâu về dài thì sự hữu hiệu không còn như mong muốn khi so sánh với Ðông y. 
“Cái vũ khí nguy hiểm có thể ngấm ngầm đốt cháy gây nên thương tổn đối với ai dùng nó. 
và nó có thể gia tăng dữ dội đối với kẻ thù. Thực sự những bệnh nhiễm trùng, các bác sĩ 
chuyên khoa trên thế giới ngày nay đã đôi khi phải bó tay bởi sự chống trả lại của những vi 
trùng. Vừa ngày hôm nay, tôi đã nhận được một bản tin nghiên cứu lâm sàng của các bác sĩ 
tại Ðại Học Y Khoa Arizona, là nơi tôi giảng dạy, đã chính thức ra thông báo về sự chống lại 
của virus và vi khuẩn là: ‘Tại họa mới’ như sau:



“Trong khi sự tiêu diệt những virus và vi khuẩn được coi như ‘thuốc kỳ diệu’ của bán thế kỷ 
thứ hai mươi, các trung tâm nghiên cứu và chẩn trị đang nhức nhối và lo ngại về sự chống 
lại của những vi trùng đối với thuốc là vấn đề chính trong lâm sàng. Có nhiều giải pháp đã 
đưa ra. Trong kỹ nghệ thuốc Tây đang cố gắng khám phá thuốc mới, ít bị ảnh hưởng đối với 
sự chống lại của vi trùng. Thật là bất hạnh khi các vi trùng đã phát triển nhanh, chống lại sự 
đối kháng của cơ thể... mặc dù với bệnh nhân tại bệnh viện đã được áp dụng tuyệt đối những 
thủ tục kiểm soát nhiễm trùng. Những nhân viên làm việc trong trung tâm bảo toàn sức khỏe 
cần phải biết sự chống lại của các vi khuẩn và virus đang gia tăng phi mã trong lâm sàng trị 
liệu và ảnh hưởng trực tiếp tới sự vô vọng mà bệnh nhân phải chấp nhận. 
“Có nghĩa là bệnh nhân sẽ chết vì bị nhiễm trùng mà bác sĩ không thể chữa bằng trụ sinh 
được nữa. Thực sự trụ sinh đang xuống dốc thê thảm và những bác sĩ chuyên môn đang cố 
gắng tìm phương cách nào đó để trị liệu thay vì chúng ta không còn bao lâu lệ thuộc vào 
nó. 
“Chúng ta có thể quay lại những phương pháp đã được dùng trong bệnh viện vào thập niên 
1920 tới 1930 trước khi có trụ sinh như: áp dụng tuyệt đối cách ly, hy vọng tương lai gần 
phải thay đổi quan niệm để phối hợp và áp dụng trở lại trong triết lý Tây y.”

Trong khi đó sự kháng cự của vi trùng đã không xảy ra đối với chất bổ dưỡng dùng trong y 
khoa đông phương, bởi vì Ðông y đã không dùng thuốc đánh thẳng vào vi trùng, mà là gia 
tăng hệ phòng thủ và ảnh hưởng tới tế bào của hệ miễn nhiễm, giúp bệnh nhân chống lại 
mọi sự nhiễm trùng mà không trực tiếp chống lại vi trùng. Ngoài ra trụ sinh chỉ ảnh hưởng 
chống lại vi trùng, không dùng cho những bệnh tật gây ra bởi vi khuẩn. Sức mạnh của Tây y 
không còn khả năng để chống lại vi khuẩn thấy rõ ràng ở bệnh AIDS.

Ðông dược quan niệm gia tăng sự đề kháng bằng cách phòng bệnh và cho rằng cơ thể có 
khả năng đề kháng tự nhiên chống lại mọi loại vi trùng bệnh tật. Nên quan niệm này đã nổi 
bật trong Ðông dược. Nếu chúng ta áp dụng, đã không bị khủng hoảng về săn sóc y tế ngày 
nay, bởi vì phương pháp đã biết lợi dụng khả năng tự nhiên lành bệnh, đỡ tốn kém rất nhiều 
đối với Tây y ngày nay và cũng an toàn hơn và hiệu quả hơn đối với thời gian.

Tây y chú tâm vào dập tắt bệnh tật, trong khi Ðông y chú trọng vào tự nhiên khỏi bệnh của 
cơ thể mà Trời ban cho. Nguồn gốc bệnh là ngoại cảnh, còn lành bệnh là tự nhiệm. Danh từ 
lành bệnh có nghĩa là tổng thể (making whole) có nghĩa là lấy lại sức lực và quân bình lại 
âm dương. Tôi rất thích thú theo dõi những chuyện bệnh nhân tự nhiên hết bệnh và tôi nghĩ 
quí vị cũng vậy. Có thể trong cuộc đời quí vị cũng đã có gặp trường hợp tự nhiên hết bệnh là 
thường, ngay cả ung thư cũng thế. Ðối với trường hợp này các bác sĩ Tây y tại các trung tâm 
trưởng cũng chỉ cười xòa và cho là kỳ diệu và nghĩ có thể chỉ là tạm thời thay vì vĩnh viễn. 
Ðiều gì đã xảy ra khi một số người lành bệnh do cầu nguyện, phải chăng là cơ thể tự điều 
chỉnh.

Bác Sĩ Andrew Weil muốn kêu gọi sự lưu tâm chung về bản chất tự nhiên từ bên trong làm 
khỏi bệnh, mặc dầu khi chúng ta chữa trị, chúng ta phải áp dụng mang tới kết quả tốt hơn. 
những kết quả này được thể hiện, chẳng qua do sự kích động tự nhiên mà lành bệnh dù dưới 
bất cứ cảnh huống nào, cơ thể có thể được điều động, không cần bất cứ sự kích thích nào từ 
bên ngoài. Nếu chúng ta có sức khỏe tốt, chúng ta nên tìm hiểu về hệ thống tự điều chỉnh 
của thân thể để tăng cường những điều kiện tốt này. Chẳng hạn chúng ta bị bệnh hay người 
thân của chúng ta bị bệnh, chúng ta cần biết về hệ thống này vì nó là tốt nhất để phục hồi 
sức khỏe.



Bác sĩ muốn đưa ra những trường hợp hiển nhiên do tự điều chỉnh lành bệnh mà những 
chứng cớ vẫn còn trong hồ sơ, gồm cả những sự bất đồng ý kiến tại bất cứ tổ chức nào của 
khoa sinh vật học. Những phương pháp tự định bệnh, tự lành bệnh vẫn hiện hữu trong con 
người. Các loại thuốc biết lợi dụng tính tự nhiên lành bệnh này thì kết quả gia tăng hơn là 
dùng thuốc để dập tắt. Trong bài này có nhiều câu chuyện về người bệnh mà tôi đã chứng 
kiến và đã lành bệnh mà thường đã được các bác sĩ tiên liệu là không còn phương cứu chữa 
và chỉ còn sống từng giờ, từng ngày mà lại có thể khả quan với phép chữa trị cổ xưa. Và tôi 
đang thực hiện những điều đó. tôi rất thích thú với những trường hợp đặc biệt này và tôi 
càng ngày càng có nhiều trường hợp và tôi tin tưởng bất cứ người nào hướng tới, sẽ tìm 
được những phương pháp chữa trị khác nhau... Tự hết bệnh thường xảy ra, không phải họa 
hoằn. Chúng ta có thể vô cùng ngạc nhiên về những trường hợp người bị ung thư tự  nhiên 
hết bệnh. Nhưng chúng ta phải chú tâm vào những hoạt động bình thường, hệ thống điều 
chỉnh tự nhiên của con người, như chữa trị những thương tích. Thực sự điều này là bình 
thường, ngày qua ngày làm việc của hệ thống tự chỉnh để lành bệnh vô cùng bình thường.

Chúng ta sẽ tìm thấy ở đây những sự kiện đã được sửa đổi trong cách sống gia tăng hệ tự 
lành bệnh của con người tới mức tối đa gồm: thức ăn, môi trường ô nhiễm, thể dục, giảm 
căng thẳng, vitamins, dược thảo phụ và những dược thảo bổ dưỡng, tất cả những điều này sẽ 
giúp bạn giữ cho sức khỏe tốt. Và ông cũng đề nghị một chương trình tám tuần cho thay đổi 
cách sống, thói quen, những điều này sẽ giúp gia tăng sức mạnh của hệ thống tự điều chỉnh 
cho cơ thể lành bệnh.

Sau khi phân tích sự mạnh yếu của Tây y và Ðông dược và xác định những trường hợp khả 
tín đã dùng thành công cho bệnh nhân. Bác sĩ đưa ra những đề nghị dùng phương pháp tự 
nhiên để giảm thiểu những loại bệnh thông thường, kể cả ung thư là loại bệnh đặc biệt, bởi 
đây là loại bệnh có nhiều hy vọng đối với tự điều chỉnh hết bệnh của cơ thể, nhưng chọn lựa 
cách chữa trị đòi hỏi phải phân tích cẩn thận về điều kiện của mỗi bệnh nhân. Những sự 
nghiên cứu về “Những toa thuốc thường dùng” phải uyển chuyển cân nhắc sao cho các 
trường đại học y khoa hiện tại nên thay đổi để thích hợp với phương pháp trị liệu, làm gia 
tăng sức khỏe và phòng bệnh hơn chữa bệnh. Cho tới ngày nay, một số các bác sĩ và các nhà 
khoa học đã lưu tâm tới những trường hợp tự nhiên hết bệnh. Khái niệm bên trong tự điều 
chỉnh hết bệnh không còn mơ hồ và xa lạ đối với họ nữa. Ông khẳng định rằng, “Chúng ta 
càng nắm vững những khái niệm, chúng ta càng có nhiều kinh nghiệm về tự nhiên hết bệnh 
trong cuộc sống, và chúng ta càng ít phải dùng tới thuốc, vì nó không cần thiết và đôi khi có 
phản ứng không lường và tiêu phí nhiều tiền bạc. Y khoa Ðông phương đã phục vụ chúng ta 
tốt hơn nền y khoa hiện đại vì: nó an toàn hơn, bảo đảm hơn và rẻ hơn. Tôi nói ra điều này 
trong sự cố gắng để giúp mang nó vào y khoa hiện tại.”

Ðiều này đã được thực hiện tại Cleveland Clinic, Ohio, vào tháng 5, 2014. 
Thuốc Ðông dược được bắt đầu cho bệnh nhân tại Cleveland Clinic nhờ vào sự kiên trì và 
thôi thúc của một nhóm người tại Ohio. 
Nhiều năm qua, bệnh viện đã đón nhận châm cứu. nhưng còn lưỡng lự về Ðông dược vì 
chưa hội đủ điều kiện đòi hỏi. Người đứng đầu về châm cứu tại Tanya I, và tại Trung tâm 
Edward MD tán thành Ðông dược (tại Cleveland Clinic) là Jamie Starkey, người cố vấn khả 
tin Tanya Edwards, MD đã đưa ra sáng kiến và đón nhận những sự tranh luận để tìm ra con 
đường mang Ðông dược vào Cleveland Clinic. 
Câu chuyện là làm sao Y khoa Ðông phương trở thành một phần của Cleveland Clinic là 
quan trọng, để chia sẻ với bệnh nhân và những người mong muốn. Bệnh nhân muốn thuốc 
họ dùng được an toàn và có hiệu quả cho sức khỏe. Và bây giờ, bạn có thề thông báo cho họ 



biết những BS tại Cleveland Clinic gửi bệnh nhân đến những người đang hành nghề có bằng 
tiểu bang về Ðông dược (State licensed Oriental Medicin) trong bệnh viện, là người cho toa 
thuốc Ðông dược theo sự yêu cầu của bệnh nhân. Ðây là một bước tiến thực sự khả tín và có 
thể thay đổi quan niệm về truyền thống đối với Ðông dược. Ðiều này giúp gia tăng niềm tin 
đối với thuốc Ðông dược. Bởi vì nó được chấp nhận y lý hàng ngàn năm qua. Nó được dẫn 
chứng cụ thể bởi bác sĩ được huấn luyện tại những trường nổi tiếng về y khoa và phối hợp 
với những học viện săn sóc sức khỏe cao nhất, và có thực chất về Ðông dược.

Tài Liệu Bậc I
Thầy Đỗ Đức Ngọc là người sáng lập ra môn khí công tự chữa bệnh riêng của người Việt 
Nam lấy tên là Khí Công Y Đạo Việt Nam và đã dạy môn này ở Saigon, từ năm 1980 và đã 
truyền bá môn học này từ năm 1993 khi sang định cư tại Canada. 

Khí Công Y Đạo: Là một phương pháp tổng hợp của đông y học cổ truyền bao gồm cách 
điều chỉnh bệnh bằng ăn uống thuộc tinh, cách điều chỉnh bệnh bằng tập luyện cơ thể để 
chuyển tinh lực ra khí lực thuộc khí, và cách điều chỉnh bệnh bằng phương pháp tập thở 
thiền là điều dưỡng tinh thần an vui hòa hợp thuộc thần. Vì tất cả nguyên nhân gây bệnh đều 
do xáo trộn chức năng thần kinh do ăn uống sai lầm làm tinh sai, kém tập luyện cơ thể làm 
khí thiếu, hoặc xáo trộn tâm lý bất thường như giận hờn, ghen ghét, lo âu, sợ hãi, buồn chán, 
làm việc căng thẳng qúa độ khiến thần kinh suy nhược gọi là thần suy.
Tinh sai, khí thiếu, thần suy là do tự mình làm ra. Tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh do sai 
lầm ăn ngủ nghỉ không điều độ và không tập luyện thân thể làm rối loạn chức năng thần 
kinh thì mình phải biết cách tự điều chỉnh lại những sai lầm ấy. Vì thế tập luyện khí công y 
đạo để tự chữa bệnh chính là cách điều chỉnh lại tinh khí thần theo phương pháp tự nhiên 
của y học cổ truyền đông phương.

Định nghĩa từng chữ Khí Công Y Đạo thì Khí là hơi thở, là sự khí hoá, sinh hóa và chuyển 
hóa tinh thành khí, chuyển khí hóa thần. Chữ công là công phu luyện tập hơi thở, công phu 
học hỏi hiểu lý thuyết biết thực hành cách chuyển tinh hoá khí, khí hóa thần. Chữ Y là tìm 
hiểu y lý nguyên nhân gây bệnh và cách điều chỉnh cho khỏi bệnh. Chữ Đạo là con đường 
hướng dẫn y lý đông phương và là con đường tu tâm dưỡng tánh nhu hòa để bảo tồn nội lực 
của tinh khí thần, nội lực của tinh là tinh lực, nội lực của khí là khí lực và nội lực của thần là 
thần lực..
Mục đích của  Khí Công Y Đạo: Là muốn truyền bá phương pháp tự chữa bệnh giúp mọi 
người biết cách điều chỉnh tinh-khí-thần hòa hợp để có tinh lực, khí lực, thần lực, vừa giúp 
mình khỏe mạnh không bệnh tật vừa giúp được tha nhân là những người bệnh khác với tinh 
thần nhẫn nhục, từ bi, bác ái, vị tha, không vụ lợi . 
Tôn chỉ hoạt động : Là tổ chức những khóa học, những buổi sinh hoạt chuyên môn về y lý 
đông y khí công để giúp đỡ mọi người không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, và tuổi tác cùng 
nhau tập luyện tinh khí thần hòa hợp giúp cho thân thể khỏe mạnh,tu tâm dưỡng tánh được 
nhu hòa để bảo tồn nguyên khí, và tự nguyện dấn thân phục vụ tha nhân. 
chương trình gồm ba phần: Phần tập luyện cơ thể bằng động công, phần tập thở thuộc tĩnh 
công, phần y lý đông phương chỉ cách ăn uống và sử dụng khí công day vuốt huyệt để đả 
thông kinh mạch huyệt đạo được chia thành nhiều đề tài chuyên môn như bệnh tim mạch, 
cao áp huyết, phong thấp đau nhức, sốt hàn nhiệt, đau đầu chóng mặt, bệnh tiêu hóa bao tử 
và ruột,bệnh thuộc hô hấp, bệnh tiểu đường v.v...



Sơ lược nguồn gốc hình thành môn khí công y đạo :
Với lòng mong mỏi đi tìm một phương pháp vừa cường thân kiện thể nhẹ nhàng cho mọi 
lứa tuổi vừa chữa được bệnh nội ngoại khoa bổ sung cho cách chữa bệnh bằng thuốc uống 
qúa nhiều loại thuốc bệnh cùng một lúc sẽ gây hại cho cơ thể hơn là lợi, và muốn duy trì 
đuợc sức khỏe và tuổi thọ trong một thân thể minh mẫn thì không cách gì hơn là phải tìm 
hiểu môn học đông y châm cứu cùng tập luyện khí công xem chúng có liên hệ với nhau như 
thế nào.
Năm 1972 Thầy Đỗ Đức Ngọc bị đau cánh tay trái không đưa ra sau hoặc mặc quần áo 
được, 

" Không rõ nguyên nhân, nhưng bệnh càng ngày càng tệ, uống thuốc không bớt, vận khí tập 
như võ thuật hay đưa tay cử động như môn thể thao càng cảm thấy đau, đi châm cứu cũng 
bớt rồi tái lại, mà mỗi lầm châm cứu bằng kim tôi cảm thấy sợ. Mình xem phim hoặc đọc 
chuyện chưởng thấy nhất dương chỉ và điểm huyệt qúa hay, như vậy huyệt là cái gì, nếu hay 
tại sao các thầy châm cứu chữa không hết thì vô lý thật. Tôi bèn mua sách châm cứu của cụ 
Thượng Trúc dò theo các đường kinh mạch, chỗ nào có huyệt cứ bấm thử xem sao, tập bấm 
vào huyệt, cạnh huyệt, trên huyệt, dưới huyệt để phân biệt có gì khác lạ, nghiệm xem khi 
bấm huyệt đau như thế nào, cái đau chạy lan tỏa đến đâu. Thời gian tự học hỏi và mò mẫm 
vô tình bấm phải huyệt Tiểu hải có cảm giác dễ chịu khác lạ, nơi đó không phải là điểm đau 
a thị huyệt nên không dễ tìm, bấm vài lần tôi cảm thấy tay tôi cử động dễ dàng nhẹ nhõm 
hơn, nhưng chưa được kết qủa như ý. Tôi đánh dấu vị trí huyệt đó rồi nhờ một người bạn 
bấm mạnh, nó có cảm giác đau tức lan tỏa cánh tay và vai một lúc rồi sau hết đau, cuối cùng 
bệnh đau tay của tôi khỏi hẳn. Tôi kết luận là huyệt chữa bệnh rất hay nhưng khả năng bấm 
huyệt còn tùy vào lực bấm và cách chọn huyệt để chữa phải đúng bệnh, lệ thuộc vào sự lý 
luận cao siêu của thầy thuốc trong việc tìm nguyên nhân gây bệnh, phải biết bởi hành nào 
trong ngũ hành, bởi kinh nào trong 12 kinh, và phải dùng huyệt nào trong số 360 huyệt, vì 
trong đó có nhiều huyệt chữa những triệu chứng bệnh giống nhau nhưng nguyên nhân khác 
nhau. Khi suy ngẫm lại tại sao mình bị bệnh, tại sao uống thuốc (thuộc tinh ) cũng không 
hết, tại sao châm cứu và vận khí để đả thông kinh mạch (thuộc khí ) không hết, sau đó tôi 
mới biết nguyên nhân do tinh thần (thuộc thần ), vì trước khi chưa bệnh tôi bị khủng hoảng 
tinh thần do công việc làm, khiến khí huyết suy kém gây nên bệnh. Bệnh theo ngũ hành là 
tâm hỏa suy khiến tỳ thổ suy, tay chân yếu khiến khí huyết tắc thuộc khí không thông nên 
vận khí bị đau, mặc dù vẫn ăn ngon, nhưng ngủ không khỏe. Thầy thuốc khi châm cứu 
không biết châm vào huyệt Tiểu hải, mà châm theo công thức bài bản sẵn có, không cần lý 
luận tìm nguyên nhân, không chọn đúng huyệt cần châm, hoặc cũng như thuốc uống thuộc 



tinh cũng không giải được chỗ khí bị bế tắc mặc dù cho thuốc đúng bệnh. Tôi chợt có nhận 
xét các ông thầy thuốc, các võ sĩ, các vận động viên, các nhà châm cứu, cũng có lúc bệnh 
mà tự chữa cho mình không được.
Bởi vì nơi đau bị tắc khí huyết, nếu là thầy thuốc bị bệnh tự chữa bằng thuốc uống mà 
không khỏi, như vậy phải cần phối hợp thêm cách chữa tập cho thông khí bằng vận động 
hoặc giải tắc bằng huyệt.
Nếu thầy châm cứu bị bệnh tự chữa bằng châm kim để thông huyệt nhưng không đủ khí lưu 
thông chỗ đau vì cơ thể thiếu huyết không tiết ra nội dược sẽ không hết, nên cần phải cầu 
thêm thuốc bên ngoài.
Nếu các vận động viên bị bệnh khi vận khí càng đau thêm thì phải cần biết giải huyệt những 
nơi bị tắc.
Tóm lại một bệnh muốn chữa khỏi phải chữa đủ cả ba yếu tố tinh-khí-thần hòa hợp gồm bổ 
tinh chất bằng ăn uống thuốc men đúng, vận khí thông kinh mạch, và dưỡng thần không bị 
nội ngoại cảnh chi phối cảm xúc giận buồn lo lắng ..như vậy chỉ có tập khí công mới hội đủ 
3 yếu tố để tự chữa bệnh. Tôi đã có sẵn kiến thức về đông y dược trong thời gian hành nghề 
thu mua và chế biến thuốc thành phẩm đông y , trước đó tôi cũng tập luyện võ thuật và đang 
nghiên cứu cách chữa bệnh bằng huyệt, trong ba điều kiện tinh-khí-thần hòa hợp tôi đã có 
hai, chỉ cần làm sao làm chủ được tâm lý thần kinh, luyện thần giữ cho tinh thần nhu hòa, 
tâm bình để có thể kiểm soát điều hòa được chức năng khí hóa trao đổi chất trong cơ thể 
được quân bình không bị nội tâm hay ngoại cảnh chi phối bởi tham sân si thất tình lục dục 
làm xáo trộn khí huyết mà gây nên bệnh, chính những thay đổi tâm lý thần kinh đó, tưởng 
không có gì hại, nhưng thật ra nó cũng đã là một xung kích âm thầm phá hoại cơ thể như 
một độc dược, thí dụ như sự sợ hãi đã làm tim đập nhanh, mặt tái mét, nổi da gà, rối loạn 
nhu động ruột, đôi khi vãi đái ,rối loạn nội tiết, ức chế bao tử bài tiết dịch nên chán ăn rối 
loạn chức năng khí hóa.

Tình cờ một duyên may đến, tôi được trao đổi kinh nghiệm chữa bệnh với Cha Bùi đức 
Tiệp, cựu hiệu trưởng Trường Trung học Nguyễn bá Tòng, thời gian lúc đó cha cũng đang 
nghiên cứu châm cứu và khí công. Cha đưa cho tôi Cẩm nang tập thở khí công luyện tinh 
hóa khí, luyện khí hóa thần. Khi tôi tập một thời gian, đến chỗ không hiểu nhờ cha giảng 
giải, cha cho biết cha không phải là tác giả của cẩm nang, mà nó xuất phát từ Bác Tám ở 
Tam tông Miếu, và cha đã giới thiệu cho tôi đến gặp. Bác Tám cũng cho biết có tập được 
một thời gian rồi ngưng vì cũng không hiểu chỗ cao siêu vi diệu xuất xứ từ lời dạy qua 
giáng bút cơ mật của Cao Đài giáo. Bác thấy tôi có căn cơ học nhanh, bác cho tôi tham khảo 
thêm những tài liệu bí truyền bổn giáo để tự học lấy lên cao hơn, theo một pháp môn gọi là 



Đại thừa cửu chuyển, căn bản hít thở là khai thông tiểu chu thiên, đại chu thiên, pháp luyện 
chuyển tinh thành khí, pháp luyện chuyển khí thành thần, pháp luyện chuyển thần hoàn hư, 
tập từng bước từ sơ nhất chuyển đến cửu chuyển, mỗi một lần chuyển là một sự thay đổi 
tiến bộ theo sự chỉ dạy của tổ sư bổn giáo, khi chưa đạt được những ấn chứng mới thì cứ tập 
ở mức cũ bao giờ có sự chuyển đổi bậc, sẽ chứng ngộ được những kinh nghiệm theo cơ bút 
đã giảng, hiện nay tôi vẫn tập chưa xong hết cửu chuyển, nhưng đã có kinh nghiệm phổ biến 
những lợi lạc cho người khác học được từ sơ nhất chuyển đến tứ chuyển được tạm chia 
thành 6 cấp, cấp 6 khai mở hỏa xà phải diệt dục dành cho những người lớn tuổi không còn 
ham mê sắc dục, loại khí công này dùng để tu tánh luyện mạng, từ sơ nhất chuyển đến tứ 
chuyển giúp cho thân thể khỏe mạnh, thân tâm an lạc. Từ ngũ chuyển đến cửu chuyển thuộc 
về siêu hình học dùng để phát triển tâm linh. Trong qúa trình tập luyện cửu chuyển đều theo 
đồ hình Tu Chân Nội Lý Đồ, vừa tổng hợp thông kỳ kinh bát mạch, đi theo vòng Nhâm-Đốc 
thông tiểu chu thiên và đại chu thiên vừa luyện thần hoàn hư để phát triển nội lực của tinh-
khí-thần để có được tinh lực, khí lực, thần lực .
Sau một thời gian tập luyện chứng nghiệm được chỗ vi diệu, Bác Tám mời tôi truyền lại cho 
các vị đạo trưởng từ các tỉnh về tu học, từ lúc đó môn Khí Công Y Đạo chính thức ra đời và 
được giảng dạy lớp đầu tiên cho các thầy thuốc châm cứu nơi Tam tông miếu trước khi tôi 
rời khỏi Việt Nam để sang Canada."

Tinh Khí Thần
Sự lợi ích của tập thể dục khí công y đạo
Trước phong trào của quần chúng đua nhau tìm học khí công tự chữa bệnh để thay thế cho 
cách chữa bệnh bằng thuốc hiện nay đã không thể nào tránh khỏi những phản ứng phụ khiến 
cho cơ thể chưa khỏi được bệnh cũ lại mang thêm bệnh mới do sự tương phản của thuốc 
làm cho mọi người càng ngày càng lo sợ mỗi khi có bệnh. Đó là lý do tại sao thời đại ngày 
nay mọi người đều quan tâm tìm hiểu cách chữa bệnh bằng khí công để thay thế thuốc.
Tuy nhiên, không phải khí công nào cũng có thể chữa bệnh được. Chúng ta thường biết đến 
khí công tài chi của Trung quốc rút ra từ võ thuật Thái cực quyền của Tổ sư Trương tam 
Phong, kết hợp giữa khí công hơi thở và động tác theo biến động âm dương trong thái cực 
đồ, loại này thích hợp cho người lớn tuổi tập luyện thể lực bằng những động tác nhẹ nhàng 
chậm rãi dùng để dưỡng sinh, yoga cũng là loại khí công tập thể lực nhẹ nhàng của Ấn độ, 
ngoài ra còn các loại khí công thuộc các trường phái Lão học luyện hơi thở qua ba đan điền 
trên cơ thể tạo ra đời sống toàn vẹn về vật chất, tinh thần và tình cảm của con người, ba yếu 
tố đó là tinh-khí-thần, lấy tâm pháp diệt ái dục để tinh đầy đủ hóa thành khí, luyện khí hóa 
thần, thần vững vàng không dao động sẽ hòa đồng nhịp sinh học với môi trường thiên nhiên 
trong vũ trụ gọi là thần hoàn hư, thì thân nào mà bệnh tật, nên phương pháp này còn gọi là 
phương pháp luyện đơn trường sinh. Trường phái Phật học do Tổ sư Đạt Ma sáng lập mục 
đích cường thân kiện thể giúp thể lực khỏe mạnh để tu tâm luyện tánh không trở ngại, ngoài 
võ công vừa nhu vừa cương, vừa có nội lực ngoại lực, đó là võ thuật thiếu lâm, còn có loại 
khí công nhẹ nhàng cho người lớn tuổi tăng cường thể lực là Đạt Ma Dịch cân kinh. Thần y 
Hoa Đà chế ra môn khí công phòng bệnh và chữa bệnh gọi là Ngũ cầm hí ( hổ, báo, rồng, 



hạc, rắn) để chữa bệnh phù hợp với ngũ tạng. Thiết bố sam khí công thịnh hành ở Trung 
quốc khoảng năm 1000 trước công nguyên, mục đích vận khí trong gân cốt, có công dụng 
tái sinh tủy xương sinh ra huyết cầu trong nội tạng và vận khí bảo vệ lớp da thành mình 
đồng da sắt, sau này những người bán thuốc dạo thường áp dụng biểu diễn kết hợp với múa 
quyền cước người ta gọi là sơn đông mãi võ.

Cho đến ngày nay khí công trên thế giới đã phát triển lên đến hàng ngàn loại khác nhau, 
nhưng tạm chia thành bốn loại, loại khí công yoga hoặc thiền, khí công võ thuật, khí công 
dưỡng sinh phòng bệnh và khí công chữa bệnh. Riêng khí công chữa bệnh có hai loại, loại 
khí công nội lực truyền khí từ thầy thuốc sang bệnh nhân giúp bệnh nhân khỏe mạnh hết 
bệnh tật, loại khí công bệnh nhân được thầy thuốc hướng dẫn phải tự tập lấy các bài tập 
riêng cho phù hợp với bệnh của tạng phủ mình giúp cơ thể tự tạo ra thuốc từ hệ nội dược 
( système endocrine ) để chữa bệnh, loại khí công tự chữa bệnh này đang được ngành y trên 
thế giới nghiên cứu .
 
Khí công bắt đầu được nghiên cứu ở nhiều quốc gia do các bác sĩ vừa am tường phương 
pháp tây y, vừa nghiên cứu học hỏi đông y châm cứu, vừa luyện tập khí công qua cách thở 
hoặc qua các động tác theo hơi thở thấy có kết qủa kiểm chứng theo tiêu chuẩn tây y về 
những thay đổi của cơ thể bằng những thông số cân đong đo đếm được thành phần máu cụ 
thể qua những kiểm nghiệm bằng máy móc và bằng những biểu đồ điện tâm đồ, điện não 
đồ, điện phế đồ đo phế dung về tác dụng có lợi ích của khí công . Ở Pháp có giáo sư bác sĩ 
châm cứu Nguyễn văn Nghi đã viết, dịch và giảng dạy châm cứu theo kinh điển Hoàng đế 
nội kinh và viết về khí công theo cách nhìn của một nhà khoa học thực nghiệm và Bác sĩ 
Nguyễn tối Thiện thuộc nhóm Nghiên cứu và thực hành thiền quán ở Pháp cũng đã nghiên 
cứu những lợi ích cho sức khỏe khi tập thở thiền. Ở Việt Nam có giáo sư bác sĩ Ngô gia Hy 
người đã tập luyện khí công để tự chữa bệnh cao áp huyết cho mình khỏi bệnh và sau đó 
vừa tập vừa thực nghiệm những kết qủa khi tập khí công qua những cách thở khác nhau, đã 
mang lại cho chúng ta thêm niềm tin vào môn khí công nhờ vào những công trình nghiên 
cứu của giáo sư thấy có lợi cho cơ thể đối với hệ hô hấp, tuần hoàn tim mạch, hệ tiêu hóa, 
hệ thần kinh, hệ nội tiết, các tuyến hạch và đối với giấc ngủ. Ngoài ra còn có những kết qủa 
nghiên cứu của Đại học Harvard, Tokyo, và ở Viện Khí công trị liệu Trung quốc, cũng cho 
thấy khí công có thể chữa được các bệnh sau đây :

Đối với hệ hô hấp :
Mỗi khi thay đổi cách thở khác nhau đều làm thay đổi phế dung, cách thở khí công là chậm, 
nhẹ, sâu, lâu, đều làm tăng chỉ số thông khí phổi từ 70-83 lít/phút, gọi là khí tăng cường hay 
tông khí sẽ thúc đẩy toàn bộ các khí khác trong cơ thể hoạt động mạnh hơn, chỉ có các vận 
động viên thể thao, người tập võ, tập thở khí công mới có tông khí .Theo đông y, khi hít vào 
sâu tới bụng thì phổi đưa khí vào thận, khi thở ra tông khí giúp phổi khuyếch tán ra da, và 
sự thay đổi nồng độ CO2, và Oxy cũng thay đổi tăng hay giảm tùy theo cách thở và mục 
đích chữa bệnh, nên có cách thở để bảo vệ da lông không cho thoát mồ hôi chống lạnh với 
môi trường bên ngoài như thời tiết để phòng bệnh cảm cúm, có cách thở cho thoát mồ hôi 
giải nhiệt trong bệnh sốt, có cách thở làm giảm tiêu thụ oxy làm cho cơ thể quen chịu đựng 
với môi trường thiếu oxy, có cách thở cho tăng hấp thụ oxy để làm tăng hồng cầu, còn nồng 
độ oxyde carbone tăng ở mức độ vừa phải gây hưng phấn trung tâm hô hấp có lợi trong điều 
trị bệnh viêm phế quản kinh niên, suyễn, thở khó..

Đối với hệ tim mạch :



Thở khí công quán tức, sổ tức, theo dõi hơi thở có thể làm chủ hệ thần kinh, tức gián tiếp 
kiểm soát hệ thần kinh thực vật, vì thở vào làm hưng phấn hệ giao cảm và ức chế đối giao 
cảm, khi thở ra làm hưng phấn đối giao cảm và ức chế giao cảm, do đó nếu thở vào thở ra 
lâu bằng nhau đông y gọi là quân bình âm dương là làm quân bình chức năng nội tạng. Có 
những cách thở vào nhiều hơn ra hoặc ra nhiều hơn vào, hoặc thở tăng nội lực có thì ngưng 
thở giữ khí lâu hay mau giữa hai thì thở vào thở ra tùy theo mục đích cần chữa bệnh. Khí 
thở còn tùy vào vị trí khí đến đâu trong ba vị trí của đan điền. Nếu thở bằng ngực làm tăng 
nhịp tim trong giai đoạn thở vào và làm co thắt mạch ngoại biên. Nếu thở bằng bụng thì 
ngược lại giảm xuất lượng tim và nhịp tim nhưng làm giãn mạch ngoại biên. Nếu thư giãn 
làm tăng hiệu lực của thở bụng và cơ hoành ( nơi đan điền thần ) làm tim đập chậm, giãn 
mạch ngoại biên có tác dụng làm hạ áp huyết .Thì nín thở giữa hai thì thở vào ra làm chậm 
nhịp tim rõ rệt sẽ làm tăng lượng máu vào tim và não. Như vậy tùy theo cách thở, qua 
những kết qủa thử nghiệm khí công đã chữa được bệnh áp huyết cao, thất nhịp tim do thần 
kinh ( arythmie cardiaque d’origine nerveuse ) phong thấp các van tim (rhumatisme 
valvulaire cardiaque ), bệnh huyết kết tĩnh mạch (thrombophlébite ).

Nếu một người bệnh thở nhanh bằng ngực, hơi thở không sâu xuống bụng và hơi thở không 
chậm như kiểu khí công sẽ làm giảm lưu lượng máu vào tim và não chứng tỏ bất ổn về tâm 
thần do tác động xung kích từ bên ngoài và sẽ không kiểm soát được cơ thể chống bệnh tật 
do môi trường bên ngoài xâm nhập, ngược lại thở bụng ở đan điền thần, thể tích khí lưu 
thông cao khoảng 500 ml, càng xuống sâu dưới rốn ( đan điền tinh ) thông khí cao hơn 
nhiều nữa sẽ làm tăng nồng độ oxyde carbone trong phế nang và làm tăng hoạt tính đối giao 
cảm, nhịp tim chậm lại, oxy và máu vào tim, não nhiều hơn. Nếu kiểm soát được hơi thở sâu 
giúp tâm bình hóa giải được tất cả xáo trộn khí huyết gây ra bệnh. Giả sử một người có bệnh 
khó thở, hoặc bệnh nhiễm trùng, tỷ lệ hồng cầu bạch cầu bất bình thường phải chỉnh bằng 
thuốc để tăng hồng cầu, hoặc tăng hay giảm bạch cầu cho tình trạng trở lại bình thường, 
nhưng hơi thở bất bình thường lại làm cho tỷ lệ máu không ổn định, thì chính cách tập thở 
khí công làm thay đổi tỷ lệ oxy và oxyde carbone cũng có thể tái lập quân bình trở lại bình 
thường. Vai trò của oxyde carbone rất quan trọng, nồng độ cao vừa phải làm giãn mạch làm 
tăng lưu thông máu để oxygène hóa các mô, đào thải những dị hóa acide có lợi, tăng oxy và 
máu cho não phòng chống lão suy, chữa bệnh hay quên do thiếu máu não, làm mạnh cơ tim. 
Nếu thở bằng phổi, khí chỉ ở phần ngực làm tăng thông khí phổi nhưng co thắt mạch não và 
co thắt mạch tim và làm ức chế chuyển hóa oxygène từ huyết sắc tố sang tế bào làm thiếu 
máu não và thiếu máu cho tim tuần hoàn, cho nên khi thấy một người bệnh chỉ thở phần 
ngực trên sẽ không có tông khí, không đủ oxy cho tim và não, bệnh sẽ càng ngày càng trở 
nặng, kiểm nghiệm kết qủa thành phần máu càng ngày càng tệ hơn, nhất là những người có 
bệnh tim mạch hay bệnh mạch vành mà chỉ thở ngực làm co thắt mạch vành dễ gây ra tình 
trạng nhồi máu cơ tim. Thở khí công là tập thở nhẹ bằng bụng mà nhìn cơ hoành như không 
thở, mục đích không làm tăng thông khí phổi để không ảnh hưởng đến nhịp tim, chỉ cần khí 
tụ tại đan điền tinh, ngược lại nếu cũng thở vào bụng nhưng thở nhanh và sâu làm cho nhịp 
tim thay đổi lại có tác dụng đưa lượng máu vào cơ xương và trán, nhưng giảm lưu lượng 
máu tuần hoàn ra tứ chi làm tê các đầu tay và chân.

Trường hợp thở ra dài hơn thở vào theo hai thì theo công thức 1-2 ( thở ra lâu gấp 2 lần thở 
vào) hoặc ba thì theo công thức 1-4-2 ( thì ngưng thở lâu gấp 4 lần thở vào) làm hưng phấn 
đối giao cảm và ức chế giao cảm mục đích làm nhịp tim chậm lại, tăng lượng máu cho não 
và tim, và giúp cho tâm được bình an.



Đối với hệ tiêu hóa :
Tập khí công phải uốn lưỡi lên vòm họng trên để nối mạch Nhâm-Đốc ở phần trên gọi là 
thượng kiều, còn nhíu hậu môn là nối mạch Nhâm-Đốc ở hạ kiều, khi cuốn lưỡi có lợi cho 
chức năng tuyến nước bọt làm tăng cường bài tiết nước miếng giúp tiêu hóa thức ăn ngay từ 
khi thức ăn vào miệng, giúp thận thủy biến thành thận khí lên gốc lưỡi điều hòa hỏa khí của 
tim, giữ cho thân nhiệt bình thường, cổ họng không khô khát và đầu lưỡi cũng là khiếu của 
tâm cuốn lên trên nối được dòng khí qua tuyến tùng lên đỉnh đầu làm tăng cường hệ thần 
kinh điều khiển chức năng của phủ tạng.
Khi hít thở bụng bằng tĩnh công hoặc động công cúi ngửa làm tăng cường nhu động ruột sẽ 
kích thích mau đói, ăn ngon, ngược lại nếu một người bình thường có bệnh ăn xong mà tiêu 
hóa chậm làm chán ăn thì sau khi tập khí công, thức ăn trong bao tử được co bóp chuyển 
hóa nhanh.

Về phương diện dinh dưỡng :
Bao tử chứa thức ăn, tỳ bao gồm tụy tạng sẽ chuyển hóa thức ăn, tỳ mạnh thì ăn ngon, mau 
đói, chuyển hóa đường qua insulin và glucagon, tỳ suy ăn mất ngon, no qúa làm tổn thương 
tỳ khí hại chức năng chuyển hóa sẽ bị bệnh tiểu đường, còn đói qúa tổn thương vị khí.

Về phương diện huyết học :
Tỳ vừa dẫn khí, thông huyết, chuyển hóa thức ăn thành huyết nuôi cơ bắp, tái tạo tế bào. 
Khí của vị đi xuống là thuận khi thở vào, tỳ khí đi lên khi thở ra, nên muốn mạnh vị khí cần 
thở vào nhiều, giúp chuyển hóa nhanh, cần thở  ra nhiều hơn thở vào sẽ làm hưng phấn đối 
giao cảm tăng tiết insulin, có lợi để chữa bệnh tiểu đường bằng khí công thay thế thuốc 
chích insulin từ ngoài vào cơ thể, còn nếu muốn điều hòa quân bình khí của tỳ vị thì thở vào 
thở ra bằng nhau.
Như vậy tập khí công đã chữa được những bệnh như ăn uống không tiêu, no hơi sình bụng, 
ợ chua, bón kinh niên, loét bao tử và ruột non ( ulcère gastro duodénal ), viêm bao tử kinh 
niên (gastrite chronique ), viêm ruột mãn tính ( entéro colitechronique ), viêm gan mãn tính 
( cirrhose du foie), viêm túi mật  ( cholécystite ).

Đối với hệ thần kinh :
Tùy theo phương pháp tập để hưng phấn hay ức chế loại thần kinh nào. Nếu quán tức ( theo 
dõi hơi thở ) hoặc sổ tức ( đếm số hơi thở ) vào vùng đan điền nào ( tinh-khí-thần) và bằng 
cách dẫn khí, tụ khí, dồn khí, đều làm thay đổi chức năng thần kinh não, làm hưng phấn hay 
ức chế hệ phản xạ. Đối với khí công quan trọng là điều tâm, điều thân, điều ý.

Dùng tâm kiểm soát hơi thở để làm chủ hệ thần kinh thực vật, loại bỏ được những phản xạ 
nội cảm thụ hoặc ngoại cảm thụ bất lợi cho cơ thể, điều tâm có tác dụng hưng phấn vỏ não ở 
một vùng theo ý muốn và làm ức chế vỏ não ở vùng khác, nhưng ức chế hay hưng phấn 
không qúa ngưỡng để thần kinh không bị căng thẳng, ức chế giác quan và cảm xúc để ngoại 
cảnh hay nội cảnh không làm ảnh hưởng biến đổi xấu cho sức khỏe cơ thể. Điều thân và 
tĩnh công ức chế phản xạ vận động cơ khớp. Điều ý gián tiếp ức chế hệ lưới và vùng dưới 
đồi qua vỏ não giúp hạn chế hay loại bỏ phản xạ có hại cho cảm xúc. Khi bế quan chuyển ý 
vào trong theo dõi sự sinh hóa chuyển hóa, như nhịp đập của mạch, lực di chuyển của khí, 
nhiệt độ thay đổi từng vùng..lúc đó sẽ không bị ảnh hưởng môi trường và ngoại cảnh bên 
ngoài tác động vào cơ thể khiến cho khí chạy loạn gây xung động bên trong, tất cả khí của 
hơi thở lúc đó đang giúp ngũ tạng khí, nguyên khí, chuyển hóa cốc khí thành vinh khí, vệ 



khí giúp cơ thể khỏe mạnh sung mãn, tinh thần sảng khoái, tiêu trừ bệnh tật như thần kinh 
suy nhược (dépression nerveuse), bệnh tâm thể (maladiepsycho-somatique), loạn trương lực 
thần kinh thực vật  (dystonie neuro-végétative), tạng co giật (spamophilie), chứng ưu tư 
(anxiété ), loạn tâm thần ám ảnh (névroseobsessionnelle ), đau nhức do thần kinh (douleurs 
nerveuses oud’origine mal définie), đau dây thần kinh (névralgie faciale,intercostale), viêm 
dây thần kinh (névrite, polynévrite ), đau nhức thần kinh gân cơ (fibromyalgie ).

Đối với giấc ngủ :
Giấc ngủ và thở khí công có những điểm tương đồng là toàn thân buông lỏng làm giãn nở 
huyết mạch ngoại biên, nhắm mắt yên lặng, thở nhẹ, đều, không bị ngoại cảnh chi phối, 
nhưng khác nhau về kết quả, khí công chủ động tập trung tư tưởng cao loại bỏ tạp niệm 
trong lúc tỉnh thức làm chuyển hóa cơ bản giảm, tim đập đều chậm, thở thiền làm lắng đọng 
vọng tưởng, vọng niệm, thành kiến, ký ức, lo buồn sợ hãi, và tỉnh thức sáng suốt để ghi 
nhận trực tiếp tất cả những nguồn rung động bên ngoài và bên trong cơ thể. Tâm thức lúc đó 
đạt tới một trạng thái tự do tuyệt đối không bị vẩn đục bởi phiền não, chấp ngã, chúng ta sẽ 
khám phá ra được một thế giới nội tại bình an.
Khoa học đã ghi nhận được sự thay đổi của sóng não trong 4 giai đoạn :
-Giai đoạn sóng Beta 13-20 hertz khi làm việc.
-Giai đoạn sóng Alpha 8-13 hertz khi nghỉ ngơi.
-Giai đoạn sóng Theta 4-7hertz khi thiền còn tỉnh thức, nó cũng là giai đoạn buồn ngủ, hôn 
trầm.
-Giai đoạn sóng Delta 1-3 hertz là giai đoạn ngủ sâu.
Quan sát hơi thở một bệnh nhân nằm thở bình thường qua nhiều giai đoạn :
a-Giai đoạn chưa tập trung ý vào hơi thở ( sóng beta ): Hơi thở không đều, ngắn hơi, nhanh, 
đứt đoạn, đếm được 20-30 hơi trong một phút.
b-Giai đoạn thở đều (sóng alpha): Hơi thở đều, ngắn, nhẹ, nhanh, cũng nhịp 20-30 hơi trong 
1phút.
c-Giai đoạn tập thở có ý thức, có kiểm soát ( sóng theta ): Khi mới tập, hơi thở chưa đều 
nhưng thở sâu và lâu hơn, số lần thở giảm đi trong nửa giờ đầu. Nếu còn tiếp tục tỉnh táo tập 
thở, số lần thở sẽ giảm nữa, khoảng 12 -16 hơi. Ngược lại, nếu rơi vào hôn trầm ( mê đi mà 
không hay biết ) sẽ đi vào giấc ngủ ngon. Sóng Theta xuất hiện trên điện não đồ, tâm được 
bình an, thần kinh và gân cơ thư giãn, giảm co thắt đau nhức. Nếu xét nghiệm hàm lượng 
lactose trong máu khi ngủ sẽ giảm so với lúc thần kinh bị căng thẳng, khi xáo trộn tâm lý, 
hàm lượng lactose trong máu tăng cao.
d-Trong trạng thái còn tỉnh thức để theo dõi hơi thở, sẽ trở thành thói quen đều đặn, sẽ tạo 
được nhịp thở sinh học 6-8 hơi trong 1 phút, giúp khí huyết lưu thông đều, sự tiêu thụ năng 
lượng sẽ giảm, không bị tiêu hao lãng phí, sự biến dưỡng căn bản (métabolisme basal) 
xuống mức tối thiểu, ăn ngủ ít mà vẫn khỏe như các vị thiền sư.
e-Giai đoạn ngủ:
Sau khi tỉnh thức để theo dõi hơi thở ở giai đoạn sóng Theta, có được nhịp thở sinh học 6-8 
hơi trong một phút thì khi ngủ nhịp thở sinh học 6-8 hơi vẫn được duy trì. Đây chính là giai 
đoạn chữa bệnh bằng giấc ngủ có ý thức.
Các nhà Yoga khi ngủ, chúng ta thấy hình như không thở, vì hơi thở rất nhẹ, hơi vào như sợi 
chỉ chứng tỏ số lượng oxy vào ít, nhưng thiền, sự tiêu thụ oxy trong cơ thể còn ít hơn so với 
khi ngủ, cho nên 1 giờ thiền có gía trị bằng 2-3 giờ ngủ, và chúng ta cũng có thể giải thích 
tại sao các nhà yoga có thể giam mình trong một hòm kín mà không chết ngộp. Điều đó 
chứng tỏ tập khí công thiền làm cho nhịp tim chậm lại, làm giảm trương lực cơ và làm giảm 
áp huyết.



Đối với hệ nội tiết :
Theo đông y và tây y, thận có vai trò điều hòa áp huyết qua hệ thống renin-aldosteron.Renin 
do thận bài tiết, angiotensin do gan bài tiết, aldosteron do tuyến thượng thận (thận dương) 
bài tiết. Khi áp huyết bị giảm, thận tăng bài tiết renin làm tăng áp huyết bù trừ, khi thận 
thiếu máu cục bộ làm renin tăng sẽ tăng áp huyết gọi là hội chứng tăng áp huyết do thận.
Thận cũng bài tiết prostaglandin (P.G.E2) giãn mạch để điều hòa lưu thông máu trong thận, 
điều hòa chuyển hóa nước và tái hấp thụ natri, tuyến thượng thận hoạt động tốt theo đông y 
làm mạnh xương, đen râu tóc, tăng tuổi thọ, thay đổi tế bào não chống lão hóa, theo đông y, 
nếu chức năng thận âm, thận dương mạnh sẽ nuôi gan theo quan hệ mẹ con trong ngũ hành, 
có lợi trong việc điều trị bệnh giác quan như viêm võng mạc (rétinite ), teo thần kinh thị 
giác (atrophie optique), mất thể thăng bằng (trouble d’équilibre), suy thị giác và thính giác 
không do chấn thương. Theo tây y tuyến thượng thận tạo kalicrein làm giãn mạch, tạo 
dihydrocholecalciferol 1;25-(OH2)O3 có tác dụng chuyển hóa calci lấy từ chất bổ của thức 
ăn, chất này giống như loại xúc tác giúp chế biến thức ăn thành calci để nuôi xương, giống 
như trong cơ thể của động vật trâu, bò, lừa, ngựa.. chỉ ăn cỏ khô, trong cỏ không có thành 
phần calci nhưng nhờ chất tạo xương của tuyến thượng thận làm cho xương cốt phát triển 
cứng mạnh, do đó đông y quan niệm muốn bổ xương phải bổ thận để tuyến thượng thận 
mạnh sẽ chuyển hóa chất bổ của thức ăn thành chất xương, chất xương theo quan niệm đông 
y không phải chỉ là chất bột calcium mà xương cứng, dẻo, bền, có sớ chắc, nhờ ở Vitamine 
A-D có trong dầu cá, chất sulfure, phosphore có trong các thức ăn như chuối, cá, mè 
đen..Ngoài ra đông y và tây y cũng coi trọng tuyến thượng thận hay thận dương Mệnh môn 
làm tăng cường chức năng thận, điều hòa thận thủy và tâm hỏa, điều hòa áp huyết và tăng 
sinh hồng cầu, huyết bản và sinh tủy do chất erythropoietin có trong tuyến thượng thận. 
Chất cortisone được sản xuất từ tuyến thượng thận khi cần thiết để chống viêm, điều hòa 
chuyển hóa nước, giữ nước lại trong ngăn ngoại bào chuyển hóa protein, đường, và mỡ. 
Chất Dopamin hoạt tính alpha co mạch ngoại biên, có hoạt tính beta đối với tim, làm giãn 
động mạch thận làm tăng siêu lọc tiểu cầu, tăng bài tiết thải natri .

Một điều kỳ diệu của đông y khí công vẫn thường áp dụng theo quy luật ngũ hành, con hư 
bổ mẹ. Khi thận hư yếu không tạo ra xương và máu, tây y chữa trực tiếp  vào thận bằng 
cách tái  tạo lại các chất mà  tuyến thượng  thận thiếu như  chất cortisone, chất
adrenalin, dopamin..ngược lại đông y chữa bổ thận thủy là bổ phế kim mẹ của thận, làm 
mạnh thận dương chính là hơi thở tông khí có được trong khi tập khí công.
Nếu thở chậm, nhẹ, sâu, lâu, đều xuống đan điền tinh,vùng huyệt Khí hải hoặc Quan nguyên 
sẽ làm tăng chức năng khí hóa của chức năng thận âm và thận dương..

Nếu hơi thở xuống Khí hải là biển khí nơi thu hút các âm chất ( dưỡng trấp biến thành máu ) 
chuyển hóa thành khí chuyền qua Mệnh môn là thận dương, vị trí nằm giữa hai qủa thận có 
thể ví như tuyến thượng thận của tây y, mà theo tây y, tủy tuyến thượng thận bài tiết 
cathecholamin trong đó có adrenalin và kích thích tố renin phối hợp với angiotensin ảnh 
hưởng đến tim mạch và áp huyết, vỏ tuyến thượng thận, đông y gọi là thận dương tạo các 
kích thích tố corticoide trong đó có glucocorticoide (một loại cortisone) để chuyển hóa 
đường, chuyển hóa protein, mỡ, có tác động chống viêm hay dị ứng, có Menelano corticoide 
(aldosteron) giúp chuyển hóa natri, kali, muối, nước, vôi, có kích thích tố sinh dục androgen 
và estrogen.
Nếu hơi thở xuống tới huyệt Quan nguyên là giao hội huyệt của can tỳ thận bị dồn nén sẽ 
kích thích thần kinh đối giao cảm làm kích thích hệ sinh dục, ở người nam làm cương 



dương vật sẽ trổi dậy sự ham muốn tình dục. Đối với bệnh sinh dục, tiết niệu, như bất lực 
(impuissance) ,xuất tinh sớm (éjaculationprécoce), di tinh (spermatorré), đau bụng huyết 
(dysménorrhée ) đều có thể chữa được bằng khí công.Tuy nhiên nếu tập khí công để cường 
thân kiện thể tăng tuổi thọ, tinh thần minh mẫn thì không nên làm hao tổn tinh khí, nên khí 
công chú trọng đến sự quân bình hơi thở âm dương điều hòa làm cân bằng hệ thần kinh giao 
cảm và đối giao cảm để tiết dục để không hao tổn tinh huyết, theo đông y 40g máu tạo 1g 
tinh, mỗi lần phóng tinh có vào khoảng 400 triệu tinh trùng thoát ra ngoài làm hao nội lực. 
Trong trường hợp âm chất chuyển từ Khí hải sang Mệnh môn mà khả năng lọc của thận 
dương yếu không nhận hết, âm chất sẽ đọng ở bụng làm thành mỡ và đờm.

Thận được ví như một nhà máy lọc dầu tinh vi hiện đại, thì chỉ có dầu thô lỏng từ mỏ dầu 
đưa lên nhà máy, sau khi lọc sẽ cho chúng ta nhiều sản phẩm từ lỏng sang thể hơi như săng 
dầu, acetone, ether, thể đặc như nhựa đường, thể cứng như nhựa mủ làm ống nước, vì thế 
dưỡng trấp trong thức ăn ở thể lỏng thô, thận là nhà máy lọc, nếu nhà máy lọc tốt sẽ tạo ra 
chất đặc như xương tủy, tạo ra chất lỏng như huyết, hồng cầu, bạch cầu, tạo ra chất khí vinh 
vệ giống như chất acetone, ether của nhà máy lọc dầu..nếu nhà máy lọc hư yếu không đúng 
và đủ công suất để hoàn tất chức năng lọc thì tất cả dưỡng trấp sẽ biến thành mỡ và đờm.

Đối với các tuyến hạch :
Tuyến yên :
Trục dưới đồi tuyến yên điều hòa chức năng của tuyến thượng thận, tuyến giáp, tinh hoàn, 
bài tiết chất andrenocorticotropin (A.C.T.H.) ở thùy trước điều hòa tuyến thượng thận, chất 
thyroid stimulating hormone (TSH) điều hòa tuyến giáp, chất follicle stimulating hormone 
(FSH) kícht hích tinh hoàn sinh tinh trùng, chất luteinizing hormone (LH) kích thích tinh 
hoàn bài tiết testeron, chất prolactin (PRL) kích thích sản xuất sữa, chất human growth 
hormone (h.GH) điều hòa sự phát triển cơ thể. Ở thùy sau có chất kích thích tố vasopressin 
kháng bài niệu (ADH) và Oxytocin điều hòa bài tiết sữa và tăng sự co bóp tử cung lúc sắp 
sinh.
Vùng dưới đồi bài tiết các chất kích thích tố thần kinh để điều hòa chức năng của tuyến yên.

Tuyến giáp:
Bài tiết thyroxin và tridothyronintăng cường cơ chế sinh hóa và chuyển hóa calci làm xương 
hấp thụ calci nhiều hơn và làm giảm tỷ lệ calci trong ngăn ngoại bào.
Tuyến cận giáp qua kích thích tố parathormon kiểm tra nồng độ calci trong ngăn ngoại bào, 
nếu thiếu sẽ hấp thụ calci từ ruột, nếu dư sẽ bài tiết qua thận, và kiểm soát tốc độ phóng 
thích calci từ xương.

Tuyến tụy :
Điều hòa chất insulin và glucagon kiểm soát lượng đường, chuyển hóa các carbohydrate vào 
cơ thể và tăng cường sự phóng thích đường dự trữ trong gan.
Khí công dùng huyệt Trung quản kích thích can tỳ (gan-lá mía) để điều hành hấp thụ và 
chuyển hóa đường, về dịch lý Tỳ thuộc hành thổ điều hòa được cả bốn hành kim, mộc, thủy, 
hỏa.

Tuyến ức :
Tạo kích thích tố hình thành tế bào Lympho làm tăng hệ miễn dịch, khí công dùng huyệt 
Chiên trung để điều hòa chức năng tuyến ức, huyệt Chiên trung theo khí công là huyệt điều 
hành vinh khí và vệ khí.



Tuyến tùng :
Bài tiết melatonin có công dụng điều hòa kích thích tố gonadotropin trong chức năng tình 
dục và sinh sản.

Quan niệm con người là một tổng thể trong việc điều chỉnh bệnh tật:
Đông y chữa bệnh là điều chỉnh lại chức năng khí hóa ngũ hành của một tổng thể, tìm 
nguyên nhân gây bệnh bằng phương pháp tứ chẩn giống như tây y xét nghiệm thử máu, thử 
phân và nước tiểu, hoặc chụp hình để định bệnh trước khi chữa, nhưng khi chữa thì đông y 
chữa vào système, tây y chữa vào organe theo từng chuyên khoa riêng biệt. Đúng ra y học 
hiện đại cũng nên có cái nhìn toàn diện về những thay đổi bất bình thường trong bộ máy 
tinh vi phức tạp còn nhiều bí ẩn mà qua giải phẫu học, mô học, tế bào học, sinh hóa học, 
sinh lý học, vi trùng học..hoặc đi sâu vào từng bộ phận chuyên khoa nội tạng cũng chỉ do 
nhu cầu tìm hiểu sâu rộng, nhưng khi chữa bệnh người thầy thuốc phải tổng hợp những cái 
hiểu biết riêng rẽ gom vào một mối trong sự liên hệ chức năng của một tổng thể để chữa vào 
nguyên nhân gốc. Nếu càng chuyên khoa hóa để chữa càng mất đi cái quân bình tổng thể, vì 
các hiện tượng triệu chứng chỉ là cục bộ nhưng nó có mối qua lại liên hệ giữa cơ quan tạng 
phủ này với tạng phủ khác, vì thế cách chữa của đông y là điều chỉnh lại những chức năng 
mất quân bình dư hoặc thiếu, thí dụ có khi bệnh áp huyết thì ở tim mạch nhưng nguyên nhân 
do thận tăng renin khi thận suy thì đông y bổ thận như chúng ta đã biết qua sự phân tích 
chức năng tuyến thượng thận theo tây y. Hoặc bọng đái viêm xơ hóa đi tiểu ít một nhưng đi 
20-30 lần trong ngày, nguyên nhân do lao thận hoặc do viêm gan mật nặng gây nhiễm độc 
cho thận, trong trường hợp này đông y phải xét đến yếu tố hư thực để chữa theo ngũ hành 
tổng thể, nếu can thực phải tả tâm hỏa, nếu do can hư phải bổ thận, tuy nhiên nếu cả đông y 
lẫn tây y có thể cho là khó chữa, nếu không biết cách chữa đúng có thể chữa lợn lành thành 
lợn què, thì môn khí công chữa bệnh có thể dung hòa để làm tăng sinh hóa chuyển hóa 
mạnh chức năng tạng phủ tự điều chỉnh chữa khỏi được mọi bệnh tật.

Vậy Khí công Y Đạo là gì ?
Khí Công Y Đạo là một phương pháp tổng hợp của Y Học Cổ Truyền bao gồm cách điều 
chỉnh bệnh bằng ăn uống thuộc tinh,cách điều chỉnh bệnh bằng tập luyện cơ thể để chuyển 
tinh ra khí lực thuộc khí, và cách điều chỉnh bệnh bằng phương pháp tập thở thiền là điều 
dưỡng tinh thần an vui hoà hợp thuộc thần.Vì tất cả nguyên nhân gây bệnh đều do xáo trộn 
chức năng thần kinh do ăn uống sai lầm làm tinh sai, kém tập luyện cơ thể làm khí thiếu, 
hoặc xáo trộn tâm lý bất thường như giận hờn, ghen ghét, lo âu, sợ hãi, buồn chán, làm việc 
căng thẳng quá độ khiến thần kinh suy nhược gọi là thần suy (Stress)
Khí Công Y Đạo là một phương pháp chữa bệnh bằng cách tập luyện khí công đơn giản, chú 
trọng đến sự quân bình khí hóa của lục phủ ngũ tạng. Tập luyện khí công là công phu theo 
dõi kiểm soát hơi thở theo những quy luật riêng tùy theo lúc tập động công hay tĩnh công.

Phương pháp Động công: 
Mục đích của động công là tập luyện cơ thể bền bỉ dẻo dai, khai thông được khí huyết ở 
những vùng bị bế tắc đã gây nên bệnh, khai mở các huyệt của kỳ kinh bát mạch và các luân 
xa theo một nhịp độ sinh học đồng bộ giữa động tác và hơi thở thuận với nhịp sinh học trao 
đổi chất của âm dương khí huyết để tự nó có thể khai mở được vòng tiểu chu thiên và đại 
chu thiên trong cơ thể ngỏ hầu tăng cường khả năng tự chữa bệnh và phòng chống bệnh 
không những cho chính bản thân mình mà còn có khí lực và thần lực để chữa bệnh cho 
người khác mà không sợ mệt và mất khí như những thầy chữa bệnh khác.



Những bài tập động công cũng có thể áp dụng hướng dẫn cho người bệnh tập luyện nhằm 
tăng cường dương khí, những động tác tay chân đều theo quy luật trong âm có dương, trong 
dương có âm và các động tác phải phù hợp với hơi thở tùy theo mỗi trường hợp bệnh cần 
chữa trị.

Ba mươi sáu thế khí công căn bản để trị bệnh thuộc phần Động công, chú trọng vào sự điều 
chỉnh khí hóa của hệ thống Tam Tiêu, điều chỉnh thần kinh ( thần ), thông khí huyết cho lục 
phủ ngũ tạng, chuyển khí chạy theo vòng Nhâm-Đốc theo thứ tự đi hết một vòng tiểu chu 
thiên và tăng cường khí hoạt động cho tam tiêu là Tông khí ,Ngũ hành khí, Nguyên khí. 

Khí của vùng thượng tiêu:
Do Đan điền Khí vận hành bởi hơi thở của phế khí được tăng cường do hít thở sâu cho 
dưỡng khí vào đầy phổi được tích lũy dư thưà hơn người bìnht hường, chỉ những người tập 
thể dục thể thao hoặc tập khí công mới có được, gọi là TÔNG KHÍ, nhờ nó tích lũy được 
nhiều oxygiène trong phổi mới làm tăng được hồng cầu và tăng áp lực kích thích sự tuần 
hoàn của tim mạch được mạnh hơn bình thường.

Khí của vùng trung tiêu :
Do Đan điền Thần vận hành bởi khí của lục phủ ngũ tạng được tăng cường sự sinh hóa chủ 
động có kiểm soát để có thể tăng cường chức năng hoạt động của lục phủ ngũ tạng giúp cho 
sự hấp thụ và chuyển hóa khí huyết lưu thông khắp các kinh mạch, gọi là NGŨ TẠNG 
KHÍ . 

Khí của vùng hạ tiêu :
Do Đan điền Tinh vận hành bởi nguyên khí tiên thiên bẩm sinh tích lũy tại thận, được bảo 
vệ, duy trì và tiếp nạp tồn trữ thêm khí hậu thiên do ăn uống. Khi tập khí công đưa hơi thở 
vào Đan điền tinh để tăng cường chức năng hoạt động của thận làm cho nguyên khí tiên 
thiên hoạt động mạnh hơn, giúp cho sự sinh hóa chuyển hóa tinh chất của thức ăn hóa khí, 
chuyển khí hóa thần giúp thận có khả năng hoạt động khỏe và lâu bền, kéo dài tuổi thọ hơn, 
gọi là nguyên khí hậu thiên do tập luyện khí công mà có được, gọi chung cả hai loại khí của 
thận là NGUYÊN KHÍ.

Khi ba loại Tông khí, Ngũ tạng khí và Nguyên khí cùng hòa hợp đúng và đủ mới có thể 
chọn lọc được cốc khí ( chất bổ của thức ăn ) để sinh hóa và chuyển hóa trọn vẹn cốc khí 
thành hai loại khí quan trọng và cần thiết cho cơ thể là khí dinh dưỡng gọi là VINH KHÍ( là 
cốc khí chuyển hóa thành máu nuôi dưỡng cơ thể phát triển) và khí bảo vệ gọi là VỆ KHÍ 
(là cốc khí chuyển hóa thành khí lực giúp máu tuần hoàn, và điều chỉnh số lượng hồng cầu, 
bạch cầu, huyết thanh, huyết bản, các loại hormones các loại kháng thể cần thiết để bảo vệ 
cơ thể tăng cường sức đề kháng khi có bệnh ).
Khí Vinh và Vệ mạnh hay yếu, lệ thuộc vào tông khí từ đan điền khí, tuần hoàn luân phiên 
qua huyệt Chiên Trung (giao điểm đường giữa ngực và đường ngang qua hai núm vú ), khi 
ấn ngón tay vào huyệt không có cảm giác đau là người khỏe mạnh, ngược lại nếu có cảm 
giác đau là cơ thể đã thiếu hụt hai loại khí vinh-vệ do mất quân bình của ba loại khí ở tam 
tiêu.

Phương pháp Tĩnh công :
Theo quy luật âm dương hòa hợp, tập động công là tập tăng cường dương khí và tập tĩnh 
công là phần âm chuyển hóa khí làm mạnh chức năng thần kinh, nhưng trong cách luyện và 



theo dõi hơi thở cũng thể hiện quy luật trong âm có dương, mục đích điều khiển hơi thở 
nhằm khai thông các đại huyệt ( luân xa = charkra ) trên Nhâm-Đốc mạch, giúp cho tinh-
khí-thần hòa hợp, cùng vận hành liên tục theo vòng Tiểu chu thiên để tạo ra một hệ thống 
phòng chống bệnh tự động trong cơ thể. Tĩnh công phải hội đủ ba điều kiện là điều thân, 
điều ý, điều tức.

Điều thân :
Có nhiều cách tập thở ở tư thế đứng, nằm, ngồi, ở đây chúng tôi hướng dẫn cách ngồi để 
nạp khí và cách nằm để dưỡng thần.

Điều ý :
Với khẩu quyết của khí công Ý ở đâu khí ở đó, khí đến đâu huyết đến đó cho nên tùy theo 
mục đích chữa bệnh hợp với nhu cầu cơ thể cần, như muốn tăng cường sự khí hóa, cần tăng 
huyết, cần an thần.. ý sẽ được tập trung vào các vị trí khác nhau ở đan điền khí, ở đan điền 
thần, ở đan điền tinh hoặc ở huyệt Mệnh môn..

Điều tức :
Là tập điều hòa hơi thở được tự nhiên : nhẹ, chậm, sâu, lâu, đều, tự nhiên cho thành một thói 
quen, nhằm khai thông các huyệt đạo trên Nhâm-Đốc mạch giúp cho tinh-khí-thần hòa hợp, 
cùng vận hành liên tục theo vòng tiểu chu thiên để tạo ra một hệ thống phòng chống bệnh tự 
động trong cơ thể.

Điều hòa hơi thở đúng sẽ làm thay đổi chức năng co bóp của tim và nhịp tim được cải thiện 
ngay sau khi tập, đã được kiểm chứng đo điện tâm đồ ngay tại lớp học cho một bệnh nhân 
trước khi tập, trong khi tập và sau khi tập.
Tập thở chú ý đến điều chỉnh hơi thở nhẹ, chậm, sâu, lâu, đều, tự nhiên, không gò bó không 
ép hơi, tạo thành nhịp thở sinh học đều đặn theo chu kỳ khoảng 6 đến 12 hơi thở ra thở vào 
trong một phút, sẽ giúp cho hệ thống miễn nhiễm được mạnh gấp nhiều lần hơn những 
người khác. Bình thường một người khỏe mạnh không bệnh tật, thở trung bình một phút 
được 18 hơi, nếu đến tuổi già vẫn giữ được 18 hơi thì tuổi thọ có thể sống lâu 100 tuổi. Nếu 
hơi thở trên 18 hơi là cơ thể đã có bệnh (thí dụ như bị thở gấp, ngắn hơi, hụt hơi trong bệnh 
tim mạch, suyễn, đau đớn..) thì tuổi thọ sẽ giảm. Con rùa thở 2 hơi trong một phút, tuổi thọ 
trung bình của rùa sống được 300 năm. Như vậy chúng ta muốn cơ thể khỏe mạnh sống lâu 
phải tập luyện cho thành thói quen tự nhiên với nhịp thở sinh học đều đặn dưới 18 hơi một 
phút, càng thở ít hơi, tuổi thọ càng cao. Ngày xưa có một ông lão 80 tuổi trông rất hồng hào 
khỏe mạnh và trẻ như tuổi 50, có nhiều người hỏi ông cách tập luyện làm sao để được trẻ 
khỏe như ông, ông trả lời : đói ăn, khát uống, mệt ngủ khì . Họ nói, điều ông dạy đứa trẻ 8 
tuổi cũng đã biết, có gì đặc biệt đâu nào . Ông trả lời : Phải, đứa trẻ 8 tuổi cũng đã biết, 
nhưng 80 tuổi vẫn làm chưa xong. Ý nói tuổi già vẫn còn phải tập luyện tiếp tục duy trì sự 
ăn uống ngủ nghỉ được điều độ, bình thường tự nhiên theo nhu cầu, đó là duy trì tinh-khí-
thần hòa hợp. Khí công chú trọng đến điều tức để duy trì sự hòa hợp của tinh-khí-thần thì cơ 
thể mới khỏe mạnh, tuổi thọ mới lâu bền được.

Tập động công :
Bài Nạp khí trung tiêu : Nằm ngửa, hai bàn tay chồng lên nhau, nam tay trái ở dưới
, tay phải ở trên, nữ làm ngược lại) đặt dưới xương ức (Đan điền thần), dơ hai chân thẳng 
đưa lên cao khỏi mặt giường 45 độ, lâu 1 phút, cuốn lưỡi ngậm miệng hít thở tự nhiên bằng 
mũi trong suốt thời gian tập. Hết 1 phút, đặt chân xuống, vẫn cuốn lưỡi ngậm miệng, tay 



vẫn để đan điền thần, nằm thư giãn theo dõi hơi thở đang nhồi lên nhồi xuống ở bụng do 
mình mới vừa nạp khí, chờ nó nhồi hết (như sóng biển đang đập vào bờ để lôi kéo rác trên 
bờ ra biển cả giúp cho bờ biển sạch) khi nó nhồi là nó đang chuyển khí vào khắp nơi trong 
bụng, đưa oxy thêm vào cho các tạng, kích thích đụng vào các tạng cho nó chuyển động 
nhồi bóp đẩy độc tố, đẩy nước độc ứ lâu ngày trong bao tử, gan, tỳ, ruột, tan mỡ và nước 
tích lũy trong màng mỡ tam tiêu trước bụng, làn co bóp nhu động ruột, thận, bàng quang 
chữa được bệnh đi tiểu đêm và bệnh tuyến tiền liệt, đau tử cung dây chằng, cho nên ở thì 
nghỉ ngơi nghe khí nhồi chúng ta nghe được nước và những bướu khí tích tụ chảy xuống 
dưới bụng dưới. Tập bài Nạp khí trung tiêu 5 lần liên tiếp mất 10 phút. Sau khi tập xong hai 
qủa thận và thăn lưng bị ép cứng lại, nên phải tập thêm bài Kéo đầu gối .

Bài kéo đầu gối : Đan hai bàn tay nắm một đầu gối, khi hít vào thì kéo đầu gối trái vào sát 
cánh tay, cho đùi đụng vào bao tử hay đụng vào gan, khi thở ra bỏ tay duỗi chân ra, rồi khi 
hít vào nắm đầu gối phải kéo vào, khi thở ra duỗi chân ra. Cứ kéo bên này bên kia theo hơi 
thở vào thở ra liên tục đều đều 30 lần, công dụng bài này vừa chữa đau lưng, sạn thận, vẹo 
cột sống lưng, thần kinh tọa, vừa nhồi bóp đường ruột, gan bao tử . Theo lý luận âm 
dương .Bụng là mặt âm, kéo chân vào và hít vào là dương tức là đang dùng dương chữa âm 
mà cũng là dùng dương chữa dương ở lưng .

TậpTĩnh công :
Nằm ngửa, hai tay đặt tại Đan điền thần như trên, cuốn lưỡi đụng hàm trên sâu vào trong cổ 
họng, ngậm miệng, nhắm mắt, thở tự nhiên bằng mũi, chỉ theo dõi hơi thở vào thở ra bằng 
cách chú ý bụng đang phồng lên đang xẹp xuống (nhà thiền gọi là quán tức), sau khi quán 
tức được rồi thì qua phần đếm hơi thở (nhà thiền gọi là sổ tức), có nghĩa là khi bụng nó 
phồng-xẹp xong 1 lần, mình ghi nhận trong đầu là 1, phồng-xẹp lần nữa mình ghi nhận là 2, 
rồi 3,4,5,6,7,8,9,10, tiếp tục trở lại 1,2,3,4,5,6,7,8,9 nhưng mình đếm dồn lên là 20, rồi lại 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 rồi lại đếm dồn lên là 30, rồi lại 1,2,3,4,5,6,7,.8,9,40 . Tập cho đến khi nghe 
bụng nóng, hai bàn tay nóng, sôi bụng, tiếng nước từ gan, bao tử, màng ngực chạy xuống 
bụng dưới. Nếu tập vào buổi tối trước khi đi ngủ sẽ đi vào hôn trầm rơi vào giấc ngủ sâu 
không mộng mị, nhưng nếu tập trong tình trạng tỉnh thức thì 1 giờ thiền tương đương với 2 
giờ ngủ, cơ thể cũng không mệt mỏi khi thức dậy đi làm.
Khi tập thở lúc còn tỉnh thức là thời kỳ Sinh Hóa kiểm soát lại chức năng hoạt động của 
tạng phủ để chế biến lại thức ăn mà mình đã ăn giống như trâu bò đang nhai lại cỏ mà nó đã 
ăn. Khi ở thể thật tĩnh ngủ sâu, lúc đó cơ thể đang ở thời kỳ Chuyển Hóa biến chất bổ thành 
vinh vệ khí, biến đổi ra vinh khí để thành máu đi nuôi cơ thể da thịt xương cốt…biến đổi 
thành vệ khí là chất vô hình đi vào hệ miễn nhiễm phòng chống bệnh tật .

Bài tập tịnh công có 3 cách đặt tay :
Cách thứ nhất : Quân bình âm dương, bàn tay duơng đặt trên Đan điền thần dưới xương ức , 
bàn tay âm đặt dưới rốn huyệt Khí Hải . Tay dương của Nam là tay trái, nữ là tay phải. Đan 
điền Thần là địện dương nối với tay dương. Đan điền tinh là điện âm nối với tay âm, đó là 
cách nối mạch truyền khí và tích lũy khí vào tạng phủ để điều hòa âm dương theo nguyên 
tắc bảo toàn năng lượng .
Cách thứ hai : Hai tay để vào Đan điền Thần để hoàn toàn tăng dương tăng Sinh Hóa, chữa 
bệnh âm, ăn không tiêu, tiêu chảy, thiếu máu, áp huyết thấp, người lạnh, sốt rét….Tay trái 
nam để dưới xương ức, tay phải chồng lên trên .
Cách thứ ba : Hai tay để vào Đan điền Tinh để tăng âm, tăng Chuyển Hóa, chữa bệnh 
dương, táo bón, người nóng, khát uống nước nhiều, áp huyết cao, sốt nóng…Khi tỉnh thức 



tập thở là đang ở thời kỳ Sinh hóa trong chu kỳ chuyển hóa, khi đi vào giấc ngủ sâu, tất cả 
biến thành chuyển hóa, chuyển chất bổ đã biến thành máu chuyển thành tinh khí, tập một 
thời liên tục thì lại chuyển tinh hóa khí giai đoạn hai diệt dục để hoàn tinh bổ não biến khí 
hóa thần, tập bài này suốt đời không có hại để chuyên thần hoàn hư có nghiã là thay đổi tế 
bào não, cải lão hoàn đồng, tăng cường trí nhớ trí thông minh.

Tại sao gọi là Đan điền Thần ?
Vị trí của Đan điền thần được định nghĩa là một lỗ rỗng Hư vô huyệt lý, ngang dọc 1 thốn 2 
phân, sờ và nhìn không thấy, nhưng là nơi chuyển hoá âm dương, cách tim 3 thốn 6, cách 
thận 3 thốn 6, đo khoảng cách từ tim (hỏa) xuống thận (thủy) là 8 thốn 4 .Tiểu vũ trụ của 
con người liên quan đồng nhất thể với đaị vũ trụ của trời đất nên khoảng cách từ mặt trời 
(hỏa) xuống mặt nước biển (thủy) là tám mươi bốn muôn ngàn dặm (84 x 10000 
(muôn)x1000x dặm 1,609km) đúng như khoa học đã xác định . Điện khí hỏa của trời là 
dương, điện khí thủy của trái đất là âm, giữa lưng trời là điểm chuyển hóa âm dương khi 
đụng nhau tạo ra sét và tiếng nổ ở đó. Ở đó là nơi nào không xác định được chính xác nên ở 
trong thân người được gọi là hư vô huyệt lý .

Nếu muốn thường xuyên âm dương được chuyển hóa để giúp con người khỏe mạnh sống 
lâu con người mới tìm cách luyện đơn như Thái thượng lão quân, lập một cái lò bát quái ở 
Đan điền thần này gọi là lập Lư đảnh. Chất liệu để luyện đơn là hai chất độc không bao giờ 
có thể hòa hợp được với nhau đó là chất dương thủy ngân ( hống) và chất âm chì (diên) 
nung nấu trong lò ở một nhiệt độ thích hợp ( gọi là luyện công phu để hống diên giao đầu) 
độ lửa của lò bát quái lúc đó vừa nóng bên trong vừa nóng bên ngoài gây ra một tiềng nổ cả 
hai thứ tan thành chất bột đỏ tươi gọi là thần sa thường dùng để bao áo các viên thuốc tầu 
chữa bệnh tim, thần kinh, an thần, thần sa uống nhiều thì ngộ độc tẩu hỏa nhập ma, loại chế 
biến ít độc có thể uống được là chu sa, trong các triều đại Tầu dùng Chu sa bón cho con 
Thạch sùng ăn rồi lấy máu của Thạch sùng bôi vào cổ tay người con gái để xác nhận còn là 
xử nữ hay không rồi mới tiến cung, nên có điển tích của câu thơ Lấy bột chu sa bón thạch 
sùng. Ngày nay các nhà hàng tàu có món phở áp chảo là để lửa phừng cháy vào chảo rồi lấy 
ra, ăn có mùi thơm ngon đặc biệt hơn là chỉ xào bằng lửa dưới.
Khi chúng ta chọn chỗ đặt tay vào Đan điền là chúng ta đang ở thời kỳ Lập lư đảnh .Khi thở 
nghe bụng nóng là nóng trong, nghe bàn tay nóng chảy mồ hôi là lửa ngoài nóng, cái nóng 
được tăng cường theo chu kỳ khép kín để bảo toàn năng lượng, đến độ nóng nào thích hợp 
thì tâm hoả và thận thủy chuyển hóa gây ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc như sét đánh, chỉ 
có trong đầu mình nghe được mà người ngoài không nghe được lúc đó thành tiên rồi, khó 
mà đạt được, nhưng để chuyển tinh hoá khí, khí hóa thần giúp sống lâu khỏe mạnh không 
bệnh tật thì dễ hơn mọi người đều tập được.
Các tiên gia gọi vị trí đan điền thần là cung Huỳnh đình, Đình là sân, huỳnh là vàng, tức là 
sân rồng nơi các bá quan văn võ cùng vua họp bàn chánh sự, các nơi báo cáo tình hình trong 
nước và là đầu não chỉ huy điều hành việc nước. Cho nên ý tập trung tại đan điền thần, ý là 
vua, các quan là những thần kinh chức năng cơ quan tạng phủ tụ tập ở đây để điều hòa các 
chức năng của cơ thể. Ngược lại nếu thiền theo các môn phái khác, ý tập trung tại bộ đầu, 
thì theo lý thuyết của khí công ý ở đâu khí ở đó, khí huyết sẽ dồn hết lên bộ đầu sinh tẩu hỏa 
nhập ma, bộ đầu gọi là Nê hoàn cung như phòng ngủ của vua. Nếu quốc gia nào mà ông vua 
cứ ở phòng ngủ nơi hậu cung vui chơi với tam cung lục viện thì sẽ mất nước, cho nên muốn 
nước giầu dân mạnh vua lúc nào cũng phải ra ngoài huỳnh đình cung kiểm soát công việc 
làm của các bá quan văn võ (âm dương, huyết khí) của các bộ (tạng phủ) thì cơ thể luôn 



luôn khỏe mạnh không bệnh tật.
Mọi người nên tập bài tĩnh công đến suốt đời cũng không có biến chứng tẩu hỏa nhập ma, vì 
càng tập là càng luyện đơn để tiến hóa, luyện đơn chắc chắn thể xác khỏe mạnh không bệnh 
tật, nhưng về tinh thần, trí não được phát triển, kết qủa đầu tiên cảm nhận được là : Vân 
thông khí công soi cốt tiết. Tinh bền khí đủ dưỡng nguyên thần. Tiếp tục tập sẽ có trạng 
thái : Xuất thần lên cảnh thần tiên. Học thêm tâm pháp bí truyền cao siêu. Tập đến khi thần 
hoàn hư : Đến bực này thì chứng kim tiên. Không không không hậu không tiền. Không lo 
không nghĩ không phiền lòng ai . 

Chương I

 

THIÊN NHÂN HỢP NHẤT

A.-ĐẠI CƯƠNG 
Học thuyết Thiên Nhân Hợp Nhất còn gọi là Quan Niệm Chỉnh Thể. Trong Y học cổ truyền 
từ xưa, người ta đã quan niệm: Cơ thể con người là 1 khối thống nhất giữa con người với tự 
nhiên (khí hậu, hoàn cảnh xã hội, phong tục địa phương,...) có những mối quan hệ chặt chẽ 
với nhau. Trong Y Học, học thuyết này được dùng làm chỉ đạo các phương pháp phòng 



bệnh, gìn giữ sức khỏe, tìm ra nguyên nhân bệnh và đề ra các phương pháp phòng chữa 
bệnh toàn diện.

B.-QUAN HỆ GIỮA CON NGƯỜI VÀ HOÀN CẢNH TỰ NHIÊN 

Con người là một sinh vật trong vũ trụ (Nhân thân tiểu thiên địa) do đó, chịu mọi ảnh hưởng 
và chi phối của vũ trụ.
1.Hoàn cảnh tự nhiên 
a)Khí hậu thời tiết
Trong một năm có 4 mùa : xuân, hạ, thu, đông và có sáu khí(Lục khí) : Phong (gió), Hàn 
(lạnh), Thử (nắng), Thấp (ẩm) (ướt), Táo (khô ráo), Hỏa (nóng), sáu thứ khí này đi theo 4 
mùa, tác động đến sức khỏe con người,
Căn cứ vào chu kỳ nhất định của thời gian, áp dụng phương pháp thống kê, người ta đã xác 
định được những mùa nào hay có bệnh gì, nhất là bệnh truyền nhiễm.
Thí dụ : Bệnh Bại liệt thường gặp vào mùa xuân, và cuối hè, sốt xuất huyết hay gặp vào 
tháng 7, 8... Nguy cơ chết vì đau tim cao nhất về tháng giêng đối với một số nước ở bán cầu 
phía Bắc...
Việc quy hoạch được thời gian tính của bệnh tật, giúp đưa đến những biện pháp phòng ngừa, 
phòng chống dịch một cách có hiệu quả.
Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy : Dược liệu thấm nhập vào cơ thể con người 
cũng theo một chu kỳ riêng.Năm 1959 Halberg đã thí nghiệm cho chích Ouabain (1 hoạt 
chất kích thích Tim) cho chuột nhắt, cho thấy, tỷ lệ chết ở các lô tiêm trong khoảng 8-12g 
rất cao, trái lại,tỷ lệ chết ở lô chích lúc 24g lại rất thấp... Hiểu rõ được thời gian tính của 
Dược liệu, sẽ giúp đưa Dược liệu vào cơ thể 1 cách chính xác hiệu quả ngay cả khi dùng 
liều nhỏ nhất.
-Phong tục, tập quán của mỗi địa phương cũng ảnh hưởng rất lớn trong sinh hoạt, cơ thể.
Miền núi cao, do thiếu lượng Iốt từ biển mang vào, dễ phát sinh bướu cổ. Cuộc sống vội 
vàng, căng thẳng, của người dân thành thị dễ đưa đến các bệnh loét bao tử, loét tá tràng. 
Khẩu phần dư thừa mỡ đưa đến các chứng xơ mỡ động mạch, suy tim vành...
Miền rừng núi, đầm lầy, tạo điều kiện cho muỗi sống, dễ gây ra bệnh sốt rét...
-Hoàn cảnh xã hội 
Điều kiện chính trị, kinh tế, văn hóa của xã hội cũng tác động đến tư tưởng, tình cảm đạo 
đức của con người.
-Tại những nước ngoài, người dân có trình độ cao, rất ít khi gặp các chứng bệnh hay lây, 
thậm chí nhiều nước, bệnh lao phổi, cùi hủi... hầu như không còn có tên trong sách thuốc 
của họ nữa.
-Tại những nước điều kiện kinh tế và văn hóa quá yếu kém, người ta thấy tỷ lệ các bệnh suy 
dinh dưỡng, bệnh về đường ruột rất cao.
-Thái độ của con người 
Các yếu tố bên trong cũng như bên ngoài, góp phần gây ra những sự xáo trộn, dẫn đến bệnh 
tật, vì thế, con người cần phải thích ứng, thích ứng với mọi hoàn cảnh, chế ngự và cải tạo 
thiên nhiên, xã hội... để sinh tồn và phát triển. Muốn vậy, cần phải có sức khỏe, có sự hiểu 
biết để thích ứng với hoàn cảnh dưới nhiều hình thức phong phú : từ cách nghĩ, cách làm, 
lối sống đều phải hòa nhịp với tự nhiên, thời đại, có như thế mới sinh tồn và phát triển được.

C.-ỨNG DỤNG VÀO Y HỌC 
1.Trong chẩn đoán 
Phải biết kết hợp nhiều mặt : Yếu tố bên ngoài (Lục khí: Phong, Hàn, Thử, Thấp, Táo, Hỏa) 



và yếu tố bên trong  (vui, buồn, giận, lo, nghĩ, kinh, sợ, thất tình) nắm được thời điểm gây 
bệnh (theo mùa, theo Ngũ vận Lục khí...),hiểu được hoàn cảnh (giàu nghèo, địa dư, phong 
tục...).
Tuy nhiên, chủ yếu phải nhận định rằng : Bệnh tật chỉ xảy ra do sự thay đổi nội tạng, tức là 
giảm sút sự đề kháng (chính khí hư) làm cơ thể không thể thích ứng được với ngoại cảnh, 
gây bệnh (tà khí thịnh).
2.Trong điều trị 
Người thầy thuốc Y học cổ truyền dân tộc, trong chữa bệnh, một mặt cần giải quyết nguyên 
nhân gây bệnh, (đuổi, trục tà khí ra), mặt khác, phải chú trọng đến việc nâng cao sức chống 
đỡ của cơ thể (phù chính khí).Ngoài ra, còn phải chú ý đến hoàn cảnh tự nhiên (địa dư, khí 
hậu...) hoàn cảnh xã hội, kinh tế (giàu nghèo,lớn bé), thời điểm phát sinh bệnh... của người 
bệnh để chọn phương thuốc điều trị cho thích ứng : Uống thuốc, Châm cứu, tập Y võ dưỡng 
sinh...
3.Trong phòng bệnh 
"Phòng bệnh hơn chữa bệnh", đừng để bệnh tật xảy ra rồi mới điều chỉnh, nhưng giữ và 
phòng sao cho bệnh tật không thể xảy ra hoặc nếu lỡ có xảy ra thì cũng giảm nhẹ hơn.
a)Phòng bệnh tiêu cực :
-Ăn uống, giữ vệ sinh...
-Điều độ sinh hoạt, tình dục, lao động...
b)Phòng bệnh tích cực :
-Thay đổi nếp sống lạc hậu, bỏ những tập quán mê tín.
-Rèn luyện thân thể : Thể dục, Thể thao, Y võ dưỡng sinh...
-Phương pháp rèn luyện sức khỏe đã được danh y Tuệ Tĩnh tóm kết trong câu :
"Bế tinh, Dưỡng khí, Tồn thần,
Thanh tâm, Quả dục, Thủ chân, Luyện hình".
Tổng kết về Học Thuyết Thiên Nhân Hợp Nhất : Qua 3 Học thuyết : Âm dương, Ngũ hành 
và Thiên Nhân Hợp Nhất, Y học cổ truyền dân tộc đi đến quan niệm toàn diện, thống nhất, 
chỉnh thể trong công tác phòng và trị bệnh.Người thầy thuốc phải thấy con người ở thể 
THỐNG NHẤT TOÀN VẸN giữa các chức phận, tinh thần và vật chất, cá nhân và hoàn 
cảnh bên ngoài, để tìm ra các mâu thuẫn xáo trộn trong quá trình bệnh lý và giải quyết các 
mâu thuẫn đó bằng phương pháp TÍCH CỰC VÀ ĐÚNG ĐẮN NHẤT.
Ngoài ra, Thiên 'Ngọc Bản' (Linh Khu 60) đề cập đến vai trò của con người trong vũ trụ 
cũng đã ghi : "Phù chân giả, thiên địa chi trấn dã, Kỳ bất khả tham hộ" (Này,con người là 
qúy nhất trong trời đất, không thể không xứng đáng đứng giữa trời đất). Muốn xứng đáng 
đứng trong trời đất, phải biết hòa hợp với thiên nhiên, vũ trụ, với mọi người.

Hiện nay, theo Tổ chức y tế thế giới (OMS - WHO) thì sức khỏe được hiểu không chỉ là 
không bệnh tật mà còn bao hàm 1 cuộc sống thoải mái về tinh thần, thể chất và xã hội. Điều 
này cho thấy, người ta đã quan tâm đến con người 1 cách toàn diện (thể chất, tinh thần và 
môi trường xã hội). Điều này cha ông chúng ta đã đề ra từ ngàn xưa, chúng ta cố gắng duy 
trì, phát huy và hoàn thiện hóa dần mà thôi.



CHƯƠNG II

HỌC THUYẾT ÂM DƯƠNG

Học thuyết âm dương là 1 triết lý của người xưa, được xây dựng qua sự quan sát lâu dài các 
sự vật trong thế giới tự nhiên. Học thuyết ấy được vận dụng vào y học cổ truyền với mục 
đích nói lên nguồn gốc phát sinh phát triển của con người, của sức khỏe, bệnh tật, mối quan 
hệ của con người với thiên nhiên xã hội, các tạng phủ tổ chức trong cơ thể cũng như mối 
quan hệ phức tạp giữa các hiện tượng sinh lý và bệnh lý của con người.
Học thuyết âm dương được coi là môn học cơ sở của y học cổ truyền.
* Định nghĩa
Học thuyết âm dương là nền tảng tư duy nhận thấy sự vật luôn luôn có mâu thuẫn, nhưng 
thống nhất với nhau, không ngừng vận động, biến hóa để phát sinh, phát triển và tiêu vong 
gọi là học thuyết âm dương.
Từ lý luận đến thực hành, trong chẩn đoán bệnh cũng như chữa bệnh, bào chế thuốc và dùng 
thuốc tất cả đều dựa vào học thuyết âm dương.

1.Nội dung học thuyết âm dương
Âm và dương là tên gọi đặt cho 2 yếu tố cơ bản của một vật, 2 cực của một quá trình vận 
động và 2 nhóm hiện tượng có mối liên quan biện chứng với nhau.
•Tính cơ bản của âm: Ở phía dưới, ở bên trong, yên tĩnh có xu hướng tích tụ.

ÂM TẠNG HUYẾT DINH BỤNG HÀN HƯ LÝ TRÁI THUỶ LƯƠNG

DƯƠNG PHỦ KHÍ VỆ LƯNG NHIỆT THỰC BIỂU PHẢI HOẢ ÔN



• Tính cơ bản của dương: Ở phía trên, ở bên ngoài, hoạt động có xu hướng phân tán.
Dựa vào những thuộc tính cơ bản, người ta phân định tích chất âm dương cho các sự vật và 
hiện tượng trong tự nhiên và trong xã hội như sau:
2.Các quy luật cơ bản của học thuyết âm dương
2.1. Âm dương đối lập:
Âm dương là 2 từ dùng để chỉ 2 mặt đối lập mà chế ước lẫn nhau của mỗi sự vật.
Đối lập là sự mâu thuẫn, chế ước và đấu tranh giữa 2 mặt âm dương
Ví dụ: Ngày Đêm
Nước Lửa
Ức chế Hưng phấn
Khỏe Yếu

2.2.Âm dương hỗ căn
Âm dương cùng 1 cội nguồn, nương tựa giúp đỡ lẫn nhau như vật chất và năng lượng. Cả 2 
mặt đều là quá trình phát triển tích cực của sự vật không thể đơn độc phát sinh - phát triển 
được.
Ví dụ: Cơ năng hoạt động (dương) phải có sự cung cấp của chất dinh dưỡng (âm) chất dinh 
dưỡng (âm) phải nhờ sự hoạt động của cơ năng (dương) mới trở thành chất hữu dụng để 
nuôi tạng phủ và cứ như thế không ngừng.
Vd: Có sinh thì có tử hoặc có trong thì có ngoài.

2.3.Âm dương tiêu - trưởng
Tiêu là mất đi, Trưởng là sự phát triển: Nói lên sự vận động không ngừng, sự chuyển hóa 
lẫn nhau giữa 2 mặt âm dương. Như khí hậu 4 mùa trong năm luôn thay đổi từ 
lạnh sang nóng, từ nóng sang lạnh. Từ lạnh sang nóng là quá trình "âm tiêu dương trưởng" 
và từ nóng sang lạnh là quá trình "dương tiêu âm trưởng"do đó có khí hậu mát, lạnh, ấm, và 
nóng biểu thị khí hậu của 4 mùa: xuân - hạ - thu – đông.

2.4.Âm dương bình hành
Hai mặt âm dương tuy đối lập, vận động không ngừng, nhưng luôn luôn lập lại được thế cân 
bằng, thế bình quân giữa 2 mặt.
Bình hành là cân bằng cùng tồn tại, sự cân bằng âm dương là sự cân bằng động và cân bằng 
tĩnh. Nếu sự cân bằng âm dương bị phá vỡ thì sự vật có nguy cơ bị tiêu vong.
* Tóm lại: 4 quy luật cơ bản của âm dương nói lên sự mâu thuẫn, thống nhất, vận động và 
nương tựa lẫn nhau của vật chất.

3.Biểu tượng của học thuyết âm dương
-Một hình tròn to: Vật thể thống nhất.
- Bên trong có 2 phần đen và trắng ( âm và dương đối lập).
- Trong phần trắng có 1 vòng đen, trong phần đen có 1 vòng trắng (trong dương có âm, 
trong âm có dương).
4.Ứng dụng học thuyết âm dương vào y học:
*Âm dương trong tự nhiên
Âm: Đất, Mặt trăng, Nước, Dưới, Trong, Lạnh, Số âm
Dương:Trời, Mặt trời, Lửa, Trên, Ngoài, Nóng, Số dương
*Âm dương trong cấu tạo cơ thể
Âm: Tạng, Kinh âm, Huyết, Bụng, Hư, Ức chế
Dương: Phủ, Kinh dương, Khí, Lưng, Thực, Hưng phấn



Trong quá trình phát triển của bệnh, tích chất của bệnh còn chuyển hóa lẫn nhau giữa 2 mặt 
âm dương. Như bệnh ở phần dương ảnh hưởng tới phần âm, như sốt cao kéo dài sẽ gây mất 
nước, bệnh ở phần âm ảnh hưởng tới phần dương như ỉa lỏng, nôn  mửa kéo dài làm mất 
nước điện giải, nhiễm độc thần kinh gây sốt, co giật...
4.1.Chữa bệnh và phương pháp chữa bệnh
Chữa bệnh là sự điều hòa mất thăng bằng về âm dương của cơ thể tùy theo tình trạng hư 
thực, hàn nhiệt của bệnh bằng các phương pháp khác nhau.

4.2.Chữa bệnh là lập lại thế cân bằng sinh lý
Điều hòa lại sự mất thăng bằng âm dương của cơ thể tùy theo tình trạng hư thực, hàn nhiệt 
của bệnh.
- Nếu bệnh thì phải dùng thuốc đối lập để xóa bỏ phần thừa trong cơ thể.
+ Bệnh hàn dùng thuốc ấm nóng.
+Bệnh nhiệt dùng thuốc mát lạnh.
- Nếu do 1 bên quá yếu thì dùng phép bổ tức là dùng thuốc cùng tính chất để chữa vào chỗ 
thiếu hụt.
Vd: Âm hư thì bổ âm, huyết hư thì bổ huyết, thiếu lực thì dùng thuốc tăng lực, cơ thể bị 
lạnh thì dùng thuốc ấm nóng để hồi phục thân nhiệt.
- Khi sự cân bằng đã được hồi phục thì phải ngưng thuốc, lạm dụng thuốc sẽ có hại, sẽ gây 
mất cân bằng mới.

5.Bào chế thuốc
•Âm dược: Các thuốc có tính mát lạnh, có vị đắng, chua, mặn hướng đi xuống. Như nhóm 
thuốc thanh nhiệt, sổ hạ lợi tiểu.
• Dương dược: Các thuốc có tính ấm nóng, có vị cay ngọt, hướng thuốc đi lên như những 
thuốc bổ, thuốc hành khí, hoạt huyết, giải biểu.

6.Phòng bệnh
Y học cổ truyền đề cao việc rèn luyện tính thích nghi với môi sinh để luôn giữ được cân 
bằng âm dương trong cơ thể, dự phòng bệnh tật và tăng cường sức khỏe.
Các phương pháp tập luyện đều phải coi trọng cả phần tâm (dương) và phần thể (âm). Khi 
tiến hành tập cần kết hợp tập động (dương) và tập tĩnh (âm) rèn luyện cơ cân khớp (biểu) 
kết hợp với rèn luyện các nội tạng (lý).























NGUYÊN TẮC CHỌN HUYỆT

I-Chọn huyệt theo nguyên tắc tại chỗ 
Là cách chọn những huyệt ở chỗ đau, và lân cận nơi đau.
Nói chung, mỗi huyệt đều có ba loại tác dụng: tại chỗ, theo đường kinh và toàn thân. 
Nguyên tắc chọn huyệt tại chỗ là cách vận dụng đặc điểm đầu tiên về tác dụng điều trị của 



huyệt.
Những ví dụ sau đây là nói về cách chọn huyệt theo nguyên tắc tại chỗ:
− Đau nhức khớp vai: chọn các huyệt kiên ngung, kiên tỉnh, trung phủ.
− Đau đầu vùng trán: chọn các huyệt ấn đường, toản trúc...
− Đau răng: chọn các huyệt giáp xa, địa thương, hạ quan.
Chỉ định: cách chọn huyệt này được sử dụng trong điều trị mọi trường hợp, nhất là đau 
nhức.

Chọn huyệt theo nguyên tắc tại chỗ 
- “Tại chỗ” được hiểu là nơi có triệu chứng biểu hiện của bệnh.
- Những huyệt được chọn theo nguyên tắc tại chỗ là những huyệt có vị trí ngay tại chỗ
hoặc lân cận nơi triệu chứng biểu hiện ra.
- Đây là nguyên tắc chọn huyệt phổ biến nhất.

II. Chọn huyệt theo lý luận đường kinh 
Là cách chọn huyệt trên các đường kinh có liên hệ với bệnh và chứng cần điều trị.
− Cách chọn huyệt này dựa trên nguyên tắc kinh mạch đi qua vùng nào thì có tác dụng 
phòng chống được bệnh tật liên quan đến vùng đó.
− Trên một hoặc những đường kinh có liên hệ đến bệnh chứng cần điều trị, người thầy thuốc 
đông y đặc biệt chú ý đến những huyệt nằm ở những đoạn từ khuỷu tay đến ngón tay và từ 
đoạn khoeo chân đến ngón chân.
− Các huyệt này thường thuộc các nhóm huyệt nguyên - lạc, khích huyệt, nhóm huyệt ngũ 
du. Việc chọn những huyệt thuộc những nhóm này phải tuân theo những luật nhất định về  
phối hợp huyệt.
Dưới đây là những cách chọn huyệt theo nguyên tắc đường kinh

I. A. CHỌN HUYỆT NGUYÊN - LẠC CỦA 12 ĐƯỜNG KINH CHÍNH

1. Hệ thống nguyên lạc 
Theo học thuyết kinh lạc thì cơ thể con người có 12 đường kinh chính: gồm 6 kinh của tạng 
(kinh âm) và 6 kinh của phủ (kinh dương).
Mỗi kinh của tạng (kinh âm) đều có quan hệ biểu - lý (bên trong và bên ngoài) với một kinh 
của phủ (kinh dương) nhất định (ví dụ như: kinh Phế với kinh Đại trường, kinh Can với kinh 
Đởm, kinh Thận với kinh Bàng quang, kinh Tâm bào với kinh Tam tiêu, kinh Tâm với kinh 
Tiểu trường, kinh Tỳ với kinh Vị).
Mỗi đường kinh đều có một huyệt nguyên và một huyệt lạc. Sự liên hệ giữa kinh âm và kinh 
dương nêu trên được thực hiện bằng hệ thống nguyên - lạc.
Khí huyết của một đường kinh A có thể đến đường kinh B (có quan biểu lý tương ứng với 
nó) thông qua hệ thống nguyên lạc này. Khí huyết của kinh A sẽ đi từ huyệt lạc của kinh A 
đến huyệt nguyên của kinh B. Ngược lại khí huyết của kinh B sẽ đi từ huyệt lạc của kinh B 
đến huyệt nguyên của kinh A.
Mối liên hệ nguyên - lạc trên được biểu thị bằng sơ đồ sau:

Phương pháp sử dụng du - mộ huyệt 
− Nhóm huyệt du mộ được chỉ định trong các bệnh lý của các cơ quan nội tạng (bệnh của 
tạng phủ) và thường dùng trong các bệnh được chẩn đoán hư theo YHCT.
− Cách sử dụng khi có chỉ định là phối hợp cả du huyệt và mộ huyệt của kinh tương ứng với 
tạng phủ có bệnh.



− Ví dụ: chọn huyệt trung phủ (mộ của Phế) và phế du (du huyệt của Phế) để điều trị bệnh 
lý Phế hư.
− Tuy nhiên, trong thực tế lâm sàng việc sử dụng đồng thời cả du và mộ huyệt có lúc khó 
khăn, do đó du - mộ huyệt còn được sử dụng theo luật “dương dẫn âm, âm dẫn dương”, 
nghĩa là bệnh của tạng (thuộc âm) thì sử dụng bối du huyệt (ở lưng, thuộc dương); và ngược 
lại bệnh của phủ (thuộc dương) thì sử dụng mộ huyệt (ở bụng, thuộc âm), ví dụ: bệnh lý phế 
hư (thuộc âm) chọn huyệt phế du (thuộc dương); bệnh lý phủ Vị (thuộc dương) chọn huyệt 
trung quản (thuộc âm). 

Sơ đồ biểu diễn hệ thống nguyên – lạc

Tên huyệt nguyên lạc của 12 chính kinh 
Kinh 
mạch

Nguyên Lạc

Phế Thái uyên Liệt khuyết
Đại 
trường

Hợp cốc Thiên lịch

Tâm bào Đại lăng Nội quan
Tam tiêu Dương trì Ngoại 

quan
Tâm Thần môn Thông lý
Tiểu 
trường

Uyển cốt Chi chính

Can Thái xung Lãi câu
Đởm Khâu khư Quang 

minh
Tỳ Thái bạch Công tôn
Vị Xung 

dương
Phong long

Thận Thái khê Đại chung



Bàng 
quang

Kinh cốt Phi dương



CHƯƠNG III

HỌC THUYẾT NGŨ HÀNH

Tạng Phủ Bổ, Hư Bổ 
Mẫu 

Lý Do Tả, Thực Tả 
Tử 

Lý Do

Can Mộc Thận Thủy Thủy sinh Mộc Tâm Hỏa Mộc sinh Hỏa 

Tâm Hỏa Can Mộc Mộc sinh Hỏa Tỳ Thổ Hỏa sinh Thổ 

Tỳ Thổ Tâm Hỏa Hỏa sinh Thổ Phế Kim Thổ sinh Kim 

Phế Kim Tỳ Thổ Thổ sinh Kim Thận Thủy Kim sinh Thủy 

Thận Thủy Phế Kim Kim sinh Thủy Can Mộc Thủy sinh Mộc 

Nhóm Huyệt NGŨ DU

Hệ thống ngũ du huyệt của 6 âm chính kinh     
Huyệt Tỉnh mộc Vinh hỏa Nguyên du 

thổ
Kinh kim Hợp thủy

Phế Thiếu dương Ngư tế Thái uyên Kinh cừ Xích trạch
Tâm 
bào

Trung xung Lao cung Đại lăng Giản sử Khúc trạch

Tâm Thiếu xung Thiếu phủ Thần môn Linh đạo Thiếu hải
Tỳ ẩn bạch Đại đô Thái bạch Thương khâu âm lăng
Can Đại đôn Hành gian Thái xung Trung phong Khúc tuyền
Thận Dũng truyền Nhiên cốc Thái khê Phục lưu âm cốc



Hệ thống ngũ du huyệt của 6 dương chính kinh 

Huyệt Tỉnh kim Vinh thủy Du mộc Nguyên Kinh hỏa Hợp thổ
Đại trường Thương dương Nhị gian Tam gian Hợp cốc Dương khê Khúc trì
Tam tiêu Quan xung Dịch môn Trung chữ Dương trì Chi câu Thiên tỉnh
Tiểu trường Thiếu trạch Tiền cốc Hậu khê Uyễn cốt Dương cốc Tiểu hải
Vị Lệ đoài Nội đình Hãm cốc Xung 

dương
Giải khê Túc tam lý

Đởm Khiếu âm Hiệp khê Lâm thấp Khâu khư Dương phụ Dương lăng
Bàng 
quang

Chí âm Thông cốc Thúc cốt Kinh cốt Côn lôn ủy trung

Đặc Tính:
Là con đường vận hành của kinh mạch.
Thường ở vị trí đầu các ngón tay, chân hoặc các khớp
+ Sự sắp xếp của nhóm Ngũ Du Huyệt luôn luôn theo nguyên tắc tương sinh.
+ Các kinh Âm luôn khởi đầu bằng hành Mộc (kế đó là Hỏa, Thổ, Kim và kết thúc ở Thủy).
+ Các kinh Dương, nghịch lại với kinh Âm, do đó, bao giờ cũng khởi đầu bằng hành Kim 
(kế đó là Thủy, Mộc, Hỏa và kết thúc ở Thổ).
NGŨ DU TỈNH VINH DU KINH HỢP
KINH ÂM Mộc Hỏa Thổ Kim Thủy
KINH DƯƠNG Kim Thủy Mộc Hỏa Thổ

Tác Dụng.có khả năng điều chỉnh đa số các rối loạn của kinh lạc, Tạng Phủ.

Ngũ du huyệt 
Ngũ du huyệt là một nhóm huyệt trong những huyệt đặc trị của 12 đường kinh. Nó được 
phân bố từ khuỷu tay trở ra và đầu gối trở xuống.
Người xưa dựa vào sự vận hành của khí huyết trong kinh mạch, dùng hiện tượng nước chảy 
tự nhiên để minh họa (khí hành từ nhỏ đến lớn, từ nông đến sâu). Để phân biệt, người ta 
dùng 5 tên gọi: tỉnh, huỳnh, du, kinh, hợpvới những tác dụng riêng để biểu hiện sự lưu hành 
của khí qua mỗi huyệt trong kinh mạch
− Nơi nước đầu nguồn, chỗ xuất của khí là tỉnh
− Nơi nước chảy nhẹ, chỗ lưu của khí là vinh (huỳnh)
− Nơi nước dồn lại để lưu hành, chỗ chú của khí là du
− Nơi nước đi qua, chỗ hành của khí là kinh − Nơi nước tụ lại, chỗ nhập của khí là hợp.
Tác dụng của ngũ du huyệt + Tỉnh huyệt chủ trị dưới  đầy.
+ Huỳnh (vinh) huyệt chủ trị sốt.
+ Du huyệt chủ trị phong thấp, đau khớp.
+ Kinh huyệt chủ trị suyễn, ho.
+ Hợp huyệt chủ trị khí nghịch, tiết tả.
Sự phân bố của ngũ du theo ngũ hành



Kinh âm 
+ Tỉnh huyệt thuộc mộc
+ Vinh huyệt thuộc hỏa
+ Du huyệt thuộc thổ
+ Kinh huyệt thuộc kim
+ Hợp huyệt thuộc thủy 
Kinh dương 
+ Tỉnh huyệt thuộc kim
+ Vinh huyệt thuộc thủy
+ Du huyệt thuộc mộc
+ Kinh huyệt thuộc hỏa
+ Hợp huyệt thuộc thổ 

Qui loại Ngũ hành
Ngụ Hành • Mộc • Hỏa • Thổ • Kim • Thủy

• Vật chất • Cây, gỗ • Lửa • Đất • Kim loại • Nước

• Màu • Lục • Đỏ • Vàng • Trắng • Đen

• Vị • Chua • Đắng • Ngọt • Cay • Mặn

• Mùa • Xuân • Hạ • Trưởng hạ • Thu • Đông

• Hướng • Đông • Nam • Trung ương• Tây • Bắc

• Quá trình 
phát triển

• Sinh • Trưởng • Hóa • Thu • Tàng

• Tạng • Can • Tâm, Tâm bào • Tỳ • Phế • Thận

• Phủ • Đởm • Tiểu trường, 
Tam tiêu

• Vị • Đại 
trường

• Bàng 
quang

• Ngũ thể • Cân • Mạch • Nhục • Bì mao • Cốt tủy

• Ngũ quan • Mắt • Lưỡi • Miệng • Mũi • Tai

• Tình chí • Giận • Mừng • Lo • Buồn • Sợ

 



Phương pháp sử dụng ngũ du huyệt 
Vận dụng cách chọn huyệt ngũ du phải dựa trên cơ sở của ngũ hành với luật sinh khắc để 
tiến hành.
− Chẩn đoán bệnh theo ngũ hành.
− Điều trị theo nguyên tắc: hư bổ mẹ, thực tả con.
− Có thể sử dụng 1 - 2 đường kinh.

Những ví dụ về cách sử dụng ngũ du huyệt 

Ví dụ 1: Bệnh lý của tâm hỏa

 

Ví dụ 2: Bệnh lý của tỳ thổ



Ví dụ 3: Bệnh lý của phế kim

 

Ví dụ 4: Bệnh lý của Can Mộc 



 
Ví dụ 5: Bệnh lý của thận thủy 

   

Chọn huyệt khích
Khích có nghĩa là khe hở, ý nói vùng mà mạch khí tụ lại nhiều. Mỗi kinh mạch trong 12 
kinh chính đều có 1 huyệt khích. Ngoài ra những mạch Âm duy,
Dương duy, Âm kiều, Dương kiều cũng có huyệt khích. Như vậy có 16 huyệt khích và tất cả 
đều nằm trên những kinh chính.
Đặc tính quan trọng của huyệt khích là điều trị rất tốt những bệnh cấp, nhất có là kèm đau 
nhức của các kinh thuộc nó.
Bảng 10.5. Bảng hệ thống huyệt khích 
Đường 
kinh

Tên 
huyệt

Đường 
kinh

Tên huyệt

Phế Khổng 
tối

Tỳ Địa cơ

Tâm bào Khích 
môn

Can Trung đô



Tâm Âm khích Thận Thủy 
tuyền

Đại trường Ôn lưu Vị Lương 
khâu

Tam tiêu Hội tông Đởm Ngoại 
khâu

Tiểu trường Dưỡng 
lão

Bàng 
quang

Kim môn

âm kiểu Giao tín âm duy Trúc tân
Dương 
khiếu

Phụ 
dương

Dương duy Dương 
giao

Chọn huyệt theo lý luận đường kinh 
- Phương pháp chọn huyệt theo lý luận đường kinh được dựa trên nguyên lý “đường kinh đi 
qua vùng nào thì có tác dụng phòng và điều trị được bệnh tật liên quan đến vùng đó”.
- Các huyệt được chọn theo lý luận đường gồm các huyệt nguyên - lạc, khích huyệt, nhóm 
huyệt ngũ du.
- Sử dụng các bối du huyệt và mộ huyệt (dù không nằm trên đường kinh tương ứng) cũng 
tuân theo nguyên tắc chọn huyệt theo lý luận đường kinh.
- Luật chọn huyệt Nguyên-Lạc:
+ Điều trị bệnh hư: dùng huyệt Nguyên của kinh bệnh phối hợp với huyệt Lạc của kinh 
quan hệ biểu lý với kinh bệnh.
+ Điều trị bệnh thực: dùng huyệt Lạc của kinh bệnh.
- Luật chọn huyệt ngũ du (huyệt tỉnh, vinh, du, kinh, hợp):
+ Bệnh phải được chẩn đoán (tên bệnh) theo ngũ hành.
+ Được sử dụng trong điều trị bệnh thực và hư.
+ Chọn huyệt theo nguyên tắc: hư bổ mẹ, thực tả con.
+ Có thể sử dụng 1-2 đường kinh.
- Các huyệt Khích được chỉ định trong bệnh thực (rất tốt cho những bệnh cấp), nhất có kèm 
đau nhức.
- Luật chọn huyệt du - mộ:
+ Được sử dụng trong điều trị bệnh hư của tạng phủ.
+ Chọn huyệt theo nguyên tắc: dương dẫn âm, âm dẫn dương (bệnh của tạng, dùng du 
huyệt; bệnh của phủ, dùng mộ huyệt).

Chọn huyệt đặc hiệu 
Đây là những huyệt được tổng kết bằng lý luận và bằng kinh nghiệm điều trị. Trong châm 
cứu, có rất nhiều các huyệt đặc hiệu (nhóm tứ đại huyệt, lục tổng huyệt, bát hội huyệt, giao 
hội huyệt v.v...)
− Bát mạch giao hội huyệt là huyệt giao hội của 8 mạch. Tất cả từng cặp đều nằm tương đối 
cân xứng ở tay và chân. Đặc tính của bát mạch giao hội huyệt là dùng để trị bệnh của 8 
mạch cũng như hỗ trợ điều trị bệnh kinh chính (xin tham khảo bài Kỳ kinh bát mạch).
Bảng bát mạch giao hội huyệt 

Giao hội 
huyệt

Chiếu 
hải

Liệt 
khuyết

Lâm 
khấp

Ngoại 
quan



Kinh Thận Phế Đởm Tam tiêu
Mạch Âm kiều Nhâm Đới Dương duy
 
Giao hội 
huyệt

Hậu khê Thân 
mạch

Công 
tôn

Nội 
quan

Kinh Tiểu 
trường

Bàng 
quang

Tỳ Tâm bào

Mạch Đốc Dương 
kiểu

Xung âm duy

− Bát hội huyệt là 8 huyệt dùng để chữa bệnh cho 8 loại tổ chức trong cơ thể (tạng, phủ, khí, 
huyết, gân, xương, tủy, mạch). Do đó, khi một loại tổ chức nào đó trong cơ thể có bệnh, có 
thể sử dụng hội huyệt tương ứng mà chữa.

Bảng bát hội huyệt 
Bát hội 
huyệt

Hội của 
phủ

Hội của 
tạng

Hội của 
khí

Hội của 
huyết

Hội 
của cốt

Hội của 
tủy

Hội của 
gân

Hội của 
mạch

Tên 
huyệt

Trung 
quản

Chương 
môn

Đản 
trung

Cách du Đại trữ Tuyệt 
cốt

Dương 
Lăng

Thái uyên

- Lục tổng huyệt là 6 huyệt dùng để điều trị bệnh cho 6 vùng cơ thể khác nhau. Sự xuất hiện 
của 6 huyệt trên có nguồn gốc từ 4 đại huyệt (Hợp cốc, Ủy trung, Liệt khuyết, Túc tam lý) 
- Chu quyền trong càn khôn sanh lý - Châm cứu đại thành. Sau được bổ sung dần thêm hai 
huyệt là Nội quan và Tam âm giao mà thành. Toàn bài ca của lục tổng huyệt “Đổ phúc Tam 
lý lưu, Yêu bối ủy trung cầu, Đầu hạng tầm liệt khuyết. Diện khẩu hợp cốc thâu, Tâm hung  
thủ nội quan, Tiểu phúc tam âm mưu”.
 
− Hợp cốc
− Liệt khuyết
− Ủy trung
− Tam âm giao − Nội 
quan
− Túc tam lý

Chữa vùng đầu, mặt, miệng, răng.
Chữa vùng cổ gáy.
Chữa vùng lưng, thắt lưng.
Chữa bệnh lý vùng bụng dưới tiết niệu, sinh 
dục.
Chữa bệnh vùng ngực.
Chữa vùng bụng trên, bụng giữa.

Ứng dụng vào một số lãnh vực đời sống

A. Ứng dụng vào việc ăn uống:
- “Trời nuôi người bằng Ngũ khí, Đất nuôi người bằng Ngũ vị”.
- Người ta phân loại thức ăn theo ngũ hành dựa vào màu sắc, mùi vị mà suy ra tác dụng của 
món ăn đối với cơ thể. Thí dụ: món ăn chua đi vào Can, ngọt đi vào Tỳ… (bảng 1). Và sau 
đó áp dụng nguyên tắc ăn uống theo qui luật của ngũ hành: dùng thức ăn phù hợp với tình 
hình sức khỏe của mình sao cho duy trì được thế quân bình (đối với người khỏe) hoặc tái lập 
mối quan hệ quân bình của ngũ hành trong cơ thể (đối với người đau ốm). Món ăn đầy đủ 



ngũ hành thường tồn tại rất lâu phong tục ẩm thực (tô phở, nước mắm…). Tránh tình trạng 
dùng thái quá một món ăn nào đó vì có thể hại sức khỏe. Thí dụ: ăn quá chua hại Can, quá 
mặn hại Thận; hoặc khi đang có bệnh về Tỳ (Thổ) nên tránh dùng thức ăn uống chua (Mộc) 
để tránh làm hại thêm Tỳ Vị (Mộc tăng khắc Thổ).
B. Ứng dụng vào tổ chức công việc, tổ chức sinh hoạt hàng ngày:
Dựa theo tính chất của từng hành trong ngũ hành: Sinh (Mộc), Trưởng (Hỏa), Hóa (Thổ), 
Thu (Kim), Tàng (Thủy) và qui luật của ngũ hành mà tổ chức công việc hoặc sinh hoạt 
thường ngày. Thí dụ:
- Khởi đầu một ngày, công việc luôn có tính chất Mộc cần có thời gian để  Sinh. 
Thí dụ: máy chạy một chút cho trơn máy, người tập thể dục hít thở để khởi động cho một 
ngày.
- Kế tiếp là Hỏa (Trưởng): đẩy mạnh tiến độ công việc, đây là lúc năng suất công việc cao 
nhất.
 - Công việc có kết quả, có sản sinh ra một cái gì mới mẻ thì công việc mới tồn tại {Thổ 
(Hóa)}.
- Khi đã có kết quả cần biết thu lại, rút lui từ từ về, nghỉ ngơi dần {Kim (Thu)}.
Và ẩn, chứa lại, nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mới {Thủy (Tàng)}, chuẩn bị cho quá trình 
Sinh Trưởng Hóa Thu Tàng kế tiếp. Tránh làm ngược lại hoặc làm rối loạn quá trình đó.
 Một thí dụ khác: Tổ chức hội họp: trước tiên cần có thời gian cho mọi người chuẩn bị, tập 
trung (Mộc); sau đó đi vào vấn đề bàn luận (Hỏa); việc bàn luận đó phải đi đến một kết quả, 
kết quả hữu ích (Thổ); rồi có đúc kết lại vấn đề (Kim), ra quyết định tiến hành công việc và 
chấm dứt cuộc họp (Thủy). Mối quan hệ của từng giai đoạn nêu trên cũng có Sinh, Khắc, 
Thừa, Vũ. Việc tiến hành một công việc bất kỳ nào cũng tương tự. Có như vậy công việc 
mới thành công vì diễn tiến phù hợp với qui luật Ngũ hành.

Ứng dụng vào Y học

A. Ứng dụng vào Triệu chứng học:
Căn cứ vào Bảng qui loại của ngũ hành, người ta phân loại triệu chứng bệnh để xem xét mối 
quan hệ của các triệu chứng ấy theo qui luật của ngũ hành. Thí dụ: Can có quan hệ với 
Đởm, chịu trách nhiệm hoạt động của gân cơ (chủ cân), tình trạng công năng của Can thể 
hiện ra mắt (khai khiếu ra mắt), móng tay móng chân (vinh nhuận ra móng), có liên quan 
đến tính khí giận dữ… Do đó, co giật, mắt đỏ, móng khô, nóng tính bất thường,… là triệu 
chứng của Can, vì Đởm, gân cơ, mắt, móng, tính khí giận dữ… tất cả đều cùng thuộc hành 
Mộc 

 B. Ứng dụng vào việc phân tích bệnh và chẩn đoán:
 - Tạng Phủ được qui vào ngũ hành. Mối tương quan của Tạng Phủ trong trường hợp bệnh 
lý được phân tích theo qui luật Tương thừa – Tương Vũ. Thí dụ: bình thường Phế Kim khắc 
Can Mộc để duy trì sự cân bằng, khi thở quá mức (Phế Thịnh) sẽ gây tê rần và co rút chân 
tay (Mộc).
- Học thuyết Ngũ hành giúp truy tìm nguyên nhân hay gốc phát sinh bệnh ban đầu. 



Thí dụ: mất ngủ là chứng của Tâm (Hỏa) có thể do: (1) chính Tâm gây ra, hay (2) do Tạng 
Sinh nó gây ra: Can (Mộc), hay (3) do Tạng nó Sinh gây ra; Tỳ (Thổ), hay (4) do tạng nó 
Khắc gây ra; Phế (Kim), hay (5) do Tạng Khắc nó gây ra: Thận (Thủy).

C. Ứng dụng vào việc điều trị bệnh:
Điều trị bệnh chủ yếu dựa vào nguyên tắc: “Con hư bổ mẹ, mẹ thực tả con”. 
Thí dụ: Phế yếu (Phế hư) phải làm mạnh Tỳ Vị lên (Kiện Tỳ) gọi là nguyên tắc Bồi Thổ sinh 
Kim.
Nguyên tắc này được ứng dụng nhiều nhất trong lãnh vực Châm cứu.

D. Ứng dụng vào việc phân loại, bào chế và sử dụng thuốc:
 Người xưa dựa vào màu sắc và mùi vị của thuốc mà phân loại thuốc theo ngũ hành và từ đó 
suy ra tác dụng của thuốc đi vào Tạng Phủ tương ứng. Thí dụ: thuốc vị chua, màu xanh đi 
vào Can, vị ngọt, màu vàng đi vào Tỳ. Người xưa cũng dựa vào ngũ hành để tìm thuốc mới 
và bào chế thích hợp để biến đổi tính năng của thuốc. 
Thí dụ: sao thuốc với giấm để thuốc đi vào Can; sao với đường, mật để vào Tỳ; tẩm muối để 
đi vào Thận; sao với gừng để vào Phế, sao cho vàng để vào Tỳ, chế cho đen để vào Thận…
Tóm lại, Học thuyết Ngũ hành là học thuyết về mối quan hệ giữa mọi sự vật với nhau. 
Muốn nghiên cứu bất kỳ một sự vật, một hiện tượng gì luôn phải biết đặt trong mối quan hệ 
của nó với những sự vật hiện tượng xung quanh nó. Điều quan trọng trong mối quan hệ giữa 
các sự vật hiện tượng chính là quá trình Sinh và Khắc chứ không phải là con số 5 hoặc cái 
tên Mộc Hỏa Thổ Kim Thủy. Đó mới thực sự là tinh thần của Học thuyết Ngũ hành.

  
 

Quy luật chế hoá ngũ hành là:
Mộc khắc thổ, thổ sinh kim, kim khắc mộc.
Hoả khắc kim, kim sinh thuỷ, thuỷ khắc hoả.
Thổ khắc thuỷ, thuỷ sinh mộc, mộckhắc thổ.



Kim khắc mộc, mộc sinh hoả, hoả khắc kim.
Thuỷ khắc hoả, hoả sinh thổ, thổ khắc thuỷ.

 Ngũ hành và Tạng phủ
- Nếu đem đồ hình Thái cực, áp dụng vào khuôn mặt, nhìn từ sau ra trước, ta thấy :
- Trán thuộc Tâm.
- Cằm thuộc Thận.
- Má bên trái thuộc Can.
- Má bên phải thuộc Phế.
- Mũi thuộc Tỳ (trung ương).
Việc phân chia này giúp ích rất nhiều trong việc chẩn bệnh.
Thí dụ : Nhìn thấy dấu hiệu báo bệnh ở vùng cằm có thể nghĩ đến bệnh lý ở thận, hoặc vùng 
trán có dấu hiệu báo bệnh có thể nghĩ đến rối loạn ở tâm...
Tạng có chức năng chung là tàng giữ tinh khí. Có 5 tạng chính và 1 phụ là:
Tâm (phụ là Tâm bào) - Can - Tỳ - Phế - Thận. 

Quan hệ giữa các Tạng là quan hệ Ngũ hành sinh, khắc.
Tương sinh: Can sinh Tâm, Tâm sinh Tỳ, Tỳ sinh Phế, Phế sinh Thận, Thận sinh Can.
Tương khắc: Can khắc Tỳ, Tỳ khắc Thận, Thận khắc Tâm, Tâm khắc Phế, Phế khắc Can. 
Phân biệt bệnh chứng theo ngũ hành tạng phủ
Nguyên tắc chữa con hư bổ mẹ, mẹ thực tả con, và theo nguyên tắc âm bệnh lấy dương 
chữa, dương bệnh lấy âm chữa, và phép tả từ trong âm ra dương, phép bổ từ ngoài dương 
vào âm.

1-Biểu tượng của hành KIM trong đông y :
Kim theo mùa là khí khô (táo khí) thuộc mùa thu, vị cay vào phổi, mùi tanh, mầu trắng, 
thuộc âm thanh, khóc, âm nốt thương (trong 5 nốt âm nhạc cổ điển : cung, thương, giốc, 
chủy, vũ), cơ sở vật chất bên trong là phổi, cơ sở vật chất bên ngoài là mũi, da, lông, dịch 
chất là nước mũi, tâm lý là buồn.
Dấu hiệu Bệnh chứng kim thực gồm tạng và phủ : Đau đầu, hoa mắt, amydal, tay rã rời.
Dấu hiệu Bệnh chứng kim hư gồm tạng và phủ : Ù tai, cảm giác buồn bực không vui, hay sợ 
cuống quít.
a-Dấu hiệu bệnh chung của cơ sở và chức năng của Phế bệnh : như ho suyễn, buồn phiền, 
đau ở vùng vai khuyết bồn (hõm vai) trên đường kinh phế.
(cơ sở trong phế như tế bào, xoang phế, lá phổi gọi là âm trong âm, cơ sở ngoài phế như 
mũi: âm trong dương, chức năng trong phế như hô hấp co giãn nhịp thở gọi là dương trong 
âm, chức năng ngoài phế như điều hòa độ ẩm trong niêm mạc mũi : dương trong dương) :
Chứng Phế thực : Ho suyễn nhiệt, khí nghịch, ra máu, ra mồ hôi, sưng đau phổi, hầu, họng.
Chứng Phế hư : Ho suyễn hàn, khô họng, hô hấp yếu khó khăn, tay chân lạnh, tê buốt da.
b-Dấu hiệu bệnh chung của cơ sở và chức năng của Đại trường là bệnh Trĩ, sợ lạnh, rét 
run..
(cơ sở trong đại trường là tế bào, ruột gọi là âm trong âm, cơ sở ngoài đại trường như hậu 
môn gọi là âm trong dương, chức năng trong đại trường như co bóp, thẩm thấu nước ra khỏi 
màng ruột cho thấm vào bàng quang, giữ lại cặn bã thành phân gọi là dương trong âm, chức 
năng ngoài đại trường như co thắt cơ vòng hậu môn đẩy phân ra ngoài cơ thể gọi là dương 
trong dương) :
Chứng Đại Trường Thực : Đau răng, đầy bụng, họng khô, sưng cổ, má, mình nóng, viêm 
amydal, ho suyễn, chảy máu cam.



Chứng Đại Trường Hư : Môi khô, hư khát mà không uống được nước, sôi ruột, tiêu chảy.

2-Biểu tượng của hành THỦY trong đông y :
Thủy theo mùa là khí hàn thuộc mùa đông, vị mặn vào thận, mầu đen, âm thanh rên (âm nốt 
vũ, cơ sở vật chất trong là qủa thận, cơ sở ngoài là tai, xương, râu, tóc, bộ sinh dục, dịch 
chất là nước bọt, tinh dịch, tế bào não, tâm lý là sợ hãi.
Dấu hiệu Bệnh chứng thủy thực gồm tạng và phủ : Bệnh ở não, động kinh, lưng nẩy ngược, 
vai cứng đơ.
Dấu hiệu bệnh chứng thủy hư gồm tạng và phủ : Đau tim, tiểu nhiều, tức đầy bọng đái khi 
tiểu, lạnh vai.
a-Dấu hiệu bệnh chung của cơ sở và chức năng của Thận bệnh : như ho, mửa, ỉa ra máu, 
bệnh về bô sinh dục .
(cơ sở trong thận như tế bào, tuyến thượng thận, qủa thận gọi là âm trong âm, chức năng 
trong thận như lọc nước, máu, mỡ, muối, đường, chất vôi, đìều hòa hormone...gọi là dương 
trong âm, cơ sở ngoài thận như tế bào nuôi dưỡng tai, xương, râu, tóc.. gọi là âm trong 
dương, chức năng ngoài thận như khả năng nghe, nhìn, xương cốt, răng, tóc, hoạt động còn 
tốt hay xấu gọi là dương trong dương)
Chứng Thận thực : Khí nghịch làm ho suyễn, gan bàn chân nóng, bụng dưới căng đầy, tức 
ngực, nhai lưỡi khô, hay sợ sệt.
Chứng Thận hư : Tiêu chảy, mình và thắt lưng lạnh, tay chân nặng nề, tê, tiểu đỏ vàng, hay 
quên, ù tai, điếc, chóng mặt, không muốn ăn, tinh dịch bất túc, suy nhược sinh dục về tinh 
huyết.
b-Dấu hiệu bệnh chung của cơ sở và chức năng của bàng quang như đau sau đầu do khí 
thuộc dương trong dương, do huyết thuộc âm trong dương..
Chứng bàng quang thực : Bệnh ở não (thuộc âm trong dương), động kinh (thuộc dương 
trong dương), đau mắt, chảy máu cam (thuộc âm trong dương).
Chứng bàng quang hư : Đau nhức cẳng chân, ống chân, đau thắt lưng do khí thuộc dương 
trong dương, do huyết thuộc âm trong dương, bệnh trĩ thuộc âm trong dương.

3-Biểu tượng của hành MỘC trong đông y :
Mộc theo mùa là phong khí thuộc mùa Xuân, vị chua vào gan, mùi hôi, mầu xanh, âm thanh 
là la hét, cơ sở vật chất trong là lá gan, cơ sở ngoài là mắt, gân, sợi thần kinh, móng tay, dịch 
chất là nưóc mắt, tâm lý là giận.
Dấu hiệu bệnh chứng mộc thực gồm tạng và phủ : Mửa do khí nghịch, mắt đỏ, tiêu hóa kém.
Dấu hiệu bệnh chứng mộc hư gồm tạng và phủ : Thần kinh suy nhược, hay giật mình, hô 
hấp yếu, ý thức mông lung.
a-Dấu hiệu bệnh chung của cơ sở và chức năng của Gan bệnh :
Chứng can thực : Đau mắt, chóng mặt, cứng dưới sườn, đầy bụng, nóng lạnh, bệnh sinh dục 
về gân cơ co thắt cứng mềm.
Khi chữa, các bệnh trên phải biết phân biệt được do huyết (âm) hay do khí (dương) thuộc cơ 
sở (âm) hay do chức năng (dương) để xếp bệnh thuộc âm trong âm, âm trong dương, dương 
trong âm, dương trong dương, lúc đó mới có thể tìm được huyệt chữa đúng.
Chứng can hư : Thị lực giảm, gân tay chân yếu, nghẹt cứng dưới tim, bụng căng sình, sa xệ 
ruột, tiểu nhiều lần do cơ vòng yếu, tinh giảm.
b- Dấu hiệu bệnh chung của cơ sở và chức năng của Đởm (túi mật) bệnh :
Chứng Đởm thực : Đau nặng 1 bên đầu, sợ lạnh, sốt ra mồ hôi, đắng miệng, bụng nặng 
không muốn ăn, dễ nổi giận.
Chứng Đởm hư : Chóng mặt, vàng da, thở yếu, gân tay chân yếu.



4-Biểu tượng của hành HỎA trong đông y :
Hỏa theo mùa là hỏa khí, nhiệt khí, thử khí thuộc mùa hè, vị đắng vào tim, mùi khê khét, 
mầu đỏ, âm thanh nốt chủy, cơ sở trong là qủa tim, màng bao tim (tâm bào) cơ sở ngoài là 
lưỡi, huyết mạch động mạch và tĩnh mạch, dây thần kinh thuộc hệ thống tam tiêu, dịch chất 
là mồ hôi, tâm lý là vui cười.
Dấu hiệu bệnh chứng mộc thực gồm tạng và phủ : đau đầu, thân nhiệt nóng, tâm không yên, 
không muốn nằm, đại tiện khó, kém ăn.
Dấu hiệu bệnh chứng thuộc mộc hư gồm tạng và phủ : Sợ lạnh, hô hấp yếu, chân tay lạnh, 
bệnh kiết lỵ.
a-Dấu hiệu chung của cơ sở, chức năng của Tâm, Tâm bào bệnh :
Chứng tâm thực : Mình nóng, họng khô, đại tiểu tiện khó, bao tử căng, chân tay nặng nề.
Chứng tâm hư : Đau dưới tim, hồi hộp, cơn đau tim kịch phát, bất an, nói sàm, ý mông lung.
Chứng Tâm bào thực : Đau tim, mặt đỏ, sưng nách, đau tức ngực sườn, co quắp tay.
Chứng tâm bào hư : Bức rứt nóng nảy, tim hồi hộp, lòng bàn tay nóng.
b-Dấu hiệu chung của cơ sở, chức năng của Tiểu trường , Tam tiêu bệnh :
Chứng tiểu trường thực : Mình nóng ra mồ hôi, nóng đau bụng dưới, bức rứt, lở nhọt miệng, 
cổ sưng cứng đơ.
Chứng tiểu trường hư : Đau nửa đầu sau tai, điếc, mắt vàng.
Chứng Tam tiêu thực : Sưng viêm họng, thanh quản, amydal, đau sau tai, đau khóe mắt, đầu 
mặt nóng đỏ ra mồ hôi, ù tai, đầy cứng bụng dưới.
Chứng Tam tiêu hư : Thiếu khí, hô hấp yếu, lạnh bụng.

5-Biểu tượng của hành THỔ trong đông y :
Thổ theo mùa là khí thấp thuộc mùa trường hạ (cuối hạ đầu thu), vị ngọt vào tỳ, mùi thơm, 
mầu vàng, âm thanh hay hát, cơ sở trong là lá mía, tụy tạng, cơ sở ngoài là môi miệng, bắp 
thịt, vú, dịch chất là nước dãi, tâm lý lo âu.
Dấu hiệu bệnh chứng thổ thực gồm tạng và phủ : Kém ăn, ỉa khó, viêm đau căng bao tử, bức 
rứt tim, khó nằm.
Dấu hiệu bệnh hư chứng gồm tạng và phủ : Bao tử cảm thấy trống, hô hấp yếu, bao tử lạnh, 
tiêu chảy, ăn không tiêu.
a-Dấu hiệu chung của cơ sở, chức năng của Tỳ bệnh :
Chứng tỳ thực : Bụng căng, tim bức rứt, trúng thực nôn mửa, cẳng chân nóng.
Chứng tỳ hư : Vàng da, tiêu chảy, trung tiện, ăn ngủ không ngon, cơ thể mệt mỏi, chân tay 
nặng nề.
b-Dấu hiệu chung của cơ sở và chức năng của Vị bệnh :
Chứng Vị thực : Đau bụng, nóng không mồ hôi, khô môi miệng, ợ hơi, ung thư vú, sưng đau 
thấp khớp.
Chứng Vị hư : Sợ lạnh, lạnh chân, khô môi miệng, sôi ruột, nặng nề dễ mệt, kém ăn, mặt 
sưng húp.

KINH (THỦ THIẾU ÂM) TÂM

Lộ trình đường kinh: 
Bắt đầu từ Tâm phân làm 3 nhánh: 
- Một nhánh qua cơ hoành liên lạc với Tiểu trường. 



- Một nhánh dọc cạnh thanh quản, cổ họng thẳng lên mắt. 
- Một nhánh đi ngang ra đáy hố nách để xuất hiện ngoài mặt da (Cực tuyền). Đi xuống dọc 
bờ trong mặt trước cánh tay đến nếp gấp trong nếp khuỷu (Thiếu hải). Dọc theo mặt trong 
cẳng tay, dọc mặt lòng bàn tay giữa xương bàn ngón 4 và 5. ở cổ tay, đường kinh đi ở bờ 
ngoài gân cơ trụ trước. Kinh Tâm đến tận cùng ở góc ngoài gốc móng tay thứ 5 (Thiếu 
xung)
Các huyệt trên đường kinh Tâm: 
Có tất cả 9 huyệt trên đường kinh Tâm. Những huyệt tên nghiêng là những huyệt thông 
dụng 
1. Cực tuyền  2. Thanh linh  3. Thiếu hải
4. Linh đạo  5. Thông lý   6. âm khích
7. Thần môn   8. Thiếu phủ   9. Thiếu xung.
- Bệnh do ngoại nhân gây nên: 
+ Cổ họng khô. 
+ Đau vùng tim, khát muốn uống nước. 
+ Tý quyết (xem kinh Phế). 
- Bệnh do nội nhân gây nên: 
+ Vàng mắt. 
+ Đau vùng hông sườn. 
+ Đau và có cảm giác lạnh ở mặt trong cánh tay, cẳng tay. 
+ Nóng lòng bàn tay.

 

KINH (THỦ QUYẾT ÂM) TÂM BÀO

1. Lộ trình đường kinh: 
Bắt đầu từ tâm bào xuyên qua cơ hoành đến liên lạc với tam tiêu (thượng tiêu, trung tiêu, hạ 
tiêu). Từ Tâm bào đi ra cạnh sườn đến xuất hiện ngoài mặt da dưới nếp nách 3 thốn (tại 
huyệt Thiên trì: liên sườn 4, từ đường giữa ra 5 thốn), chạy vòng lên nách, chạy xuống theo 
mặt trước cánh tay giữa 2 kinh Phế và Tâm, đến bờ trong tấm gân cơ 2 đầu ở nếp khuỷu tay 
(Khúc trạch), chạy xuống cẳng tay giữa gân cơ gan bàn tay lớn và gan bàn tay bé, chạy 
trong lòng bàn tay giữa xương bàn ngón 3 và 4 và đến tận cùng ở đầu ngón tay giữa.
Các huyệt trên đường kinh Tâm bào:



Có tất cả 9 huyệt trên đường kinh Tâm bào. Những huyệt tên nghiêng là những huyệt thông 
dụng. 
1. Thiên trì  2. Thiên tuyền  3. Khúc trạch
4. Khích môn  5. Giản sử   6. Nội quan
7. Đại lăng   8. Lao cung   9. Trung xung. 
- Triệu chứng xuất hiện do nguyên nhân bên ngoài: 
+ Lòng bàn tay nóng, cẳng tay và khuỷu tay co quắp, vùng nách bị sưng.
+ Trường hợp bệnh nặng: đau tức ngực và hông sườn, trống ngực, mặt đỏ, mắt vàng, hay 
cười không thôi. 
- Triệu chứng xuất hiện do nguyên nhân bên trong: lo lắng, đau vùng trước tim, lòng bàn tay 
nóng. 

  

KINH (TÚC THÁI ÂM) TỲ 

1. Lộ trình đường kinh: 
Bắt đầu từ góc trong gốc móng chân cái, chạy dọc theo đường nối da mu bàn chân và da gan 
bàn chân đến trước mắt cá trong, lên cẳng chân dọc theo bờ sau xương chày, lên mặt trong 
khớp gối, chạy tiếp ở mặt trong đùi. Lộ trình ở bụng, đường kinh chạy cách đường giữa 
bụng 4 thốn. Lộ trình ở ngực, đường kinh chạy theo đường nách trước rồi đến tận cùng ở 
liên sườn 6 đường nách giữa (Đại bao). 
Đường kinh Tỳ có nhánh liên lạc với mạch Nhâm (đường giữa bụng) ở bụng dưới (ở huyệt 
Trung cực, Quan nguyên) và ở bụng trên (Hạ quản). 
Đoạn đường kinh ở bụng trên có nhánh chìm đến Tỳ Vị, xuyên qua cơ hoành đến Tâm, tiếp 
tục đi lên dọc hai bên thanh quản đến phân bố ở dưới lưỡi. 
Các huyệt trên đường kinh Tỳ:
Có tất cả 21 huyệt trên đường kinh. Những huyệt tên nghiêng là những huyệt thông dụng: 
1. Ẩn bạch  2. Đại đô   3. Thái bạch
4. Công tôn   5. Thương khâu    6. Tam âm giao 



7. Lậu cốc   8. Địa cơ    9. Âm lăng tuyền
10. Huyết hải    11. Kỳ môn   12. Xung môn
13. Phủ xá   14. Phúc kết   15. Đại hoành
16. Phúc ai    17. Thực độc   18. Thiên khê
19. Hung hương   20. Chu vinh   21. Đại bao.
- Bệnh do ngoại nhân gây nên: 
+ Cứng lưỡi. 
+ Ói mửa sau khi ăn. 
+ Đau vùng thực quản, bụng trướng hơi, hay ợ. 
+ Trung tiện nhiều khi đi cầu. 
+ Thân thể nặng nề và đau nhức. 
- Bệnh do nội nhân gây nên: 
+ Đau ở cuống lưỡi, người có cảm giác cứng khó cử động.
+ Ăn kém, cảm giác thức ăn bị chặn, ăn không xuống. 
+ Đau thượng vị, tiêu chảy hoặc muốn đi cầu mà không đi được (giống như lỵ). 
+ Hoàng đản. 
+ Không nằm được, đứng lâu bị phù và có cảm giác lạnh ở mặt trong đùi.
+ Ngón chân cái không cử động được. 

KINH (TÚC DƯƠNG MINH) VỊ 

1. Lộ trình đường kinh: 
Khởi đầu từ chỗ lõm ở hai bên sống mũi lên khóe mắt trong (giao với kinh Bàng quang ở 
huyệt Tình minh), chạy tiếp đến dưới hố mắt (đoạn này đường kinh đi chìm). Đoạn nổi bắt 
đầu từ giữa dưới hố mắt, đi dọc theo ngoài mũi, vào hàm trên, quanh môi, giao chéo xuống 
hàm dưới giữa cằm, đi dọc theo dưới má đến góc hàm (Giáp xa). Tại đây chia hai nhánh:
- Một nhánh qua trước tai, qua chân tóc lên đỉnh trán (Đầu duy). 
- Một nhánh đi xuống cổ đến hố thượng đòn. Từ hố thượng đòn đường kinh lại chia làm hai 
nhánh nhỏ (chìm và nổi). 
+ Nhánh chìm: đi vào trong đến Tỳ Vị, rồi xuống bẹn để nối với nhánh đi nổi bên ngoài. 
+ Nhánh nổi: đi thẳng xuống ngực theo đường trung đòn. Đến đoạn ở bụng, đường kinh 
chạy cách đường giữa bụng 2 thốn và đến nếp bẹn. 
Hai nhánh nhỏ này hợp lại ở nếp bẹn, đường kinh chạy xuống theo bờ ngoài đùi, đến bờ 
ngoài xương bánh chè. Chạy xuống dọc bờ ngoài cẳng chân đến cổ chân (Giải khê), chạy 
tiếp trên lưng bàn chân giữa xương bàn ngón 2 và 3 và tận cùng ở góc ngoài gốc móng ngón
2. Các huyệt trên đường kinh vị:



Có tất cả 45 huyệt trên đường kinh. Những huyệt tên nghiêng là những huyệt thông dụng: 
1. Thừa khấp   2. Tứ bạch   3. Cự liêu
4. Địa thương    5. Đại nghinh    6. Giáp xa
7. Hạ quan    8. Đầu duy    9. Nhân nghinh
10. Thủy đột   11. Khí xá    12. Khuyết bồn
13. Khí hộ    14. Khố phòng   15. ốc ế
16. Ưng song   17. Nhũ trung    18. Nhũ căn
19. Bất dung    20. Thừa mãn   21. Lương môn
22. Quan môn    23. Thái ất     24. Hoạt nhục môn
25. Thiên xu    26. Ngoại lăng    27. Đại cự
28. Thủy đạo    29. Quy lai    30. Khí xung
31. Bễ quan     32. Phục thỏ    33. Âm thị
34. Lương khâu    35. Độc tỵ    36. Túc tam lý
37. Thượng cự hư    38. Điều khẩu   39. Hạ cự hư
40. Phong long    41. Giải khê   42. Xung dương
43. Hãm cốc   44. Nội đình   45. Lệ đoài 
- Bệnh do ngoại nhân gây nên: 
+ Lạnh run. 
+ Hay than thở (rên rỉ), ngáp nhiều lần. 
+ Sắc mặt đen. 
+ Ngại gặp người và lửa. 
+ Nghe tiếng động của gỗ sẽ bị kinh sợ, tim đập mạnh. Muốn đóng kín cửa lớn, cửa sổ lại 
để ngồi một mình.
+ Trong những trường hợp bệnh nặng: bệnh nhân muốn leo lên cao để ca hát, muốn trút bỏ 
quần áo để chạy rong, trường vị bị kêu sôi lên, bụng bị trướng lên. Ta gọi đây là chứng can 
quyết.
- Bệnh do nội nhân gây nên: 
+ Sốt cao, ra mồ hôi. 
+ Phát cuồng, nói sảng. 
+ Đau mắt, mũi khô, chảy máu cam, lở môi miệng, đau họng sưng cổ, méo miệng, đau 
ngực, viêm tuyến vú, tắc tia sữa. 
+ Bụng trên bị sưng trướng. 
+ Đầu gối bị sưng thũng, đau nhức.
+ Đau dọc đường kinh đi: suốt đường kinh đi từ ngực vú xuống tới huyệt Khí nhai, vế, 
huyệt Phục thố, dọc mép ngoài xương chày đến trên mu bàn chân đều đau nhức, ngón chân 
giữa không cảm giác. 
- Bệnh thực: 
+ Thường xuyên có cảm giác đói. 
+ Nước tiểu vàng. 
- Bệnh hư: 
+ Cảm giác lạnh phần trước thân.
+ Trướng bụng, đầy hơi, khó tiêu (khi vị có hàn). 



KINH THỦ THÁI ÂM PHẾ

1. Lộ trình đường kinh:
Bắt đầu từ trung tiêu (vị) vòng xuống đại trường, vòng lên dạ dày (môn vị, tâm vị), xuyên 
qua cách mô lên Phế. Từ Phế tiếp tục lên khí quản, thanh quản, họng, rẽ ngang xuống để 
xuất hiện ngoài mặt da tại giao điểm khe liên sườn 2 và rãnh delta - ngực, rồi đi ở mặt trước 
ngoài cánh tay, xuống khuỷu ở bờ ngoài tấm gân cơ nhị đầu, tiếp tục đi ở mặt trước cẳng tay 
đến rãnh động mạch quay (ở bờ trong trước đầu dưới xương quay). Tiếp tục xuống bờ ngoài 
ngón tay cái (Ngư tế) và tận cùng ở góc ngoài móng tay cái.
Phân nhánh: từ huyệt Liệt khuyết tách ra một nhánh đi ở phía lưng bàn tay đến góc ngoài 
góc móng tay trỏ để nối với kinh đại trường. 
2. Các huyệt trên đường kinh Phế: 
Có tất cả 11 huyệt của đường kinh phế. Những huyệt tên nghiêng là những huyệt thông 
dụng: 
1. Trung phủ   2. Vân môn
3. Thiên phủ    4. Hiệp bạch
5. Xích trạch    6. Khổng tối
7. Liệt khuyết    8. Kinh cừ
9. Thái uyên   10. Ngư tế
11. Thiếu thương.
- Triệu chứng xuất hiện do nguyên nhân bên ngoài: 
+ Ngực đầy trướng. 
+ Ho và khó thở. 
+ Đau nhiều ở hố thượng đòn. 
+ Trong trường hợp nặng: bệnh nhân ôm lấy ngực (với 2 tay chéo nhau), người phiền loạn 



(tý quyết). 
- Triệu chứng xuất hiện do nguyên nhân bên trong: 
+ Ho và khó thở. 
+ Khí nghịch.
+ Khát nước, lo lắng.
+ Đau mặt trong cánh tay. 
+ Cảm giác nóng trong lòng bàn tay. 
- Bệnh thực. 
+ Đau vai lưng. 
+ Phát sốt. 
+ Sợ lạnh, ra mồ hôi (phong hàn). 
+ Tiểu nhiều lần mà ít (trúng phong). 
+ Đau đầu, nghẹt mũi, đau hố trên đòn, đau ngực hoặc bả vai, cánh tay lạnh nhức. 
- Bệnh hư: 
+ Đau vai lưng, lạnh đau tăng. 
+ Sợ lạnh. 
+ Ho suyễn, đoản hơi. 
+ Nước tiểu trong. 



KINH (THỦ DƯƠNG MINH) ĐẠI TRƯỜNG

1. Lộ trình đường kinh:
Bắt đầu từ góc ngoài gốc móng trỏ, chạy dọc theo bờ ngón trỏ, đi qua kẽ giữa 2 xương bàn 
tay 1 và 2 (Hợp cốc), chạy tiếp vào hố tam giác. Đi dọc bờ ngoài cẳng ngoài nếp khuỷu 
(Khúc trì). Đến phía trước mỏm vai (Kiên ngung) đi theo bờ sau vai giao hội với kinh (Thái 
dương) Tiểu trường ở huyệt Bỉnh phong và với Đốc mạch ở huyệt Đại chùy. Trở lại hố trên 
đòn, tiếp tục đi lên cổ, lên mặt vào chân răng hàm dưới rồi vòng môi trên. Hai kinh giao 
nhau ở nhân trung và kinh bên phải tận cùng ở cạnh cánh mũi bên trái, kinh bên trái tận 
cùng ở cạnh cánh mũi bên phải. 
Từ hố thượng đòn, có nhánh ngầm đi vào trong liên lạc với Phế, qua cơ hoành đến Đại 
trường
2. Các huyệt trên đường kinh Đại trường:
Có tất cả 20 huyệt trên đường kinh Đại trường. Những huyệt tên nghiêng là những huyệt 
thông dụng. 
1. Thương dương      2. Nhị gian
3. Tam gian           4. Hợp cốc
5. Dương khê         6. Thiên lịch
7. Ôn lưu        8. Hạ liêm
9. Thượng liêm      10. Thủ tam lý
11. Khúc trì      12. Trửu liêu
13. Thủ ngũ lý     14. Tý nhu
15. Kiên ngung     16. Cự cốt
17. Thiên đảnh     18. Phù đột



19. Hòa liêu       20. Nghinh hương
Biểu hiện bệnh lý:
Đoạn 3, thiên Kinh mạch, sách Linh khu có câu:
“Nếu là bệnh thuộc Thị động sẽ làm cho đau răng, cổ sưng thũng. Vì là chủ tân dịch cho nên 
nếu bệnh thuộc Sở sinh sẽ làm cho mắt vàng, miệng khô, chảy máu mũi, cổ họng (hầu) bị 
tý, cánh tay trước vai bị đau nhức, ngón cái và ngón trỏ bị đau nhức không làm việc được. 
Khi nào khí hữu dư, thì những nơi mà mạch đi qua sẽ bị nhiệt và sưng thũng. Khi nào khí 
hư sẽ làm cho bị hàn run lên, không ấm trở lại được. 
- Triệu chứng xuất hiện do nguyên nhân bên ngoài: 
+ Đau nhức răng. 
+ Viêm đau nướu răng. 
+ Cổ họng sưng đau.
- Triệu chứng xuất hiện do nguyên nhân bên trong: 
+ Mắt vàng. 
+ Họng khô. 
+ Chảy máu mũi. 
+ Sưng đau họng (hầu). 
+ Đau mặt trước vai, cánh tay, ngón cái và ngón trỏ bị đau nhức không làm việc được. 





KINH (TÚC THIẾU ÂM) THẬN 

1. Lộ trình đường kinh: 
Bắt đầu từ lòng bàn chân (Dũng tuyền), đi dọc dưới xương thuyền phía trong bàn chân (Nhiên cốc) 
đến sau mắt cá trong rồi ngược lên bắp chân đến khoeo chân giữa gân cơ bán gân và gân cơ bán 
màng (Âm cốc). Đi tiếp lên mặt trong đùi. Ở bụng, đường kinh Thận chạy cách đường giữa 1/2 
thốn, ở ngực chạy cách đường giữa 2 thốn và tận cùng ở dưới xương đòn (Du phủ). 
Từ nếp bẹn, kinh Thận có nhánh ngầm vào cột sống đoạn thắt lưng, đến Thận rồi đến Bàng quang. 
Từ Thận chạy tiếp đến Can, qua cơ hoành lên Phế dồn vào Tâm, chạy tiếp theo họng, thanh quản và 
tận cùng ở cuống lưỡi. 
2-Các huyệt trên đường kinh Thận:
Có tất cả 27 huyệt trên đường kinh Thận. Những huyệt tên nghiêng là những huyệt thông 
dụng. 
1. Dũng tuyền     2. Nhiên cốc     3. Thái khê
4. Đại chung      5. Thủy tuyền    6. Chiếu hải
7. Phục lưu        8. Giao tín         9. Trúc tân
10. Âm cốc       11. Hoành cốt     12. Đại hách 
13. Khí huyệt     14. Tứ mãn        15. Trung chú 
16. Hoang du     17. Thương khúc    18. Thạch quan 
19. Âm đô         20. Thông cốc           21. U môn 
22. Bộ lang         23. Thần phong         24. Linh khu 
25. Thần tàng         26. Hoắc trung        27. Du phủ 

3. Biểu hiện bệnh lý: 
Đoạn 9, thiên Kinh mạch, sách Linh khu có câu:
“Nếu là bệnh thuộc Thị động thì sẽ gây thành chứng đói mà không muốn ăn, mặt đen như 
dầu đen, lúc ho nhổ nước bọt thấy có máu, suyễn nghe khò khè, ngồi xuống lại muốn đứng 
lên, mắt lờ mờ như không thấy gì. Tâm như bị treo lên, lúc nào cũng như đang bị đói. Khi 



nào khí bất túc thì sẽ dễ bị sợ sệt …Tâm như hồi hộp, như sợ có người đang đến để bắt 
mình, ta gọi đây là chứng cốt quyết. Nếu bị bệnh Sở sinh chủ về Thận thì sẽ làm cho miệng 
bị nhiệt, lưỡi bị khô, yết bị sưng thũng, bị chướng khí, cổ họng bị khô và đau nhức, bị phiền 
tâm, tâm bị thống, bị hoàng đản, trường phích, mép sau của vế trong và cột sống bị đau, 
chứng nuy quyết, thích nằm, dưới chân bị nhiệt và thống”. 
“Thị động tắc bệnh cơ bất dụng thực, diện như tất sài, khái thóa tắc hữu huyết, ới ới nhi  
suyễn, tọa nhi dục khởi, mục hoang hoang như vô sở kiến. Tâm như huyền, nhược cơ trạng.  
Khí bất túc tắc thiện khủng. Tâm dịch dịch như nhân tương bộ chi. Thị vi cốt quyết. Thị chủ  
Thận Sở sinh bệnh giả, khẩu nhiệt thiệt can, yết thũng thướng khí ách can cập thống, phiền  
tâm, tâm thống, hoàng đản, trường phích, tích cổ nội hậu liêm thống, nuy quyết, thị ngọa,  
túc hạ nhiệt nhi thống”. 
- Triệu chứng xuất hiện do nguyên nhân bên ngoài: đói mà không muốn ăn, mặt đen như 
dầu đen, ho nhổ nước bọt thấy có máu, thở nhanh, khò khè, ngồi xuống lại muốn đứng lên, 
mắt mờ. Nếu Thận khí bất túc thì sẽ dễ bị sợ sệt, hồi hộp, trống ngực … Ta gọi đây là chứng 
cốt quyết.
- Triệu chứng xuất hiện do nguyên nhân bên trong: 
+ Họng nóng, khô lưỡi, đau họng. 
+ Lo lắng, đau vùng tim, hoàng đản, lỵ. 
+ Đau lưng, đau mặt trong đùi. 
+ Chứng nuy quyết (chi bị liệt và lạnh). 
+ Thích nằm, lòng bàn chân nóng và đau.

KINH (TÚC THÁI DƯƠNG) BÀNG QUANG

1. Lộ trình đường kinh: 
Bắt đầu từ khóe mắt trong (Tình minh), chạy lên trán, vòng từ trước trán ra sau gáy (ở đoạn 
này đường kinh có nhánh giao hội với Đốc mạch ở đầu, tách một nhánh ngang đi từ đỉnh 



đầu đến mỏm tai và một nhánh vào não). Từ đấy chia làm 2 nhánh:
- Nhánh 1 chạy xuống lưng cách đường giữa lưng 1,5 thốn, chạy tiếp xuống mông, mặt sau 
đùi rồi vào giữa khoeo chân. 
- Nhánh 2 chạy xuống lưng cách đường giữa lưng 3 thốn, chạy tiếp ở phía ngoài mặt sau đùi 
đến hợp với nhánh thứ 1 ở giữa khoeo chân (Ủy trung). 
Đường kinh tiếp tục chạy xuống mặt sau cẳng chân, xuống phía sau mắt cá ngoài (tại 
huyệt Côn lôn) rồi chạy dọc bờ ngoài mu bàn chân đến tận cùng ở góc ngoài gốc móng chân 
thứ 5. 
Đường kinh Bàng quang ở vùng thắt lưng có nhánh ngầm đi vào thận rồi đến Bàng quang. 

2. Các huyệt trên đường kinh Bàng quang:
Có tất cả 67 huyệt trên đường kinh Bàng quang. Những huyệt tên nghiêng là những huyệt 
thông dụng. 
1. Tình minh      2. Toản trúc        3. Mi xung 
4. Khúc sai        5. Ngũ xứ         6. Thừa quan
7. Thông thiên        8. Lạc khước      9. Ngọc chẩm
10. Thiên trụ      11. Đại trữ        12. Phong môn
13. Phế du        14. Quyết âm du        15. Tâm du
16. Đốc du      17. Cách du         18. Can du 
19. Đởm du         20. Tỳ du          21. Vị du
22. Tam tiêu du         23. Thận du        24. Khí hải du
25. Đại trường du        26. Quan nguyên du     27. Tiểu trường du
28. Bàng quang du      29. Trung lữ du          30. Bạch hoàn du
31. Thượng liêu         32. Thứ liêu         33. Trung liêu
34. Hạ liêu         35. Hội dương         36. Thừa phù
37. Ân môn         38. Phù khích         39. Ủy dương
40. Ủy trung         41. Phụ phân         42. Phách hộ
43. Cao hoang       44. Thần đường       45. Y hy 
46. Cách quan      47. Hồn môn       48. Dương cương
49. Ý xá         50. Vị thương          51. Hoang môn
52. Chí thất         53. Bào hoang         54. Trật biên
55. Hợp dương       56. Thừa cân        57. Thừa sơn
58. Phi dương        59. Phụ dương         60. Côn lôn
61. Bộc tham          62. Thân mạch         63. Kim môn
64. Kinh cốt         65. Thúc cốt     66. Thông cốt
67. Chí âm.
3. Biểu hiện bệnh lý:
Đoạn 8, thiên Kinh mạch, sách Linh khu có câu:
Nếu là bệnh thuộc Thị động thì sẽ gây thành chứng “xung đầu thống”, mắt đau như muốn 
thoát ra ngoài, cổ gáy như bị gãy rời ra, cột sống bị đau, thắt lưng như gãy, mấu chuyển lớn 
không thể co lại được, khoeo chân như kết lại, bắp chuối như nứt ra, ta gọi đây là chứng 
“khỏa quyết”. Đây là chứng “Sở sinh bệnh” chủ về cân: trĩ ngược, cuồng điên tật, giữa đỉnh 
đầu bị đau nhức, mắt vàng, chảy nước mắt, chảy máu cam, tất cả từ cổ, gáy, lưng, thắt lưng, 
xương cùng, khoeo chân, chân đều đau nhức, ngón út không còn cảm giác. 
“Thị động tắc bệnh xung đầu thống, mục tự thoát hạng như bạt, tích thống, yêu tự chiết, bễ  
bất khả dĩ khúc, quắc như kết thuyện như liệt. Thị vi Khỏa quyết. Thị chủ cân Sở sinh bệnh  
giả trĩ ngược cuồng điên tật, đầu tín đỉnh thống, mục hoàng, lệ xuất, cừu nục, hạng bối yêu  



cừu quắc thuyện cước giai thống, tiểu chỉ bất dụng”. 
- Triệu chứng xuất hiện do nguyên nhân bên ngoài: cảm giác như khí thượng nghịch gây nên 
đau đầu, mắt đau như muốn thoát ra ngoài, cổ gáy như bị gãy rời ra, bị xoay vặn, đau cột 
sống, thắt lưng đau như bị gãy, không gập được gối, đau như bị đè nén ở hố nhượng chân, 
đau bắp chân như bị nứt, xé. 
-Triệu chứng xuất hiện do nguyên nhân bên trong: trĩ, sốt và lạnh run, điên cuồng, giữa đỉnh 
đầu bị đau nhức, mắt vàng, chảy nước mắt, chảy máu cam. Tất cả từ cổ, gáy, lưng, thắt lưng, 
xương cùng, khoeo chân, chân đều đau nhức, không cử động được ngón chân út.

KINH (TÚC QUYẾT ÂM) CAN 
1. Lộ trình đường kinh: 
Bắt đầu từ góc ngoài gốc móng chân cái, chạy dọc trên lưng bàn chân giữa xương bàn ngón 
1 và 2 rồi đến trước mắt cá trong, lên mặt trong cẳng chân giao với kinh Tỳ rồi bắt chéo ra 
sau kinh này, lên mặt trong khoeo chân bên ngoài gân cơ bán màng, chạy tiếp lên mặt trong 
đùi đến nếp bẹn, vòng quanh bộ sinh dục ngoài lên bụng dưới và tận cùng ở hông sườn (Kỳ 
môn). 
Từ đây có nhánh ngầm đi vào trong đến Can Đởm rồi vào Phế, xuyên cơ hoành lên phân bố 
ở cạnh sườn, đi dọc theo sau khí quản, thanh quản rồi lên vòm họng, lên nối với quanh mắt 
rồi chia làm 2 nhánh:
+ Một nhánh lên hội với Đốc mạch ở giữa đỉnh đầu (Bách hội).
+ Một nhánh xuống má vào vòng trong môi. 
2. Các huyệt trên đường kinh Can:
Có tất cả 14 huyệt trên đường kinh Can. Những huyệt tên nghiêng là những huyệt thông 
dụng. 
1. Đại đôn   2. Hành gian     3. Thái xung
4. Trung phong     5. Lãi câu     6. Trung đô
7. Tất quan    8. Khúc tuyền    9. Âm bao
10. Túc ngũ lý    11. Âm liêm    12. Cấp mạch 
13. Chương môn      14. Kỳ môn.
3. Biểu hiện bệnh lý: 
Đoạn 13, thiên Kinh mạch, sách Linh khu có câu:
“Nếu là bệnh thuộc Thị động thì sẽ làm cho đau lưng đến không cúi ngửa ra được. Ở đàn 
ông sẽ có chứng đồi sán; ở đàn bà sẽ có chứng thiếu phúc bị sưng thũng. Nếu bệnh nặng sẽ 
làm cho cổ họng bị khô, mặt như đóng lớp bụi và thất sắc. Nếu là bệnh thuộc Sở sinh thuộc 
can sẽ làm cho ngực bị đầy, ói nghịch, xôn tiết, hồ sán, đái dầm, bí đái”. 
“Thị động tắc bệnh yêu thống, bất khả dĩ phủ ngưỡng. Trượng phu đồi sán, phụ nhân thiếu  
phúc thũng, thậm tắc ách can, diện trần thoát sắc. Thị can Sở sinh bệnh giả, hung mãn ẩu  
nghịch, xôn tiết, hồ sán, di niệu, bế lung”. 
- Triệu chứng xuất hiện do nguyên nhân bên ngoài: 
+ Đau lưng không cúi ngửa được, đàn ông sẽ có chứng đồi sán (co thụt và sa bìu); đàn bà sẽ 
có chứng bụng dưới bị sưng thũng.
+ Trường hợp bệnh nặng: cổ họng khô, mặt như đóng lớp bụi và thất sắc. 
- Triệu chứng xuất hiện do nguyên nhân bên trong: 
+ Ngực bị tức đầy, ói mửa, cảm giác như khí nghịch lên trên. 
+ Tiêu chảy, đầy bụng, khó tiêu. 
+ Co thụt và sa bìu. 
+ Đái dầm, bí đái, đái khó. 



 KINH (TÚC THIẾU DƯƠNG) ĐỞM 
1. Lộ trình đường kinh: 
Bắt đầu từ đuôi mắt, lên góc trán vòng xuống sau tai, vòng từ sau đầu ra trước trán, vòng trở 
lại gáy đi dọc cổ xuống mặt trước vai vào hố trên đòn rồi xuống nách, chạy xuống theo vùng 
hông sườn đến mấu chuyển lớn, tiếp tục đi xuống theo mặt ngoài đùi, đến bờ ngoài khớp 
gối, xuống cẳng chân chạy trước ngoài xương mác, trước mắt cá ngoài, chạy tiếp trên lưng 
bàn chân giữa xương bàn ngón 4 và 5 và tận cùng ở góc ngoài gốc móng thứ 4. 
Từ đuôi mắt có nhánh ngầm đi xuống hố thượng đòn, vào trong ngực liên lạc với Can - 
Đởm rồi xuống tiếp vùng bẹn để đến nối với nhánh bên ngoài ở mấu chuyển lớn

2. Các huyệt trên đường kinh Đởm:
Có tất cả 44 huyệt trên đường kinh Đởm. Những huyệt tên nghiêng là những huyệt thông 
dụng. 
1. Đồng tử liêu       2. Thính hội       3. Thượng quan
4. Hàm yến       5. Huyền lư          6. Huyền ly
7. Khúc tân           8. Suất cốc         9. Thiên xung
10. Phù bạch      11. Khiếu âm       12. Hoàn cốt
13. Bản thần       14. Dương bạch      15. Đầu lâm khấp
16. Mục song      17. Chính doanh         18. Thừa linh
19. Não không         20. Phong trì         21. Kiên tỉnh
22. Uyên dịch      23. Trấp cân        24. Nhật nguyệt
25. Kinh môn        26. Đới mạch        27. Ngũ xu
28. Duy đạo          29. Cự liêu         30. Hoàn khiêu
31. Phong thị      32. Trung độc       33. Tất dương quan
34. Dương lăng tuyền         35. Dương giao       36. Ngoại khâu
37. Quang minh      38. Dương phụ       39. Tuyệt cốt
40. Khâu khư       41. Túc lâm khấp        42. Địa ngũ hội



43. Hiệp khê      44. Túc khiếu âm.
3. Biểu hiện bệnh lý: 
Đoạn 12, thiên Kinh mạch, sách Linh khu có câu:
“Nếu là bệnh thuộc Thị động thì sẽ làm cho miệng đắng, thường hay thở mạnh, tâm và hông 
sườn đau, khó xoay trở. Nếu bệnh nặng hơn thì mặt như đóng lớp bụi mỏng, thân thể không 
nhuận trơn, phía ngoài bàn chân lại nóng. Đây gọi là chứng dương quyết. Nếu là bệnh thuộc 
Sở sinh chủ về cốt sẽ làm cho đầu nhức, hàm nhức, khoé mắt ngoài nhức, vùng khuyết bồn 
bị sưng thũng và đau nhức, dưới nách bị sưng thũng, chứng ung thư mã hiệp anh, mồ hôi ra, 
sốt rét, chấn hàn; ngực hông sườn, mấu chuyển lớn, phía ngoài đầu gối cho đến cẳng chân, 
phía ngoài xương tuyệt cốt, mắt cá ngoài và các đốt xương, tất cả đều bị đau nhức. Ngón 
chân áp út không còn cảm giác. 
“Thị động tắc bệnh khẩu thổ, thiện thái tức. Tâm hiếp thống, bất năng chuyển trắc, thậm tắc  
diện vi hữu trần, thể vô cao trạch, túc ngoại phản nhiệt, thị vi dương quyết. Thị chủ cốt Sở  
sinh bệnh giả, đầu thống, hàm thống, mục nhuệ tý thống, khuyết bồn trung thũng thống,  
dịch hạ thũng, mã đao hiệp anh, hạn xuất chấn hàn ngược, hung hiếp lặc bễ tất ngoại chí  
hình tuyệt cốt ngoại khỏa tiền cập chư tiết giai thống. Tiểu chỉ, thứ chỉ bất dụng’’. 
- Triệu chứng xuất hiện do nguyên nhân bên ngoài: 
+ Miệng đắng, thường hay thở dài.
+ Vùng ngực và hông sườn đau, khó xoay trở. 
Trường hợp bệnh nặng: mặt như đóng lớp bụi mỏng, da khô mất nước, thân thể không 
nhuận trơn, cảm giác nóng ở mặt ngoài chân, đây gọi là chứng dương quyết. 
- Triệu chứng xuất hiện do nguyên nhân bên trong: 
+ Đau đầu nhức, đau vùng dưới cằm, đau khoé mắt ngoài, hố trên đòn sưng và đau nhức, 
vùng dưới nách sưng đau, hạch nách.
+ Hay ra mồ hôi, sốt rét. 
+ Đau vùng ngực, hông sườn. 
+ Đau ở mấu chuyển lớn xương đùi, đau phía ngoài đầu gối cho đến phía ngoài cẳng chân, 
đau mắt cá ngoài. 
+ Không cử động được ngón chân áp út.



CHƯƠNG IV

 Kỳ Kinh Bát Mạch 

4 mạch âm

• Mạch 
nhâm

• Âm duy

• Xung

• Âm kiểu

4 mạch dương

• Mạch đốc

• Dương duy

• Đới

• Dương kiểu

Huyệt Kinh Mạch Giao Hội

Chiếu Hải (KID) Mạch Âm Kiều

Công Tôn (SP) Mạch Xung

Hậu Khê (SI) Mạch Đốc

Liệt Khuyết (LU) Mạch Nhâm

Ngoại Quan (SJ) Mạch Dương Duy

Nội Quan (P) Mạch Âm Duy

Thân Mạch (BL) Mạch Dương Kiều

Túc Lâm Khấp (GB) Mạch Đới

https://www.facebook.com/notes/minh-t%C3%B9ng-tr%E1%BA%A7n/k%E1%BB%B3-kinh-b%C3%A1t-m%E1%BA%A1ch/771795636199348


Nguyên tắc chiều vận hành của kinh mạch:

Khí thuộc dương nên vận hành theo chiều hướng lên trên

Huyết thuộc âm nên vận hành theo chiều hướng xuống dưới

Mỗi kinh mạch đều có khí huyết, có các đường kinh cùng hệ (hệ các kinh âm và hệ các kinh 
dương) đồng thời cũng có các kinh biểu lý với kinh đó tạo thành cặp. Dưới đây là bảng thể 
hiện chiều vận hành của khí huyết trong 12 đường kinh mạch theo quan hệ biểu lý và cùng 
hệ. 

Đường kinh Thành phần Liên quan biểu lý và cùng hệ

Thận(KID)
khí qua kinh tâm

huyết qua kinh bàng quang

Tâm(HE)
khí qua kinh can

huyết qua kinh tiểu trường

Can(LIV)
khí qua kinh tâm bào lạc

huyết qua kinh đởm

Tâm bào lạc (P)
khí qua kinh tỳ

huyết qua kinh tam tiêu

Tỳ(SP)
khí qua kinh phế

huyết qua kinh vị

Phế(LU)
khí qua kinh thận

huyết qua kinh đại trường

Đại trường(LI) khí qua kinh phế

huyết qua kinh bàng quang

http://luckhiacupuncture.org/
http://luckhiacupuncture.org/


Vị(ST)
khí qua kinh tỳ

huyết qua kinh tam tiêu

Tam tiêu(SJ)
khí qua kinh tâm bào lạc

huyết qua kinh đởm

Đởm(GB)
khí qua kinh can

huyết qua kinh tiểu trường

Tiểu trường(SI)
khí qua kinh tâm

huyết qua kinh bàng quang

Bàng quang(BL)
khí qua kinh thận

huyết qua kinh đại trường

12 kinh mạch có quan hệ trực tiếp với nội tạng nên gọi là chính kinh. Kỳ kinh là khoảng 
giao nhau của tất cả 12 kinh mạch, thông qua 12 kinh mạch và phát sinh quan hệ gián tiếp 
với nội tạng, là kinh mạch ngoài chính kinh. Vì nó khác với 12 kinh mạch nên gọi là kỳ 
kinh.
Mạch kỳ kinh là: Đốc, Nhâm, Xung, Đới, Âm duy, Dương duy, Âm kiều, Dương kiều. 
Trong 8 mạch kỳ kinh, chỉ có 2 mạch Nhâm, Đốc là đi thẳng giữa 2 mặt trước, sau của cơ 
thể, chúng có những huyệt chuyên thuộc của nó. Sáu kinh còn lại đều phụ theo ở 12 kinh 
mạch kia, không có chuyên huyệt của từng kinh. Do tính chất trọng yếu của hai mạch 
Nhâm, Đốc trong châm cứu, cho nên người ta gộp vào với 12 kinh mạch gọi cả là 14 kinh.

A. Đặc điểm sinh lý của 8 mạch kỳ kinh

Tám mạch kỳ kinh là một thông số lạc đặc thù của việc điều tiết vận hành khí huyết. Công
năng chung của nó là điều tiết khí huyết của 12 kinh mạch. Như khi khí huyết ở 12 kinh
mạch đầy đủ cũng đưa nhiều khí huyết cho tám mạch kỳ kinh chứa giữ. Những lúc 12 kinh
mạch khí thiếu khí huyết thì tám mạch kỳ kinh cấp bổ sung lại. 



1. Đốc mạch tuần hành ở chính giữa cột sống, các dương kinh ở tay chân trong 12 kinh
mạch đều giao hội với đốc mạch. Vì thế đốc mạch có tác dụng thống soái các dương kinh, 
do đó cũng gọi là “dương kinh chi hải” (bể chứa các dương kinh).

2. Nhâm mạch tuần hành ở chính giữa bụng, ba kinh âm ở chân đến giao hội với nhâm 
mạch ở vùng dưới rốn. Vì nhâm mạch có tác dụng tổng nhiệm âm kinh cho nên cũng gọi
là “âm kinh chi hải” (bể chứa các âm kinh).

3. Xung mạch bắt đầu từ trong ngực, đi ở hai bên cạnh bụng, trên kinh túc thiếu âm thận,
quan hệ mật thiết với hai mạch nhâm, đốc, chiếm địa vị trọng yếu trong con người vì vậy
cũng gọi là “kinh lạc chi hải” (bể chứa các kinh lạc).

4. Đới mạch ở phía dưới sườn, đi vòng quanh người như một cái vòng gai, có tác dụng
thúc các kinh đi đều.

5. “Duy” có nghĩa là duy hệ (giữ mối liên lạc về một hệ). Dương duy mạch bắt đầu từ gót
chân ra mắt cá ngoaig gộp với túc thiếu dương đảm kinh đi lên liên hệ với các dương
kinh; âm duy mạch bắt đầu từ cạnh trong bắp chân, theo túc thái âm tỳ kinh đi lên quan
hệ với các âm kinh.

6. “Kiểu” mạch có nghĩa là mạch nhẹ nhõm và mạnh mẽ như cái cà kheo. Dương kiểu
mạch bắt đầu từ cạnh ngoài gót chân song hành với túc thái dương kinh đi lên; âm kiểu
mạch bắt đầu từ cạnh trong gót chân theo túc thiếu âm đi lên, cả 2 có tác dụng làm cho
chi vận động được khoẻ (là sức giữ cho hai chân thẳng vững như hai cái cà kheo kẹp
trong ngoài chân).
Kiều mạch là cầu nối. Dương kiều : là kết nối các kinh dương. Âm kiều : là kết nối các kinh 
âm.

B. Đầu, cuối của tám mạch kỳ kinh và chủ trị của nó
1. Đốc mạch 
Gồm 28 huyệt. Bắt đầu từ trong bụng dưới, đi ra từ Hội âm, phía sau đi lên theo phía
trong cột sống, lên thẳng phía sau gáy, đến phong phủ thì vào não, lên đến đỉnh đầu, theo
trục giữa đi ra trước trán, xuống đến dưới đầu mũi đến phía trong môi trên thì nối tiếp với 
Chủ trị: Cấp cứu, bệnh tình chí, đau đầu, lưng đau, uốn ván.

2. Nhâm mạch 
Gồm 24 huyệt. Kinh mạch bắt đầu tuần hành từ bụng dưới, ra từ huyệt Hội âm, hướng lên
gò mu đến Trung cực thì đi vào bụng, theo đường giữa bụng đi lên vòng môi, qua hai má 
mặt và phía dưới ổ mắt thì dứt. 
Chủ trị: Bụng dưới đau, bí đái, đái dầm, kinh nguyệt không đều, chảy máy dạ con, sán
khí, hư thoát, đau dạ dày, ỉa chảy, ho hen.
Kinh này ngoài hai huyệt Quan nguyên, Khí hải có tác dụng bổi bổ sức khoẻ toàn thân,
các huyệt còn lại nói chung chỉ có tác dụng chữa các bệnh cục bộ (bao gồm cả nội tạng
nơi đó).

3. Xung mạch 
Xung mạch và nhâm mạch cùng bắt đầu từ huyệt Hội âm, hướng đi lên ven theo cột sống



trong sâu, tản vào trong ngực, hội với hầu.
Chủ trị: Khí xông ngược lên, đau bụng.
4. Đới mạch 
Bắt đầu từ dưới sườn cụt, vòng quanh thân một vòng kín.
Chủ trị: Trong bụng đầy tức, phần lưng không mềm mại.
Hình 20. Mạch Đốc
5 Âm kiểu mạch 
Cũng là một kinh mạch được tách ra từ túc thiếu âm thận, bắt đầu từ phía sau huyệt
Nhiên cốc, đi thẳng lên đến cạnh trong đùi, vào cơ quan sinh dục, lên phía trong ổ bụng,
nối ra ở phía trước động mạch Nhân nghinh rổi nhập vào khoé mắt trong.
Chủ trị: Chân bai ra ngoài (ngoại phiên) liệt thần kinh khoeo trong.

6. Dương kiểu mạch 
Bắt đầu từ giữa gót chân, ven theo mắt cá ngoài đi lên tới huyệt Phong trì túc thiếu dương
đảm kinh.
Chủ trị: Chân bai vào trong (nội phiên)

7. Âm duy mạch 
Bắt đầu từ chỗ các âm kinh giao hội, men theo cạnh trong đùi, bụng dưới, ven theo sườn,
lên đến hai bên họng.
Chủ trị: Đau tim.  

8. Dương duy mạch 
Bắt đầu từ chỗ các dương kinh giao hội, ven theo cạnh ngoài đầu gối, bụng dưới, bên
cạnh, ven sườn lên đến vai và khuỷu tay, đi qua phía trước vai, đi vào sau vai, lên phía
sau tai, xuống đến trán.
Chủ trị: Hàn nhiệt.



CHƯƠNG V

TỨ CHẨN
A.ĐẠICƯƠNG
Tứ chấn là bốn phương pháp khai thác triệu chứng lâm sàng của y học cổ truyền.
Bốn phương pháp đó là VẤN - VỌNG - VĂN - THIẾT. Bốn phương pháp không tách rời 
nhau mà thường kết hợp và bổ sung cho nhau.
Mỗi thầy thuốc có những tâm đắc và kinh nghiệm vào một, hai phương pháp, thiên về 
phương pháp đó nhưng để có chẩn đoán được chính xác cao cần phải tiến hành cả 4 phương 
pháp:
Nhiều trường hợp cũng phải tham khảo những chẩn đoán cận lâm sàng của y học hiện đại ví 
như đếm và quan sát hình dạng hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu trong những chứng bệnh về 
huyết, chiếu chụp X quang trong những chứng bệnh về khí, về tạng phế ....

B. NỘI DUNG
I. Vấn chẩn (hỏi bệnh)
Hỏi bệnh ngoài những nội dung thường quy như tên tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, thói quen, 
gia đình, quá trình bệnh và đã điều trị .... phần hỏi đặc thù của y học cổ truyền để phân định 
được hư thực, hàn nhiệt, tạng phủ ....
1. Hỏi về hàn nhiệt
- Có sợ lạnh không?
-Mới phát sốt sợ lạnh và cảm phong hàn.
-Bệnh lâu ngày, sợ lạnh, chân tay lạnh là dương hư.
-Lạnh vùng thắt lưng kèm tiểu đêm nhiều là thận dương hư.
-Bụng đầy ấm ách kèm chân tay lạnh, ỉa lỏng hoặc phân nát sống là Tỳ dương hư.
- Có sợ nóng,có sốt không?
Sốt nhẹ kèm nhức đầu, sổ mũi là cảm phong hàn.
Sốt cao về sáng và trưa, mồ hôi nhiều,kèm khát nước, thích uống nước mát là thực nhiệt
Sốt nhẹ, thường về chiều và đêm kèm mồ hôi ban đêm khi ngủ là âm hư.
Lúc sốt, lúc rét hoặc Thiếu dương chứng.
2. Hỏi về mồ hôi
-Sốt không ra mồ hôi là biểu thực, có mồ hôi là biểu hư.
-Sốt cao, ra nhiều mồ hôi, khát nước là thực nhiệt.
-Tự ra mồ hôi không do lao động hoặc thời tiết nóng là dương hư
-Ra mồ hôi ban đêm khi đang ngủ là âm hư.
3.Hỏi về đau
Tính chất đau:
Lúc đau, lúc không, vị trí đau không rõ rệt , là do khí trệ.
Đau nhiều, vị trí cố định là do huyết ứ.
Đau kèm co cứng, lạnh đau tăng,chườm nóng đỡ đau là do hàn tà.
Đau kèm sưng nóngđỏ là do nhiệt tà.
Vị trí đau:
Dựa vào vị trí đau nằm trên kinh lạc nào ta có thể biết tạng phủ, kinh lạc bị bệnh.
Ví dụ: đau vùng trán thuộc kinh dương minh.
-Đau đầu vùng hai bên thái dương thuộc kinh thiếu dương.



-Đau vùng gáy thuộc kinh thái dương.
-Hỏi về tiểu tiện, đại tiện
-Đại tiện
-Táo bón ở người khỏe thường do thực nhiệt ở người già yếu thường do âm hư, khí hư.
-Iả chảy cấp sau bữa ăn là ngộ độc thức ăn.
-Phân mùi thối khẳm là tích trệ, lý nhiệt, phân tanh nồng, ít thối là do hư hàn.
-Thường hay ỉa lỏng vào sáng sớm là Thận dương hư.
Tiểu tiện
-Tiểu ít, nóng, màu đậm là thực nhiệt.
-Tiểu nhiều, trong là hư hàn.
-Đái rắt,buốt, đục là thấp nhiệt bàng quang.
-Tiểu đêm nhiều lần hoặc đái dầm là thận khí hư.
5. Hỏi về kinh nguyệt
Kinh sớm trước kỳ, lượng nhiều, màu đỏ là huyết nhiệt.
Kinh muộn sau kỳ, kèm đau, màu thẩm, có cục là hàn tà, huyết ứ.
Kinh muộn, ít, màu nhạt là huyết hư.
Khí hư màu trắng đục là Tỳ Thận hàn thấp, màu vàng, mùi hôi là thấp nhiệt.

II.Vọng chẩn
-Vọng chẩn là quan sát bằng mắt. Nội dung vọng chẩn gồm: nhìn thần sắc, nhìn hình thể, 
nhìn cử động, nhìn môi miệng, đặc biệt là quan sát lưỡi ( thiệt chẩn)

Quan sát thần:
Thần thể hiện ra vẻ mặt, ánh mắt, lời nói và cử chỉ.
Thần tốt : ý thức và tiếp xúc tốt, vẻ mặt tươi nhuận ánh mắt linh hoạt lời nói rõ ràng, cử chỉ 
phù hợp với giao tiếp.
Thần yếu: Ý thức về không gian, thời gian kém chuẩn xác, tếp xúc chậm chạp, vẻ mặt tối, 
ánh mắt kém linh hoạt, cử chỉ không phù hợp.
Lạc thần (loạn thần): Anh mắt đờ đẫn hoặc sáng một cách bất thường ý thức không chính 
xác, cười nói không phù hợp hoặc trầm lặng,không chịu tiếp xúc.
Giả thần: Bệnh tình đang rất nặng, bỗng tỉnh táo như không có bệnh, ánh mắt sáng,ý thức 
minh mẫn, trí nhớ tốt, đây là dấu hiệu bệnh nhân sắp chết.

Quan sát sắc da
Da đỏ là nhiệt chứng, bệnh liên quan Tâm. Nếu chỉ phớt hồng ở gò má, môi đỏ là bình 
thường hoặc âm hư hỏa vương.
Da trắng bệch, tái nhợt là chứng hư hàn do âm thịnh dương hư, phế khí hư.
Da xanh là khí huyết ứ trệ, đang đau đớn, bệnh thuộc can.
Da vàng là chứng hoàng đản,thấp nhiệt, can kinh hoặc tỳ đàm nhiệt.
Da xạm đen là dương khí suy, huyết ứ hoặc thận hư.
Quan sát lưỡi (Thiệt+ chẩn)

Xem lưỡi là phương pháp đặc thù của Đông y, cần chú ý 3 nội dung chính là:
Hình lưỡi:
To bè, có khi in nếp răng ở lưỡi do khí hư hoặc đàm thấp, Thận, Tỳ dương hư.
Thon nhỏ là do âm hư, huyết hư.
Lưỡi ngắn, rụt lại hoặc lệch là Đàm mê tâm khiếu.
Chất lưỡi: Là tổ chức cơ của lưỡi, bình thường hồng nhuận.



Chất lưỡi nhạt,mềm là khí huyết hư.
Chất lưỡi đỏ là nhiệt chứng.
Chất lưỡi hồng có những điểm đỏ thẩm là huyết ứ.
Chất lưỡi đỏ thẫm là bệnh nặng đã vào tâm hệ.
Rêu lưỡi: Là chất mới được tạo ra, phủ trên mặt lưới, bình thường không có hoặc rất mỏng.
Màu sắc của rêu lưỡi: trắng mỏng bệnh thuộc biểu, rêu vàng thuộc nhiệt, lý chứng, rêu xám 
đen là bệnh nặng.
Tính chất rêu lưỡi: Rêu mỏng, bệnh nhẹ,bệnh ở biểu, rêu dày là bệnh ở lý, có tích trệ, rêu 
khô là là âm hư, tân dịch cạn, rêu ướt mỏng là phong hàn, ướt dày dính nhớt là thấp trệ.
 
Quan sát hình thể
Người gầy, da khô, tóc khô, móng tay mỏng gãy thường là can thận âm hư.
Người béo, da thịt bủng bệu, cử động chậm chạp là do âm thịnh, đàm trệ.

IV.Văn chẩn: ( Nghe – ngửi)

1.Tiếng nói:
Nói nhỏ, đứt quãng là hư chứng, phế khí hư.
Tiếng nói to khỏe , rõ là thực chứng.
Nói mê sảng là nhiệt nhập tâm bào

2.Tiếng ho
Tiếng ho khô, không thành cơn không đó đờm là phế âm hư.
Tiếng ho to, ông ông là phong hàn thúc phế.
Tiếng ho ướt, lọc xọc, ho cơn dài là đàm trọc.

3.Tiếng nấc:
Mạch liên tục là thực niệt
Tiếng nấc yếu , đứt quãng là hư hàn.
Bệnh nặng mà nấc là nguy kịch.

4 Ngửi:
Nước tiểu mùi rất khai là ăn nhiều thịt hoặc thực nhiệt.
Mùi phân ít thối, mà tanh nồng là hư hàn.
Mùi phân chua hoặc thối khẳm là thực tích, thực nhiệt.

V.Thiết chẩn
Bao gồm xem mạch và sờ nắn
1.Xem mạch
Xem mạch chủ yếu là biết vị trí bệnh đang ở biểu hay ở lý, tính bệnh hàn hay nhiệt,tình 
trạng hư thực của khí huyết và tạng phủ.
Ta thường xem mạch ở cổ tay ( thốn khẩu). Thốn khẩu năm trên rãnh động mạch quay, được 
chia thành 3 bộ là thốn, quan, xích.
Xác định vị trí của 3 bộ: Ngang với mỏm trâm xương trụ là bộ quan, lui về phía bàn tay là 
bộ thốn , lui về phía cẳng tay là bộ xích.Khoảng cách giữ các bộ tùy tùy theo tay của người 
dài hoặc ngắn, nói chung là cách nhau một khoát ngón tay.
Ý nghĩa từng bộ vị: Tay phải thuộc khí, tay trái thuộc huyết.
Bộ thốn phải quan hệ Phế - Đại trường.



Bộ quan phải quan hệ Tỳ- Vị.
Bộ xích phải quan hệ Thận dương.
Bộ thốn trái quan hệ Tâm - Tiểu trường
Bộ quan trái quan hệ Can - Đởm
Bộ xích trái quan hệ Thận âm.
Tiến hành bắt mạch
- Người bệnh ngồi ghế,để tay lên bàn, ngang ngực, trên một gối mỏng, hoặc nằm ngửa, tư 
thế thỏai mái. Bệnh nhân đến khám cần được nghỉ 5- 10 phút trước khi xem mạch.
- Thầy thuốc ngồi đối diện, tay phải bắt mạch tay trái của bệnh nhân, sau đó tay trái bắt 
mạch tay phải bệnh nhân.Ngón tay giữa đặt vào bộ quan ngang với mỏm trâm xương trụ, 
ngón trỏ đặt vào bộ thốn, ngón nhẫn vào bộ xích.
Tập trung tư tưởng, thoạt đầu ngón tay đặt nhẹ lên mạch ( khinh án ) rồi ấn nhẹ (trung án) 
sau đó ấn mạnh (trọng án). Lúc đầu xem tổng quát cả 3 bộ (tổng quan) để biết tình hình 
chung: biểu lý, hàn nhiệt, hư thực của bệnh, sau đó mới xem từng bộ vị để biết tình trạng 
của từng tạng phủ.
2.Các loại mạch chủ yếu
Mạch bình thường: Khinh án đã thấy mạch đập nhẹ, trung án mạch rõ hơn, không nhanh, 
không chậm,đều đặn, không căng, cũng không mềm yếu.
Mạch nói lên vị trí nông sâu của bệnh.
- Mạch phù: ấn nhẹ mạch rõ, ấn vừa mạch hơi yếu đi, bệnh ở phần biểu.
- Mạch trầm: ấn mạnh mới thấy mạch, người béo, về mùa rét mạch thường trầm, bệnh ở 
phần lý.
Mạch nói lên tính chất hàn nhiệt của bệnh
-Mạch sác: Mạch đập nhanh trên 80 lần/ phút biểu thị chứng nhiệt.
- Mạch trì: Mạch đập chậm dưới 60lần/ phút biểu thị chứng hàn.
Mạch nói lên trạng thái thực hư của bệnh
- Mạch thực: Mạch có lực,ấn mạnh, sức cản của mạch tăng nhưng thành mạch không căng 
cứng. Biểu thị khí lực còn tốt.
- Mạch hư: ấn hơi mạnh, mạch lẫn mất, thành mạch mềm yếu .Biểu thị khí lực kém.
Một số mạch khác
- Mạch hoạt: Luồng máu chạy trơn tru, thanh thoát, biểu thị tân dịch, khí huyết đồi dào hoặc 
đàm thấp . Tắt kinh, mạch hoạt là đã có thai.
- Mạch sáp: luồng máu chạykhó khăn. Biểu thị tân dịch cạn, khí huyết ứ trệ.
-Mạch huyền: Mạch căng cứng như giây đàn. Biểu thị Can khí uất, hoặc bệnh nhân đang 
đau.
Mạch huyền thường gặp trong bệnh xơ cứng động mạch, tăng huyết áp.
- Mạch nhu: Mạch yếu hơn cả mạch hư, thành mạch như không còn sức cản khi tay ấn.
- Mạch hồng đại: mạch nổi to và mạnh, biểu thị thực nhiệt, đang sốt cao, sức đề kháng còn 
tốt.
- Mạch vi tế: mạch rất trầm và nhỏ, ấn sâu mới thấy biểu thị khí huyế thư, sức đề kháng rất 
yếu.
Trên thực tế lâm sàng,các mạch thường kết hợp ví như mạch phù hoạt hoặc mạch trầm tế 
sác.
3.Sờ nắn
Mục đích để xem thân nhiệt, tìm điểm đau ( kinh lạc chẩn) ngoài ra cóthể xem những u 
khối.
Xem thân nhiệt: thường sờ trán để xem có sốt không.
Trán chân tay đều nóng là thực nhiệt . Lòng bàn tay ấm nóng, mu bàn tay lạnh là hư nhiệt, 



chân tay đều giá lạnh là dương hư, nặng nữalà thoát dương ( trụy tim mạch)
Tìm điểm đau: Nắn tìm điểm đau nằm trên kinh lạc nào hoặc nắn ấn các huyệt mộ để tìm 
tạng phủ đang bị đau, nắn tìmn hững khối cơ co cứng, khối u..



CHƯƠNG  VI
 BIỂU VÀ LÝ

Biểu và lý là chỉ bệnh biến ở vùng nông hay sâu, và bệnh tình nặng hay nhẹ. Nhất loạt bệnh 
ở cơ biểu thuộc biểu, bệnh tình nhẹ mà vùng bệnh ở nông. Bệnh ở tạng phủ thuộc lý, bệnh 
tình nặng và nơi có bệnh ở sâu. 

A.Biểu-chứng 

Thường thấy ở thời kỳ đầu của bệnh ngoại cảm, biểu hiện lâm sàng chủ yếu là phát sốt sợ 
lạnh (hoặc sợ gió), đau đầu, tứ chi buốt đau, mũi tắc, ho nhẹ, rêu lưỡi trắng mỏng, mạch 
phù, trong đó có phát sốt, sợ lạnh, mạch phù là đặc trưng của biểu chứng. Biểu chứng có 
chia ra biểu hàn, biểu nhiệt, biểu hư, biểu thực: 

• Sợ lạnh nặng, phát sốt nhẹ, mạch phù khẩn là biểu hàn chứng, chữa thì dùng tân ôn giải 
biểu. 
• Sợ lạnh nhẹ, phát sốt nặng, mạch phù sác gọi là biểu nhiệt chứng, chữa thì dùng tân lương 
giải biểu. 
• Biểu chứng không có mồ hôi, gọi là biểu thực, chữa thì dùng thuốc phát biểu rất mạnh. 
• Biểu chứng nhiều mồ hôi, gọi là biểu hư, không thể dùng quá nhiều thuốc phát biểu. 
Người già, người thể yếu mà có biểu chứng, phải đồng thời với giải biểu là chú ý phù 
chính. 

B.Lý-chứng 

Thường thấy ở thời kỳ giữa và thời kỳ cực thịnh của các loại ngoại cảm, lúc đó biểu chứng 
đã giải, bệnh tà chuyển vào lý, chồng lên (lũy) đến tạng phủ. Mặt khác, các loại bệnh nội 
thương đều là lý chứng. Biểu hiện lâm sàng của lý chứng là nhiều loại, nhiều dạng, không 
những có các phần hàn, nhiệt, hư, thực mà còn do các tạng phủ khác nhau dẫn đến, biểu 
hiện cụ thể của cái đó đã đem trình bày trong tạng phủ biện chứng luận trị và ôn nhiệt bệnh 
biện chứng luận trị. 
Lý chứng nhất loạt không sợ gió, không sợ lạnh, mạch tượng nhất loạt là mạch trầm, chất 
lưỡi thường có cải biến, rêu lưỡi thường vàng hoặc đen. 
Như mới bắt đầu viêm phổi, có các chứng sợ lạnh phát sốt, đau đầu, đau mình, mạch phù 
sác thuộc về biểu chứng. Nếu bệnh tình phát triển, người bệnh xuất hiện sốt cao, mặt đỏ, 
không sợ lạnh, miệng khát, ngực đau, ho dữ dội, mửa ra đờm có màu rỉ sắt, vật vã (phiền 
thao), lưỡi hồng, rêu lưỡi vàng, mạch hồng sác là chứng của phế nhiệt, đó là thuộc lý chứng. 
Lý chứng không những có lý hàn, lý nhiệt, lý hư, lý thực mà khi bệnh biến phức tạp, lại cần 
phân riêng ra hư hàn, mà lại là hàn thực, là hư nhiệt mà lại là thực nhiệt. Cái đó ở các 
chương dưới sẽ chia ra trình bày rõ. 
Ngoài ra, bệnh không tại biểu, cũng không ở lý, nằm gọn giữa biểu và lý, gọi là bán biểu 
bán lý chứng. Chứng trạng chủ yếu của nó là hàn nhiệt vãng lai, chữa thì dùng phép hòa 
giải. 



C.Biểu-lý đồng bệnh 

Biểu và lý có khi cùng bị bệnh một lúc. Như thời kỳ đầu của chứng cấp tính khuẩn lỵ, đã có 
đau bụng, đại tiện mủ máu, miệng khát, rêu lưỡi vàng trắng là chứng trạng của lý chứng, lại 
có sợ lạnh phát sốt, tứ chi buốt đau, mạch phù sác là chứng trạng của biểu chứng, đó gọi là 
biểu lý đồng bệnh. Biểu lý đồng bệnh thường thấy ở 2 loại tình hình, một là: Bệnh ngoại 
cảm mà biểu chứng, chưa giải, tà đã chuyển vào lý; hai là vốn có bệnh nội thương, lại mới 
bị bệnh ngoại cảm. Cái trước, nên giải cả biểu và lý một lúc (song giải), cái sau, phải trị 
trước bệnh ngoại cảm mới mắc. 

Yếu điểm để phân biệt biểu chứng và lý chứng: Nhất loạt bệnh sốt chủ yếu phải phân biệt 
rõ phát sốt là không kèm hay có kèm sợ lạnh, chất lưỡi là nhạt hay là hồng, mạch tượng là 
phù hay là trầm. Phát sốt không sợ lạnh, lưỡi hồng, rêu lưỡi vàng, mạch trầm (hoặc sác), 
thuộc lý chứng.

BÁT CƯƠNG
1. Đại cương 
Bát cương là tám hội chứng cơ bản của Đông y. Tám cương được xếp theo 4 cặp mang tính 
đối lập. Biểu lý, hàn nhiệt, hư thực, âm dương. Thực tế lâm sàng thường phức tạp, lẫn lộn, 
thực giả. 
2. Biểu - lý
Hai cương này nói lên vị trí của bệnh ở nông hay sâu trong cơ thể 
2.1 Chứng biểu 
- Nói lên bệnh ở phần nông của cơ thể như da, cơ, gân, khớp. Đối với bệnh cảm mạo hoặc 
bệnh truyền nhiễm thì bệnh còn ở giai đoạn khởi phát. 
- Biểu hiện lâm sàng 
Sốt nóng, sợ gió, đau đầu, đau mình, hắt hơi, sổ mũi, rêu lưỡi mỏng, mạch phù. Thường 
phân biệt 
+ Biểu hàn: sợ gió, sợ lạnh nhiều, sốt nhẹ, rêu lưỡi, trắng mỏng, mạch phù khẩn. 
+ Biểu nhiệt: Sốt nhiều, không sợ lạnh, rêu lưỡi mỏng vàng, mạch phù sác. 
+ Biểu hư: Có mồ hôi, mạch phù hoãn. 
+ Biểu thực: Không mồ hôi, mạch phù khẩn 
2.2 Chứng lý: 
- Bệnh ở phần sâu trong cơ thể. Nếu là bệnh nhiễm khuẩn thì ở giai đoạn toàn phát, nếu 
bệnh thuộc tạng phủ thì thể hiện các triệu chứng của tạng bị bệnh. 
- Biểu hiện lâm sàng 
+ Bệnh nhiễm: Sốt cao, khát, lưỡi đỏ, rêu vàng, nôn đau bụng, táo bón, hoặc ỉa chảy ... có 
thể phân chia: 
+ Lý hàn: Người mát, chân tay lạnh, không khát nước, thích đắp chăn, đau bụng, thích 
chườm nóng, ỉa lỏng, rêu trắng, mạch trầm trì. 
+ Lý nhiệt: Sốt cao, khát nước, bứt rứt, táo bón, tiểu vàng lưỡi đỏ, rêu vàng, mạch trầm sác. 
+ Lý hư: Người mệt mỏi, ăn ít, giọng nói nhỏ yếu, hồi hộp, mất ngủ, * hoặc bệu, mạch trầm, 
vô lực. 
+  Lý thực: Bụng đầy, ấn đau, táo bón, sốt cao, mê sảng hoặc phát cuồng, rêu lưỡi vàng dày, 
mạch trầm có lực. 
2.3 Chứng bán biểu bán lý 



Bệnh lúc ở biểu lúc ở lý. Biểu hiện sốt và rét xen kẽ ( hàn nhiệt vãng lai) miệng đắng, ngực 
sườn đầy tức, đau đầu, chóng mặt, rêu lưỡi trắng lẫn vàng, mạch huyền ( hội chứng thiếu 
dương) 
3. Hàn nhiệt 
Hai cương hàn, nhiệt, biểu hiện tính chất của bệnh. Dựa vào tính chất hàn hay nhiệt, thầy 
thuốc mới sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả. Trên lâm sàng, hàn, nhiệt thường lẫn lộn, có 
khi thực giả rất khó phân biệt. 
3.1 Chứng hàn 
- Do cảm nhiễm hàn tà hoặc do dương hư hoặc do ăn uống quá nhiều thứ sống lạnh. 
- Biểu hiện lâm sàng: Sợ lạnh, thích ấm, chân tay lạnh, miệng nhạt, không khát, sắc mặt 
xanh tái, tiểu nhiều và trong đại tiện lỏng, phân không thối, lưỡi bệu, rêu bóng ướt, mạch 
trầm trì. 
3.2 Chứng nhiệt 
- Do cảm nhiễm nhiệt tà hoặc do dương thịnh hoặc ăn uống nhiều thức ăn cay nóng hoặc 
dùng nhiều thuốc ôn nhiệt. 
- Biểu hiện lâm sàng: Sốt, thích mát, mặt đỏ, chân tay nóng tiểu ít và đậm, táo bón, rêu lưỡi, 
vàng khô, mạch sác. 
3.3 Hàn nhiệt lẫn lộn 
Trên người bệnh vừa có chứng hàn vừa có chứng nhiệt. 
Biểu hàn, lý nhiệt, biểu nhiệt, lý hàn hoặc đầu nóng, chân lạnh hoặc tạng này hàn, tạng kia 
nhiệt. 
3.4 Hàn nhiệt chân giả 
Triệu chứng bệnh không đúng với tính chất thực của bệnh 
- Chân hàn giả nhiệt 
Bản chất bệnh tính hàn không thể hiện ra ngoài gọi lại là nhiệt. 
Nguyên nhân do âm hư quá mạnh bức dương phải ra ngoài hoặc " Hàn cực sinh nhiệt"
Ví dụ: Người bệnh thích uống nước nóng, thích đắp chân ăn chất sống lạnh dễ tiêu chảy, 
nước tiểu trong ( chân hàn) nhưng người gầy, da nóng, má đỏ, môi khô, bứt rứt có khi rêu 
lưỡi vàng, mạch hoạt sác ( giả nhiệt).
Thường gặp ở bệnh nhân mạn tính cơ thể suy nhược hoặc bẩm thụ dương hư. 
- Chân nhiệt giả hàn 
Thực chất bệnh là nhiệt nhưng biểu hiện lâm sàng có những triệu chứng thuộc hàn.
Ví dụ: Bệnh nhân sốt cao, khát, tiểu vàng, táo bón, mạch trầm sác ( thực nhiệt) nhưng chân 
tay lạnh, rét run .... ( giả hàn). Thường gặp ở bệnh nhân nhiễm khuẩn. Đây là tình trạng " 
Nhiệt cực sinh hàn", nhiệt quyết. 
4. Hư thực 
Hư thực là chỉ hai trạng thái yếu khỏe của cơ thể người bệnh lúc mắc bệnh, hư biểu hiện 
chính khí hư, sức đề kháng của cơ thể yếu, thực là khí mạnh và sức đề kháng của cơ thể còn 
mạnh. Dựa vào hư hay thực mà đề ra phép bổ hay tả. 
4.1 Chứng hư 
Cơ thể suy yếu, chức năng các tạng phủ giảm sút, mạch vô lực- Biểu hiện bệnh lâm sàng: 
Mệt mỏi, lười hoạt động, tinh thần ủ rũ, ít nói, tiếng nói nhỏ, hơi thở ngắn, ra mồ hôi nhiều, 
sắc mặt tái xanh, chất lưỡi nhạt, lưỡi thon hoặc bệu, mạch nhỏ yếu. Thường gặp sau khi mắc 
bệnh nặng ..... bệnh kéo dài, hoặc người già yếu. 
4.2 Chứng thực: 
Sức tấn công của bệnh là khí bệnh, bệnh mới mắc, thời gian ngắn có thể còn khỏe, phản ứng 
mạnh) 
- Biểu hiện lâm sàng thể trạng tốt, tinh thần lanh lợi, tiếng nói to, thở thô, sốt cao, mặt đỏ, 



đau cự án, rêu lưỡi vàng, mạch có lực. Thường gặp trong hội chứng đàm ẩm, **, khí trệ 
huyết ứ, thiện tích, trùng tích. Bệnh cấp tính. 
4.3 Hư thực thác tạp 
Trên lâm sàng thường gặp các hội chứng "trong hư có thực" hoặc " trong thực có hư", chứng 
thực và chứng hư cùng tồn tại. Ví dụ: Bệnh xơ gan cổ chướng, người bệnh gầy, sắc da xanh 
vàng, nhợt nhạt, mệt mỏi, ít ăn, mạch trầm, tế vô lực ( chứng hư) nhưng bụng to đầy nước, 
ngực sườn đầy tức ( chứng thực). Phép chữa phải vừa công, vừa bổ, hoặc trước bổ sau công. 
...
Ví dụ: người bệnh đang bị một bệnh mạn tính, cơ thể suy nhược lại bị cảm lạnh, ho, tức 
thở ...
4.4 Hư thực chân giả 
Cũng cần chú ý phân biệt trên lâm sàng 
- Chân hư giả thực. Bệnh nhân nói nhiều nhưng hơi thở ngắn, bụng đầy đau nhưng có lúc 
không đầy, ấn xoa giảm đau, lưỡi bệu, mạch vô lực. 
Chân thực giả hư. Bệnh nhân ít nói nhưng nói to, ăn không ngon miệng nhưng vẫn ăn được 
nhiều, đau bụng, ỉa chảy, nhưng tiêu xong dễ chịu, mạch có lực. 
5. Âm dương 
Là hai cương tổng quát để đánh giá xu thế của bệnh và cũng biểu hiện sự thiên thịnh suy của 
âm dương trong cơ thể. 
5.1 Chứng âm, chứng dương 
- Âm chứng bao gồm chứng hư, phần âm chỉ phần dịch thể ( tân dịch) bị thiếu hụt nên sinh 
ra hội chứng âm hư, cũng gọi là chứng " hư nhiệt" ( vì âm hư sinh nội nhiệt) 
Biểu hiện lâm sàng, người nóng da khô, lòng bàn chân bàn tay nóng, người gầy, sốt chiều, 
ra mồ hôi trộm, táo bón, tiểu đậm, chất lưỡi đỏ, ít rêu, mạch tế sác. 
- Chứng dương hư: phần dương chỉ phần năng lượng, nhiệt lượng của cơ thể bị suy giảm, 
cũng gọi là chứng " hư hàn" ( dương hư sinh ngoại hàn) 
Biểu hiện lâm sàng: mệt mỏi, sợ lạnh, chân tay lạnh, sắc mặt xanh tái, ỉa chảy, nước tiểu 
trong, lưỡi nhạt bệu rêu trắng, mạch nhược. 
Thường gặp ở bệnh nhân mạn tính cơ thể suy nhược, trẻ em suy dinh dưỡng, lão suy. 
5.2 Vong âm, vong dương 
Là 2 hội chứng bệnh lý nguy kịch đe dọa tính mạng bệnh nhân. Cần chỉnh đoán chính xác, 
không được nhầm lẫn, vì cách xử trí khác hẳn nhau: nếu là vong âm thì phải dùng thuốc mát 
ngọt mà không cứu ngải, nếu là vong dương phải dùng thuốc ấm nóng và cứu ngãi để hồi 
dương cứu nghịch. 
- Vong âm: là tình trạng mất nước, mất máu do ỉa chảy, mất nhiều mồ hôi, nôn. 
Biểu hiện lâm sàng: da khô, môi miệng khô, khát nước, lưỡi thon đỏ, mạch tế sác. 
-Vong dương: là tình trạng dương khí thoát, trụy tim mạch, thường do vong âm, do trúng 
hàn, do sốt cao quá, do sốc dị ứng ..... Biểu hiện lâm sàng: mặt môi tái nhợt, chân tay lạnh, 
mạch vi tế khó bắt (muốn tuyệt).



BÁT PHÁP
Bát pháp là tám phương pháp dùng thuốc của đông y, nó bao hàm cả phương pháp dùng 
thuốc uống và dùng ngoài.
1.Hãn pháp là pháp dùng các thuốc gây ra mồ hôi để uống, xông nhằm cho tác nhân gây 
bệnh bị đẩy ra ngoài bằng đường mồ hôi.
-Dùng thuốc cay nóng là tân ôn giải biểu chữa phong hàn
-Dùng thuốc cay mát là tân lương giải biểu chữa phong nhiệt
-Dùng thuốc hoặc cay nóng, cay mát hoặc vị đạm tính bình là trừ thấp giải biểu chữa phong 
thấp.
2.Hạ pháp là phương pháp dùng các thuốc tẩy xổ nhuận tràng đẩy tác nhân gây bệnh ra 
ngoài bằng đường đại tiện.
-Hàn hạ dùng thuốc mát lạnh gây xổ, nhuận tràng
-Nhiệt hạ dùng các thuốc nóng gây xổ nhuận tràng
-Thuần nhuận thuốc không nóng không lạnh gây nhuận tràng.
3.Thổ pháp là gây nôn: Dùng các loại cuống dưa, cuống nhân sâm, mùn thớt gây nôn nhằm 
loại bỏ chất độc ra khỏi dạ dày.
4.Hòa pháp: Là pháp hòa giải sự tương thừa giữa các tạng phủ, giải bán biểu bán lý, giải uất
-Chữa dạ dày tá tràng viêm loét do can mộc tương thừa tỳ thổ.
-Chữa sốt rét có lúc sốt nóng, lúc sốt rét do hàn nhiệt vãng lai.
-Chữa suy nhược thần kinh thể can khí uất kết do uất ức.
-Chữa rối loạn kinh nguỵệt.
5.Ôn pháp dùng các thuốc ấm nóng chữa chứng hàn trong cơ thể.
-Dùng thuốc ấm nóng chữa chứng đau bụng do lạnh gọi ôn trung trừ hàn như bài đại kiến 
trung thang, tiểu kiến trung thang, lý trung thang...
-Dùng thuốc tuấn dược sức ôn ấm mãnh liệt để cấp cứu choáng ngất, trụy mạch..gọi hồi 
dương cứu nghịch
6.Thanh pháp : dùng các thuốc mát lạnh chữa chứng nhiệt.
-Thanh nhiệt tả hỏa dùng các thuốc lạnh để hạ sốt như thạch cao, chi tử, lá cối xay, cốc tinh 
thảo, hạt muồng, tri mẫu, mật gấu...
-Thanh nhiệt lương huyết dùng các thuốc mát chữa chứng huyết nhiệt như cơ địa dị ứng 
nhiễm trùng ; mụn nhọt kéo dài...
-Thanh nhiệt trừ thấp dùng các thuốc chữa nhiễm trùng tại hệ thống tiêu hóa tiết niệu sinh 
dục như viêm gan, viêm thận, viêm đường sinh dục.
-Thanh nhiệt giải thử dùng các thuốc chữa tây khoa hà diệp, bạch biển đậu...
-Thanh nhiệt giải độc dùng thuốc kháng sinh thực vật để chữa các chứng nhiễm trùng như 
kim ngân hoa, bồ công anh, xạ can, sài đất, ngư tinh thảo, liên kiều.
7.Tiêu pháp: Tiêu là làm mất đi, tiêu đi những khối u, khí trệ, huyết ứ, đàm trọc, phù 
thũng...không nên dùng tiêu pháp khi cơ thể quá suy nhược hoặc có thai.
-Khí trệ huyết ứ tiêu bằng thuốc hành khí hoạt huyết.
-Khối u tiêu bằng thuốc hóa đàm nhuyễn kiên.
-Đàm trọc tiêu bằng thuốc hóa đàm.
-Phù thũng dùng thuốc hành khí lợi thủy...
8.Bổ pháp: là thuốc bồi bổ những phần thiếu hụt trong cơ thể. Chính khí của cơ thể chủ yếu 
nhất là âm, dương, khí, huyết nên thuốc bổ chính gồm thuốc bổ âm, bổ dương, bổ khí, bổ 
huyết.
-Bổ âm chủ yếu dùng bài lục vị, tùy theo vị trí tạng phủ cần bổ khác nhau có thể bổ vị âm, 
bổ can âm, bổ phế âm...
-Bổ dương chủ yếu dùng bài bát vị, tùy theo vị trí cần bổ khác nhau có thể bổ tỳ dương, phế 



khí, tâm dương...
-Bổ khí chủ yếu là bổ tạng tỳ, ngoài ra cũng có thể trực tiếp bổ thẳng vào khí như nhân sâm, 
cam thảo..
-Bổ huyết chủ yếu vào tạng can, vừa bổ vừa phải hành huyết
Các thuốc khác dùng ngoài tuy hình thức khác nhau như thổi, ngâm, đút, ngậm, tắm, rửa, 
bôi, xông hơi, xông khói nhưng vẫn tuân theo 8 pháp trên.

 



CHƯƠNG VII

CHẨN ĐOÁN & ĐIỀU TRỊ BẰNG ĐÔNG Y QUA MÁY ĐO ÁP HUYẾT

Từ viêc xem mạch tay trong chẩn đoán bệnh, từ xa xưa, Đông y đã có phương pháp ‘Tư 
chẩn’ gồm: Vọng (xem, nhìn), Văn (nghe), Vấn (hỏi), Thiết (sờ năn, xem mạch). Như vậy 
xem mạch là 1 phần không thể thiếu trong việc chẩn đoán.
Việc chẩn đoán bằng mạch của Đông y trước đây thường tập trung ở động mạch quay ở tay
qua 3 bộ Thốn Quan Xích, dựa vào lực mạch nhanh chậm, yếu mạnh hoặc lưu lơi hoặc rít 
mà thầy thuốc có thể phần nào phân biệt được sự rối loạn bệnh lý ở các tạng phủ liên quan

Theo các sách mạch, có đến 28 loại mạch, việc xem mạch lại đòi hỏi nhiều yếu tố phưc
tạp… việc xem mạch rất khó chính xác nếu không có kinh nghiệm học và hành nghề nhiều 
năm.
Trước đây, có nhìêu thầy thuốc chỉ căn cư trên 4 mạch chính ‘Tư đai mạch’ như Phu, Trầm, 
Trì, Sác (để phân biệt mạch còn ở bên ngoài (biểu) =mạch Phu; hoặc đã vào bên trong cơ 
thể (lý) = mạch Trầm. Hoặc dựa vào 4 loại mạch Trì Sác (để biêt độ nhanh (Sác) chậm (Trì) 
của mạch, từ đó suy ra đựơc tình trạng  Hàn – mạch chạy chậm (mạch Trì) hoặc Nhiệt – 
mạch chạy nhanh  (mạch Sác). Hoặc dựa vào sự có lực  (Thực) hoặc không lực  (Hư) để biết 
sự mạnh (Thực), yếu (Hư) của mạch…

Tuy chỉ dung ‘tư đại huyệt’ đã tính gọn, nhưng vẫn mang tính chủ quan, lệ thuộc rất nhiều
vào con người của thầy thuốc… Nếu hôm đó tâm trạng thầy thuốc không vui hoặc sưc khỏe 
thầy thuốc đang có vấn đề thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến vịêc xem mạch chẩn 
bệnh…

Đến máy đo huyết áp
Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, người ta đã chế ra được máy chẩn đoán mạch qua 
áp lực lên dòng máu đang lưu chuyển, từ đó tính ra đựơc lực co bóp của tim (tâm thu) hoặc 
sư dãn nở của tim (tâm trương)…
Tuy nhiên, khác với Đông y, Tây y lai chú ý không chỉ mạch máu ở cổ tay mà con chú trọng 
đến động mạch ở khuỷu tay, vì vậy, máy đo huyết áp đã ra đời và vị trí để ghi nhận mạch là 
ở vung giữa nếp gấp mặt trong khuỷu tay. Với một dụng cụ đơn giản buộc vào khuỷu tay, 
chỗ có động mạch, sau một ít thao tác bơm, áp lực không khí bơm vào đè lên mạch máu, sẽ 
cho biết kết quả của lượng máu từ tim đẩy ra (tâm thu) hoặc lượng máu đưa vào tim (tâm 
trương) như thế nào.
Tiến hơn môt bước nữa, máy đo huyết áp điện tử ra đời. Chỉ môt cái ấn nút, máy sẽ làm tất
cả các thao tác: bơm hơi, đọc các dữ kiện và hiển hiện trên bề mặt của máy. Đặc biệt là 
ngoài dữ liệu về tâm thu, tâm trương, máy còn cho biết cả nhịp mạch (nhịp tim) đập trong 1 
phút… Rất đa dạng và tịên lợi, ai cũng có thể làm được.

Kỹ thuât dùng máy đo huyết áp trong chẩn đoán
Để có thể dễ dàng và nhanh chóng theo dõi được tình trạng bệnh của mỗi người, cần phải có
một ‘ông thầy thuốc’ theo dõi sức khỏe về khí huyết cho mình, đó là cái máy đo áp huyết.

Máy đo địên tử: Không dung cơ hoặc thủy ngân nhưng bằng các mạch điện tử, rất tiện lợi 
cho người đo, vi không cần dung đên ống nghe và không phải thật chú ý đến các con số
biểu hiện khi áp lực xuống dần trên đồng hồ hoặc cột thủy ngân. Tất cả thao tác bơm áp lực, 



các chỉ số tương ưng tâm thu, tâm trương và nhịp mạch đều do máy thực hiện và cho kết 
quả rõ ràng trên mặt trước của máy. Máy cũng có bộ nhớ thông tin cho biết kết quả của 
nhìều lần đo HA trước đây, giúp người đo có thể so sánh và theo doĩ kết quả HA của mình.
Tuy nhiên, vì là dạng điện tử, mạch điện rất nhạy, cho nên phải tuân theo các hướng dẫn cụ
thể của từng loại máy khi đo. Ngoài ra, nên lựa loại máy đo vừa dung pin vừa có thể dung 
điện,vì pin chỉ có thể cung cấp điện năng để cho máy bơm hoạt động một số lần nhất định 
(tuy loai pin), nếu pin yếu, có thể dẫn đến sai lệch khi đo…
Nên chọn loại đã được kiểm định chất lượng để có độ chính xác cao, nên sử dụng loại băng
quấn cánh tay, không nên sử dụng loại đo ở cổ tay, ngón tay vì không chính xác. Máy đo 
huyết áp thích hợp là máy có chiều dài túi hơi ít nhất bằng 80% chu vi vòng cánh tay (hoặc 
vòng đùi), chiều rộng túi hơi ít nhất bằng 40% chu vi vòng cánh tay (hoặc vòng đùi) vì đôi 
khi chúng ta cũng cần phải đo ở dưới 2 cổ chân để biết bệnh về thận, bàng quang và đường 
ruột. Chọn máy có túi hơi lớn hơn chuẩn sẽ làm huyết áp thấp hơn bình thường và ngược 
lại. Nếu không có máy thích hợp thì nên chọn loại có túi hơi lớn hơn chuẩn một chút, không 
nên chọn loại nhỏ hơn chuẩn.

Cách sử dụng máy đo áp huyết

Cách đo huyết áp
Có nhiều yếu tố khiến đo huyết áp thiếu chính xác như túi hơi có kích thước nhỏ hoặc
lớn hơn chuẩn, máy đo không đúng, tư thế người được đo sai, do các yếu tố ảnh hưởng 
huyết áp (nhiệt độ, hút thuốc, uống rượu, uống cà phê, trạng thái tinh thần và thể lực, thời 
điểm trong ngay…) vì vậy, cần đo vào các thời điểm khác nhau và đúng cách.

Trươc khi đo, người được đo lưu ý:
– Không uống cà phê một giờ trước khi đo. Không hút thuốc lá 15 phút trước khi đo.
– Nghỉ ngơi ít nhất 5 phút trước khi đo.

Cách đo huyết áp bằng máy đo điện tử:
- Ngồi tư thế thật thoải mái trên ghế tựa lưng, căng tay kê lên bàn ngang tâm tim. Nếu để 
cao quá, huyết áp sẽ thấp và ngược lại. Với tư thế nằm, tay cũng để ngang tim. Trong thời 
gian đo tay thả lỏng hoàn toàn, không được gồng hay nâng lên hạ xuống.
- Vị tri đo, theo các chuyên viên thi muốn có được kết quả tốt nhất, mũi tên  ở  túi hơi
phải được đặt ở đầu của cơ nhị đầu phia trong, mép trên của túi hơi cách nếp gấp khuỷu tay 
3cm.
- Quấn túi hơi bao tròn chu vi cánh tay và 2/3 chiều dài cánh tay người được đo. Túi hơi 
phải tiếp xúc với cánh tay, tránh để túi hơi bao luôn tay áo.
- Đo theo hướng dẫn sử dụng từng máy.
- Khi đo huyết áp bị báo lỗi hoặc nghi ngờ không chính xác thì không đo lại ngay mà đo
lại sau 5 phút nghỉ ngơi.

Ý nghia các thông số báo trên máy đo theo Tây y
Tây y thường đo áp huyết bên tay trái. Máy cho ra các trường hợp :

1- Chức năng của máy là bơm ép khí đè nén trên mạch máu, tạo ra áp lực khí, nếu cơ thể
có khí lực vừa đủ, tạo ra cân bằng áp lực, áp lực khí của máy sẽ hạ và cho ra kết qủa, là áp 
huyết trung bình (tốt) so với tiêu chuẩn thống kê.



Sau khi đo xong, máy cho ra 3 con số : Số đầu, tây y gọi là số tâm thu từ 90-140mmHg
theo tây y là tốt. Số thứ hai, tây y gọi là số tâm trương, từ 65-90mmHg theo tây y là tốt. Số 
thứ ba, tây y gọi là mạch nhịp tim đập từ 60-90 là tốt.

2- Nếu cơ thể có nhiều khí lực dư thừa, khiến máy phải bơm ép khí nhiều hơn mới cân bằng 
được, máy đo sẽ cho ra kết qủa là áp huyết cao hơn một người bình thường theo thống kê
tiêu chuẩn, gọi là áp huyết cao.

3- Nếu cơ thể thiếu khi, thì khi khí của máy ép vào mạch, không có lực chống đốí, máy bơm 
lên rất ít rồi hạ xuống, cho ra kết qủa áp huyết thấp so với tiêu chuẩn.

Máy đo huyết áp giúp ích gì cho các thầy thuốc Đông y?
Các thầy thuốc đông y trước đây khám tìm bệnh bằng cách bắt mạch ở động mạch quay (cổ 
tay) là để biết tình trạng Khí, Huyết, Hư hay Thực, Hàn hay Nhiệt, ở Biểu hay ở Lý. Việc 
làm này mới nhìn có vẻ đơn giản, dễ dàng nhưng thực chất là rất khó, đòi hỏi người thầy 
thuốc phải có kinh nghiệm rất lâu, có khi đến cả hàng chục năm mới có thể thấu hiểu được. 
Bên cạnh đó còn nhiều yếu tố khác từ chính bản thân thầy thuốc như hôm đó thầy thuốc 
không được khỏe, tâm lý đang bị chi phối mất tập trung… dễ dẫn đến sai lạc khi chẩn 
mạch…
Những máy đo huyêt áp chủ yếu là của Y học hiện đại, tuy nhiên, với các thầy thuốc Đông
y, chúng ta có thể tận dụng các máy đo này để bổ sung cho vịêc Thiết chẩn của Y học cổ 
truyền.
Viêc tận dụng các lọai máy hiện đại này vừa giúp chúng ta dễ dàng và nhanh chóng trong 
viêc chẩn đoán vừa có thể ‘là nhịp cầu’ nối kết Y học cổ truyền với Y học hiện đại, vì có thể 
có bằng chưng rõ ràng giúp thuyết phục các nhà y học phương Tây hơn…
Gần đây, sau hơn 30 năm nghiên cưu về việc ưng dụng máy đo huyết áp vào Khí công y
đạo, thầy Đỗ Đưc Ngọc, đã công bố những công trình nghiên cưu của ông. Nhận thấy đây là
những công trình lợi ích rất thiết thực cho các thầy thuốc Đông y trong việc tận dụng máy 
đo huyết áp của YHHĐ để phục vụ cho công việc chẩn đoán và định bệnh, chúng tôi tổng 
hơp, sắp xếp và hệ thống lại các công trình nghiên cưu của thầy Đỗ Đưc Ngọc với hy vọng 
bổ xung thêm một số lợi thế cho các thầy thuốc Đông y trong vịêc nghiên cưu và học tập.
Chỉ cần các thầy thuốc Đông y chịu khó quan tâm tìm hiểu và nghiên cưu sâu hơn về lĩnh
vực này, sẽ giúp cho Đông y và Tây y có nhiều cơ hội ‘xích lại gần nhau’ hơn.
Với các thiết bị đo áp huyết như trên, các thầy thuốc đông y có thể phần nào dung máy đo 
áp huyết thay cho bắt mạch, vừa nhanh vừa chính xác.

Máy đo huyết áp (đặc biệt các máy đo điện tử) luôn hiển thị 3 con số.
Thí du 120 - 80 - 85. Trong đó:
Con số thứ nhất của máy đo áp huyết gọi là tâm thu, là lực co bóp qủa tim để bơm máu ra 
theo ống đại động mạch, theo hệ tuần hoàn đưa máu đi khắp cơ thể để nuôi các tế bào, nhờ 
đó chúng ta sẽ biết về khí (oxy), là khí lực của mỗi hạn tuổi khác nhau.
Nếu số thứ nhất cao hơn tiêu chuẩn ấn định theo hạn tuổi thì gọi là dư khí, đông y gọi là 
thực, nếu thấp hơn hạn tuổi, đông y gọi là hư.

Con số thứ hai chỉ biên độ giao động của van tim, gọi là số tâm trương, qủa tim nở ra để
thu máu về tim, cũng có tiêu chuẩn, nếu lớn hơn là tim to, hở van tim, nếu nhỏ hơn tiêu 
chuẩn là tim bóp lại nhỏ qúa, van tim bị hẹp.



Con số thứ ba chỉ nhịp tim để biết về huyết (máu) chạy trong cơ thể, đông y gọi là huyết -
mạch. Khi mạch tim đập nhanh, là máu chạy nhanh thì cơ thể nóng, càng nhanh càng nhiệt, 
tây y gọi là sốt, đông y gọi là mạch Sác (nhiệt). Khi mạch tim đập chậm là máu chạy chậm 
thì cơ thể ít nóng, chạy thật chậm thì chân tay lạnh, đông y gọi là mạch Trầm (hàn ). Do đó, 
nếu nhịp tim đập nhanh hơn tiêu chuẩn, Đông y gọi là nhiệt, thấp hơn tiêu chuẩn, đông y gọi 
là hàn.

Như vậy, khi thầy thuốc đông y bắt mạch tìm bệnh, chỉ cần xếp khí huyết vào loại hư-thực,
hàn-nhiệt thì ngày nay nhờ có máy đo áp huyết cho ra con số cụ thể rất chính xác để biết hư 
thực hàn nhiệt có tính khoa học trung thực hơn là do sự cảm nhận khác nhau ở bàn tay bắt 
mạch của thầy thuốc, nhờ cách này mà tây y có thể hiểu được thế nào là hư thực, hàn nhiệt, 
không còn cho rằng đông y bắt mạch mơ hồ nữa.

Như vây, chỉ nhìn vào 3 con số kết quả của máy đo áp huyết, chúng ta cũng đã thấy ngay
được tình trạng Khí/Huyết ở số thứ 1 và số thứ 2; hư hay thực và hàn hay nhiệt ở số thứ 3 
theo quy ước từ tây y là : Tâm thu / tâm trương / nhịp tim.
             Đổi sang đông y là : Khí lực / huyết / mạch.

Có những trường hợp tây y không tìm ra bệnh vì mọi thử nghiệm đều tốt, nhưng bệnh nhân 
vẫn không khỏe, không ăn không ngủ, cơ thể mệt mỏi, được chuyển sang bác sĩ thần kinh là 
chữa không đúng bệnh. Thực ra cơ thể thiếu năng lượng.
Theo cách chẩn bệnh của Khí Công Y Đạo. Chú ý đầu tiên là Khí, Huyết, thứ hai là Hư, 
Thực. Bốn yếu tố này làm ra bệnh, còn tây y tìm ra vi trùng chỉ là hậu qủa tất yếu phải có. 
Muốn biết khí huyết hư thực, cần phải có máy đo áp huyết 2 tay và 2 cổ chân. Tiêu chuẩn 
của khí công, áp huyết 2 tay 120-130/80-90mmHg mạch 70-80 và 2 chân 140-
150/80/90mmHg mạch 80-90 là lý tưởng. Nhưng khi có bệnh thì các con số ở 2 tay 2 chân 
khác nhau.
Theo kinh nghiệm của nữ bác sĩ Janine Fontaine, là bác sĩ gây mê và chuyên nghiên cứu về 
năng lượng cơ thể, con người có 3 cơ thể cần phải có 3 loại thuốc để chữa. Cơ thể thứ nhất 
là cơ thể vật chất có thể xét nghiệm để thấy được nguyên do bệnh, cơ thể thứ hai là cơ thể 
năng lượng và cơ thể tinh thần không thể nhìn thấy được. Riêng bà chuyên nghiên cứu về 
năng lượng trong cơ thể, bà đã thử nghiệm với một bệnh nhân thanh niên bị tình trạng hôn 
mê (coma) đã 3 ngày mà không tỉnh, về cơ thể vật chất qua xét nghiệm đều tốt không bệnh 
tật, kể cả thần kinh não bộ, nhưng tại sao không tỉnh. Bà nghĩ rằng cơ thể thứ hai thiếu năng 
lượng, bà tiến hành thử nghiệm chích 3 ống thuốc Glucose vào tĩnh mạch. Sau mũi thứ nhất, 
hơi thở của bệnh nhân được mạnh hơn, đến mũi thứ hai, bệnh nhân mở mắt, đến mũi thứ ba 
bệnh nhân bực bội giận giữ ngồi dậy khi biết mình đang ở nhà thương. Bà đã thử nghiệm 
thành công khi áp dụng phương pháp làm tăng năng lượng này cho cho các bệnh nhân hôn 
mê khác khi nhận thấy các tế bào suy thoái do thiếu chất B1, glucose hay cocarboxylase. 

Theo Tây y, trươc đây, đối với người lớn tuổi, huyết áp trong khoảng 100-140/70-90mmHg 
là bình thường. Thế nhưng, nếu phân tích theo Đông y sẽ có điều bất cập.

Thi du: Một ông 60 tuổi, có huyêt áp 100/60mmHg, mạch 60, nhiêu người cho là tốt, vì năm 
trong khoảng bình thường 100-140/70-90mmHg. Nhiều người còn cho rằng HA người cao 
tuổi càng thấp càng an toàn, không lo bị tai biến mạch máu não vì HA cao.



Thế nhưng con số 100/60mmHg, xét theo bảng tiêu chuẩn trên, là của tuổi thiếu nhi (5-12 
tuổi)
Nêú quy đổỉ sang Đông y ta có 100 = Khí suy; 60 = Huyết suy; 60 = mạch yêú (hàn). Với 
lượng khí, huyết như trên, có thể đủ để nuôi dưỡng em bé 12 tuổỉ, còn đối vớí ông 60 tuổỉ, 
đúng ra HA của ông phải là 130-140mmHg. Như vậy, Khí và huyết của ông này bị hụt đến 
30-40 (130 hoặc 140 – 100 = 30 – 40). Như vây 30-40 phần trăm tế bào trong người ông 
này không được khí và huyết nuôi dưỡng đủ… Là dấu hiệu của bệnh chư không phảỉ là bình 
thường. Bệnh này đang âm ỉ tìềm ẩn trong cơ thể người bệnh và khi nó phát ra thường là 
bệnh nặng, vì cơ thể suy nhược, hư yếu đã lâu…

Từ kêt quả trên, khi điều trị, cần phải đại bổ khí huyết cho người bệnh này bằng ‘Thập toàn 
đại bổ ’ hoặc ‘Nhân sâm dưỡng vinh thang’…

  Một bệnh nhân nữ 45 tuổi, khi đo bằng máy đo huyết áp, cho các con số 130 – 65 – 72.
Quy theo Đông y ta thấy con số thư 1 là 130 trong độ trung bình, như vây Khí của người
này đủ, con số thư 2 là 65, dưới mưc tiêu chuẩn (70-80), như vây phần huyết của bệnh nhân 
bị suy yếu. 
Điêu trị, cần bổ Huyết cho bệnh nhân bằng bài ‘Tư vật’ hoặc ‘Đương quy bổ huyết thang’.

  Bệnh nhân nam, 55 tuổi, khi đo bằng máy đo huyết áp, có các con số 110 – 80 – 70.
Quy theo Đông y, sô đâu 110 (dươi mưc tiêu chuân 120 – 130), số thư 2 là 80 (nằm trong
gíơi hạn tiêu chuân 70-80), mạch 70 (trong gíơi hạn tiêu chủân 70 – 75). Như vây bệnh nhân 
này chỉ thiếu ở phần Khí.
 Đìêu trị cần bổ Khí. Dung bài ‘Tư quân tử thang’…

Trong trường hơp này (thiếu khí), có thể làm một thí nghiệm minh chưng như sau: Dung
đíếu ngảỉ cưu, hơ ấm huyệt Chiên Trung (huyệt hội của tông khí), Khí Hải (biển của khí), 
Quan Nguyên (cửa của nguyên khí), Túc tam lý (Vị khí), mỗi huyêt cưu 2-3 phút, sau đó đo 
lai, sẽ thây con số thư nhất của máy đo tăng lên 125-130 rất rõ. Nhìn trên con số hiển nhiên 
trên máy đo chỉ sau 10 – 15 phút được cưu các huyệt trên, cả thầy thuốc lẫn bệnh nhân đều 
có thể hài lòng. Thầy thuốc vui vì chẩn đoán và điều trị của mình đúng, có hịêu quả. Bệnh 
nhân vui vì nhìn thấy hiệu quả bệnh lý của mình tiến bộ, có kết quả tốt…

Con số của máy đo cũng giúp phát hiện thuốc đã dung chất lượng ra sao. Một bệnh nhân
được chẩn đoán là phần khí bị thiếu, được chỉ định cho ngậm sâm (Nhân sâm đại bổ nguyên 
khí),nhưng ngậm xong, khi đo lại, con số trên máy đo so với trước đó không hề thay đổi. 
Như vậy, có thể là vị thuốc Nhân sâm đó đã qua sử dụng (ngâm rượu)… làm cho nó không 
còn khí lực, dược lực nữa, đó chỉ là củ sâm chất lượng kém hoặc củ sâm gỉa…
Như vậy các con số của máy đo HA không đơn thuần dung để kiểm tra huyết áp cao thấp
mà còn có thể ưng dụng rất rộng trong nhiều lĩnh vực khác nữa.

Nếu khéo ưng dụng, các thầy thuốc Đông y sẽ còn khám phá được rất nhiều điều lý thú, hấp
dẫn…

Vi trí đo huyết áp

Tây y thường chỉ đo áp huyết bên tay trái để biết tình trạng tim mạch, còn đông y bắt buộc 
phải đo cả hai tay và hai chân mới biết đủ số liệu để luận bệnh theo lý thuyết đông y.



. Đo áp huyết ở tay trái biết được Khí của Vị (da dày) huyết của Tỳ (lá lách) và hàn hay 
nhiệt của mạch.
. Đo bên tay phải biết được khí của Đởm ( mật) huyết của Can (gan), và hàn nhiệt của mạch.
. Đo ở cổ chân trong bên trái biết được khí của Đại trường và huyết của Thận trái, và
hàn nhiệt của mạch.
. Đo ở cổ chân trong bên phải biết được khí của Bàng quang và huyết của Thận phải và hàn 
nhiệt của mạch.

  Sở dĩ quy định bên trái thuộc về Tỳ Vị và bên phải thuộc về Can Đởm là vì: Huyết áp của
con người thường bị dao động (lên xuống) trong những trường hợp:
. Khi chúng ta chưa ăn, đo HA và sau khi ăn đo lại HA sẽ thấy có sự thay đổi rõ rệt, như vậy
có sự quan hệ giữa áp huyết và Tỳ Vị (do ăn uống)…
. Huyết áp một người đang bình thường, khi tưc giận hoặc gặp áp lực công việc căng thẳng
(stress)… HA sẽ tăng lên một cách bất thường, như vậy có sự liên quan giữa HA và Can 
Đởm.

ĐO HUYẾT ÁP Ở CHÂN
Theo lý thuyêt châm cưu thì ở cẳng chân có huyệt Tam âm giao (đỉnh mắt cá chân trong
đo lên 4 ngang ngón tay – 3 thốn), là nơi hội tụ của 3 đường kinh âm (Thận, Can, Tỳ).
Bên dưới huyệt Tam âm giao, tại điểm giữa của đường nối đỉnh mắt cá chân trong và gân 
gót, có huyêt Tháí khê, là Nguyên huyệt của đường kinh Thận, nơi người xưa vận dụng để 
chẩn đoán sự sống chết của con người, vì ở đây có mạch đập, gọi là mạch Thái khê.

Nếu để máy đo huyết áp vào vung này, có thể biết được khí lực và huyết luân chuyển trong 
3 kinh Thận, Can và Tỳ mạnh hoặc yếu…

Thận và Bàng quang có quan hệ biểu lý; Can có quan hệ biểu lý với Đởm; Tỳ có quan hệ
biểu lý với Vị. Vị ở tay bên trái, đã được dung để đo áp huyết ở dạ dày (Vị) rồi ,cho nên ở 
chân sẽ phải tìm một tạng phủ nào có quan hệ với Vị. Theo lý thuyết ‘đồng danh’ thì cung 
tên như nhau sẽ có tác dụng như nhau. Vị là Túc Dương minh Vị, Đai trường là thủ Dương 
minh Đai trường, vì vậy, chọn dung Đại trường để thay thế cho Vị.
Thận có Thận dương, Thận âm, cho nên đo ở 2 chân phải và trái sẽ biết được khí lực và
huyệt của Thận tương ưng.
Chỉ số huyết áp ở chân thường cao hơn ở tay 10mmHg. Thi dụ ở tay 130-140mmHg thì ở
chân 140-150mmHg.

SỰ QUAN TRỌNG CỦA MÁY ĐO HUYẾT ÁP ĐÔÍ VƠÍ ĐÔNG Y

Ngoài tác dụng chẩn đoán về tim mạch theo tây y, máy đo huyết áp (nhất là loại điện tử),
có thể cung cấp cho thầy thuốc đông y rất nhiều dữ liệu hấp dẫn để chẩn đoán và điều trị 
bệnh.

Máy đo áp huyết là máy đo áp lực (khí) đẩy huyết (máu), tuy nhiên, trong cơ thể tuần
hoàn sẽ khác nhau khi có sự thay đổi 3 yếu tố Tinh-Khí-Thần.



Theo Đông y, cơ thể con người nêú có bất cư thay đổi ăn uống (Tinh), thay đổi hơi thở 
(Khí), hay thay đổi tinh thần  (Thần) đều làm cho khí huyết bị thay đổi, và muốn biết thay 
đổi như thế nào một cách chính xác thì cần phải đo áp huyết để cho ra kết qủa bằng con số 
cụ thể. Vì thế cơ thể khỏe hay yếu đều do 3 yếu tố là Tinh-Khí-Thần.

TINH
Tinh là sự thay đổi những thức ăn khác nhau mà chúng ta ăn hằng ngày, mỗi loại thức ăn
ảnh hưởng trên cơ thể mỗi người mỗi khác sẽ cho ra kết qủa áp huyết khác nhau.

Tinh ảnh hưởng đến cơ thể như thế nào?
Cần nghiên cưu về đặc tính của Tinh để biết phân loại theo nguyên tắc chữa bệnh, chất nào
làm tăng hay làm giảm nhịp tim, chất nào tăng nhiệt làm tăng nhịp tim, chất nào làm tăng áp
huyết, chất nào làm hạ áp huyết, hay làm tăng giảm van tim… cứ theo dõi thử nghiệm nhiều 
lần bằng máy đo áp huyết để biết nó thay đổi như thế nào.

Cách thử nghiệm để biêt đặc tính của Tinh ảnh hưởng đến cơ thể
Trươc khi ăn nên đo áp huyết, sau khi ăn 30 phút lại đo áp huyết, để biêt món ăn đó có lợi
hay không có lợi cho sức khỏe của mình trong việc trị bệnh áp huyết cao hay thấp…
Thí dụ có người cho rằng cà phê có lợi cho tim mạch hoặc cà phê làm táo bón… nhưng có
người lại cho rằng cà phê có hại cho tim mạch hoặc nó làm cho tiêu chảy… đó là do tình 
trạng áp huyết của mỗi người khác nhau, chứ thật ra cà phê làm tăng áp huyết, tim mạch và 
thân nhiệt.

cứ mỗi ly cà phê áp huyết tăng 2mmHg, mạch tăng 2 nhịp.
Nếu người thứ nhất, trước khi uống cà phê, áp huyết là 140/68mmHg mạch 80 thì sau khi
uống sẽ là 142/70mmHg mạch 82, nếu mỗi ngày uống 3 ly áp huyết sẽ là 146/74mmHg 
mạch 86.
Kết luận cà phê đối với người này làm tăng áp huyết tâm thu không có lợi, làm tăng áp 
huyết tâm trương có lợi, và làm tăng nhiệt gây táo bón thì không có lợi.

Còn người thứ hai trước khi uống đo áp huyết là 125/68mmHg mạch 60, sau khi uống 3 ly,
đo lại, áp huyết trở thành 131/74mmHg mạch 66 thì mạch vẫn dưới tiêu chuẩn hàn, nếu 
đang có bệnh tiêu chảy thì vẫn còn bị tiêu chảy.

Những người có bệnh cao áp huyết mà ăn khô mực, cam thảo, sầu riêng, nhãn, trái hồng, ăn 
nhiều đường làm tăng áp huyết, tăng mạch tim, thí dụ một múi sầu riêng tăng 10/2mmHg, 
mạch lên 2 nhịp cho nên có người sau khi ăn 1 trái sầu riêng thì gục đầu xuống bàn chết do 
đứt mạch máu não. 

Nếu chúng ta có kiểm chứng bằng máy đo áp huyết trước khi ăn đo được 140/80mmHg
mạch 80, đây là mạch theo đa số của những người lớn tuổi bị bệnh cao áp huyết đang uống 
thuốc kiểm soát áp huyết mỗi ngày, chúng ta cứ nghĩ rằng áp huyết được ổn định, ăn sầu 
riêng sẽ không sao, nhưng sau khi ăn bị tai biến mạch máu não. Thí dụ ăn 10 múi thi áp 
huyết sau khi ăn sẽ là 240/100mmHg nhịp tim 100  rất dễ dẫn đến tai biến mạch máu não… 

KHÍ
Khí là hơi thở, trước khi chưa tập thở, thở bình thường thì đo áp huyết, sau khi tập thể dục,
chạy bộ, tập khí công… sau 30 phút đo lại áp huyết, chúng ta cũng có kết qủa số đo áp 



huyết khác với ban đầu, có loại tập làm áp huyết tăng, có loại tập làm áp huyết giảm…

THẦN
Thần là tâm lý, bình thường đo áp huyết sẽ khác với lúc tinh thần vui vẻ cười nói sang sảng,
hay sau cơn giận dữ la hét, hay buồn, chán đời thở dài, đo lại áp huyết cũng có kết qủa làm 
tăng hay giảm áp huyết.

Làm thế nào để biết mình ăn những thức ăn đúng, tập luyện khí công, thể dục thể thao hay
tập thở đúng, và tinh thần tình cảm tâm lý đúng, thì tất cả những kết qủa số đo áp huyết của 
mình đem so sánh với áp huyết tiêu chuẩn sẽ biết được, nếu áp huyết của mình cao hơn tiêu 
chuẩn gọi là dư thừa thì mình bị bệnh cao áp huyết, nếu áp huyết đo bên tay trái cao thì do 
mình ăn uống những thức ăn quá bổ, ăn không tiêu, nếu áp huyết bên tay phải cao là do gan 
dư thừa máu làm áp huyết cao…

Máy Đo Huyết Áp Và Tạng Phủ
Ngoài cách đo huyết áp ở hai tay bình thường, nhưng khi dung tay ấn vào một số huyệt như
chưc năng của Tâm, Can, Tỳ, Phế, Thận, Vị, Tiểu trường, Đại trường, hay bất kỳ một đại 
huyệt hay giao hội huyệt nào, huyết áp đều thay đổi khác nhau, có huyệt làm cho huyết áp 
xuống rất thấp, có huyệt làm cho huyết áp lên rất cao, có huyệt tăng hàn, có huyệt tăng 
nhiệt, có huyệt làm tăng nhịp tim đập, có huyệt làm hạ nhịp tim v.v... mặc dù máy đo huyết 
áp vẫn để ở tay. Điều đó chưng tỏ dung huyệt cũng có thể chỉnh đươc huyết áp trở lai bình 
thường, hay muốn chỉnh riêng từng số, tâm thu, tâm trương, nhịp mạch theo ý muốn, tương 
đương vớí hiệu quả của thuốc, từ đó chúng ta có thể biết rằng người xưa gọi các huyệt là 
‘nội dược’ để điều chỉnh quân bình âm dương trong cơ thể.

Tiìm bệnh Khí, Huyết ở Phổi
Ấn huyệt Vân môn hay Trung phủ bên trái thì đo áp huyết bên tay trái, ấn huyệt bên phải thì 
đo áp huyết bên tay phải, để biết phổi bên nào hư hay thực, hàn hay nhiệt



.

Tìm bệnh khí, huyết của riêng tạng Can
Ấn huyệt Kỳ môn bên phải thuộc cơ sở Can. Ấn huyệt Chương môn bên phải thuộc chức 
năng Can-Tỳ và để máy đo huyết áp bên tay phải. Ấn huyệt Nhật nguyệt bên phải để biết 
chưc năng hoạt động của túi mật, máy đo đặt bên tay phải.

Tiìm bệnh Khí Huyết của Tim
Ấn huyệt Cưu vĩ để biết bệnh bên trái quả tim, để máy đo bên tay trái.
Bên phải quả tim, để máy đo bên tay phải.

Còn để máy đo bình thường, không bấm huyệt nào, là đo bệnh tim do ảnh hưởng ăn uống, 
đặt máy đo bên tay trái. Đặt máy đo bên tay phải là đo tim đo chức năng của Can.

Tìm bệnh Khí Huyết của Thận



Ấn huyệt Khí hải, đặt máy bên tay trái để biết Tỳ khí và Thận khí; đặt máy bên tay phải để 
biết Can khí và Thận khí.Ấn huyệt Âm giao để biêt chưc năng Thận thủy của thận trái, đặt 
may bên tay trái, của Tthận phải, đặt máy bên tay phải

Tim bênh khí, huyết của Vị
Ấn huyệt Trung quản, xem bệnh riêng của bao tử, về hư-thực,hàn-nhiêt, để may đo áp huyết 
ở tay trái. Nếu cũng ấn huyệt Trung quản mà để máy đo áp huyết bên tay phải thì xem chức 
năng Can ảnh hưởng đến bao tử để chuyển hóa thức ăn tốt hay xấu. Ấn huyệt Chu vinh bên 
trái, đo máy bên tay trái, biết bệnh thuộc chức năng Tỳ, Vị hư-thực, hàn-nhiệt. Ấn huyệt 
Thiên khê trái, để may đo bên tay trái, sẽ biết bệnh liên quan đến Phế-Vị-Tỳ.

Định bệnh theo Âm-Dương Hư - Thực, Hàn - Nhiệt theo kết qủa máy đo áp huyết
Thí dụ : Áp huyết theo tiêu chuẩn tuổi trung niên:
120-130/70-80mmHg, mạch tim đập 70-75 là áp huyết ở tuổi trung niên (41 tuổi-59 tuổi).

Số thứ nhất là Khí lực thuộc kinh dương:
. Nếu cao hơn 130 là khí thực (dư thừa), phải tả bớt cho khí hạ xuống.
. Nếu thấp hơn 120 là khí hư (thiếu) phải bổ cho thêm khí tăng lên.

Số thứ hai là Huyết thuộc kinh âm :
. Nếu cao hơn 80 là huyết thực, dư thừa, phải tả bớt cho huyết hạ thấp.
. Nếu thấp hơn 70 là huyết hư thiếu, không đủ, phải bổ cho huyết tăng lên đúng tiêu chuẩn.

Số thứ ba nhịp tim chỉ Hàn hay Nhiệt trên kinh dương hay âm.
. Nếu nhịp tim cao hơn 75 là nhiệt phải làm bớt nhiệt.



. Nếu nhịp tim thấp hơn 70 là hàn, phải làm tăng nhiệt.

Liên quan đến Tim mạch
Bệnh hở van tim : Trường hợp số thứ hai tâm trương đúng tiêu chuẩn, không do tim lớn
hay nhỏ, khi đo áp huyết, máy cũng bị bơm nhồi 2 lần, chứng tỏ van tim đóng mở đúng tiêu
chuẩn, nhưng do có vật cản ngay nơi van tim nên đóng không sát, giống như cánh cửa đóng 
bị vênh, khi chụp hình sẽ thấy rõ.
Nguyên nhân do tâm trương nên hay bị mệt tim khó thở mặc dù áp huyết tốt :
Khi đo áp huyết có số tâm thu và nhịp tim đúng hạn tuổi, nhưng số thứ hai tâm trương
làm ra bệnh, có 2 trường hợp:
a- Tâm trương nhỏ hơn tiêu chuẩn, có nghĩa là biên độ hoạt động co bóp của tim hẹp không 
mở lớn ra được, nguyên nhân do tim suy hay do bẩm sinh.
b-Tâm trương lớn hơn tiêu chuẩn, có nghĩa là biên độ hoạt động của tim mở qúa lớn mà
không thu vào chặt nên van tim còn bị hở, gây ra bệnh hở van tim.
Tim nhẩy mất nhịp, hẫng nhịp tim: Khi van tim hai bên đóng mở không đồng bộ, số thứ hai 
tâm trương đo ở hai cánh tay trái phải chênh lệch nhiều, có nhiều nguyên nhân như dầy tâm 
thất, dầy vách thành tim, nghẹt một bên động mạch hay tĩnh mạch, số thứ nhất tâm thu hai
bên tay, bên yếu bên mạnh, vận tốc chuyển máu bơm máu không đồng bộ nên mất, nhảy 
nhịp.
Cholesterol đóng cục trong ống mạch quanh tim gây ra bệnh nhồi máu cơ tim: Lý thuyết 
đông y tìm bệnh về khí và huyết để xếp loại khí huyết hư hay thực ở số thư nhất, và hàn
hay nhiệt ở số thư ba, còn số thư hai là sự hoạt động đóng mở của quả tim xem van tim bị 
hở hay hẹp, nhẩy nhịp, hẫng nhịp, hoặc cholesterol trong các ống mạch quanh tim. Khi có 
cholesterol đóng cục quanh tim, đo áp huyết nhiều lần thấy kết qủa lúc cao lúc thấp, là bệnh 
còn nhẹ, nếu đo liên tục, máy bơm nhồi 2-3 lần và cho ra kết qủa lúc nào cũng cao, mặc dù 
vẫn đang uống thuốc chữa bệnh cao áp huyết mỗi ngày, và có dấu hiệu nhói tim ngực, thì 
tim sắp bị nghẹt dẫn đến nhồi máu cơ tim.

Áp huyết liên quan đến gan do tiêu hóa
Nếu đo áp huyết bên tay phải thì kết qủa áp huyết liên quan đến gan.
Người bình thường không bệnh tật, đo áp huyết ở hai tay nằm trong tiêu chuẩn tốt.

Trước khi ăn áp huyết tay phải cao hơn tay trái : Trước khi ăn áp huyết tay phải cao hơn 
tay trái là chức năng gan đang làm việc tạo men gan, chuẩn bị giúp cho bao tử khi ăn sẽ hấp
thụ và chuyển hóa thức ăn nhanh và hấp thụ chất bổ, đó là áp huyết bính thường vẫn nằm 
trong tiêu chuẩn.

Sau khi ăn áp huyết bên tay phải thấp hơn tay trái : Sau khi ăn áp huyết bên tay phải
thấp hơn tay trái cũng là bình thường, vì chức năng gan đã chuyển men gan sang giúp bao tử
hoạt động xong.

Sau khi ăn áp huyết bên tay phải cao hơn tay trái: Sau khi ăn áp huyết bên tay phải cao
hơn tay trái, là chức năng gan hoạt động không bình thường, bệnh nhân không biết đói, và 
sau khi ăn xong, cảm thấy mệt, vi không có men gan giúp chuyển hóa, khi bao tử ăn vào, 
gan mơí nhận tín hiệu sản xuất men gan để tống thức ăn ra ngoài, không hấp thụ thành chất 
bổ được, vì can vị bất hòa, không hoạt động đồng bộ.



Chẩn đoán định bệnh tiêu hóa ( Bao tử )
Nếu đo áp huyết bên tay trái, thì kết qủa số đo áp huyết lệ thuộc vào bao tử, mặc dù có uống 
thuốc điều trị kiểm soát áp huyết mỗi ngày, nhưng ít ai để ý đến đo áp huyết trước khi ăn
và sau khi ăn, hai kết qủa áp huyết khác nhau rất nhiều. Có 3 trường hợp xảy ra như sau, 
được chia thành ba nguyên nhân do Tinh hoặc do Khí hay do cả Tinh và Khí làm ra bệnh:
a. Trước khi ăn, lúc đói áp huyết cao, sau khi ăn 30 phút đo lại thấy áp huyết thấp :
Không phải do uống thuốc điều trị bệnh áp huyết, mà do 2 nguyên nhân, nguyên nhân thứ 
nhất do chức năng bao tử hư yếu không chuyển hóa, đông y gọi là không có vị khí, là khí 
lực dùng để co bóp bao tử xay nghiền thức ăn thành dưỡng trấp, đó là nguyên nhân do Khí, 
nguyên nhân thứ hai vị khí tốt xay nghiền thức ăn thành dưỡng trấp, nhưng trong thức ăn đó 
có loại thức ăn chứa một dược chất tương đương với thuốc làm hạ áp huyết, như chanh, cà 
chua, cần tây, canh chua, đu đủ, đậu trắng, tỏi, hoặc như món ăn làm hạ áp huyết bằng súp 
đậu thận trắng… đó là nguyên nhân do Tinh.
b. Trước khi ăn áp huyết thấp, sau khi ăn 30 phút, đo lại, thấy áp huyết cao : Mặc dù
bệnh nhân đã uống thuốc điều trị áp huyết vào buổi sáng, và đo trước khi ăn, áp huyết thấp, 
sau khi ăn không để ý đến áp huyết nữa, nhưng có biết đâu rằng, mỗi lần sau khi ăn thấy 
mệt, buồn ngủ, nhức đầu, chính là do áp huyết tăng cao mà không ngờ, khi đó áp huyết có 
thể cao lên đến 190/95mmHg mạch 90.
Áp huyết tăng do hai nguyên nhân, nguyên nhân thứ nhất, thuộc Tinh, do bệnh nhân có ăn 
những chất làm tăng áp huyết như nhiều gia vị cay, nóng, ngọt, bia rượu, nhãn, xoài, trái 
hồng, chôm chôm, sầu riêng, mít, ổi, măng cụt, cam thảo, khô mực, coca, cà phê,...   Có 
nhiều người sau khi ăn gục xuống bàn chết, hay đi dự tiệc hội hè tối hôm trước, ngủ một 
đêm sáng dậy tê liệt hay chết, đó là nguyên nhân do Tinh. Nguyên nhân thứ hai do ăn nhiều 
bội thực làm tăng vị khí đưa hơi lên tim, như trong bệnh trào ngược thực quản, đó là nguyên 
nhân do Khí.

c- Trước khi ăn áp huyết thấp, sau khi ăn bữa sáng áp huyết cao, sau khi ăn bữa
chiều áp huyết tăng cao nữa. Thông thường người khỏe mạnh không có bệnh áp huyết, 
trước khi ăn, áp huyết thấp, sau khi ăn áp huyết cao, đến bữa ăn chiều trước khi ăn áp huyết  
thấp trở lại, sau khi ăn áp huyết cao vẫn nằm trong tiêu chuẩn tốt.
Còn bệnh nhân càng ăn, áp huyết càng cao thêm là bệnh nhân đã có thêm bệnh bao tử,
như vị khí thực, vị khí nhiệt, nếu cơ thể phải uống thêm nhiều loại thuốc chữa bệnh theo 
cách chữa vào chứng là chữa ngọn, bao tử sẽ là thùng rác chứa nhiều vị thuốc trở thành một 
hỗn hợp tương phản, sẽ không còn công hiệu trong điều trị mà trở thành độc tố, chỉ làm cho 
bao tử thực nhiệt thành bệnh loét bao tử, ung thư bao tử, đông y gọi là bệnh phiên vị, lúc đó 
áp huyết sẽ cao thường xuyên mặc dù có uống thuốc điều trị áp huyết, đó là nguyên nhân 
vừa do Tinh vừa do Khí.

Theo dõi việc hấp thụ và chuyển hóa thức ăn của bao tử
Thường người ta dễ bo qua không chịu đo áp huyết sau mỗi bưa ăn, để biết chưc năng bao 
tử có làm nhiệm vụ hấp thụ và chuyển hóa thức ăn có tốt hay không.
Nếu chức năng hấp thụ và chuyển hóa tốt thì trước khi ăn áp huyết tay trái bên bao tử phải 
rỗng là đói, thì áp huyết thấp tối thiểu 130mmHg, bên tay phải (gan) áp huyết tối đa cao
140mmHg là gan đang làm nhiệm vụ tiết mật và chất chua cho bao tử biết xót và đói đòi ăn.
Nhưng sau khi ăn thì bao tử no, áp huyết tăng tối đa 140mmHg, bên tay phải gan nghỉ ngơi 
áp huyết xuống thấp tối thiểu 130mmHg.
Trong trường hợp ăn bữa cơm sáng áp huyết bên tay trái (dạ dày) 140mmHg mà đến bữa
cơm chiều áp huyết tay trái không xuống vẫn còn cao 140mmHg, có khi bao tử lên men làm 



đầy hơi dội khí lên tim làm áp huyết cao hơn đến 150mmHg, nếu không đo thì không biết, 
thay vì cần phải bỏ bữa ăn chiều cho áp huyết đừng tăng cao, nhưng lại ăn vào làm áp huyết 
tăng cao theo lượng thức ăn và chất bổ của thức ăn, ăn xong làm mệt đi nghỉ ngơi, lúc đó 
nếu đo áp huyết sẽ thấy  tăng đến 180mmHg ngủ qua đêm khí bao tử tăng cao lúc đó áp 
huyết có thể lên tới 220mmHg đưt mạch máu não mà không biết vì không đo sau khi ăn, 
bệnh nhân ngủ say trong giấc ngủ ngàn thu.
Chênh lệch áp huyết tay trái (dạ dày) và tay phải (gan) là 10mmHg thì sự chuyển hóa mạnh 
nhanh 100%; Nếu chênh lệch ít (thi dụ 3mmHg) thì chuyển hóa tương đương có 30%, thưc 
ăn còn đọng lại trong bao tử lên men làm đầy hơi, ợ hơi, sẽ làm tăng áp huyết, lâu ngày bao 
tử nóng bị loét bao tử, thức ăn cũ ứ đọng trong bao tử mà bao tử không đủ lực co bóp tống 
nó ra ngoài thì đáy bao tử cưng dần làm đau khi ấn vào, dễ dẫn đến ung thư bao tử.
Ngược lại áp huyết sau khi ăn, đo bên tay trái lại xuống thấp, bên tay phải lại lên cao là
chưc năng bao tử sau khi ăn vào thì bị liệt nó không đủ sưc làm việc dễ gây ra buồn ngủ, uể 
oải, mệt mỏi. Đó là chưc năng chuyển hóa nghịch thành bệnh ăn không tiêu. Sau khi ăn, tiêu 
hóa tốt thì áp huyết bên tay trái cao 140mmHg, sau 4 tiếng áp huyết tay trái bên bao tử lại 
đổi xuống thấp 130mmHg khiến thèm ăn, đó là chuyển hóa thuận.

Chẩn Đoán dịnh Bệnh Thận:
Sô thứ 1 – Khií, có thể có 2 trường hợp:
. Thấp hơn mức chuẩn Khí bị suy yêú (Khí hư): họat động, cử động của chân yếu, chân
mỏi, yếu, đi lai khó khăn…
. Cao hơn mức chuẩn Khí tăng (Khí thực), khí bị nghẽn, gặp trong trường hợp bụng to,
béo phì, uống nhìều nước, bia, nghẽn khí ở háng, phì đại tiền liệt tuyến.

Sô thứ 2 – Huyết, có thể có 2 trường hơp:
. Thấp hơn mức chuẩn, nhỏ hơn 70 (< 70)  Huyết suy (Huyết hư): Hẹp van tĩnh mạch chân 
do thiếu máu xuống chân, chân bị teo…
. Cao hơn mức chuẩn, lớn hơn 90 (> 90)  Hở van tĩnh mạch chân, chân sưng phu do khí,
nước, máu tụ lại, ư trệ không thông…

Sô thứ 3 – Nhịp mạch, có thể có 2 trường hơp:
. Nhỏ hơn 70 (< 70): hàn, khi huyết không thôngdo chạy chậm.
. Lớn hơn 90 (> 90): nhiệt, viêm tĩnh mạch chi dưới.
Huyết áp liên quan đến các bệnh ở chân
Đo huyết áp dưới cổ chân trong nơi huyệt Tam âm giao:

Huyết áp tâm thu ở dưới chân:
Huyết áp tâm thu ở dưới chân chỉ khí lực ở chân, cao hơn ở tay từ 10 đến 20mmHg là đúng 
tiêu chuẩn.
Sẽ xảy ra các trường hợp sau:
. Nếu cao hơn tiêu chuẩn nhiều thì chân bị sưng, ứ tắc nơi động mạch háng, nặng, tê, đau.
. Nếu thấp hơn tiêu chuẩn nhiều là chân yếu không có sức, teo chân, liệt chân.
Huyết áp tâm trương ở dưới chân:
. Nếu cao hơn tiêu chuẩn là có dấu hiệu ống mạch chân bị trương căng phình do ứ nước,
mạch lươn, phình tĩnh mạch, nguyên nhân do uống nhiều nưốc làm bụng dưới to nặng đè 
chặn nơi động mạch háng.
Nếu thấp hơn tiêu chuẩn là mạch máu ở chân bị teo, do thiếu máu, có dấu hiệu gân chân và 
dây thần kinh bị co rút đau nhức, tê, chứng tỏ thận thiếu nước, khô xương, thoái hóa cột 



sống lưng, đĩa đệm bị chèn ép gọi là bệnh gai cột sống, năm ngón chân tê cứng mất cảm 
giác.
Nhịp mạch đập ở chân:
Nếu mạch đập chậm hơn tiêu chuẩn là thiếu máu, và chân lạnh, co rút tê đau.
Nếu mạch đập nhanh hơn tiêu chuẩn, chân nóng, thận nhiệt, sưng đau nhức.
Cả 3 số của hai chân cao hơn tiêu chuẩn, có dấu hiệu bệnh viêm sưng tuyến tiền liệt, bệnh
đường tiết niệu, ung thư tử cung, sa tử cung, dây chằng.
Bên quá cao, bên bình thường, bí tiểu, chân lạnh là có dấu hiệu đau lưng một bên xuyên ra
phía rốn liên quan đến sạn thận; hai bên đều thấp dưới tiêu chuẩn là chân vô lực, có dấu hiệu 
liệt chân, teo chân.

Tâm thu Cao hơn tiêu chuẩn Chân bị sưng, ứ tắc, nặng, tê, đau.  Thấp hơn tiêu chuẩn Chân 
yếu không có sức, teo chân, liệt chân.

Tâm trương
Ống mạch chân bị trương căng phình do ư nước, mạch lươn, phình tĩnh mạch, nguyên nhân 
do uống nhiều nước làm bụng dưới to nặng đè chặn nơi động mạch háng.
Mạch máu ở chân bị teo, do thiếu máu, có dấu hiệu gân chân và dây thần kinh bị co rút đau
nhức, tê, chứng tỏ thận thiếu nước, khô xương, thoái hóa cột sống lưng, đĩa đệm bị chèn ép 
gọi là bệnh gai cột sống, năm ngón chân tê cứng mất cảm giác. 

Nhip mach
Chân nóng, thận nhiệt, sưng đau nhức.
Thiếu máu, và chân lạnh, co rút đau



CHƯƠNG VIII

LIÊN QUAN GIỮA KẾT QUẢ MÁY ĐO VÀ THỨC ĂN

Biết được thức ăn thuốc uống nào làm tăng hay giảm áp huyết có phù hợp với nhu cầu cơ  
thể đang cần hay không.
Trước và sau khi ăn 1 món, uống 1 loại thuốc hay ăn 1 loại trái cây, đều phải đo áp huyết ở 
2 tay, trước và sau khi ăn 30 phút, rồi so sánh kết qủa làm tăng hay giảm khí lực, tăng hay 
giảm lượng máu qua tim, tăng hay giảm nhịp tim, từ đó biết cách chọn thức ăn thuốc uống 
phù hợp cho khỏi bệnh.

Thí dụ : ăn 1 trái hồng, 1 múi sầu riêng, hay 10 trái nhãn hoặc chôm chôm, hoặc 5 múi mít,
hoặc ngậm mấy miếng cam thảo, uống 1 lon coca.... đo áp huyết thấy tăng lên 10mmHg, 
nếu người đang có Áp huyết cao thì sẽ làm tăng thêm áp huyết, bệnh nặng thêm thì không 
hợp, những thứ này chỉ có lợi cho ngươi có áp huyết thấp.
Ngược lại, khi ăn gạo lức muối mè trong 1 tháng, uống nước đậu xanh, uống trà xanh, ăn
canh củ sen, khổ qua... đo áp huyêt thấy càng ngày càng giảm, nếu người có bệnh áp huyết 
thấp thì áp huyết sẽ thấp hơn khiến người mất khí lực bị ốm gầy dần thì không có lợi, chỉ có 
lợi với những người có bệnh áp huyết cao.
Cũng nhờ phương pháp kiểm soát các món ăn thức uống này, chúng ta biết món ăn thức
uống nào hợp hay không hợp, đó là cách ngừa bệnh, không làm cho tình trạng bệnh nặng 
thêm.

Biết chức năng hấp thụ và chuyển hóa thức ăn tốt hay xấu
Theo lý thuyết đông y khi chúng ta biết đói là do chức năng gan làm việc trước để tiết chất
chua và mật sang bao tử khiến chúng ta xót bụng, bị đói, muốn ăn, như vậy khi đo áp huyết 
bên tay phải thuộc chức năng gan thì áp huyết đo bên tay phải cao ở mức tối đa trong tiêu 
chuẩn tuổi, áp huyết đo bên tay trái thuộc chức năng bao tử chưa ăn bụng đói thì áp huyết sẽ 
ở mức tối thiểu trong tiêu chuẩn.
Thí dụ tuổi trung niên áp huyết là : 120-130/70-80mmHg, mạch tim đập 70-75
Khí lực 120 là tối thiểu, số 130 là tối đa trong tiêu chuẩn tuổi.

Có 3 trường hợp theo dõi áp huyết để biết chức năng hấp thụ chuyển hóa tốt hay xấu :
a- Chức năng hấp thụ chuyển hóa thuận được bao nhiêu phần trăm : Khi bao tử đầy, đo
áp huyết bên tay trái sau khi ăn no sẽ tăng cao ở mức tối đa, bên gan nghỉ ngơi áp huyết hạ
xuống mức tối thiểu, và độ chênh lệch 10mmHg thì sau 4 tiếng đồng hồ thức ăn trong bao tử
được chuyển hóa hết, áp huyết trong gan lại sẽ tăng tối đa làm bao tử đói, và áp huyết trong 
bao tử lại hạ thấp tối thiểu để lại thèm ăn, như vậy là chức năng hấp thụ và chuyển hóa 



thuận đúng quy luật.
Nếu 2 tay áp huyết chênh lệch 5mmHg thì chức năng hấp thụ và chuyển hóa thức ăn giảm
một nửa, thí dụ bao tử chứa 500g thức ăn, nếu chuyển hóa được một nửa, thì thức ăn còn 
đọng lại trong bao tử 250g, tích lũy lâu ngày trong bao tử sẽ tăng nồng độ acid làm ợ chua, 
ợ chất đắng lên họng, đưa khí lên tim làm tăng áp huyết và phần còn lại kết khối đóng cục 
cứng trong bao tử, sờ ấn ở bụng thấy đau ở một chỗ, lâu ngày thành ung thư bao tử, phải cắt 
một phần bao tử nơi bướu do thức ăn dư thừa thối loét tạo ra bướu đó.
Lý do chức năng hấp thụ và chuyển hóa ít, do ăn qúa no dư thừa, hay vẫn ăn như bình
thường mà khí lực của vị khí co bóp hết năng lượng co bóp, do thiếu đường chuyển hóa, đo
đường-huyết sẽ thấy thấp dưới tiêu chuẩn.

b- Chức năng hấp thụ chuyển hóa nghịch : Ngược lại, chức năng bao tử và gan hoạt động
không đồng bộ thì khi bụng đói, đo áp huyết bên trái vẫn cao ở mức tối đa, áp huyết bên gan 
ở mức tối thiểu là gan chưa tiết mật và acid, nhưng sau khi ăn, gan mới tiết mật và acid để 
làm tiêu thức ăn cũ nên chúng ta đo áp huyết sau khi ăn thì áp huyết bên gan lại tăng cao, áp 
huyết bên bao tử lại xuống thấp, có nghĩa là thức ăn vừa ăn vào bao tử thì bao tử lại nghỉ 
không làm việc nữa. Nếu không theo dõi bằng máy đo áp huyết chúng ta cũng biết được, 
sau khi ăn thì cơ thể mệt, buồn ngủ, đó là bao tử muốn nghỉ dưỡng sức.
Đông y gọi bệnh này là gan-tỳ bất hòa, khi ăn xong thì đau tức hông sườn, là bệnh do chức
năng tiết mật và acid của gan. Nguyên nhân do gan có bệnh như thiếu máu, thiếu mật, gan 
teo, gan sưng...



CHƯƠNG IX

CHẨN ĐOÁN VÀ ĐỊNH BỆNH HƯ THƯC QUA MÁY ĐO HUYẾT ÁP
Từ số đo áp huyết sẽ có những trường hợp xảy ra như sau : Bệnh thực chứng ở một bên tay, 
thực chứng ở 2 bên tay, bệnh thực trong thực, bệnh hư chứng một bên tay, hư chứng hai bên 
tay, bệnh hư trong hư, bệnh nửa thực nửa hư, bệnh khí thực huyết hư, bệnh khí hư huyết 
thực, bệnh nhiệt chứng, bệnh hàn chứng, bệnh nhiệt giả hàn, bệnh hàn giả nhiệt….
Dưới đây là những thí dụ kết qủa từ số đo áp huyết để xếp loại bệnh :

Bệnh thực chứng ở một bên tay
 a, Chênh lệch ở 2 tay, một tay là thực chứng số đo áp huyết cao hơn tiêu chuẩn, như 
160/92mmHg mạch 80, một tay bình thường như
130/80mmHg mạch 70, bệnh nhân sẽ có dấu hiệu đau tê tay, lúc đó hỏi bệnh nhân đau tay 
nào bệnh nhân sẽ trả lời đau tay bên áp huyết cao, vì  khi áp huyết tăng cao, thần kinh ngoại  
biên sẽ bị co rút làm đau tê tay...
 Cách chữa là châm nặn máu 5 đầu ngón tay bên cao, rồi đo lai áp huyết xuông bình thường 
thi tay cũng hết đau.

Thực chứng ở 2 bên tay
Đo áp huyết ở hai tay cao hơn tiêu chuẩn mà chúng ta thường gọi là bệnh cao áp huyết,
nhưng nhờ số đo áp huyết, chúng ta biết được 3 trường hợp sau :
a- Khi hai bên số đo tương đương bằng nhau không chênh lệch đáng kể như tay trái 
160/92mmHg mạch 80, tay phải 162/92mmHg mạch 82. 
Kết luận bệnh nhân bị bệnh cao áp huyết mà chưa dùng thuốc điều trị bệnh cao áp huyết.

b- Khi hai bên số đo áp huyết cao nhưng có chênh lệch, bên phải cao hơn bên trái chứng tỏ
bệnh nhân bị bệnh cao áp huyết, đang dùng thuốc điều trị áp huyết nên tay trái mới xuống, 
nhưng tay phải lại cao hơn tay trái, do ảnh hưởng của thuốc giãn mạch.

c- Khi hai bên số đo thấp hơn tiêu chuẩn dưới 100/60mmHg mạch 60-70, bệnh nhân cảm
thấy chân tay liệt dần không có sức, không do stroke, đi đứng thường hay ngã. không do bị 
vấp ngã mà do hai chân yếu không có sức, theo đông y khí công gọi là bệnh áp huyết thấp 
cần phải bổ tăng khí huyết cho áp huyết lên cao bình thường trở lại, nhưng ngược lại, tiền sử 
bệnh nhân bị bệnh cao áp huyết cần phải uống thuốc trị bệnh cao áp huyết đến suốt đời 
không được bỏ mặc dù áp huyết xuống thấp.

Bệnh thực trong thực ở hai tay: 
Trường hợp đo áp huyết hai bên tay, bên trái 140/90mmHg mạch 75, bên phải 150/95mmHg 



mạch 75, chứng tỏ bệnh nhân này có bệnh cao áp huyết và có uống thuốc điều trị bệnh cao 
áp mới được một thời gian ngắn, nên 2 bên tay là bệnh thực nhưng bên phải là thực trong 
thực, nguyên nhân do áp lực khí trong gan vẫn có bệnh can khí thực, nếu mạch cao hơn 100 
là can khí thực nhiệt. Ngược lại, nếu hai số đổi lại tay trái 160, tay phải 140, nếu vẫn đang 
dùng thuốc chữa áp huyết mà không xuống bên tay trái là do vị khí thực bởi chức năng bao 
tử đầy hơi (thực chứng), nếu mạch bên tay trái 100 trở lên là bao tử bị thực nhiệt, để thời 
gian lâu mạch tăng cao thường xuyên là bệnh loét trường vị.

Bệnh hư chứng một bên tay: 
Chênh lệch mạch ở 2 tay, một bên áp huyết cao, như bên tay trái 150/95mmHg mạch 110, 
và tay phải áp huyết bình thường 125/80mmHg mạch 75, bệnh này không phải áp huyết cao 
do thực chứng mà do hư chứng của suy tim. Đem mạch cao 110 trừ cho tiêu chuẩn như 
mạch bình thường là 75, thì tim đã phải đập nhanh hơn 35 lần. Lấy số đo áp huyết 150 trừ đi 
35 thì áp huyết thực sẽ là 115/60mmHg mạch 75, nguyên nhân do can khí hư là mẹ của tâm 
không cung cấp năng lượng nuôi con đủ khiến suy tim, cả hai can hư, tâm hư thuộc âm hư 
sinh nội nhiệt mới hiện ra mạch hai bên không đều nhau. Nếu bệnh này không biết điều 
chỉnh ăn uống thuộc Tinh, nếu có uống thuốc áp huyết suốt đời cũng không thể nào ổn định 
được.

Bệnh hư chứng hai bên tay: 
Áp huyết đo hai bên tay thấp dưới 110/70mmHg cũng thuộc hư chứng nhưng tùy theo mạch 
để phân biệt bệnh nặng nhẹ khác nhau, có nguy hiểm hay không.
Thí dụ 110/70mmHg mạch 75 là người bình thường không có bệnh.
Nếu 110/70mmHg mạch 65 thân nhiệt bị hàn, đầu chân tay lạnh, dễ bị nhiễm cảm lạnh.
Nếu 110/70mmHg mạch 55 người luôn lạnh và thiếu huyết nhiều nhưng khí còn tạm đủ.
Nếu 110/70mmHg mạch 110 là huyết bị nhiễm trùng, người bị nội nhiệt, mạch tim đập
nhanh, có nghĩa áp huyết thực rất thấp do thiếu khí. Nếu lấy tiêu chuẩn bình thường mạch 
80, thì vì thiếu máu tuần hoàn, nên tim phải bơm đập nhanh thêm 30 nhịp khí mới lên được 
110 để giúp khí đẩy huyết lưu thông đủ một chu kỳ châu thân, chứ áp huyết thật sẽ là 110-
30 còn 80 là bệnh thiếu máu, chóng mặt, hay quên, hay lo sợ, mất ngủ, tiêu chảy… những 
bệnh này muốn khỏi phải điều chỉnh cách ăn uống cho tăng khí, tăng huyết, tăng nhiệt…

Bệnh hư trong hư ở hai tay: Áp huyết tay trái 105/67mmHg mạch 65, tay phải 
100/60mmHg mạch 60, người có áp huyết thấp như trên khi đi khám bác sĩ tìm không ra 
bệnh, vẫn cho là bình thường. Theo đông y khí công, bệnh này thuộc bệnh mãn tính, bệnh 
nhân không biết trong người mình đang tiềm ẩn một bệnh nan y nếu không chữa kịp lúc. 
Nếu bắt mạch theo đông y, là bệnh hư chứng, thiếu khí thiếu huyết, chân tay lạnh. Về ăn 
uống, bệnh thiếu máu kỵ ăn chất chua sẽ phá mất máu, áp huyết càng xuống thấp có những 
số đo áp huyết khác biệt cho từng bệnh như:
Áp huyết số đầu giữ nguyên như 110 nhưng mạch thuộc huyết tăng trên 80, đối với người
thường có mạch 80 là bình thường, nhưng đối với người luôn có mạch 60 bị tăng lên 80 có 
nghĩa la mạch phải đập nhanh lên 20 lần so với bình thường, thì áp huyết 110 trừ đi 20. Áp 
huyết thực trong người bệnh nhân bây giờ là 80, như vậy sẽ có dấu hiệu nội nhiệt nhưng sợ 
lạnh thuộc chứng dương hư, tự nhiên, hồi hộp sợ hãi, mất ngủ, hay bị xuất mồ hôi lạnh, hay 
quên, rụng tóc.
Nếu áp huyết thấp hai tay đều dưới 90-80/60mmHg mạch 60 sẽ có dấu hiệu hốt hoảng, lo 



sợ, mất trí nhớ, nói lảm nhảm, tây y chẩn bệnh thuộc bệnh tâm thần, điên. Đối với đông y do 
khí huyết thiếu không đủ máu và oxy nuôi thần kinh não bộ, cần bổ khí và huyết cho đúng 
tạng phủ để phục hồi lại áp huyết bình thường là khí và huyết được đầy đủ là khỏi bệnh 
ngay trong vòng 1 tháng.
Trường hợp hai tay áp huyết thấp và hai tay chênh lệch nhau nhiều như một bên
105/70mmHg mạch 70, một bên 88/60mmHg 65, sẽ có những bệnh nhẹ như đau nhức cổ 
gáy vai tay do thiếu khí huyết, thoái hóa xương cổ, tay đau không cử động được… nặng hơn 
nữa là đau nửa đầu bên áp huyết thấp, nặng hơn nữa là bướu sọ não bên áp huyết thấp, khi 
áp huyết hai bên xuống 80/60mmHg mạch 60 sẽ đau nhức toàn thân.
Ngược lại, trường hợp áp huyết 90/60mmHg vừa thiếu khí thiếu huyết, nhưng mạch bỗng
nhiên cao hơn 120, thân nhiệt nóng, người sốt, sợ lạnh, đau nhức toàn thân phát khóc, khi 
xét nghiệm máu mới khám phá ra bệnh ung thư máu cấp tính cũng đã muộn.

Bệnh khí thực huyết hư ở hai tay: 
Áp huyết đo ở hai tay đối với tây y là bình thường như 142/90mmHg mạch 58. Số đầu, là số 
đo khí trên 140 là thực, nhưng mạch 58 dưới tiêu chuẩn 70-80 gọi là huyết hư, nhưng chênh 
lệch hai tay khác nhau là một bệnh chứng, như tay trái 142/90mmHg mạch 58, tay phải 
165/90mmHg mạch 58, cũng là khí thực huyết hư, cơ thể chắc chắn có bệnh, đã có nhiều 
trường hợp áp huyết của nhiều bệnh nhân đều như vậy nhưng mỗi người có một bệnh khác 
nhau, như có người khai bệnh đau nhức đầu bên phải, có người đau hông sườn, vì áp huyết 
cao bên vị trí gan, có người khai đau nhức cánh tay phải, có người khai mắt đỏ bên phải, có 
người khai tai phải bị ù, có người khai sưng hạch cổ, sưng tuyến giáp trạng, đau cổ họng 
phải, có người khai vẫn đang dùng thuốc trị áp huyết nhưng tay bên phải bị đau dơ lên cao 
không được…, nếu ngược lại áp huyết cao nhiều bên tay trái thì có người khai ăn bị ợ hơi, 
hôi miệng, đau răng, ợ chua, miệng đắng, đau tay vai bên trái dơ lên không đươc…Tất cả 
những bệnh kể trên khi làm hạ áp huyết xuống bình thường thì bệnh sẽ khỏi, như vậy các 
dấu hiệu bệnh khám theo máy đo áp huyết đều do nguyên nhân nào làm tăng áp huyết, 
muốn tìm nguyên nhân phải để máy đo áp huyết ở tay, bấm ngón tay cái vào từng huyệt liên 
quan đến tim, can, tỳ, vị, tiểu trường, thận, đại trường để xem khi bấm huyệt nào áp huyết 
tăng cao hay thấp vượt ra ngoài tiêu chuẩn, lúc đó mới biết rõ nguyên nhân hư thực do tạng 
phủ nào và phải chữa theo nguyên tắc ngũ hành.

Bệnh khí hư huyết hư  ở hai tay: Áp huyết tay trái thấp dưới 110/70mmHg mạch 130
hay tay phải 95/68mmHg mạch 110 vẫn là bệnh khí hư người lạnh, huyết hư, mạch đập 
nhanh thuộc âm hư nội nhiệt mà sợ lạnh, những bệnh này cũng thuộc nan y thể hiện ở nhiều 
bệnh như chóng mặt nhức đầu xây xẩm, mất ngủ, lo sợ, khi nóng khi lạnh, bệnh tâm thần, 
mất trí nhớ, hơi thở nhanh gấp, mau mệt, ăn uống không tiêu, bụng trướng đầy…đo áp 
huyết khi bấm trên huyệt liên quan đến tạng phủ sẽ tìm ra được nguyên nhân bệnh của tạng 
phủ.
Nếu tính theo mạch bình thường là 80, mạch đã đập nhanh hơn 50, thì áp huyết thực tay
trái là 60 và mạch tay phải đã đập nhanh hơn 30 thì áp huyết thực tay phải là 65. Nếu thực 
sự một người có áp huyết như vậy con người sẽ dễ bị chết, cho nên cơ thể tự điều chỉnh cho 
phù hợp với thể trạng, nhưng đông y biết lý luận như thế nên mới chú trọng đến cách chữa 
chỉ làm hạ nhịp mạch đập của tim, vì nó cũng là trường hợp thiếu máu mà tây y không biết 
chỉ chữa vào tim, trong khi đông y chữa vào huyết, dùng sirop bổ máu Đương Quy Tửu, khí 
và huyết sẽ tăng lên bình thường, khi huyết đủ thì mạch sẽ hòa hoãn chậm lại bình thường, 
vì thế thầy thuốc đông y bắt mạch bệnh của một bệnh nhân thấy mạch hòa hoãn (70-80) là 
bệnh được thuyên giảm.



Số đo huyết áp chỉ hư giả thực, thực giả hư
Có bệnh nhân khi đo huyết áp, tay bên phải cao
220/140mmHg mạch 44, tay bên trái 160/120mmHg mạch 120. Trường hợp này, huyết áp 
tay phaỉ là thực và hàn, tay trái là thực và nhiệt. 
Huyết áp tay phải liên quan đến gan, tay trái liên quan đến bao tử, như vậy thuộc chứng mộc 
thổ (Can Vị) bất hòa, hàn nhiệt tương tranh. 

Bệnh nhiệt chứng: Trường hợp một người bình thường, khi bị nhiễm trùng, cảm sốt, áp
huyết trước khi chưa bị bệnh, áp huyết trung bình là 130/80mmHg, mạch 80, nhưng khi 
bệnh sốt nhiệt áp huyết lên 140/90mmHg mạch 120 trở lên đó là bệnh nhiệt chứng. Tìm 
nguyên nhân khi đo áp huyết ở các huyệt của tạng phủ để điều chỉnh.

Bệnh hàn chứng: Trường hợp áp huyết bình thường nhưng khi bệnh sốt rét, ho cảm lạnh, 
thân nhiệt xuống thì áp huyết có thể giữ nguyên hay xuống thấp một chút, nhưng mạch sẽ
nhảy yếu chậm hơn, từ trung bình 80 xuống còn 60-65, đó là bệnh thuộc hàn chứng, muốn 
chữa tận gốc phải tìm nguyên nhân khi đo áp huyết ở tạng phủ để điều chỉnh.

Số đo huyết áp chỉ hư hàn
Với số đo huyết áp của một người là 90/75mmHg, mạch 60, chân tay mát hay hơi lạnh,
đối với Tây y, đó là khí huyết không đủ nuôi khắp cơ thể, nếu khí huyết không lên đầu sinh 
chóng mặt, hay quên, tóc rụng, Tây y tìm không ra nguyên nhân, nếu khí huyết không nuôi 
cơ quan Tạng Phủ nào thì cơ quan Tạng Phủ đó sẽ bị bệnh. Khi người có huyết áp thấp mà 
tuổi càng cao, chân tay yếu, rất khó tim ra bệnh.
Nhưng trường hợp huyết áp chỉ hư hàn đa số là mầm mống ung thư loại mạn tính như ung 
thư máu mạn tính. Qua xét nghiệm máu, kết quả cũng nằm trong tiêu chuẩn, nhưng để theo 
dõi kết quả từng kỳ về hồng cầu, lần thứ nhất kết quả nằm trong tiêu chuẩn bên tối đa, dần 
dần nằm trong tiêu chuẩn bên tối thiểu, khi nào lọt ra ngòai dưới tiêu chuẩn, lúc đó mới kết 
luận tế bào tủy không sinh sản ra hồng cầu thì đã quá muộn để chữa trị.

Số đo huyết áp chỉ hư nhiệt
Hư chỉ về Khí là số đầu của máy đo, nhiệt là số thư ba chỉ mạch tim đập, thí dụ một bệnh
nhân có số đo huyết áp rất thấp so với tiêu chuẩn như 85/65mmHg mạch 120, sô 85 là hư, 
sô 120 là nhiệt, đo nhiệt độ đầu, trán, chân tay nóng, da khô, lưỡi khô, sắc mặt đỏ bầm
tối. Nguyên nhân vừa thiếu khí vừa thiếu huyết, cần phải bổ khí và huyết.

Số đo huyết áp chỉ hư nhiệt giả hàn
Nếu bệnh nhân có số đo huyết áp như trên (85/65mmHg mach 120), nhưng mặt trắng xanh, 
môi lưỡi khô, tay chân lạnh, đắp chăn, mặc áo ấm, nếu không phải thầy giỏi không thể biết 
được chưng nghịch với mạch là nhiệt giả hàn, nhưng nhờ máy đo huyết áp chỉ nhịp mạch 
120 là nhiệt, trong khi bệnh nhân lạnh là giả hàn, chữa sai lầm, bệnh nhân có thể chết ngay 
sau khi chữa (hàn ngộ hàn tắc tử).
Với trường hợp huyết áp của bênh nhân 115/75mmHg mạch 120. Trường hợp bệnh nhân
ung thư, nếu mạch 120 chân tay nóng là bệnh hư-nhiệt do thiếu máu, nếu chân tay lạnh là 
hư nhiệt giả hàn, vừa thiếu máu vừa thiếu khí, muốn biết khí lực thực trong cơ thể bệnh 
nhân, lấy mạch 120 trừ cho tiêu chuẩn 75, mach đã phải đập nhanh hơn 45 lần, lấy số đo khí 
115 trừ 45, huyết áp thực sẽ là huyết áp bên lề cửa tử 70/75mmHg mạch 75.



Số đo huyết áp chỉ hư hàn giả nhiệt
Trường hợp huyết áp 88/65mmHg mạch 55, số 88 chỉ hư, mạch 55 chỉ  hàn, nhưng bệnh 
nhân chân tay nóng, đổ mồ hôi dầm dề, người cảm thấy mệt mỏi mất sức, chân tay vô lực,  
nói không ra hơi, không nhấc tay chân cử động được. Trường hợp này theo Đông y gọi là 
thoát dương, cho uống Đương quy tửu pha với nước gừng nóng vừa bổ khí, vừa bổ huyết, 
liễm dương, cầm mồ hôi, người mát trở lại.

Bệnh nhiệt giả hàn hoặc hàn giả nhiệt:  Bệnh hàn giả nhiệt hay nhiệt giả hàn khi đo áp 
huyết có mạch lúc cao hơn 120 rồi xuống thấp dưới 60, có khi mạch nhanh ở tay này, thấp ở  
tay kia, thường gặp ở bệnh sốt xuất huyết.
Trường hợp bệnh nan y như viêm màng não thì áp huyết cao trên 140 nhưng mạch cũng
lúc qúa nhanh trên 120 thuộc bệnh cấp tính, khi mạch đập qúa chậm thuộc bệnh mãn tính.
Có loại bệnh mãn tính không tìm ra bệnh cụ thể để cho uống đúng loại thuốc như áp
huyết 142 mạch 60 ở tay này, mạch 70 ở tay kia, tây y không tìm ra bệnh, nhưng khi bệnh 
trở thành cấp tính, mạch hai bên tay tăng cao nhưng vẫn chênh lệch từ 110 đến 130 thường 
bị sốt mê man trong bệnh viêm màng não.

Huyêt áp gỉa – Huyết áp thật
Trước hết đo áp huyết thực ở hai cánh tay, có những trường hợp khác nhau xẩy ra sau đây
a- Áp huyết tự nhiên ở hai tay trong tiêu chuẩn dưới 140/90mmHg mạch 75 là người không 
bị bệnh áp huyết.
b- Áp huyết 2 tay cao bằng nhau 150/95mmHg là người có bệnh cao áp huyết, mà không
uống thuốc chữa bệnh áp huyết.
c- Áp huyết tay bên trái thấp 140/90mmHg mạch 75, bên tay phải 150/90mmHg mạch 78
là bệnh nhân đang uống thuốc chữa cao áp huyết.
d- Áp huyết tay trái 135/90mmHg mạch 72, tay phải cao hơn nhiều 160/95mmHg, mạch
80, có dấu hiệu tê 5 ngón tay phải, đau cổ gáy tay vai phải, không dơ cánh tay lên được. Nếu
chữa thuốc giảm đau hay giải phẫu thần kinh hay gân cổ tay, vai, là chữa ngọn. Nguyên 
nhân chính là áp huyết cao, thần kinh ngoại biên bên tay phải bị co thắt làm đau.
e- Áp huyết tự nhiên ở một tay tốt như 120-130/80mmHg mạch 65-75, một tay qúa thấp
dưói 100/65mmHg mạch 65. Bên nào thấp là nửa đầu bên đó bị đau thiên đầu thống, tây y 
gọi là migraine, do tắc ống mạch dẫn máu ở sau tai lên nuôi não là huyệt Ế phong. Bấm giữ 
huyệt này lâu trong thời gian đang đo áp huyết bên thấp, áp huyết nửa bên đầu sẽ tăng cao 
hơn 140/90mmHg, lúc đó mặt đỏ hồng, trán nóng ấm rịn mồ hôi, và đo lại áp huyết lên tự 
nhiên khoảng 110/80mmHg. Bấm huyệt Ế phong một lần nữa cho áp huyết lên hơn 
145/90mmHg, sau đó đo áp huyết tự nhiên ở cả 2 tay thấy xuống bằng nhau khoảng 110-
115/80mmHg mạch 65-70.
Như vậy áp huyết bất bình thường trước khi chưa điều chỉnh là áp huyết giả làm ra bệnh.

f- Đo áp huyết hai tay thấp dưới 110/70mmHg mạch 65, đối với tây y là áp huyết tốt,
nhưng bệnh nhân vẫn bị mệt, chóng mặt, rụng tóc, mất trí nhớ, kém ăn, mặt mất sắc không 
có thần, tinh thần suy nhược, hay phải chữa đau cổ gáy tai vai kinh niên mà không khỏi. 
Đây là áp huyết giả, khi bấm huyệt điều hòa khí thông toàn thân, áp lực khí của lục phủ ngũ 
tạng chia đều, lúc đó áp huyết thực xuống ở cả 2 bên tay còn 95/60mmHg mach 60, cần 
phải uống thuốc bổ máu để áp huyết lên đúng và đủ mới tránh được những bệnh ung thư sọ 
não vì thiếu máu não và máu toàn thân.
g- Nếu áp huyết đo bình thường ở 2 tay thấp dưới 100/65mmHg mạch mạch 65 là thiếu
máu bẩm sinh, khi lớn tuổi áp huyết vẫn không lên do ăn uống kiêng khem, ăn chay, không 



có chất bổ máu, những người này thường hay bị bệnh ung thư, vì hồng cầu mất dần, bạch 
cầu tăng.
Nếu phụ nữ, thường ung thứ vú sau di căn sang ung thư tử cung, đàn ông thường ung thư 
phổi di căn sang gan hay bao tử.
h- Những người có áp huyết 125/80mmHg mạch lúc nào cũng cao trên 110, tây y cho
rằng áp huyết tốt, chỉ có mạch hơi cao. Thực ra bệnh này do thiếu lượng máu trong cơ thể 
trầm trong, áp huyết giả đã ‘đánh lừa’ thầy thuốc. Áp huyết thật sự của những người này là 
95/65mmHgmạch 80. Nếu mạch 80 không đủ lực bơm máu tuần hoàn cho đủ một chu kỳ 
toàn thân, nên tim phải đập nhanh thêm 30 lần nữa trong một phút, làm áp huyết tăng giả lên 
thêm 30 mới được 125.

CHƯƠNG X

ĐIỀU CHỈNH BỆNH THEO KẾT QUẢ MÁY ĐO HUYẾT ÁP

Cách điều chỉnh bệnh theo máy đo áp huyết là chữa vào gốc bệnh
Máy đo áp huyết không phải chỉ đo tim mạch như tây y mà còn dùng để bắt mạch theo 
Đông y về tình trạng Khí/Huyết, hư thực, hàn nhiệt của lục phủ ngũ tạng.  Ba số đo của máy 
đo áp huyêt quy ra Đông y sẽ là Khi/ Huyết/ Mạch.
Xét về Tạng Phủ sẽ tương ưng : Phủ/Tạng/Hàn-Nhiệt

Khí Công Y Đạo đã nghiên cứu tình trạng bệnh tật của con người bằng cách theo dõi khí 
huyết tuần hoàn trong cơ thể bệnh nhân qua máy đo áp huyết, và đã tìm ra tiêu chuẩn áp 
huyết lý tưởng cho mỗi loại tuổi như bảng dưới đây :
Đây là bảng tiêu chuẩn áp huyết theo loại tuổi theo kinh nghiệm của khí công y đạo :
95-100/60-65mmHg, mạch tim đập 60-120 là áp huyết ở tuổi thiếu nhi.( 5 tuổi-12 tuổi)
100-110/60-65mmHg, mạch tim đập 60-70 là áp huyết ở tuổi thiếu niên (13 tuổi – 17 tuổi)
110-120/65-70mmHg, mạch tim đập 65-70 là áp huyết ở tuổi thanh niên (18 tuổi-40 tuổi)
120-130/70-80mmHg, mạch tim đập 70-75 là áp huyết ở tuổi trung niên (41 tuổi-59 tuổi)
130-140/80-90mmHg, mạch tim đập 70-80 là áp huyết ở tuổi lão niên (60 tuổi trở lên)
Những kinh nghiệm chữa bệnh có nhiều bệnh tuy giống nhau nhưng do những nguyên nhân 
khác nhau chia làm 7 nguyên nhân được trình bầy tuần tự dưới đây :
1-Bệnh nguyên nhân do thiếu đường.
2-Bệnh nguyên nhân do thiếu khí lực và thiếu đường.
3-Bênh do nguyên nhân thiếu máu 
4-Bệnh nguyên nhân do thiếu máu và đường
5-Bệnh nguyên nhân do thiếu khí
6-Bệnh nguyên nhân do thiếu khí và máu
7-Bệnh nguyên nhân do thiếu khí, thiếu máu và thiếu đường 
Và đặc biệt nhất là số đo áp huyết sẽ bị thay đổi tốt hay xấu có liên quan đến 3 yếu tố Tinh-
Khí-Thần.

Về Tinh :
Là những thức ăn hay thuốc uống chia làm hai nhóm, có loại làm tăng áp huyết, có loại làm 
giảm áp huyết. Để cho những người bị bệnh cao áp huyết chọn những loại thức ăn phù hợp 
để làm giảm áp huyết, hoặc ngược lại những người bị thấp áp huyệt chọn những thức ăn phù 
hợp để làm tăng áp huyết.
Không ai có thể viết sách để phân loại chính xác những thức ăn hay thuốc uống nào cần và 



phù hợp cho mình bằng chính mình. Mình không cần phải biết thức ăn thuốc uống có chứa 
thành phần gì như các nhà chuyên môn phân tích, chỉ cần kiểm chứng thức ăn thuốc uống 
mà mình ăn, uống vào cơ thể, được đo bằng máy đo áp huyết, để so sánh trước khi dùng và 
sau khi dùng, nó đã làm cho áp huyết của mình lên hay xuống theo nhu cầu của mình cần 
điều chỉnh lên hay xuống.

Về Khí :
Là cách tập luyện thở. Nhớ rằng hai chữ khí công, có nghĩa là công phu tập luyện hơi thở.
Hơi thở cũng là một loại thức ăn, cũng có hàng trăm loại thức ăn khác nhau, đó là những 
cách thở khác nhau làm thay đổi áp huyết. Điều này ít ai để ý, và chính hơi thở sai làm chết 
người, mà mình biết cũng đành chịu chết mà không ai chỉ cho cách sửa, như trong trường 
hợp bệnh suyễn nặng thở dốc mệt đứt hơi mà chết, khi cách chữa bằng thuốc hết hiệu 
nghiệm.Chữ suyễn chính là hơi thở vào ngắn, nhanh gấp mà không có thở ra làm áp huyết 
tăng cao. Bệnh suyễn đối với khí công rất dễ chữa, chỉ cần tập thổi hơi ra dài mà không hít 
vào, tức là thở ngược lại thì hết suyễn.
Do đó kỹ thuật thở của khí công làm sao cho hơi thở của mình đúng với 7 điều kiện sau 
đây : dài, chậm, nhẹ, sâu, lâu, đều, bình thường…
Dài : là hơi thở ra phải dài hơi, nên bài hát one, two, three…hơi hát ra dài đến 7 giây.
Chậm : Là mỗi chữ lâu 1 giây, người tập luyện giỏi có thể mỗi chữ hơn 1 giây. Khác với 
nhanh là hát one, two, three, four, five, six, seven nhanh qúa chỉ mất có 3-4 giây là sai 
nhanh chứ không phải chậm.
Nhẹ : Tôi chọn bài hát one, two, three…là một loại phát ra âm thanh nhẹ nhàng, không phái 
nhạc hét, nhạc giựt, giọng không cao làm mệt.
Sâu : Khi hát dài, chậm, nhẹ thì hơi trong bụng thoát ra, chứ không phải là hơi ở phổi. Trong 
phương pháp tập thở của tiên gia có câu : Phàm phu thở từ mũi đến cổ họng. Thánh nhân 
thở từ mũi xuống chân để diễn tả hơi thở sâu. Có nghĩa là khi thở ra làm sao cho hơi trong 
bụng ra từ từ làm cho bụng mềm và xẹp.
Lâu : Có nghĩa là thời gian tập thở ít nhất lâu 30 phút trở lên cho đến khi thành thói quen để 
khi đo kiểm chứng bằng máy đo áp huyết, lần thở nào cũng có kết qủa giống nhau.
Đều : Là tập thở, hát, lúc nào cũng đúng điều kiện dài, chậm, nhẹ, sâu. đều đặn, nghĩa là giữ 
đúng nhịp nhạc của bài hát, như một ca sĩ đang tập luyện một cách tự nhiên, tinh thần thoải 
mái, không căng thẳng. 
Bình thường : Có nghĩa là trước khi tập thở, tập hát, giống như trong khi đang hát hay sau 
khi hát xong, đổi sang cách nói chuyện, mà hơi thở tự nhiên, bình thường không mệt, không 
hụt hơi thở dốc, thở bù, thở dồn dập, nghĩa là khi nói chuyện khi luyện thở, luyện hát, hơi 
thở không có gì thay đổi.
Những người biết thở đúng như 7 điều kiện kể trên người sẽ khỏe mạnh, da hồng hào, sống 
lâu, trí nhớ tốt, trí tuệ thông minh. Trên thực tế, một người thanh niên khỏe mạnh không 
bệnh tật, kiểm soát tần số thở của họ, thông thường có 18 hơi thở trong 1 phút, sống thọ 
trung bình 100 năm, so với con rùa tuổi thọ 300 năm, vì nó thở 1 phút có 2 hơi.
Còn những người bệnh suyễn nặng sắp chết họ thở bao nhiêu hơi 1 phút ?
Bệnh nhẹ thì 40 hơi, chữa suyễn bằng ống thuốc xịt một thời gian thì hơi thở tăng lên 50, 60 
hơi, xịt thuốc tiếp tục lên 80 hơi trở lên thì chết. Có nghĩa là càng nhanh, càng ngắn, càng 
gấp, càng chết sớm.
Hơi thở khí công hát bài one,two, three…chúng ta sẽ có tần số thở là 6 hơi trong 1 phút, còn 
dùng bài hát này để tập thể dục động công thì tần số thở là 10-12 hơi trong 1 phút
Như vậy, ai là người có tần số thở càng thấp thì sức khỏe và tuồi thọ càng cao. Ai trong 
chúng ta đạt được điều này ? Chính là các vị đang tu Pháp Môn Tịnh Độ .



Khi chúng ta niệm bằng miệng phát âm ra tiếng từ 3 câu đến 10 câu danh hiệu : Nam Mô A-
Di- Đà-Phật, hay A-Di-Đà-Phật, trong 1 hơi thở, thì tần số thở từ 2-4 hơi trong 1 phút.
Kết qủa của hơi thở với tần số từ 2-6 lần trong 1 phút, đã được kiểm chứng bằng quan sát, 
bằng thử nghiệm máu, xét nghiệm y khoa của cố bác sĩ Ngô Gia Hy đã viết ra cuốn Nghiên 
Cứu Khí Công cho thấy :

Về quan sát :
Người có hơi thở khí công, hay những người tu Tịnh Độ, có sắc mặt hồng hào khỏe mạnh, 
hơi thở sâu, hết bệnh về đường hô hấp như suyễn, ho, ngộp thở, hết căng thẳng thần kinh 
(stress), có loại hơi thở làm tăng áp huyết, làm tăng giận dữ, cáu kỉnh hay hơi thở buồn chán 
thở dài làm ra bệnh trầm cảm (depression), thiếu oxy làm ra bệnh ung thư...

Về xét nghiệm máu :
Làm tăng hồng cầu, vỉ thở ra nhiều để thải độc xả ra khí CO2 nhiều, và thu nạp vào cơ thể 
nhiều Oxy hơn, tăng sức đề kháng chống bệnh tật và tiêu diệt được tế bào ung thư.
Cố Bác sĩ Ngô Gia Hy đã nghiên cứu và kết luận về bệnh áp huyết như sau :
Khi thần kinh ngoại biên bị co thắt (làm đau cổ gáy vai, tê tay…) thì áp huyết tăng cao, và 
định lý ngược lại, khi áp huyết tăng cao là do thần kinh ngoại biên bị co thắt.
Chúng ta cũng có thể tự làm một cuộc thử nghiệm về hơi thở xem hít vào nhiều hay thở ra 
nhiều làm tăng oxy bằng cách cho hai người ngồi tập thở, tính thời lượng 1 phút. Kết qủa là 
ai mặt hồng hơn và không bị mệt.
Khi chúng ta hô : Bắt đầu ! Người thì cố hít vào, còn người cứ thổi hết hơi trong người ra, 
không dùng sức và chờ khi hơi vào đủ lại thổi hơi ra, như mình đang thổi bếp tro nhóm lửa, 
những người này chỉ có thổi hơi ra nhiều chứ không có dám hít vào mạnh vì bụi tro sẽ bay 
vào mũi vào phổi.
Khi hết 1 phút, chúng ta ra lệnh : Ngưng ! Lúc đó xem ai là người mặt hồng hào, thở bình 
thường, còn ai là người mặt tái xanh, mệt đang thở dốc. Rồi đo áp huyết để kiểm chứng áp 
huyết ai bình thường, áp huyết ai đang tăng cao làm rối loạn nhịp tim và cơ co bóp van tim, 
rồi hỏi xem ai bị nặng ngực khó thở, ai không ?

Về Thần :
Trong thử nghiệm trên, dĩ nhiên là người tham hít vào, mà không chịu buông xả. Phương 
pháp thở buông xả cũng nằm trong giáo lý của Đạo Phật. Tất cả buông bỏ không tham…. thì 
bệnh tật được tiêu trừ. Nên đạo Phật nói : Bình thường tâm là đạo, không giận hờn, không lo 
lắng, không sợ hãi, buồn phiền…còn các tiên gia khuyên nên giữ tâm : Điềm đạm hư vô, 
thân nào mà bệnh tật.
Cho nên áp huyết là máy đo khí huyết trong cơ thể cũng bị thay đổi khi tâm thần bất an, rối 
loạn, thay đổi tâm lý bất thường như buồn hại phổi, lo hại tỳ, sợ hại thận, giận hại gan, căng 
thẳng hay chán đời hại tim. Tất cả những thay đổi tâm lý làm thay đổi áp huyết. Về khoa 
học thì Tinh thần hưng phấn làm tăng áp huyết, tinh thần ức chế làm hạ áp huyết.
Nên môn học Khí Công Y Đạo dựa vào sự thay đổi của 3 yếu tố Tinh-Khí-Thần qua việc 
khám định bệnh và cũng để điều chỉnh lại Tinh-Khí-Thần cho áp huyết trở lại bình thường 
lọt vào tiêu chuẩn là khỏi bệnh.

Nguyên tăc Bổ Tả
Sách Nội kinh hướng dẫn:  Thực thì tả, Hư thì bổ.
Như vây, cách chữa Phủ là khí thực thì ta bớt thực, khí hư thíếu thì phải bồì bổ cho đủ.
Cách chữa Tạng là huyết thực thì tả bớt thực, huyết hư thiếu phải bồi bổ cho đủ.



Hàn lạnh thì ta bớt hàn hay phảiỉ bổ thêm nhiệt và ngược laị dư nhiệt thi phải bớt nhiệt hay 
tăng hàn.
Có 3 cách điều chỉnh theo đông y là điều chỉnh theo Tinh-Khí-Thần thuận theo âm-dương
hư-thực, hàn-nhiệt.

1- Điều chỉnh Tinh
Là điều chỉnh bằng thuốc uống hay bằng thức ăn cũng phải theo quy luật âm-dương ngũ
hành. Dương là chất tạo khí, âm là chất tạo huyết, ngũ hành là chất chua vào gan mộc, chất 
đắng vào tâm hỏa, chất ngọt vào tỳ thổ, chất cay vào phế kim, chất mặn vào thận thủy…
Cách điều chỉnh Tinh là phạm vi chuyên môn của các thầy chuyên môn ngày nay về dược
và dinh dưỡng.
. Như cao áp huyết phải ăn những chất làm hạ như cam, chanh, buởi, trà xanh, hoa cúc, canh 
chua, gạo lức….
. Áp huyết thấp thì ăn uống những chất làm tăng áp huyết như nhãn, xoài, mít, sầu riêng,
trái hồng, khô mực, chất cay nóng, chất chiên xào nướng…
Nếu ăn uống ngược lại là sai, Đông y gọi là thực làm thêm thực, hư làm thêm hư…

2- Điều chỉnh Khí
Là điều chỉnh theo âm-dương, hư thực, hàn-nhiệt, bằng huyệt hay bằng cách tập Khí công 
trị liệu cũng phải theo khí âm-dương, hàn-nhiệt, thăng-giáng, xuất-liễm…
Hiện nay vẫn dung bấm huyệt, châm huyệt, vuốt huyệt nhưng chỉ chữa ngọn theo tên bệnh
bằng những công thức huyệt có sẵn chứ không chữa gốc theo âm dương, tạng phủ, hư thực, 
hàn nhiệt.
Chữa theo khí công cũng chưa có loại khí công nào phân ra các bài tập làm tăng giảm khí
huyết của tạng hay phủ, và được kiểm chứng xem đúng sai bằng máy đo áp huyết và máy đo
đường xem kết qủa bài tập có trở lại bình thường hay không.

3- Điều chỉnh Thần
La điều chỉnh tâm tính làm thay đổỉ khí cũng phải bíết thuận theo ngũ hành như :Vui qúa 
hại Tâm, Lo qúa hai Tỳ Vị (lo ăn mât ngon), Buồn qúa thở dài hại Phế, Sợ qúa vãi đái hại 
Thận, Giận qúa bầm gan hại Can, làm sung huyết não đứt mạch máu não làm liệt chân tay…

Cách điều chỉnh Khí/Huyết/Hàn-Nhiệt bằng huyệt
Khi cơ thể có một bệnh, thì liên quan đến 3 đường kinh là chính kinh bị bệnh, nếu bệnh
hư thì kinh mẹ cũng hư, nếu bệnh thực thì kinh con cũng thực.
Mỗi đường kinh cổ nhân cũng đã tìm ra 5 huyệt có mang tên ngũ hành gọi là ngũ du huyệt 
để điều chỉnh cho chưc năng hoạt động của đường kinh mạnh lên hay yêú đi. Như vậy một 
bênh liên quan đến 3 kinh là 15 huyệt để điều chỉnh, thi chúng ta lý lụân bệnh thế nào chỉ 
cần dung 1 huyệt để chữa mà khỏi bệnh.
Dưới đây là công thức cổ điển chữa được mọi bệnh do xáo trộn Khí/huyết/nhịp tim.
Nhiều người thấy dùng ít huyệt qúa nên không tin, chỉ lý luận tìm ngọn mà không tìm gốc.
Bây giờ chúng ta dùng máy đo áp huyết kiểm chứng lại, trước khi áp dụng và sau khi áp
dụng, áp huyết 3 số thay đổi xem có đúng những huyệt này đã làm thay đổi như kết qủa 
mong muốn hay không. 

Một số quy luật căn bản Đông y áp dụng để chữa bệnh bằng huyệt
Chữa bệnh theo Đông y là điều chỉnh sao cho khí hóa ngũ hành tạng phủ trở lại tiêu chuẩn 
bình thường.



1- Hai đường kinh âm-dương mang tên một hành riêng tùy theo chức năng như:
Kinh hỏa có 1 cặp âm dương, dương hỏa chủ khí là kinh Tiểu trường, âm hỏa thuộc huyết là 
kinh Tâm.
Kinh thổ có 1 cặp âm-dương, dương thổ chủ khí là kinh Vị, âm thổ chủ huyết là kinh Tỳ.
Kinh kim có 1 cặp âm-dương, dương kim chủ khí là kinh Đại trường, âm kim chủ huyết
là kinh Phế.
Kinh thủy có 1 cặp âm-dương, dương thủy chủ khí là kinh Bàng quang, âm thủy chủ
huyết là kinh Thận.
Kinh mộc có 1 cặp âm-dương, dương mộc chủ khí là kinh Đởm, âm mộc chủ huyết là
kinh Can.

2- Ngũ Du Huyệt trên mỗi đường kinh :
Mỗi đường kinh có 5 huyệt ngũ hành gọi là Ngũ Du huyệt để điều chỉnh chức năng Bổ
hư, Tả thực làm cho Khí hay Huyết mạnh lên khi nó suy yếu hay yếu đi khi nó qúa dư thừa.
Ngũ du huyệt hay còn gọi là huyệt Tỉnh, Vinh, Du, Kinh, Hợp.
Đường kinh âm băt đầu là huyệt Mộc ở đầu ngón tay hay chân, tiếp tục theo vòng tương
sinh là : Huyệt mộc (huyệt Tỉnh), huyệt hỏa (Vinh), huyệt thổ (Du), huyệt kim (Kinh) , 
huyệt thủy (Hợp).
Đừơng kinh dương băt đầu là huyệt Kim ở đầu ngón tay chân, tiếp tục theo vòng tương
sinh là : Huyệt kim (huyệt Tỉnh), huyệt thủy (Vinh), huyệt mộc (Du), huyệt hỏa (Kinh), 
huyệt thổ (Hợp).

3. Quy luật Bổ Tả :
a- Chọn huyệt Bổ hay Tả trên chính kinh bệnh, rồi chọn huyệt bổ tả trên kinh mẹ hay kinh 
con theo quy luật con hư bổ mẹ, mẹ thực tả con.
Thí dụ : Kinh Vị khí lực hư yếu chỉ đo được 105mmHg so với tiêu chuẩn tuổi trung niên : 
120-130/70-80mmHg, mạch tim đập 70-75 là áp huyết ở tuổi trung niên (41 - 59 tuổi).
Nếu 1 bệnh nhân trong tuổi này có số đo áp huyết tay trái là :
105/73mmHg nhịp tim 70 có nghĩa : khí lực hư/huyết đủ/ nồng độ đường đủ.
Chỉ cần làm tăng khí lực tay trái bằng 2 huyệt bổ Giải khê, bổ Hậu khê.
b- Cách Bổ-Tả :
Có nhiều cách bổ tả khác nhau theo nhiều phương pháp :
Phương pháp châm bằng kim châm cứu
Nếu châm thẳng vuông góc vào huyệt, thì vê kim để bổ theo chiều thuận kim đồng hồ 9 lần, 
vê kim để tả nghịch chiều kim đồng hồ 6 lần..
Nếu theo phương pháp nghinh-tùy, nghinh là tả, hướng mũi kim đón chăn đầu ngược với 
chiều đường đi của kinh mạch. Tuy là bổ hướng mũi kim thuận xuôi theo chiều đường kinh.

Phương pháp hơ cứu huyệt:
Nếu tả thì cầm cây hơ bằng ngải cứu hay cây nhang để cách huyệt lúc 3cm, lúc 5cm, như 
vậy là lúc huyệt nóng nhiều, lúc nóng ít (gọi là nhấp trên huyệt).
Nếu bổ thì để xa huyệt 5cm giữ nguyên vị trí đếm từ 1 đến tối đa 60 tiếng đếm cho huyệt 
nóng dần, không để qúa 1 phút sẽ làm phỏng da.
Cấm kỵ hơ huyệt cho những người bị bệnh tiểu đường, da mất cảm giác, nhưng cứ qúa 60 
giây mặc dù bệnh nhân không cảm thấy nóng nhưng da vẫn bị cháy phỏng gây vết lở loét 
loang rộng khó lành da.

Phương pháp bấm huyệt



Bổ : Dùng ngón tay ấn vào huyệt day tròn thuận chiều kim đồng hồ 9 lần.
Tả : Dùng ngón tay ấn vào huyệt day tròn ngược chiều kim đồng hồ 6 lần
Có thể bổ hay tả 2-3 lần cho áp huyết lọt vào tiêu chuẩn tuổi.

Phương pháp day vuốt huyệt
Dung phương pháp vuốt trên một đoạn huyệt ngũ du tác động trên đường kinh.
Trước khi vuốt huyệt trên da bệnh nhân, cần phải thoa dầu bôi trơn vừa dễ vuốt vừa không 
bị trầy da bệnh nhân. Chỉ cần vuốt bổ thì không làm đau bệnh nhân, nếu đau sẽ phản tác 
dụng thành tả. Muốn vuốt tả thi vuốt hơi đau.

Công thức làm tăng hay giảm áp huyết và tăng, giảm nhiệt

 Làm tăng Khí lực (tâm thu) :
. Làm tăng khí lực bên tay trái : Bổ Giải khê, bổ Hậu khê.
Bổ hỏa đoạn là vuốt từ Túc tam lý đến Giải khê 9 lần rồi mới ấn day Giải khê thuận 9 lần.
Bổ mộc đoạn là vuốt từ Hậu khê đến Dương cốc 9 lần, rồi mới ấn day Hậu khê thuận 9 lần.

. Làm tăng khí lực bên tay phải : Bổ Hiệp khê, bổ Chí âm.
Bổ thủy đoạn vuốt từ Túc Lâm khấp đến Hiệp khê 9 lần, rồi ấn day Hiệp khê 9 lần thuận.
Bổ kim đoạn vuốt từ Thông cốc đến Chí âm lần, rồi ấn day Chí âm 9 lần thuận.

. Làm giảm Khí lực (tâm thu):

. Làm giảm khí lực bên tay trái : Tả Lệ đoài, tả Nhị gian.
Tả kim đoạn từ Nội đình đến Lệ đoài 6 lần rồi ấn day Lệ đoài 6 lần nghịch chiều.
Tả thủy đoạn từ Nhị gian đến Tam gian 6 lần rồi ấn day Nhị gian 6 lần nghịch chiều.

. Làm giảm khí lực bên tay phải : Tả Dương phụ, tả Tiểu hải.
Tả hỏa đoạn vuốt từ Dương lăng tuyền đến Dương phụ 6 lần rổi ấn day Dương phụ 6 lần
nghịch.
Tả thổ đoạn vuốt từ Tiểu hải lên nách 6 lần rồi ấn day Tiểu hải 6 lần nghịch.

. Làm tăng Huyết (tâm trương) :

. Làm tăng huyết bên tay trái : Bổ Đại đô, bổ Thiếu xung.
Vuốt từ Đại đô đến Thái bạch 9 lần rồi ấn day Đại đô 9 lần thuận.
Vuốt từ Thiếu phủ đến Thiếu xung 9 lần rồi ấn day Thiếu xung 9 lần thuận.
. Làm tăng huyết bên phải : Bổ Khúc tuyền, bổ Phục lưu.
Vuốt từ Khúc tuyền lên háng (Âm liêm) 9 lần rồi ấn day Khúc tuyền 9 lần thuận.
Vuốt từ Phục lưu lên Âm cốc 9 lần rồi ấn day Phục lưu 9 lần thuận.

Làm giảm Huyết (tâm trương)
. Làm giảm huyết bên tay trái : Tả Thương khâu, tả Xích trạch.
Vuốt từ Trung phủ dồn huyết vào huyệt Xích trạch 6 lần rồi ấn day Xích trạch 6 lần nghịch.
Vuốt từ Thái uyên xuống Ngư tế 6 lần rồi ân day Ngư tế 6 lần nghịch.
. Làm giảm huyết bên tay phải : Tả Hành gian, tả Thần môn.
Vuốt từ Hành gian lên Thái xung 6 lần rối ấn day Thái xung 6 lần nghịch.
Vuốt từ Linh đạo đến Thần môn 6 lần rồi ấn day Thần môn 6 lần nghịch.



. Làm tăng nhiệt (nhịp tim) :
 Làm tăng nhiệt bên tay trái : Bổ Đại đô, ấn day thuận chiều 9 lần.
. Làm tăng nhiêt bên tay phải : Bổ Hành gian, ấn day nghịch chiều 6 lần.
 Làm hạ nhiệt (nhịp tim) :
. Làm hạ nhiệt bên tay trái : Tả Đại đô, ấn day huyệt nghịch chiều 6 lần.
. Làm hạ nhiệt bên tay phải: Tả Hành gian, ấn day huyệt nghịch chiều 6 lần

Lưu ý. : Cơ thể nóng hay lạnh là do máu chạy nhanh hay chậm, vì vậy chữa trên chính kinh 
âm, mà không chữa trên kinh dương.
Chí âm Tại góc móng ngoài ngón chân 5.
Dương phụ Trên đỉnh măt cá ngoài 4 thốn, ở bờ trước xương mác.
Đại đô Ở chỗ lõm nơi khớp đầu xương ngón chân cái, gân xương gan bàn chân, trên
đường tiếp giáp làn da gan bàn chân, mu chân của bờ trong bàn chân.
Giải khê Ở chỗ lõm trên nếp gấp trước khớp cổ chân, giữa 2 gân cơ cẳng chân trước và
gân cơ duỗi dài ngón chân cái.
Hành gian Ép ngón chân cái sát vào ngón thứ 2, huyệt nằm ngay trên đầu kẽ của 2 ngón
chân, về phía mu chân.
Hậu khê Trị cổ gáy đau cứng, đầu đau, lưng đau, tai ù, điếc, chi trên liệt, động kinh, sốt
rét, ra mồ hôi trộm.
Hiêp khê Khe giữa xương bàn chân ngón thứ 4 và 5, huyệt nằm ở đầu kẽ giữa 2 ngón
chân, phía trên mu chân.
Khúc tuyền Ơ đầu trong nếp gấp nhượng chân, nơi khe giữa của bờ trước gân cơ bán
mác và cơ thẳng trong.
Lê đoài Ở phía ngoài góc ngoài móng chân ngón thứ 2, cách chân móng 0,1 thốn,
trên đường tiếp giáp da gan chân - mu chân.
Nhị gian Huyệt ở chỗ lõm, phía trước và bờ ngoài khớp xương bàn và ngón trỏ, trên
đường tiếp giáp da gan tay, mu tay.
Phục lưu Giữa mắt cá chân trong và gân gót (huyệt Thái khê (Th.3) đo thẳng lên 2 thốn,
trong khe của mặt trước gân gót chân va cơ gấp dài riêng ngón cái.
Thiếu xung Ở ngón tay út phia tay quay, cách chân góc móng tay út 0,1 thốn, trên đường
tiếp giáp da gan tay - mu tay.
Thương khâu
Ở chỗ lõm phia dưới - trước mắt cá chân trong, bờ trên gân cơ cẳng chân sau, sát khe khớp 
gót - sên - thuyền.
Tiểu hải Co khuy tay, huyệt ở giữa mỏm khuỷu và mỏm trên ròng rọc đầu dưới xương
cánh tay, nơi tận cơ 3 đầu cánh tay.
Xich trạch Gấp nếp khuỷu tay lại, huyệt ở chỗ lõm bờ ngoài gân cơ nhị đầu cánh tay, bờ
trong phần trên cơ ngửa dài, cơ cánh tay trước. 
Những ưng dụng của máy đo dung trong chẩn đoán và đìêu trị tương đốí có gía trị cao
nhất là đã được kinh qua lâm sàng thực nghiệm. Tuy chưa hoàn toàn đầy đủ nhưng trước 
mắt mớí cho những người muốn nghiên cưu vê Đông y có được một ‘con đường mới’. Nếu 
các thầy thuốc Đông y bíết tận dụng những công trình nghiên cưu này, sẽ thấy được nhiều 
hưng thú trong viêc nghiên cưu và học hoỉ về Đông y với môt cách nhìn khoa học và dễ tíếp 
cận hơn.

LU N KINH KHÍ Ậ
Kinh L c là c  s  Khí Hóa n i thân ng i, là c t lõi c a Đông Y đi n hình đã đ c N i Kinh - Linhạ ơ ở ơ ườ ố ủ ể ượ ộ  



Khu di n đ t. Ng i x a th ng th y nh  in Thuy t Tam Tài và nói m i ng i là m t b u tr i r tễ ạ ườ ư ườ ấ ư ế ỗ ườ ộ ầ ờ ấ  
nh  (Tr i - Ng i - Đ t) nên Kinh L c n i thân ng i cũng có 3 thành ph n là Khí (Tr i), Kinhỏ ờ ườ ấ ạ ơ ườ ầ ờ  
(Ng ờ i), Lạc (Đất). Tuy nhiên để dùng từ gọn gàng, dù rất chú trọng c  sở khí hóa vẫn th ờ ng gọiư ơ ư  
là Kinh L c mà ch c năng c a nó (thu c D ng) là Khí thì không b  sót nên sau này ng i h cạ ứ ủ ộ ươ ỏ ườ ọ  
th y ch  Khí li n v i m i Kinh, còn ý nghĩa ch  L c đã lu m . Tuân th  truy n th ng tr c 6 Kinhấ ữ ề ớ ỗ ữ ạ ờ ủ ề ố ướ  
có lu n Kinh Khí, và sau 6 Kinh lu n thêm v  L c cho đ y đ . ậ ậ ề ạ ầ ủ
Thân ng ờ i có 6 Kinh hành 6 Khí là: ư
Kinh Thái D ng hành Hàn Khí. ươ
Kinh Thi u Âm hành Nhi t Khí. ế ệ
Kinh D ng Minh hành Táo Khí. ươ
Kinh Thái Âm hành Th p Khí. ấ
Kinh Thi u D ng hành H a Khí. ế ươ ỏ
 Kinh Khuy t Âm hành Phong Khí. ế

6 Kinh chia Th  Túc thành 12 ng v i 6 Ph  6 T ng n i thân ng i. 3 Kinh D ng thành 6 Ph  làủ ứ ớ ủ ạ ơ ườ ươ ủ  
Túc Thái D ng Bàng Quang, Thủ Thái D ng Tiểu Tr ờ ng - Túc D ng Minh Vỵ, Thủ D ngươ ươ ư ươ ươ  
Minh Đ i Tr ng – Túc Thi u D ng Đ m, Th  Thi u D ng Tam Tiêu; 3 Kinh Âm thành 6 T ng làạ ườ ế ươ ở ủ ế ươ ạ  
Th  Thi u Âm Tâm, Túc Thi u Âm Th n – Th  Thái Âm Ph , Túc Thái Âm Tỳ - Th  Khuy t Âm Tâmủ ế ế ậ ủ ế ủ ế  
Bào L c, Túc Khuy t Âm Can. ạ ế
Âm D ng vừa đối lập lại vừa thống nhất là Đạo của mọi sự vật n i vũ trụ, thân ng ờ i cũng khôngươ ơ ư  
ngo i l  nên 6 Kinh có đ i l p là Tam Âm Tam D ng nh ng l i th ng nh t thành 3 c p là: ạ ệ ố ậ ươ ư ạ ố ấ ặ
Thái D ng-Thiếu Âm: Âm D ng Hàn Nhiệt. ươ ươ
D ng Minh-Thái Âm: Âm D ng Táo Thấp. ươ ươ
 Thi u D ng-Khuy t Âm: Âm D ng Trung Hi n. ế ươ ế ươ ệ

12 T ng Ph  Kinh Khí Âm D ng Hàn Nhi t - Táo Th p - Phong H a chia thành ạ ủ ươ ệ ấ ỏ 3 T  B : ứ ộ

4 T ng Ph  Kinh Khí Âm D ng Hàn Nhi t Tiên Thiên: Tâm-Bàng Quang–Ti u Tr ng-Th n. ạ ủ ươ ệ ể ườ ậ
4 T ng Ph  Kinh Khí Âm D ng Táo Th p H u Thiên: V  - Ph  - Tỳ - Đ i Tr ng. ạ ủ ươ ấ ậ ỵ ế ạ ườ
4 T ng Ph  Kinh Khí Âm D ng Phong H a Trung Thiên: Đ m–Can–Tam Tiêu – Tâm Bào L c. ạ ủ ươ ỏ ở ạ
Kinh L c h p thành màn l i là m t B  V  n i thân ng i g i là T u. (Ng i x a nói Kinh L c t pạ ọ ướ ộ ộ ị ơ ườ ọ ấ ườ ư ạ ậ  
trung t i T u). B  V  T u t i Bi u là Kinh L c t i Bi u g i là T u Bán Bi u, B  V  T u t i Lý làạ ấ ộ ị ấ ạ ể ạ ạ ể ọ ấ ể ộ ị ấ ạ  
Kinh L c t i Lý g i là T u Bán Lý. Ngày nay h c hành Đông Y ch  đ  c p 2 B  V  Bi u Lý, khôngạ ạ ọ ấ ọ ỉ ề ậ ộ ị ể  
nh n m nh đ n T u là ch  còn ấ ạ ế ấ ỉ Nghĩa Âm D ng đối lập (Biểu - Lý) ươ

LU N KINH THÁI D NG Ậ ƯƠ
Thái D ng là tên gọi Kinh, gọi đủ Kinh Khí là Thái D ng Hàn Khí, gọi theo T ợ ng là Kinh D ngươ ươ ư ươ  
Hàn (tóm l ợ c mà đầy đủ ý nghĩa).Chỉ 3 Kinh D ng mà có 6 Phủ nên mỗi Kinh chia thành Thủư ươ  
Túc: 

  Túc Thái D ng Bàng Quang ươ là Kinh D ng Hàn, Khí Âm Hàn gọi là Thái D ng Bản Hàn (Bảnươ ươ  
D ng Hàn). ươ

  Th  Thái D ng Ti u Tr ng ủ ươ ể ườ là Kinh D ng Hàn, Khí D ng Nhiệt gọi là Thái D ng Tiêuươ ươ ươ  
D ng (Tiêu D ng Hàn). ươ ươ

Bàng Quang và Ti u Tr ng đ ng Kinh Thái D ng(D ng Hàn) mà khác Khí(Bàng Quang là Khíể ườ ồ ươ ươ  
Âm Hàn, Ti u Tr ng là Khí D ng Nhi t). ể ườ ươ ệ

  Túc Thái D ng Bàng Quang (Bản Hàn) lại đồng Khí Âm Hàn với Túc Thiếu Âm Thận(Tiêu Âm), ươ
đ ng hành Th y, đ ng H  bài ti t c n b , đ ng ch  trì V  Khí b o v  toàn thân. ồ ủ ồ ệ ế ặ ả ồ ủ ệ ả ệ

  Th  Thái D ng Ti u Tr ng (Tiêu D ng) l i đ ng khí D ng Nhi t v i Th  Thi u Âm Tâm ủ ươ ể ườ ươ ạ ồ ươ ệ ớ ủ ế



(B n Nhi t), đ ng hành H a, đ ng H  h p thu d ng ch t, đ ng ch  trì Vinh Huy t nuôi d ng ả ệ ồ ỏ ồ ệ ấ ưỡ ấ ồ ủ ế ưỡ
toàn thân. 
M t Kinh Thái D ng chia 2 Ph  đ  tính Hàn Nhi t Th y H a: ộ ươ ủ ủ ệ ủ ỏ
Túc Thái D ng Bàng Quang)làm bệnh Th ng Hàn(Hàn);ươ ươ
Tiêu D ng (Thủ Thái D ng Tiểu Tr ờ ng) làm bệnh Trúng Phong (Nhiệt) rất phù hợp với Bảnươ ươ ư  
Nghĩa Âm D ng Hàn Nhiệt của sách Th ng Hàn. ươ ươ

  Kinh Thái D ng là D ng Hàn, D ng là Vệ, Hàn là Khí. Kinh Thái D ng bệnh chỉ 1 nguyênươ ươ ươ ươ  
nhân duy nh t là Âm D ng, Hàn Nhi t b t hòa mà thôi. Có ng i ch  d a theo Thái D ng, cấ ươ ệ ấ ườ ỉ ự ươ ố 
ch p ch  có Hàn Khí là th  ph m làm b nh, không ch u bi t đ i l p v i Thái D ng Hàn Khí làấ ỉ ủ ạ ệ ị ế ố ậ ớ ươ  
Thi u Âm Nhi t Khí. ế ệ
N i thân ng ờ i Thái D ng là Kinh dài nhất, nhiều Huyệt nhất, bao bọc khắp phần D ng từ đầuơ ư ươ ươ  
đ n chân, có nhánh thông v i Đ c M ch và m i c  năng T ng Ph . Cho nên,Kinh này ch  b nhế ớ ố ạ ọ ơ ạ ủ ủ ệ  
t i Bi u còn là truy n b nh đ n các Kinh. Sách Th ng Hàn Lu n B n Nghĩa nói v  Truy n Kinhạ ể ề ệ ế ươ ậ ả ề ề  
và Hàn Khí là đ i th  ph m, là do th c t  này; không nên hi u l m ch  có Hàn làm b nh, cònạ ủ ạ ự ế ể ầ ỉ ệ  
Nhi t thì không làm b nh. ệ ệ
Kinh Thái D ng chủ Hàn Khí truyền đến Kinh D ng Minh Táo Khí (D ng Nhiệt), Táo Khí hiệpươ ươ ươ  
v i Hàn Khí làm b nh Ôn (Ôn b nh là D ng Nhi t th  D ng Hàn, Phong Ôn là D ng Nhi t thớ ệ ệ ươ ệ ọ ươ ươ ệ ọ 
Âm Nhi t);Truy n đ n Kinh Thái Âm Th p Khí(Âm Hàn),Th p Khí hi p v i Hàn Khí làm b nhệ ề ế ấ ấ ệ ớ ệ  
Th p(Hàn Th p là Âm Hàn th  D ng Hàn,Phong Th p là Âm Hàn th  Âm Nhi t);Truy n đ nấ ấ ọ ươ ấ ọ ệ ề ế  
Kinh Thi u Âm Nhi t Khí (Âm Nhi t),Nhi t Khí hi p v i Hàn Khí làm b nh Phong(Phong Ôn làế ệ ệ ệ ệ ớ ệ  
D ng Nhiệt thọ Âm Nhiệt,Phong Thấp là Âm Hàn thọ Âm Nhiệt). Hai Kinh Thiếu D ng vàươ ươ  
Khuy t Âm là c p Âm D ng Trung hi n không có kh  năng t  làm b nh cũng không hi p v iế ặ ươ ệ ả ự ệ ệ ớ  
Kinh khác đ  làm b nh,ch  có ch c năng Trung chuy n và th  b nh t  4 Kinh Âm D ng Hànể ệ ỉ ứ ể ọ ệ ừ ươ  
Nhi t.(Kinh Thi u D ng H a Khí là chuy n các Khí t  D ng sang Âm,Kinh Khuy t Âm Phong Khíệ ế ươ ỏ ể ừ ươ ế  
là chuy n các Khí t  Âm sang D ng). ể ừ ươ
Kinh Thái D ng Hàn Khí đối giao Kinh Thiếu Âm Nhiệt Khí.Mỗi Kinh đều có 2 Hành Thủy Hỏa,đồngươ  
th ng lãnh các Kinh,đ ng H  trao đ i quân bình Âm D ng Hàn Nhi t Khí Huy t Th y H a n mố ồ ệ ổ ươ ệ ế ủ ỏ ắ  
gi  Sinh B nh Lý n i thân ng i. ữ ệ ơ ườ
Hai Kinh D ng Hàn và Âm Nhiệt là cặp Âm D ng Hàn Nhiệt có đủ 3 chức năng làm bệnh,truyềnươ ươ  
chuy n b nh,th  b nh.(th  b nh là ch c năng chung c a c  6 Kinh, sau này không bàn riêng).ể ệ ọ ệ ọ ệ ứ ủ ả  
Hai Kinh này đ ng làm b nh g i là L ng c m,  Túc Kinh Khí thì là Hàn ch ng,  Th  Kinh Khí thìồ ệ ọ ưỡ ả ở ứ ở ủ  
là Nhi t ch ng, ho c B n Hàn B n Nhi t giao tranh m t m t (tiêu vong) m t còn thì s  s ngệ ứ ặ ả ả ệ ộ ấ ộ ự ố  
cũng không th  t n t i v i qui lu t Âm D ng H  Căn nên B n Nghĩa g i là ể ồ ạ ớ ậ ươ ổ ả ọ L ỡ ng cảm, Nhiệt thìư  
khó tr  mà Hàn thì không kh i ch tị ỏ ế . 

  Thái D ng đ ợ c gọi là Cự D ng vì nó là Kinh Khí rất lớn và có chức năng thống lãnh; cònươ ư ươ  
đ ợ c gọi là Khuyết D ng vì nó là D ng khiếm khuyết, D ng ẩn tàng Âm gọi là Kinh Khíư ươ ươ ươ  
D ng Hàn ươ

LU N KINH D NG MINH Ậ ƯƠ
D ng Minh là tên gọi Kinh,gọi đủ Kinh Khí là D ng Minh Táo Khí,gọi theo T ợ ng là Kinh D ngươ ươ ư ươ  
Nhi t (tóm l c mà đ y đ  ý nghĩa).Ch  3 Kinh D ng mà có 6 Ph  nên m i Kinh chia thành Thệ ượ ầ ủ ỉ ươ ủ ỗ ủ 
Túc: 

  Th  D ng Minh Đ i Tr ng ủ ươ ạ ườ là Kinh D ng Nhiệt , Khí D ng Hàn gọi là D ng Minh Tiêuươ ươ ươ  
D ng(Tiêu D ng Nhiệt). ươ ươ

  Túc D ng Minh Vỵ ươ là Kinh D ng Nhiệt , Khí Âm Nhiệt gọi là D ng Minh Bản ươ ươ Nhi t(B nệ ả  
D ng Nhiệt). ươ

Đ i Tr ng và V  đ ng Kinh D ng Minh(D ng Nhi t)mà khác Khí (Đ i Tr ng là Khí D ngạ ườ ỵ ồ ươ ươ ệ ạ ườ ươ  



Hàn, V  là Khí Âm Nhi t). ỵ ệ
  Th  D ng Minh Đ i Tr ng(Tiêu D ng)l i đ ng Khí D ng Hàn v i Th  Thái Âm Ph (B nủ ươ ạ ườ ươ ạ ồ ươ ớ ủ ế ả  

Hàn) đ ng Hành Táo Kim(TáoTh  sinh Kim),đ ng h  quân bình Táo Th p. ồ ổ ồ ệ ấ
  Túc D ng Minh Vỵ(Bản Nhiệt)lại đồng Khí Âm Nhiệt với Túc Thái Âm Tỳ(Tiêu Âm)đồng Hànhươ  

Th p Th  (Th p H a sinh Th )đ ng h  quân bình Th p Táo. ấ ổ ấ ỏ ổ ồ ệ ấ
D ng Minh(D ng Nhiệt,thuần D ng)không tự làm bệnh,chỉ làm bệnh khi thọ D ng Hànươ ươ ươ ươ  
ho c Âm Nhi t,th  b nh,truy n b nh. ặ ệ ọ ệ ề ệ
Tiêu D ng(Thủ D ng Minh Đại Tr ờ ng)thọ D ng Hàn làm Ôn Bệnh. ươ ươ ư ươ
B n Nhi t(Túc D ng Minh V )th  Âm Nhi t làm b nh Phong Ôn. ả ệ ươ ỵ ọ ệ ệ
Hai Khí Táo Th p đ u th  2 Khí Hàn Nhi t đ  đi u hòa là Chân Lý muôn đ i c a s  v t,nh ng Thấ ề ọ ệ ể ề ờ ủ ự ậ ư ủ 
Thi u Âm Tâm tuy là Kinh Âm Nhi t,Khí l i là D ng Nhi t nên nói D ng Nhi t là B n Khí c aế ệ ạ ươ ệ ươ ệ ả ủ  
Thi u Âm. ế
Nguyên văn nói D ng Minh c  Trung Thổ là ngụ ý nói Vỵ, bệnh Ôn không truyền màươ ư  
chuy n(Nhi t chuy n), xem k  n i thiên D ng Minh các thu t ng  chuy n thu c,chuy n ể ệ ể ỷ ơ ươ ậ ữ ể ộ ể h  thìệ  
rõ. 
Kinh D ng Minh đối giao với Kinh Thái Âm thành cặp Âm D ng Táo Thấp.D ng Minh làươ ươ ươ  
D ng Nhiệt chủ Táo Khí,muốn có đ ợ c chức năng quân bình Táo Thấp phải thừa nhận cả 2 Kinhươ ư  
Khí D ng Hàn và Âm Nhiệt. Cặp Âm D ng Táo Thấp này không tự có 2 chức năng làm bệnh vàươ ươ  
truy n chuy n b nh ph i th a nh n 2 Kinh Khí D ng Hàn và Âm Nhi t đ  có 2 ch c năng trên. ề ể ệ ả ừ ậ ươ ệ ể ứ

LU N KINH THI U D NG Ậ Ế ƯƠ
Thi u D ng là tên g i Kinh,g i đ  Kinh Khí là Thi u D ng H a Khí,g i theo T ng là Kinhế ươ ọ ọ ủ ế ươ ỏ ọ ượ  
D ng( D ng Nhiệt + D ng Hàn )Trung hiện.Chỉ 3 Kinh D ng mà có 6 Phủ nên mỗi Kinh chiaươ ươ ươ ươ  
thành Th  Túc: ủ

  Th  Thi u D ng Tam Tiêu ủ ế ươ là D ng Hàn Trung Hiện chủ D ng Thủy, là Kinh D ng Hàn Khíươ ươ ươ  
Âm Nhi t (Trung hi n d n D ng Hàn giao Âm Nhi t). ệ ệ ẫ ươ ệ

  Túc Thi u D ng Đ m ế ươ ở là D ng Nhiệt Trung Hiện chủ Hỏa Khí,là Kinh D ng Nhiệt ,Khí Âmươ ươ  
Hàn (Trung hi n d n D ng Nhi t giao Âm Hàn). ệ ẫ ươ ệ

Tam Tiêu và Đ m tuy đ ng Kinh Thi u D ng nh ng là Trung Hi n gi a D ng Hàn và D ngở ồ ế ươ ư ệ ữ ươ ươ  
Nhi t nên Tam Tiêu là ệ Kinh D ng Hàn Khí Âm Nhiệtươ , Đ m là ở Kinh D ng Nhiệt Khí Âm Hàn. ươ
Thi u D ng H a Khí có thâm ý mô t  D ng Trung hi n là đ ng giao l u d n D ng H a đ nế ươ ỏ ả ươ ệ ườ ư ẫ ươ ỏ ế  
Âm Th y đ  đi u hòa.Thi u D ng Khí là khí xung hòa hi n gi a D ng Hàn và D ng Nhi t chủ ể ề ế ươ ệ ữ ươ ươ ệ ứ 
không thu n là D ng Nhi t; Cho nên ph i hi u thêm cho đ  v i Sinh Lý Thi u D ng làầ ươ ệ ả ể ủ ớ ế ươ  
D ng(D ng Nhiệt + D ng Hàn) Trung hiện; Chỉ trong tr ờ ng hợp bệnh lý do giao thông bếươ ươ ươ ư  
t c m i có b nh ch ng thiên v  D ng Nhi t n i Kinh Túc Thi u D ng Đ m; và có b nh lý thiênắ ớ ệ ứ ề ươ ệ ơ ế ươ ở ệ  
v  D ng Hàn n i Kinh Th  Thi u D ng Tam Tiêu. ề ươ ơ ủ ế ươ
Kinh Thi u D ng đ i giao v i Kinh Khuy t Âm là 1 c p Âm D ng Trung hi n ch  B  v  T u,ế ươ ố ớ ế ặ ươ ệ ủ ộ ị ấ  
đi u hòa 4 Kinh Khí Âm D ng Hàn Nhi t, đ ng Hành M c,đ ng H  ch  hóa đi u hòa Khí -ề ươ ệ ồ ộ ồ ệ ế ề  
Huy t - Th y - H a toàn thân (ph i chăng nhìn th u ch c năng này nên B n Nghĩa nói Thi uế ủ ỏ ả ấ ứ ả ế  
D ng là Kinh Bán Âm Bán D ng) (Túc Thiếu D ng là D ng Mộc,Đởm thông với Vỵ để chếươ ươ ươ ươ  
Toan đi u Th p Khí).C p Âm D ng Trung hi n này không t  có 2 ch c năng làm b nh và truy nề ấ ặ ươ ệ ự ứ ệ ề  
chuy n b nh và cũng không th a nh n Kinh Khí khác đ  có;ch  th  2 Kinh Khí D ng Hàn,Âmể ệ ừ ậ ể ỉ ọ ươ  
Nhi t đ  t  b nh mà thôi. ệ ể ự ệ
Kinh Thi u D ng là Trung Chuy n c a 3 D ng sang 3 Âm(Thi u D ng vào Thái Âm). ế ươ ể ủ ươ ế ươ
. 
LU N KINH THÁI ÂM Ậ
Thái Âm là tên g i Kinh,g i đ  Kinh Khí là Thái Âm Th p Khí,g i theo T ng là Kinh Âm Hàn (tómọ ọ ủ ấ ọ ượ  
l ợ c mà đầy đủ ý nghĩa).Chỉ 3 Kinh Âm mà có 6 Tạng nên mỗi Kinh chia thành Thủ Túc: ư



Th  Thái Âm Ph  ủ ế là Kinh Âm Hàn ,Khí D ng Hàn gọi là Thái Âm Bản Hàn(Bản Âm Hàn). ươ
Túc Thái Âm Tỳ là Kinh Âm Hàn ,Khí Âm Nhi t là Thái Âm Tiêu Âm(Tiêu Âm Hàn). ệ
Ph  và Tỳ đ ng Kinh Thái Âm(Âm Hàn)mà khác Khí (Ph  là Khí D ng Hàn,Tỳ là Khí Âm Nhi t). ế ồ ế ươ ệ
 Th  Thái Âm Ph (B n Hàn)l i đ ng Khí D ng Hàn v i Th  D ng Minh Đ i Tr ng (Tiêuủ ế ả ạ ồ ươ ớ ủ ươ ạ ườ  
D ng) đồng Hành Táo Kim( Táo Thổ sinh Kim),đồng hệ quân bình Táo Thấp. ươ
Túc Thái Âm Tỳ(Tiêu Âm) l i đ ng Khí Âm Nhi t v i Túc D ng Minh V  (B n Nhi t) đ ng Hànhạ ồ ệ ớ ươ ỵ ả ệ ồ  
Th p Th (Th p H a sinh Th ) đ ng h  quân bình Th p Táo. ấ ổ ấ ỏ ổ ồ ệ ấ

Thái Âm(Âm Hàn,Thu n Âm)không t  làm b nh ch  làm b nh khi th  Âm Nhi t ho c D ngầ ự ệ ỉ ệ ọ ệ ặ ươ  
Hàn,th  b nh,truy n b nh. ọ ệ ề ệ
B n Hàn [Th  Thái Âm Ph ] th  D ng Hàn làm Hàn Th p. ả ủ ế ọ ươ ấ
Tiêu Âm [Túc Thái Âm Tỳ] th  Âm Nhi t làm b nh Phong Th p. ọ ệ ệ ấ
Hai Khí Táo Th p đ u th  2 Khí Hàn Nhi t đ  đi u hòa là Chân Lý muôn đ i c a s  v t;nh ng Túcấ ề ọ ệ ể ề ờ ủ ự ậ ư  
Thái D ng Bàng Quang tuy là Kinh D ng Hàn,Khí lại là Âm Hàn nên nói Âm Hàn là Bản Khí củaươ ươ  
Thái D ng. ươ
Kinh Thái Âm đ i giao v i Kinh D ng Minh thành c p Âm D ng Táo Th p.Thái Âm là Âm Hànố ớ ươ ặ ươ ấ  
ch  Th p Khí mu n có đ c ch c năng quân bình Th p Táo ph i th a nh n c  2 Kinh Khí Âmủ ấ ố ượ ứ ấ ả ừ ậ ả  
Nhi t và D ng Hàn.C p Âm D ng Táo Th p này không t  có 2 ch c năng làm b nh và truy nệ ươ ặ ươ ấ ự ứ ệ ề  
chuy n b nh ph i th a nh n 2 Kinh Khí D ng Hàn, Âm Nhi t đ  có 2 ch c năng trên. ể ệ ả ừ ậ ươ ệ ể ứ
. 
LU N KINH THI U ÂM Ậ Ế
Thi u Âm là tên g i Kinh,g i đ  Kinh Khí là Thi u Âm Nhi t Khí,g i theo T ng là Kinh Âm Nhi tế ọ ọ ủ ế ệ ọ ượ ệ  
(tóm l ợ c mà đầy đủ ý nghĩa).Chỉ 3 Kinh Âm mà có 6 Tạng nên mỗi Kinh chia thành Thủ Túc: ư
Th  Thi u Âm Tâm ủ ế là Kinh Âm Nhi t , Khí D ng Nhi t g i là Thi u Âm B n Nhi t(B n Âmệ ươ ệ ọ ế ả ệ ả  
Nhi t). ệ
Túc Thi u Âm Th n ế ậ là Kinh Âm Nhi t ,Khí Âm Hàn g i là Thi u Âm Tiêu Âm(Tiêu Âm Nhi t).ệ ọ ế ệ

Tâm và Th n đ ng Kinh Thi u Âm(Âm Nhi t)mà khác Khí (Khí c a Tâm là D ng Nhi t, Khí c aậ ồ ế ệ ủ ươ ệ ủ  
Th n là Âm Hàn). ậ
Th  Thi u Âm Tâm(ủ ế B n Nhi tả ệ ) l i đ ng Khí D ng Nhi t v i Th  Thái D ng Ti u Tr ng(Tiêuạ ồ ươ ệ ớ ủ ươ ể ườ  
D ng) đồng Hành Hỏa, đồng Hệ hấp thu d ỡ ng chất,đồng chủ trì Vinh Huyết nuôi d ỡ ng toànươ ư ư  
thân. 
Túc Thi u Âm Th n(ế ậ Tiêu Âm)l i đ ng Khí Âm Hàn v i Túc Thái D ng Bàng Quang(B n Hàn),ạ ồ ớ ươ ả  
đ ng Hành Th y,đ ng H  bài ti t c n b , đ ng ch  trì V  Khí b o v  toàn thân. ồ ủ ồ ệ ế ặ ả ồ ủ ệ ả ệ

M t Kinh Thi u Âm chia 2 T ng đ  tính Hàn Nhi t Th y H a: ộ ế ạ ủ ệ ủ ỏ
B n Nhi t [Th  Thi u Âm Tâm] hi p D ng Nhi t làm b nh Phong Ôn. ả ệ ủ ế ệ ươ ệ ệ
Tiêu Âm [Túc Thi u Âm Th n] hi p Âm Hàn làm b nh Phong Th p.R t phù h p v i B n Nghĩa Âmế ậ ệ ệ ấ ấ ợ ớ ả  
D ng Hàn Nhiệt của sách Th ng Hàn. ươ ươ
Kinh Thi u Âm là Âm Nhi t, Âm là Ch t,Nhi t là Vinh.Kinh Thi u Âm b nh ch  1 nguyên nhân duyế ệ ấ ệ ế ệ ỉ  
nh t là Âm D ng,Hàn Nhi t b t hòa mà thôi. Có ng i ch  d a theo Thái D ng, c  ch p chấ ươ ệ ấ ườ ỉ ự ươ ố ấ ỉ 
có Hàn Khí là th  ph m làm b nh, không ch u bi t đ i l p v i Thái D ng Hàn Khí là Thi u Âmủ ạ ệ ị ế ố ậ ớ ươ ế  
Nhi t Khí. ệ
Âm Nhi t b t c p thái quá thì cũng làm b nh nh  D ng Hàn;N u Hàn truy n t  Bi u thì Nhi tệ ấ ậ ệ ư ươ ế ề ừ ể ệ  
l i chuy n t  Lý,ng i h c thu c không th  thiên l ch đ i v i c p Âm D ng Hàn Nhi t t ngạ ể ừ ườ ọ ố ể ệ ố ớ ặ ươ ệ ươ  
đ i này.N u th y nh n m nh v  Hàn truy n thì ch ng qua Th ng Hàn Lu n là ch  đ  lu n Kinhố ế ấ ấ ạ ề ề ẳ ươ ậ ủ ề ậ  
Thái D ng làm bệnh và truyền bệnh từ Biểu. Đừng quên đối lập với Hàn truyền là Nhiệt chuyểnươ  
do Kinh Thi u Âm làm b nh và chuy n b nh t  Lý. ế ệ ể ệ ừ
Kinh Thi u Âm Nhi t Khí đ i giao Thái D ng Hàn Khí.M i Kinh đ u có 2 Hành Th y H a,đ ngế ệ ố ươ ỗ ề ủ ỏ ồ  



th ng lãnh các Kinh, đ ng H  trao đ i quân bình Âm D ng Hàn Nhi t Khí Huy t Th y H a n mố ồ ệ ổ ươ ệ ế ủ ỏ ắ  
gi  Sinh B nh Lý n i thân ng i. ữ ệ ơ ườ
Hai Kinh Âm Nhi t và D ng Hàn là c p Âm D ng Hàn Nhi t có đ  3 ch c năng làmệ ươ ặ ươ ệ ủ ứ  
b nh,truy n chuy n b nh,th  b nh. ệ ề ể ệ ọ ệ
Hai Kinh Âm Nhi t và D ng Hàn đ ng làm b nh g i là L ng c m,  Th  Kinh Khí là Nhi tệ ươ ồ ệ ọ ưỡ ả ở ủ ệ  
ch ng,  Túc Kinh Khí là Hàn ch ng, ho c B n Hàn B n Nhi t giao tranh m t m t (tiêu vong) m tứ ở ứ ặ ả ả ệ ộ ấ ộ  
còn thì s  s ng cũng không th  t n t i v i qui lu t Âm D ng H  Căn nên B n Nghĩa kh ng đ nhự ố ể ồ ạ ớ ậ ươ ổ ả ẳ ị  
là L ỡ ng cảm không khỏi chếtư . 

LU N KINH KHUY T ÂM Ậ Ế
Khuy t Âm là tên g i Kinh,g i đ  Kinh Khí là Khuy t Âm Phong Khí,g i theo T ng là Kinh Âm( Âmế ọ ọ ủ ế ọ ượ  
Hàn + Âm Nhi t )Trung hi n.Ch  3 Kinh Âm mà có 6 T ng nên m i Kinh chia thành Th  Túc: ệ ệ ỉ ạ ỗ ủ
Th  Khuy t Âm Tâm Bào L c ủ ế ạ là Kinh Âm Nhi t ,Khí D ng Hàn g i là Âm (Nhi t) Trung hi n chệ ươ ọ ệ ệ ủ 
Âm H a(Trung hi n d n Âm Nhi t giao D ng Hàn). ỏ ệ ẫ ệ ươ
Túc Khuy t Âm Can ế là Kinh Âm Hàn ,Khí D ng Nhiệt gọi là Âm (Hàn) Trung hiện chủ Phongươ  
Huy t(Trung hi n d n Âm Hàn giao D ng Nhi t). ế ệ ẫ ươ ệ

Tâm Bào L c và Can tuy đ ng Kinh Khuy t Âm nh ng là Trung Hi n gi a Âm Nhi t và Âm Hàn nênạ ồ ế ư ệ ữ ệ  
Tâm Bào L c là ạ Kinh Âm Nhi t Khí D ng Hànệ ươ , Can là Kinh Âm Hàn Khí D ng Nhiệtươ . 
Khuy t Âm Phong Khí có thâm ý mô t  Âm Trung hi n là đ ng giao l u d n Âm Th y đ n D ngế ả ệ ườ ư ẫ ủ ế ươ  
H a đ  đi u hòa.Khuy t Âm Khí là Phong Khí đi u hòa hi n gi a Âm Hàn và Âm Nhi t ch  khôngỏ ể ề ế ề ệ ữ ệ ớ  
thu n là Âm Hàn;Cho nên ph i hi u thêm cho đ  v i Sinh lý Khuy t Âm là Âm(Âm Hàn+ Âmầ ả ể ủ ớ ế  
Nhi t)Trung hi n;Ch  trong tr ng h p B nh lý do giao thông b  t c m i có b nh ch ng thiênệ ệ ỉ ườ ợ ệ ế ắ ớ ệ ứ  
v  Âm Hàn. ề
Kinh Khuy t Âm đ i giao v i Kinh Thi u D ng là 1 c p Âm D ng Trung hi n ch  B  v  T u,ế ố ớ ế ươ ặ ươ ệ ủ ộ ị ấ  
đi u hòa 4 Kinh Khí Âm D ng Hàn Nhi t, đ ng Hành M c, đ ng H  ch  hóa đi u hòa đ  quânề ươ ệ ồ ộ ồ ệ ế ề ể  
bình Khí Huy t Th y H a (ph i chăng nhìn th u ch c năng này nên B n Nghĩa nói Khuy t Âm làế ủ ỏ ả ấ ứ ả ế  
Kinh Bán Bi u Bán Lý) (Túc Khuy t Âm là Âm M c,Can thông v i Đ i Tr ng đ  hóa Th y hòa Táoể ế ộ ớ ạ ườ ể ủ  
Huy t).C p Âm D ng Trung hi n này không t  có 2 ch c năng làm b nh và truy n chuy nế ặ ươ ệ ự ứ ệ ề ể  
b nh,cũng không th a nh n các Kinh Khí khác đ  có;ch  th  2 Kinh Khí D ng Hàn,Âm Nhi t đệ ừ ậ ể ỉ ọ ươ ệ ể 
t  b nh mà thôi. ự ệ
Kinh Khuy t Âm là Trung chuy n c a 3 Âm sang 3 D ng(Khuy t Âm ra Thái D ng).S  dĩ g i làế ể ủ ươ ế ươ ở ọ  
Khuy t Âm vì nó là Kinh Âm khi m khuy t, Kinh ÂmTrung Hi n, Kinh Âm hành D ng Khí (Kinhế ế ế ệ ươ  
Âm Hàn Khí D ng Nhiệt, Kinh Âm Nhiệt Khí D ng Hàn). ươ ươ

Vuốt Vòng Chân Khí:
Vuốt vòng chân khí 6 đường kinh     chân  
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A-Vuốt huyệt ống chân :
Kinh Can : Vuốt từ Khúc Tuyền đến Trung Phong 18 lần
Kinh Đởm : Vuốt từ Khâu Khư lên Dương Lăng Tuyền 18 lần
Kinh Tỳ : Vuốt từ Âm Lăng Tuyền đến Thương Khâu 18 lần
Kinh Vị : Vuốt tử Giải Khê đến Túc Tam Lý 18 lần
Kinh Thận : Vuốt từ Âm Cốc đến Thái Khê 18 lần.
Kinh Bàng Quang : Vuốt từ Côn Lôn đến Ủy Trung 18 lần.
B-Vuốt huyệt bàn chân :
Kinh Can : Vuốt từ Trung Phong đến Đại Đôn 18 lần
Kinh Đởm : Vuốt từ Túc Khiếu Âm đến Khâu Khư 18 lần.
Kinh Tỳ : Vuốt từ Thương Khâu đến Ẩn Bạch 18 lần
Kinh Vị : Vuốt từ Lệ Đoài đến Giải Khê 18 lần
Kinh Thận : Vuốt từ Thái Khê đến Dũng Tuyền 18 lần
Kinh Bàng Quang : Vuốt từ Chí Âm đến Côn Lôn 18 lần.



Vuốt vòng chân khí 6 đường kinh     tay  
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A-Vuốt huyệt cánh tay :
Kinh Tâm : Vuốt từ Thiếu Hải đến Thần Môn 18 lần
Kinh Tiểu Trường : Vuốt từ Uyển Cốt đến Tiểu Hải 18 lần
Kinh Tâm Bào : Vuốt từ Khúc Trạch đến Đại Lăng 18 lần
Kinh Tam Tiêu : Vuốt từ Dương Trì đến Thiên Tĩnh 18 lần
Kinh Phế : Vuốt từ Xích Trạch đến Thái Uyên 18 lần
Kinh Đại Trường : Vuốt từ Dương Khê đ ến Khúc Trì 18 lần.
B-Vuốt huyệt bàn tay :
Kinh Tâm : Vuốt từ Thần Môn đến Thiếu Xung 18 lần
Kinh Tiểu Trường : Vuốt từ Thiếu Trạch đến Uyển Cốt 18 lần
Kinh Tiểu Trường : Vuốt từ Đại Lăng đến Trung Xung 18 lần
Kinh Tam Tiêu : Vuốt từ Quan Xung đến Dương Trì 18 lần.
Kinh Phế : Vuốt từ Thái Uyên đến Thiếu Thương 18 lần
Kinh Đại Trường : Vuốt từ Thương Dương đến Dương Khê 18 lần.



CHƯƠNG XI

TAM TIÊU BIỆN CHỨNG
 
 Tam tiêu biện chứng là mượn tên Tam tiêu để khái quát 3 loại hình chứng trong quá trình 
phát  triển của bệnh sốt thời khí (ôn nhiệt bệnh).
Bộ vị của Tam Tiêu:
- Thượng tiêu: từ miệng tới tâm vị, chi phối vùng ngực, cách mạc bao gồm Tâm Phế
- Trung tiêu : Từ tâm vị đến môn vị, bao gồm tỳ vị
- Hạ tiêu: từ môn vị đến hậu môn bao gồm Can, Thận, Đại Trường, Tiểu Trường.
Sinh Lý Tam Tiêu
- Khí của tam tiêu như sương móc tưới bón khắp châu thân
-Công năng của trung tiêu là vận hóa tiếp thu tinh ba thức ăn uống theo khí chu lưu
dinh dướng toàn thân (chủ về vận hóa)
- Công năng của hạ tiêu là bài tiết cặn bả (chủ về truyền tống, chủ việc bài tiết)
Bệnh lý Tam Tiêu
1. Chứng của thượng tiêu
Bao quát chứng trạng của bệnh phế và tâm bào, chủ về vệ ngoại Nếu bất thông thì bì phu vít 
chặt  tấu lý bế tắc, cơ khí không thông,  vệ khí không tỏa ra được.
Phế chứng: phát sốt sợ lạnh, ho hắng, đỏ mồ hôi khát, lưỡi đỏ, rêu lưỡi trắng,  khí suyễn,  
mạch phù,
Tâm bào chứng : thì thấy thần mờ tối, nói  nhảm, lưỡi cứng, chi lạnh lưỡi đỏ thẩm quyết 
lãnh .
2. Chứng của trung tiêu
Bao quát chứng của bệnh ở vị, và tỳ,  chủ vận hóa Thực thì sinh nhiệt  làm bế tắc không 
thông . Hư thị sinh hàn  làm đau bụng tiêu chảy , thượng ẩu hạ tả.
Vị chứng : Phát sốt không sợ lạnh sốt âm triều nhiệt, mặt mắt đỏ, tiếng nói nặng đục, thở 
to , tiểu tiện bế vít,  bụng đầy , rêu lưỡi vàng khô mạch sác ( chủ táo thuộc thực)
Tỳ Chứng ;  Sốt nóng vừa, bụng đầy, mình nặng  rêu lưỡi trơn nhầy, tiêu lõng, muốn mữa, 
mạch hoãn ( chủ thấp thuôc hư)
3. Chứng của hạ tiêu. Bao quát chứng trạng của bệnh can, thận, Nếu thực thì đại tiểu tiện 
không thông. Khí nghịch trên dưới nối tiếp nhau không được  sinh ụa mữa không cầm được. 
Nếu hư thì tiêu chảy không cầm , tân dịch tuyệt.
Thận chứng: Mặt đỏ minh nóng long bàn tay chân nóng, miệng lưỡi khô răng đen, môi 
nứt , tiểu ngắn, đỏ và gắt, tâm phiền mất ngũ không nằm được.
Can chứng : Tay chân lạnh, co giật tinh thần mệt mõi, hồi hộp, bứt rứt.

Tóm tắt bệnh hậu chủ trị của 12 kinh chính và mạch nhâm, đốc
Kinh Thủ thái âm phế
Đường đi: Từ huyệt trung phủ ở ngực đi ra mé trong cánh tay đến tận móng tay cái ở huyệt
Thiếu thương.
Bệnh hậu tóm tắt: khó thở, hen, tức ngực, đau họng, đau vai, cánh tay, đau dọc theo đường
kinh này đi qua, có khi sợ lạnh hoặc l.ng bàn tay nóng, cảm thương hàn phát sốt, đổ mồ
hôi..
Chủ trị: Bệnh ở ngực, phế.
Kinh thủ quyết âm tâm bào:



Đường đi: Khởi từ huỵêt Thiên tr. cạnh đầu vú đi lên rồi theo đường giữa mé trong cánh
tay, cánh tay, l.ng bàn tay ra huyệt Trung xung đầu ngón tay giữa.
Bệnh hậu tóm tắt: Tức ngực, l.ng bàn tay nóng, mặt đỏ, da vàng, hay cười, tim hồi hộp,
thỉnh thoảng nhói buốt hoặc sưng đau, co thắt tại những vùng kinh này đi qua.
Chủ trị: Bệnh ở ngực, tim và bệnh thần chí.
Kinh thủ thiếu âm tâm:
Đường đi: Khởi từ huyệt Cực tuyền dưới nách ra mé trong cánh tay, cẳng tay, bàn tay đến
huỵêt Thiếu xung ở đầu ngón út về phía trong.
Bệnh hậu tóm tắt: Đau tức ngực, khát nước, l.ng bàn tay nóng, hay sợ, hồi hộp, sưng
họng, đau dọc theo đường đi của kinh này.
Chủ trị: bệnh ở ngực, tim và bệnh thần chí.
Kinh thủ dương minh đại trường:
Đường đi: Khởi từ huyệt Thương dương đầu góc móng dọc ngón tay trỏ, chạy dọc theo mé
ngoài ngón trỏ, cẳng tay, cánh tay qua vai, cổ, lên mặt đến huyệt nghinh hương ở bên cạnh
mũi.
Bệnh hậu tóm tắt: Mắt vàng, răng đau, cổ đau, miệng khô, đổ nước mũi, cổ sưng đau hoặc
đau dọc theo đường đi của đường kinh này đi qua.
Chủ trị: Bệnh ở đầu, mặt, mắt tai, mũi, miệng, răng họng(phía mặt trước) và bệnh phát sốt.
Kinh Thủ thiếu dương tam tiêu
Đường đi: Khởi từ huyệt Quan xung ở góc móng của ngón tay đeo nhẫn chạy dọc theo mé
ngoài cánh tay lên cổ đến đuôi lông mày tại huyệt Ty trúc không
Bệnh hậu tóm tắt: Đau họng, ù tai, điếc tai, đau mắt hoặc đau sưng, tê co thắt những nơi
kinh này đi qua.
Chủ trị: Bệnh ở đầu tai, mắt họng, ngực,sườn( phía mặt bên) và bệnh phát sốt.
Kinh Thủ thái dương tiểu trường
Đường đi: Khởi từ huyệt Thiếu trạch đầu ngón tay út về phía ngoài, chạy theo mé ngoài
cánh taylên cổ, mặt đến huyệt Thính cung trước tai.
Bệnh hậu tóm tắt: Sợ lạnh, ghê rét, diên cuồng, méo mặt, liệt mặt, họng sưng đau, sôi
bụng, đầy bụng, đau bụng táo kết, ỉa chảy, phù nề, sưng đau, hoặc tê dại, co thắt những nơi
kinh này đi qua.
Chủ trị: Bệnh ở đầu, cổ, mặt, tai, mũi,họng( phía mặt sau) và bệnh phát sốt.
Kinh túc thái âm tỳ
Đường đi: Khởi từ huyệt ẩn bạch góc trong của móng chân cái chạy theo mé trong bàn
chân, cẳng chân, đùi lên bụng, ngực đến huyệt huyệt Đại bao.
Bệnh hậu tóm tắt: Đau lưỡi, cứng lưỡi, ăn vào nôn ra, đau bụng, đau dạ dày, tiêu hóa kém,
ỉa lỏng, vàng da, không ngủ được, người mệt mỏi, tê đau, co thắt những nơi kinh này đi
qua.
Chủ trị: Bệnh tràng vị, tiết niệu, tiêu hóa và bệnh ở ngực, bụng.
Kinh túc thiếu âm thận:
Đường đi: Khởi từ huyệt Dũng tuyền dưới gan bàn chân đi dọc phía trong bàn chân , cẳng
chân, đùi lên bụng, ngực đến huyệt Du phủ.
Bệnh hậu tóm tắt: Mắt mờ, choáng mặt, sắc mặt đều sạm, đói không muốn ăn, miệng nóng
lưỡi khô, tim hồi hộp, không yên, sợ h.i, đau lưng, di tinh, phù nề, người yếu xanh, lạnh
hoặc dau ở những vùng kinh này đi qua.
Chủ trị: bệnh ở bộ phận sinh dục, tiết niệu, đau bụng dưới, chân mềm yếu.
Kinh Túc quyết âm can
Đường đi: Khởi từ huyệt Đại đôn, ở góc ngoài móng chân cái, đối với huyệt ẩn bạch chạy
lên theo phía trong chi dưới, lên bụng, ngực đến huyệt Kỳ môn là hết.



Bệnh hậu tóm tắt: Đau bụng, đau lưng, mặt xanh nhợt nhạt, buồn bực, nôn mửa, co giật,
chóng mặt, hoa mắt, bí đái, v.i đái, đắng miệng hoặc sưng đau co thắt những nơi kinh này
đi qua.
Chủ trị: Bệnh ở bộ phận sinh dục, tiểu tiện, sườn ngực và bụng dưới.
Kinh Túc Dương minh vị:
Đường đi: Khởi từ huyệt Thừa khấp dưới mắt, xuống cổ, ngực, bụng, mặt trước ngoài chi
dưới ra góc móng ngón thứ hai, tại huyệt Lệ đoài.
Bệnh hậu tóm tắt: Ghê rét, sợ lạnh, sốt rét, ôn bệnh đổ nước mũi, máu mũi, miệng méo,
liệt mặt, đau răng, đau răng, đau hàm, lở môi miệng, sưng cổ, đau họng, đầy bụng, táo kết
hoặc ỉa chảy, phát cuồng, đau dọc nhưng nơi đường kinh này đi qua.
Chủ trị: Đầu, mặt( phía trước) miệng, mũi, răng hàm, họng, bệnh nhiệt, bệnh thần chí,
bệnh trường vị.
Kinh Túc thái dương bàng quang
Đường đi: khởi từ huyệt Tịnh minh ở khóe mắt trong đi lên đầu, xuống gáy lưng, mặt sau
chi dưới ra góc móng chân ngón út tại huyệt Chí âm.
Bệnh hậu tóm tắt: Sốt rét, đau đầu, cứng cổ, đau lưng, vàng mắt, chảy nước mắt, máu mũi
hoặc sưng đau, co thắt nhưng nơi kinh này đi qua.
Chủ trị: Bệnh ở mắt mũi đầu gáy, lưng, hậu môn, khoeo chân, bệnh nhiệt, bệnh thần chí.
Kinh Túc thiếu dương đởm
Đường đi: Khởi từ huyệt Đồng tử liêu ở đuôi mắt đi xuống ngực, sườn dọc theo bên ngoài
đùi, cẳng chân, bàn chân đến góc móng chân thứ tư tại huyệt Khiếu âm.
Bệnh hậu tóm tắt: Miệng đắng, khi nóng, khi rét, đau đầu về phía mang tai, đau tức sườn,
ngực, nặng nữa th. mặt xanh, vàng, đau sưng co thắt dọc theo đường đi của kinh này.
Chủ trị: Bệnh ở đầu, mắt, tai, mũi, họng( phía bên, phía nghiêng), bệnh sốt và các bệnh về
sườn ngực.
Mạch Nhâm
Đường đi: Khởi từ huyệt Hội âm lên bụng, ngực, đến cổ, đến môi dưới tại huyệt Thừa
tương là hết.
Bệnh hậu tóm tắt: Nam sán khí, nữ bị bạch đới kinh không đều, thống kinh.
Chủ trị: Bệnh ở bộ phận sinh dục, tiết niệu, ở đại tiểu tràng. Các huyệt ở mạch Mhâm
ngoài trị bệnh ở cục bộ c.n có tác dụng toàn thân.
Mạch đốc
Đường đi: Khởi từ huyệt Trường cường đi lên sống lưng, đến đỉnh đầu, xuống mặt, vào
trong môi tại huyệt Ngân giao.
Bệnh hậu tóm tắt: Đau sống, không cúi ngửa được, nặng th. lưng gù cong theo kiểu uốn
ván.
Chủ trị: Bệnh ở Ngũ tạng, đau đầu, đau sống lưng, chữa cục bộ và c.n có tác dụng chữa
toàn thân.



VỆ, KHÍ, DOANH, HUYẾT BIỆN CHỨNG LUẬN TRỊ
Vệ, Khí, Doanh, Huyết vốn là một bộ phận công năng kết cấu bình thường của cơ thể con 
người, nhưng sau khi mắc bệnh sốt thì vệ khí doanh huyết đều cùng phát sinh những cải 
biến tương ứng với bệnh lý, theo một quy hoạch nhất định. Bởi vậy, người ta dùng Vệ, khí, 
doanh, huyết khái quát thay cho những loại hình chứng ở 4 giai đoạn khác nhau của bệnh 
sốt thời khí.
Nó chỉ ra mức độ nông sâu, tình trạng nặng nhẹ của bệnh. mức tiến thoái trong quá trình 
phát triển bệnh sốt thời khí, và cách chữa bệnh sốt thời khí cũng dựa vào đó. Vì thế, giảng 
về hàm nghĩa của vệ, khí, doanh, huyết ở đây với hàm nghĩa của vệ, khí, doanh, huyết trên 
sinh Lý  có khác nhau.
A. Biện chứng luận trị của Vệ, khí, doanh, huyết :
1. Biện chứng nơi có bệnh biến:
Phần vệ của bệnh sốt thời khí tương đương với phần biểu của bát cương biện chứng; bệnh 
phần khí, doanh, huyết tương đương với lý  chứng của bát cương biện chứng. Bệnh phần vệ 
thường xâm phạm phế vệ, tứ chi, đầu mặt, hầu họng; bệnh phần khí thường xâm phạm phế, 
tỳ, vị, đại trường, đảm; bệnh phần doanh thường xâm phạm tâm và can; bệnh phần huyết 
thường xâm phạm tâm, can, thận.
2. Phần chia trình độ và giai đoạn bệnh:
Bệnh sốt thời khí được đem chia ra làm 4 giai đoạn: Vệ, Khí, Doanh, Huyết.
- Đặc trưng của bệnh phần vệ là phát sốt, sợ lạnh, đau đầu, rêu lưỡi trắng, mỏng, mạch phù 
hoặc sác.
- Đặc trưng của bệnh phần khí là sốt cao, không sợ lạnh, ra mồ hôi, miệng khát, đòi
uống, lưỡi hồng, rêu lưỡi vàng, mạch hồng, sác, hoặc trầm, thực.
- Đặc trưng của bệnh phần doanh là sốt về đêm nhiệt độ càng cao, bứt rứt, thần chí
nửa mê chìm, nói mê, miệng không khát lắm, hoặc ở da có nốt ban chìm, lưỡi đỏ tía,
không rêu hoặc ít rêu, mạch tế, sác.
- Đặc trưng của bệnh phần huyết là trên cơ sở đặc trưng bệnh ở phần doanh lại thấy thần chí 
không rõ ràng hoặc múa may lung tung, phát cuồng, da dẻ nổi rõ ban chẩn, có khi thấy thổ 
huyết, đại tiểu tiện ra máu, đó là chứng của huyết, lưỡi đỏ thẫm hoặc tím, không rêu, mạch 
trầm, tế, sác.
3. Nhận thức quy hoạch chuyển biến
Phát sinh bệnh sốt thời khí thường bắt đầu từ phần vệ, sau đó chuyển dần sang phần khí, 
phần doanh, rồi phần huyết. Tức là từ biểu sang lý, từ nhẹ đến nặng. Đây là chuyển biến 
tuần tự theo lẽ bình thường. Có khi bệnh xuất hiện không tuần tự như thế, mà lại phát sinh 
ngay ở phần khí, phần doanh, thậm chí ngay ở phần huyết mà ra, đó là do tà phục ở trong 
phát ra (phục tà nội phát). Hoặc bệnh từ phần vệ trực tiếp chuyển thẳng sang phần doanh, 
phần huyết, mà bệnh vẫn còn ở phần vệ, phần khí, tức là vệ khí, doanh, huyết đồng bệnh 
(bệnh cùng một lúc). Nói chung các loại như thế đều lấy sức đề kháng của cơ thể làm quyết 
định, phản ứng với tính chất của bệnh tà, có khi không có quan hệ gì với việc chữa chạy và 
chăm sóc.
4. Xác định phương pháp chữa
Bệnh phần vệ, nên giải biểu, bệnh phần khí nên thanh khí (làm cho khí mát, sạch), bệnh 
phần doanh nên thanh doanh (làm cho doanh khí mát, sạch), bệnh phần huyết nên lương 
huyết, giải độc (làm mát huyết, làm cho máu hết chất độc).

B. Biện chứng trị liệu các giai đoạn của bệnh sốt thời khí (vệ, khí, doanh, huyết)
1. Bệnh phần Vệ
Bệnh phần vệ là giai đoạn đầu của bệnh sốt thời khí, đặc trưng của nó là phát sốt, sợ



lạnh, đau đầu, đau mình, rêu lưỡi mỏng trắng, mạch phù. Do bệnh phát ở lúc giao các
mùa (tiết, quý  cuối xuân đầu hạ, cuối hạ đầu thu, cuối thu đầu đông, cuối đông đầu xuân), 
do tính chất bệnh tà và phản ứng của mỗi cơ thể có khác nhau, nên bệnh ở phần vệ chia ra 
làm 5 loại hình như sau:
a. Phong ôn biểu chứng
Chủ chứng: Có đặc trưng của bệnh ở phần vệ nhưng phát sốt nặng, sợ gió nhẹ, kèm có tắc 
mũi, chảy nước mũi, ho, miệng hơi khát, ven đầu lưỡi hồng, mạch phù sác.
Bệnh lý: Chứng bệnh hay phát ở 2 mùa đông, xuân, do ôn phong (gió ấm) ngoại tà xâm 
phạm vào phế vệ mà phát bệnh. Ôn tà thuộc nhiệt làm cho phát sốt rất nặng, ven đầu lưỡi 
hồng, mạch sác. Nhiệt tà thương tân dịch, làm miệng khát, tương đương với biểu nhiệt trong 
bát cương biện chứng.
Phép chữa: Tân lương giải biểu, thường dùng Ngân kiều tán.
Gia giảm:
- Sợ lạnh nhẹ (ít) thì dùng ít ở các vị Kinh giới, Đạm đậu xị.
- Phát sốt nặng thì dùng nhiều thêm ở các vị Kim ngân hoa, Liên kiều.
- Miệng khát, dùng thêm Thiên hoa phấn.
- Ho rõ rệt, thêm Khổ hạnh nhân, hoặc đổi dùng Tang cúc ẩm.
- Chảy máu mũi, ho ra máu là nhiệt làm tổn thương huyết lạc, phế lạc, thì bỏ Kinh giới,
Đạm đậu xị, gia Mao căn, Sơn chi tử, Thiến thảo căn.
- Đau họng sưng cổ, trước và sau tai sưng là kiêm ôn độc, dùng Mã bột, Huyền sâm,
Bản lam căn.
- Ngực cách tức, buồn bằn là có nội thấp, gia Hoắc hương, Uất kim.
- Nếu thấy có nốt ban đỏ ở da, phát sốt cao, thì bỏ Kinh giới, Đạm đậu xị, Bạc hà,
thêm Sinh địa, Đại thanh diệp.
Thời kỳ đầu các bệnh cảm cúm, cảm mạo, viêm kết mạc cấp, viêm a-mi-đan cấp tính,
viêm phế quản cấp tính, viêm quai bị do dịch, viêm màng não cấp, biểu hiện có phong ôn 
biểu chứng, có thể theo phép này mà chữa.
b. Thử ôn biểu chứng
Chủ chứng: Có đặc trưng của bệnh ở phần vệ, nặng mình khó chịu ở bụng trên, không có 
hoặc có ít mồ hôi, rêu lưỡi trắng trơn, chất lưỡi hồng, mạch nhu, sác.
Bệnh lý: Chứng này thường phát sinh vào mùa hạ, ngày hạ nóng nực, bị say nắng, khi uống 
nước mát lạnh, ngồi đón gió mát, làm cho cái nóng bị hàn thấp lấn át mà thành bệnh. Hàn 
uất ở cơ biểu thì sợ lạnh, không có mồ hôi; thử là hoả tả, làm phát sốt mà mạch nhanh (sác); 
thử thương tân dịch, chất lưỡi hơi hồng, thử hay kiêm thấp, làm nặng mình, đau bụng trên, 
mạch nhu.
Phép chữa: Giải biểu, thanh thử, thường dùng Tân gia hương nhu ẩm.
Thời kỳ đầu các bệnh cảm cúm, cảm mạo, viêm não Nhật bản có biểu hiện của chứng
này, theo phép này mà chữa.
c. Thấp ôn biểu chứng
Chủ chứng: Có đặc trưng của bệnh phần vệ, kiêm có thấy đầu trướng nặng, chân tay nặng 
nề, khớp xương đau buốt, rêu lưỡi trắng trơn, mạch hoãn.
Bệnh lý: Chứng này thường phát về mùa mưa, do thấp nhiệt tà xâm phạm phần vệ mà thành 
bệnh, tính của thấp là nặng, dính trệ, cho nên thấy đầu trướng, mình mẩy nặng nề, rêu lưỡi 
trắng trơn.
Phép chữa: Giải biểu hoá thấp, thường dùng Tam nhân thang gia Hoắc hương, Bội lan.
Thời kỳ đầu của các bệnh thương hàn ruột, viêm gan lây lan, bệnh xoắn trùng vùng da, viêm 
nhiễm hệ tiết niệu, cảm cúm, cảm mạo, có biểu hiện thấp ôn biểu chứng, có thể theo phép 
này biện chứng trị liệu.



d. Thu táo biểu chứng
Chủ chứng: Có đặc trưng của bệnh ở phần vệ, kiêm có ho khan, miệng khô, họng khô, mũi 
khô, rêu lưỡi trắng mỏng mà khô, mạch phù mà tế.
Bệnh lý: Chứng này thường phát ở mùa thu, do táo tà xâm nhập vào phế vệ mà phát
bệnh. Táo tà rất dễ thương phế, thương tân, cho nên thấy ho khan, miệng khô, họng khô, 
mũi khô. Thu táo trong đó thấy sợ lạnh rất nặng, mạch phù mà khẩn, thì gọi là “lương táo”; 
phát sốt rất nặng, miệng khát, mạch phù mà sác, gọi là “ôn táo”.
Phép chữa:
- Lương táo, nên tán hàn giải biểu, tuyên phế nhuận táo, thường dùng Hạnh tô tán.
- Ôn táo, nên tân lương giải biểu (dùng vị cay mát giải biểu), tuyên phế nhuận táo,
thường dùng Tang hạnh thang.
- Lương táo, ôn táo chuyển vào khí phần, đều có thể hoá làm táo nhiệt, chữa thì nên
thanh phế nhuận táo, thường dùng Thanh táo cứu phế thang.
- Thời kỳ đầu của các bệnh cảm cúm, cảm mạo, bại liệt trẻ em, bạch hầu, có biểu hiện
chứng trạng đúng như thế này, có thể theo phép này mà chữa.
đ. Phong hàn biểu chứng
Chứng này tương đương với biểu hàn chứng trong bát cương biện chứng, cũng là bệnh
“Thái dương” trong lục kinh biện chứng. Thường phát vào lúc mùa đông lạnh lẽo, do tà khí 
của phong hàn xâm lấn vào vệ biểu gây nên.
Phép chữa: Nên tân ôn giải biểu
Biểu hàn thực chứng dùng Ma hoàng thang hoặc Kinh phòng giải biểu thang.
Biểu hàn hư chứng dùng Quế chi thang để điều hoà vệ biểu.
Bệnh cảm cúm, cảm mạo mà thấy xuất hiện chứng trạng biểu hàn, đều có thể theo phép này 
mà chữa.
e. Trong 5 loại hình kể trên :thường thấy là phong ôn biểu chứng, rêu lưỡi từ trắng
chuyển sang vàng, là tiêu chí chủ yếu của bệnh từ vệ phần chuyển vào khí phần. Thử ôn 
biểu chứng (không hiệp với hàn tà) chuyển biến rất nhanh, cho nên bệnh ở vệ phần thường 
thường rất ngắn thời gian; thứ đó là phong ôn, thấp ôn, thu táo; chuyển biến rất chậm là 
phong hàn biểu chứng.
2. Bệnh phần khí
Bệnh phần khí là giai đoạn 2 của bệnh sốt thời khí. Đặc trưng của nó là sốt rất cao, không có 
sợ lạnh, miệng khát, lưỡi hồng, rêu lưỡi vàng, mạch sác. Bệnh tà xâm nhập vào khí phần, tà 
khí thịnh mà chính khí cũng thịnh, khí hữu dư sẽ là hoả, cho nên xuất hiện chứng nhiệt ở khí 
phần. Trừ thấp ôn ra, các loại bệnh hình ở phần vệ, sau khi chuyển vào phần khí đều hoá 
làm nhiệt chứng ở khí phần, có thể không phải phân chia ra phong, hàn, hương, táo.
Bệnh ở khí phần, trên lâm sàng thường thấy 6 loại hình:
a. Khí phần nhiệt thịnh (nhiệt tại khí phần)
Chủ chứng: Có đủ đặc trưng của bệnh ở khí phần, kiêm có xuất hiện sốt cao, khát nhiều, mồ 
hôi nhiều, mạch hồng, đại, rêu lưỡi vàng khô, mặt đỏ, có người bệnh có nói nhảm lung tung 
và co quắp.
Bệnh lý: Chứng này là khí phần nhiệt thịnh, cho nên sốt cao mà mặt đỏ, nhiệt ở lý có tân thì 
ra nhiều mồ hôi. Sốt cao ra nhiều mồ hôi thì rất khát, lưỡi vàng khô. Nhiệt nhiễu ở tâm thần 
thì nói mê nhảm, nhiệt cực sinh phong thì co quắp (sốt cao co giật).
Phép chữa: Thanh nhiệt sinh tân, thường dùng Bạch hổ thang.
Gia giảm:
- Nếu có kèm tức ngực nặng mình, khát nhưng uống không nhiều, rêu lưỡi trơn là
kiêm có thấp trọc, phải dùng thêm những vị thuốc thơm tho hoá thấp như Bội lan,
Hoắc hương. Có nói nhảm thì thêm vào Liên kiều, Mạch đông, lá tre non cuộn trong



nõn. Có co quắp thì thêm vào Địa long, Câu đằng.
- Nếu tà nhiệt đại thịnh, mồ hôi ra nhiều, mà thấy miệng khát, mạch hồng đại mà vô
lực là nhiệt thương tâm khí, có thể dùng những vị thuốc ích khí sinh tân như Tây
dương sâm, Hài nhi sâm, hoặc đổi dùng Vương thị thanh thử ích khí thang.
Bệnh cảm cúm, viêm não Nhật bản B thường xuất hiện chứng này, có thể theo phép này mà 
chữa.
b. Đàm nhiệt trở phế (đàm nhiệt vây ở phế)
Chủ chứng: Có đủ đặc trưng bệnh ở khí phần, kiêm thấy ho hắng, đau ngực, đờm vàng đặc, 
khí suyễn, mạch hoạt, sác.
Bệnh lý: Chứng này là tà nhiệt thương phế, nung đốt tân dịch mà thành đờm vàng. Đàm 
nhiệt vướng ở phế, phế mất tuyên giáng (mất sự thông xuống) thì ho hen đau ngực.
Phép chữa: Thanh phế tiết nhiệt, hoá đàm bình suyễn. Thường dùng Ma hạnh thạch cam 
thang gia Ngưu bàng tử, Đông qua nhân, Liên kiều, Hoàng cầm.
Gia giảm: Miệng khát, gia Lô căn, Thiên hoa phấn, tiện bí bụng trướng thì gia Đại hoàng, 
Qua lâu nhân.
Bệnh viêm phế quản cấp tính, viêm lá phổi, có biểu hiện chứng này có thể theo phép này mà 
chữa.
c. Vị thường thực nhiệt (nhiệt tại trường vị)
Chủ chứng: Sốt cao hoặc sốt về chiều, đại tiện bế kết hoặc ỉa chảy vàng, hôi, nước lỏng, 
vùng bụng trướng đầy, bụng đau sợ sờ, phiền thao (chân tay vật vã) nói mê nhảm, chân tay 
nhiều mồ hôi, chất lưỡi hồng, rêu lưỡi vàng khô, hoặc đen như than đâm nhọn lên,
mạch trầm, sác, hữu lực.
Bệnh lý: Chứng này là tà nhiệt vào lý cùng kết với tích trệ mà thành vị trường thực nhiệt.
Lý  nhiệt thịnh thì tân dịch thương, sẽ sốt cao hoặc sốt về chiều, chân tay nhiều mồ hôi, lưỡi 
hồng, rêu lưỡi vàng khô hoặc đen như than mà nhọn gai lên. Nhiệt nhiễu tâm thần thì nói 
nhảm; táo, phân kết lại ở trong ruột, thì vùng bụng trướng tức, bụng đau mà sợ sờ nắn, hoặc 
đại tiện bí kết, hoặc ỉa chảy nước lỏng vàng hôi.
Phép chữa: Tả hạ hết nhiệt, thường dung Đại thừa khí thang.
Gia giảm:
- Bụng trướng đau rất nặng, thêm dùng lượng nhiều ở vị Chỉ thực, Hậu phác.
- Đại tiện táo kết, thêm lượng dùng nhiều ở vị Đại hoàng, Mang tiêu.
- Miệng khô lưỡi táo nặng, thêm Sinh địa hoàng, Mạch đông.
Nói chung uống 1 – 2 thang, đạt được đi ỉa rồi, sẽ cải biến phép chữa theo chứng mà
dùng thuốc.
Thời kỳ giữa và thời kỳ cực thịnh của cảm cúm, viêm não Nhật bản B nếu thấy xuất hiện 
chứng này, có thể theo phép này mà chữa.
d. Khí phần thấp ôn (lý nhiệt hiệp thấp, thấp nhiệt nội uất)
Chủ chứng: Có đủ đặc trưng bệnh ở khí phần, kiêm có mình nặng, ngực tức, bứt rứt, vùng 
bụng trướng đầy, khát không muốn uống, tinh thần nhạt nhẽo, lạnh lẽo, nặng tai, tiểu tiện 
ngắn mà rít, đại tiện không sướng, lưỡi hồng, rêu lưỡi vàng trắng dày trơn, mạch huyền, 
hoãn. Có thể có kèm ỉa chảy hoặc da phát vàng, nốt chẩn hồng, bạch ám, hoặc xuất hiện 
thần mờ tối, nói nhảm mê.
Bệnh lý: Chứng này do thấp nhiệt vướng trệ ở khí phần gây ra, Bạch ám là nốt chẩn mồ hôi, 
là những hạt nhỏ xuất hiện trên mặt da như những nốt rôm trắng mà trong suốt, do thấp 
nhiệt uất ở trong, mồ hôi ra không thông mà sinh ra, thường xuất hiện ở da vùng gáy cổ, 
ngực bụng, phán đoán tiên lượng thì bạch ám lấy bọc nước no đầy sáng sủa là thuận, khô 
khan mà tối như than là nghịch. Thần mờ tối nói nhảm mà lưỡi hồng, rêu lưỡi vàng trắng 
dày trơn là thấp nhiệt hiệp với đàm trọc, che mờ tâm khiếu gây ra, nó khác với hôn mê do 



nhiệt nhập tâm bào.
Phép chữa: Thanh khí, hoá thấp, thường dùng Cam lộ tiêu độc ẩm.
Gia giảm:
- Nếu có sốt to, miệng khát, là nhiệt nhiều thấp ít, có thể thêm Thạch cao, Tri mẫu.
- Nếu phát sốt không cao, miệng không khát, là thấp nhiều nhiệt ít, có thể thêm Bội
lan, Bạch khấu nhân.
- Nếu vàng da, có thể thêm Nhân trần, Kê cốt thảo, Điền cơ hoàng.
- Lị tật có thể dùng đổi bằng Cát căn cầm liên thang.
- Có thần mờ tối, nói mê nhảm, có thể đổi dùng Xương bồ uất kim thang (Thạch
xương bồ, Uất kim, Sao Sơn chi, Liên kiều, Cúc hoa, Hoạt thạch, Đan bì, Đạm trúc
diệp, Ngưu bàng tử, Trúc lịch, Sinh khương trấp, Ngọc khu đan), để thanh nhiệt, hoá
thấp, trừ đờm khai khiếu.
Bệnh thấp ôn rất kéo dài, bệnh tình phức tạp, chứng đàm cũng rất nhiều, thấp là âm tà,
tính của nó dính vướng, dễ Thương dương khí, khi chữa nói chung không thể dùng quá vị 
thuốc hàn lương hoặc dùng lầm vị thuốc bổ béo.
Bệnh thương hàn ruột, bệnh xoắn trùng vàng da, viêm gan lây lan, khuẩn lỵ cấp tính, có 
biểu hiện chứng thấp ôn ở khí phần có thể theo phép này mà chữa.

Kinh nghiệm dùng phép bổ mẹ tả con
Bổ mẫu tả tử là nguyên tắc quan trọng nhưng không phải câu chấp bất cứ chứng
hư, chứng thực nào cũng một mực như thế.
Cần phải đánh giá đứng mức hư, thực.
Nếu Phế kim hư vừa th. chỉ cần bổ huyệt Thái uyên ( vừa là thổ huyệt mẹ của bản
kinh , vừa là du huyệt thay cho nguyên huyệt là vừa đủ với mức hư th. thôi).
Nếu hư nhiều mới phải bổ đến Thái bạch ở tỳ kinh. ( Thổ kinh thổ huyệt, huyệt mẹ
ở kinh mẹ).
Nếu mức thực vừa, chỉ cần tả Xích trạch ( huyệt con trên bản kinh). Khi nào thực
nhiều mới phải tả đến âm cốc ( huyệt con trên kinh con).
Bổ tả cũng cần hợp l. th. bệnh mới chóng khỏi , sức khỏe bệnh nhân mới chóng
hồi phục.

Kinh nghiệm dùng du, mộ
Khi bệnh c.n ở biểu dùng kinh huyệt ( nằm trên 12 kinh chính ) lúc bệnh đ.
vào phủ,tạng th. dùng huyệt Bối du( ở lưng) điều trị phần dương, gặp bệnh đ. lâu, vào đến
phần âm, dùng mộ huyệt để điều trị phần âm, đồng thời dẫn từ âm ra dương và điều h.a
âm dương. Đó là nguyên tắc.
Khi dùng Du và Mộ phối hợp chỉ châm hoặc là Bối du hoặc Mộ huyệt rồi dùng thủ
thuật đưa cảm giác từ Du đến Mộ hoặc Từ Mộ đến Du.
Như đau dạ dày đ. lâu mỗi khi lên cơn phía ( Vị du) đau sụn lưng chỉ châm vào
huyệt Trung quản cho đắc khí, đưa cảm giác vào dạ dày ra cả sau lưng để giải quyết đồng
thời vừa đau bụng vừa đau lưng hoặc bệnh nhân đang nằm sấp th. châm luôn vào Vị du
hướng cho cảm giác vào dạ dày đến cả vùng bụng th. đau lưng và đau bụng đều đỡ hẳn.
Viêm gan làm đau tức ở hạ sườn phải có thống điểm đến cả Can du châm huyệt can du,
đắc khí , hướng cảm giác chạy vào vùng gan cùng làm cho hết đau tức ở hạ sườn phải.



LỤC KINH BIỆN CHỨNG
Biện chứng của bệnh sốt thời khí (ôn nhiệt bệnh) nói chung có phân ra 3 loại:  Lục kinh biện 
chứng , Vệ khí doanh huyết biện chứng và Tam tiêu biện chứng. Căn cứ vào chứng mà ta 
hay gặp trên lâm sàng và những tài liệu gần đây hướng dẫn, khi chẩn trị bệnh truyền nhiễm, 
thường sử dụng Vệ, khí, doanh, huyết biện chứng, cho nên chúng ta đã giới thiệu điểm phía 
trên về Vệ khí doanh huyết biện chứng luận trị, ở đây chỉ thuật qua về Lục kinh biện chứng 
và Tam tiêu  biện chứng cung cấp cho người học tham khảo.
 
A. LỤC KINH BIỆN CHỨNG
Lục kinh bao gồm Thái dương kinh, Dương minh kinh, Thiếu dương kinh, Thái âm kinh, 
thiếu âm kinh và  Quyết âm kinh, vốn nó là tên gọi của kinh lạc, sau đó ngày xưa dùng nó 
để khái quát 6 giai đoạn biến hóa trong quá trình phát triển của bệnh Thương hàn , thành ra 
là cương lĩnh của biện chứng luận trị về bệnh Thương hàn.
 
1. Thái dương chứng :
Bệnh Thái dương chia ra làm 2 loại chủ yếu là “Kinh Chứng ” và “Phủ Chứng ”.
a. Thái dương kinh chứng là bệnh tà xâm phạm cơ biểu, lại chia ra làm 2 loại: “Trúng  
phong” và “Thương hàn”. Trúng phong là biểu hư, Thương hàn là biểu thực.
 - Bệnh Thái dương “Trúng phong”: thấy chứng phát sốt sợ gió, ra mồ hôi, đầu gáy cứng 
đau, mạch phù hoãn, biểu hư. Chữa thì dùng phép giải cơ phát biểu, lấy Quế chi  thang làm 
phương chủ yếu.

Quế chi thang  . Điều hòa Dinh vệ, Giải cơ
Quế chi 12g Bạch thược   12 g
Chích thảo 6 g Sinh khương12 g  Táo 4 trái
- Bệnh Thái dương “Thương hàn”: thấy chứng sợ lạnh, phát sốt, không có mồ hôi, xương 
khớp đau đớn, mạch phù khẩn, biểu thực, chữa thì dùng phép phát hãn giải biểu, lấy Ma 
hoàng thang làm phương chủ yếu.
Ma hoàng thang.  Tân ôn giải biểu
Ma hoàng  8g, Hạnh nhân 8g
Quế chi      12g,   Cam thảo   8g.
 b. Thái dương phủ chứng là nhân biểu tà chưa giải, Truyền  vào trong bàng quang gây 
nên. Có hai chứng hậu là Súc thủy và Súc huyết .
 Chứng Súc Thủy: là Tà khí  ở khí phận, nếu thấy chứng phát sốt, sợ gió, tiểu tiện không lợi, 
nhiều mồ hôi phiền khát muốn uống nước, nhưng uống vào thì nôn mữa , tiểu tiện không 
lợi, bụng dưới đầy mạch phù sác .
Ngũ linh tán  .  Hóa khí hành thủy
- Trư linh    - Bạch truật      
Trạch tả    - Phục linh         - Quế chi
Chứng Súc Huyết : là Tà khí  ở huyết  phận, biểu hiện lâm sàng  bụng dưới quặn đau đầy 
rắn, phát cuồng,  tiểu tiện lợi, đại tiện phân đen.
Đào nhân thừa khí.  Hoạt huyết trục ứ
- Đào nhân 12g   -Quế chi  8g   - Mang tiêu 8g
- Đại hoàng 12g  - Chích thảo  8g
 
2. Dương minh Chứng :
 Bệnh Dương minh do Thái dương truyền kinh mà đến, biểu hiện là vị trường thực nhiệt, 



phân làm 2 loại hình:
 a. Dương minh kinh chứng  có sốt cao, khát nhiều, ra mồ hôi, mạch hồng đại. Chữa dùng 
phép Thanh giải lý nhiệt, lấy Cắt căn thang  làm phương chủ yếu.
Cắt căn thang 
-Cắt căn         -Ma hoàng   -Quế chi -Bạch thược
 -Sinh cương   -Đại táo        -Cam thảo 
b. Dương minh phủ chứng có sốt về chiều, ra mồ hôi, bụng đầy mà cứng, đại tiện bí kết, 
nói nhảm, thần mờ tối, lần áo sờ giường, mạch trầm thực. Chữa dùng phép thông phủ tả 
nhiệt, lấy bạch hổ thang làm phương chủ yếu .
Bạch hổ thang
- Tri mẫu  - Cánh mễ
- Thạch cao - Cam thảo
Tùy thể bệnh có thể sử dụng các thang: Đại Thừa khí, Tiểu thừa khí và Điều vị thừa khí.
 
3. Thiếu dương chứng: ( bán biểu bán lý )
 Bệnh thiếu dương lấy chứng trạng chủ yếu là nóng rét qua lại (hàn nhiệt vãng lai), ngực 
sườn đầy tức, tâm phiền, hay nôn, miệng đắng họng khô, mắt hoa, rêu lưỡi trắng, mạch 
huyền. Bệnh ở khoảng giữa Thái dương và Dương minh, gọi là chứng đàm nhiệt bán biểu 
bán lý. Chữa dùng phép hòa giải biểu lý, lấy Tiểu sài hồ thang làm phương chủ yếu.
Tiểu sài hồ thang
  Sài hồ   huỳnh cầm  nhân sâm
  Bán hạ  Cam thảo  Đại táo
4. Thái âm chứng :
Bệnh Thái âm thường thấy từ 3 kinh dương chuyển biến mà đến, cũng có trường hợp ngoại 
tà trúng thẳng vào Thái âm. Ngoại tà vào lý hóa làm hàn thấp, thấy chứng tứ chi mệt mỏi, cơ 
bắp  đau ê ẩm, bụng trên trướng đầy, không nghĩ đến ăn uống, đại tiện ra lỏng, miệng không 
khát, lưỡi nhạt rêu trắng, mạch hoãn, bệnh Thái âm là tỳ hư hàn thấp. Chữa dùng phép ôn 
trung tán hàn, lấy Lý trung thang làm phương chủ yếu.
Lý Trung Thang
Nhân sâm  can khương     chích thảo    bạch truật
 Hoặc cỏ thể sử dụng  Tứ nghịch thang
Cam thảo,  Can khương Phụ tử
5. Thiếu âm chứng :
 Bệnh Thiếu âm là do các kinh khác chuyển đến, cũng có trường hợp trúng thẳng vào, là giai 
đoạn tâm thận hư suy nghiêm trọng. Chứng trạng chủ yếu là không sốt mà sợ lạnh, mạch vi 
tế,  nhưng muốn nằm ra giường (muốn ngủ không ngủ được, tựa như ngủ mà không ngủ), tứ 
chi quyết lạnh, tiểu tiện trong mà dài. Biểu  hiện lý hư hàn chứng
Chia ra làm hai thể bệnh
a. Hàn hóa   Sốt nhưng lại ớn lạnh, ẩu thổ, khát muốn uống nóng, nhưng không uống nhiều, 
tiểu trong nhiều, chân tay móp lạnh co quắp (dương hư, hư hàn  có khi có giả nhiệt) chỉ 
muốn ngũ. Pháp  trị phù dương ôn bổ;
Thang Ma hoàng phụ tử tế tân
 Ma hoàng   phụ tử  tế tân
b. Nhiệt hóa ( biến chứng từ thiếu âm) tiêu chảy . khát nước tâm phiền ngực đây, nằm 
không yên, đau họng , mọc mụt trong cổ họng ( âm hư) pháp trị dưỡng âm thanh nhiệt dung 
thang huỳnh liên a giao:
 Huỳnh Liên A Giao thang
  Huỳnh liên    huỳnh cấm,   bạch thược    kê tử hoàng  a giao



6.  Quyết âm chứng
   Bệnh Quyết âm  là giai đoạn cuối của bệnh thương hàn , giai đoạn cuối của chính tà đấu 
tranh nhau,giai đoạn phức tạp và nguy hiểm Chính khí không vững, âm dương không điều 
hòa. Chứng trạng chủ yếu là tứ chi quyết lạnh, nóng rét giao lẫn nhau, dưới thì đi lị, trên thì 
nôn ra tanh, miệng khát họng khô, mửa ra giun, bệnh ở Can và Tâm bào là chủ yếu, chứng 
hậu của bệnh tình rất là phức tạp, chữa phải cùng dùng ôn và thanh
 
 Có 4 loai bệnh cách: 
a.  Thượng nhiệt hạ hàn.
 Tiêu khát uông nước nhiều, khí xông lên ngực, vùng ngực đau nóng, (Thượng nhiệt) đói mà 
không muốn ăn , ăn vào thì nôn lãi , nếu công nhiều thì tiêu không cầm lại được. (Hạ hàn 
 hư hàn ở trung và hạ tiêu)
b. Quyết nhiệt thắng phục
 Quyết thắng nhiệt hoặc quyết nghịch không khỏi là bệnh đang tiến triển tiên lượng xấu
  Nhiệt thắng quyết hoặc quyết khỏi rồi nhiệt là chính khí đang hồi phục tiên lượng tốt, bệnh 
sắp khỏi .
c. Quyết nghịch: Tay chân lạnh giá.
Hàn huyết  Đổ mồ hôi nhiều, sốt không lui, bên trong co thắt , tay     chân đau nhức.
 Nhiệt quyết   Phần lý nhiệt, mạch đi hoạt.
 Hồi quyết  ăn vào nôn ra khó chịu, nôn ra lãi, mạch vi.
Tạng quyết  Người vật vã không yên da lạnh , mạch vi
d. Tiêu chảy nôn mữa
 Tiếu chảy Thấp nhiệt có mót rặn,
 Thực nhiệt phân dính lại, thức ăn đình trệ,  nói sảng   Hư hàn tiêu lợn cợn phân nhiều 
nước .
e. Trong quyết âm chứng hai loại bệnh cảnh chính là  Thượng nhiệt hạ hàn và Quyết nhiệt 
thắng phục Tủy chứng mà trị liệu. Nhiệt thì thanh, haj hàn thì ôn bổ, hàn nhiệt lẫn lộn thì 
phối hợp phép cứu, quyết lãnh thì hồi dương cứu nghịch bảo tồn âm dịch.  Phương thuốc 
chính là ô mai hoàn Ô mai hoàn. Gia giảm
Ô mai hoàn.
Ô mai  Tế Tân  Can khương  huỳnh liên   Đương Qui
Phụ Tử   Thục Tiêu   Quế chi  Nhân sâm  Huỳnh bá
 Quy luật truyền  biến nói chung của bệnh thương hàn: Dương kinh thường bắt đầu từ Thái 
dương, sau đó mới chuyển đến Dương minh hoặc Thiếu dương. Nếu chính khí bất túc, cũng 
có thể chuyển vào âm kinh. Âm kinh thường bắt đầu từ Thái âm, sau đó chuyển vào Thiếu 
âm, Quyết âm. Nhưng bệnh đã có thể phát ở dương, cũng có thể phát ở âm; đã có thể thuận 
kinh mà chuyển, cũng có thể vượt kinh mà chuyển (như bệnh Thái dương có thể chuyển vào 
Thái  âm). Có thể 2 kinh hợp bệnh (như Thái dương, Dương minh hợp bệnh), hoặc cũng có 
đồng  bệnh (như Thái dương, Thiếu dương đồng bệnh).
 



Các bài thuốc chữa chứng thiếu máu thiếu chất sắt

1. Đơn thuốc: 240g hà thủ ô.
Cách dùng: Hấp lên trên cơm, tam chưng tam sái (ba lần hấp, ba lần phơi), giã nát thành bột, 
mỗi ngày ăn 10-15g với nước sôi để ấm.
2.Đơn thuốc: Cả 1 cái dạ dày lợn.
Cách dùng: Đem dạ dày lợn xát muối, rửa sạch, khử hết dầu mỡ, cắt nhỏ, đặt lên nồi rang để 
sấy khô, giã nát, nghiền thành bột, đem bỏ vào bình đã sát trùng, mỗi ngày ăn 2 lần, mỗi lần 
15g, ăn liền hơn 1 tháng.

3.Đơn thuốc: 100g tiên hạc thảo, 30g đại táo.
Cách dùng: Sắc nước uống, mỗi ngày 3-5 lần

4.Đơn thuốc: 60g đương quy, 60g tử đan sâm.
Cách dùng: Nghiền chung thành bột, mỗi lần 3-6g, 1 ngày 2 lần, uống với nước sôi để ấm.

5.Đơn thuốc: 120g đương quy, 120g hoàng tinh.
Cách dùng: Dùng 60g rượu ngon hấp, sau đó phơi khô nghiền thành bột, trộn với mật làm 
thành viên, to như hạt ngô đồng, hàng ngày mỗi buổi sáng và tối đều uống 6-10g, khi đói 
bụng.

6.Đơn thuốc: 2 quả cà chua, 1 quả trứng gà.
Cách dùng: Luộc chín trứng gà, rồi ăn với cà chua, mỗi ngày 1-2 lần.

7.Đơn thuốc: 120g khoáng sản sắt, 30g sơn tra.
Cách dùng: Nghiền chung thành bột, mỗi lần 2-3g, mỗi ngày 1-2 lần

8.Đơn thuốc: 50g đại táo, 30g sơn tra.
Cách dùng: Sắc nước uống, mỗi ngày 2-3 lần.

9.Đơn thuốc: 15g cam thảo nướng, 12g đại táo.
Cách dùng: Sắc nước uống, mỗi ngày 2-3 lần.
10.
Đơn thuốc: 2 quả cà chua, 20g gan dê chín.
Cách dùng: Ăn hết 1 lần, mỗi ngày 1 lần.
11. 
Đơn thuốc: 120g gan gà, 20g mộc nhĩ đen.
Cách dùng: Nấu chín, mỗi ngày ăn 2-3 lần.
12.
Đơn thuốc: 2 quả trứng chim sẻ, 30g đậu đen.
Cách dùng: Sắc nước, uống canh, ăn trứng sẻ và mộc nhĩ, mỗi ngày 2-3 lần.
13.
Đơn thuốc: 250g nho, 250ml mật ong.
Cách dùng: Đem nho rửa sạch, dùng vải màn sạch bọc lại, vắt nước vào trong bát, rồi đem 



mật ong bỏ vào nồi đun sôi 2-3 phút, trộn hai thứ lại, mỗi lần ăn 15-30g, mỗi ngày 2-3 lần.
14.
Đơn thuốc: 240g rong tím, 50g huyết lợn.
Cách dùng: Ăn rong tím và huyết lợn xào trong nồi kim loại, mỗi ngày 1-2 lần.
15.
Đơn thuốc: 40ml nước ép cà rốt, 30g đường trắng.
Cách dùng: Trộn với nhau, uống hết 1 lần, mỗi ngày 1-2 lần.
16.
Đơn thuốc: 50g hà thủ ô, 30g ngũ vị tử, 30g đậu đen.
Cách dùng: Nghiền chung thành bột, mỗi lần 2-3g, mỗi ngày 2-3 lần.
17.
Đơn thuốc: 50g kê, 30g đậu đỏ nhỏ, 30g đường đỏ.Cách dùng: Nấu cháo ăn, mỗi ngày 2-3 x
18.
Đơn thuốc: 200g bí ngô già, 50g kê, 30g lạc nhân.
Cách dùng: Nấu cháo ăn, mỗi ngày 2-3 lần.
19.
Đơn thuốc: 30g ngó sen, 25g đương quy, 30g đường đỏ.
Cách dùng: Sắc nước uống, mỗi ngày 1-2 lần.
20.
Đơn thuốc: 30g đậu đen, 20g hoàng kỳ, 15g đương quy.
Cách dùng: Sắc nước uống, mỗi ngày 1-2 lần.

Chữa Chứng huyễn vựng

Huyễn vựng trong dân gian còn gọi là hoa mắt chóng mặt, bệnh nhẹ thì nhắm mắt lúc là 
khỏi, bệnh nặng thì kèm thêm vã mồ hôi, buồn nôn, ù tai, ngã lăn ra. Theo Đông y bệnh này, 
chứng hư thường do can thận âm hư, can huyết hư, thực chứng thì thường do can hỏa quá 
thịnh, can dương thượng cáng. 
Sau đây là một số bài thuốc Đông y chữa Chứng huyễn vựng
1.    
Đơn thuốc: Cùi của 3 quả ngân hạnh (bạch quả), cùi của 7 quả nhãn.
Cách dùng: Cùng hầm chín, mỗi buổi sáng ăn một lần.
2.    
Đơn thuốc: 30g định phong thảo (còn gọi là thiên ma, xích tiể Gastrodia clata).
Cách dùng: Ngâm rượu, cắt miếng, sấy khô, nghiền thành bột, mỗi lần 10g.
3.   
Đơn thuốc: 10g thiên ma (còn gọi là định phong thảo), 2 quả trứng gà.
Cách dùng: Đem thiên ma sắc trong một giờ, vớt bỏ bã, rồi bỏ trứng gà vào ninh ăn.
4.    
Đơn thuốc: 10g thiên ma, 20g xuyên khung.
Cách dùng: Nghiền chung thành bột, mỗi lần 3g, uống với nước sôi để ấm. Một ngày 2-3 
lần.
5.    
Đơn thuốc: 1 đĩa hoa hướng dương
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Cách dùng: Đem đĩa hoa bỏ hạt (tức là một cái vỏ không) thêm vào một lượng đường vừa 
phải, rồi đem sắc lấy nước uống.
6.    
Đơn thuốc: 60g rễ cây hướng dương
Cách dùng: Cắt ra, sắc lấy nước uống, mỗi ngày 1-2 lần.
7.    
Đơn thuốc: 250g sinh địa
Cách dùng: Sau khi ngâm, đem giã nát, bỏ thêm đường, đổ nước sôi vào, rồi ăn. Uống liền 
2-3 thang, mỗi ngày một thang.
8.    
Đơn thuốc: 600g nhân hạt bí đao
Cách dùng: Nghiền thành bột, mỗi lần dùng 30g, uống với nước sôi để ấm, một ngày 2 lần.

9.    
Đơn thuốc: 7 cái xác ve sầu
Cách dùng: Sắc nước uống, mỗi ngày 2-3 lần.
10.     
Đơn thuốc: 30g xuyên khung, 30g quả hòe.
Cách dùng: Nghiền chung thành bột, mỗi lần 6g, một ngày 2-3 lần, uống với nước trà.
11.     
Đơn thuốc: 18g thiên ma, 30g câu đằng
Cách dùng: Sắc nước uống, mỗi ngày 2-3 lần.
12.     
Đơn thuốc: 50g thiên ma, 60g câu đằng, 30g trần bì.
Cách dùng: Sắc lấy nước, chia uống 3 lần.
13.     
Đơn thuốc: 10g đỗ trọng sống, 12g hạ khô thảo.
Cách dùng: Sắc nước uống, mỗi ngày 1 thang, uống liền 3-4 thang.
14.     
Đơn thuốc: 3 cái cùi quả óc chó, 1 cuống sen tươi
Cách dùng: Giã nát, sắc lấy nước, uống trước khi ăn cơm.
15.     
Đơn thuốc: 750g lá dâu sương (nghiền thành bột), 180g vừng đen.
Cách dùng: Trước hết đem vừng hấp chín, giã nát, bỏ thêm bột lá dâu vào, trộn đều, 1 ngày 
3 lần, mỗi lần 6g, hòa với nước sôi ấm để uống.
16.     
Đơn thuốc: 120g ngũ vị tử (giã), 300g rượu trắng
Cách dùng: Ngâm 20-30 ngày, lọc bỏ bã, mỗi ngày sớm tối đều uống 1 chén.
17.     
Đơn thuốc: 15g gạo nếp, 6g phèn đen.
Cách dùng: Sắc nước uống, mỗi ngày 2-3 lần.
18.     
Đơn thuốc: 30g thạch cao, 0,6g châu sa.
Cách dùng: Thạch cao sắc lấy nước, hòa bột châu sa vào, mỗi ngày 1 thang, uống liền 3-4 



ngày.
19.     
Đơn thuốc: 6g vỏ đậu xanh, 30g lá dâu, 30g lá sen
Cách dùng: Sắc lấy nước uống thay nước chè.
20.     
Đơn thuốc: 12g sinh địa, 10g địa cốt bì, 10g mạch đông.
Cách dùng: Sắc nước uống, mỗi ngày 2-3 lần.
21.     
Đơn thuốc: 60g hạt nữ trinh, 30g cỏ nhọ nồi, 30g quả dâu.
Cách dùng: Nghiền chung thành bột, trộn mật làm viên to bằng hạt ngô đồng. Mỗi lần uống 
10 viên, uống với nước muối đun sôi, 1 ngày 3 lần.

Thận Bàng Quang
1)Triệu chứng (TC) : Đi tiểu nhiều lần, mỗi lần đi thường nước tiểu không thông, dòng 
tiểu nhỏ, đứt quãng hoặc nước tiểu nhỏ giọt, chất lư¬ỡi bình thư¬ờng hoặc hơi đỏ, rêu lưỡi 
trắng, mạch huyền hoãn. Chẩn đoán (CĐ) : Khí trệ huyết ứ.
Phép chữa (PC) : Thanh lợi hạ tiêu, hoạt huyết hóa ứ, nhuyễn kiên tán kết.
Phương (P) : Đại để đương hoàn [1] (Chứng trị chuẩn thằng).
Dược (D) : Đại hoàng, Sinh địa, Mang tiêu, Quy vỹ, Đào nhân, Xuyên sơn giáp, Nhục quế.
2)TC : Đi tiểu nhiều lần, có cảm giác đau khi đi tiểu, nước tiểu đục, đau vùng hạ vị, có thể 
kèm theo sốt, khát nước, táo bón, chất lưỡi đỏ, rêu lưỡi vàng, mạch hoạt sác.
CĐ : Thấp nhiệt hạ chú.
PC : Thanh nhiệt hóa thấp, thông lợi bàng quang.
 
P : Bát chính tán [2] (Hòa tễ cục phương; trị : thấp nhiệt dồn xuống, tiểu tiện vẩn đục mà đỏ, 
tiểu tiện vặt, đau niệu đạo, hoặc giỏ giọt, hoặc vít tắc không thông, đầy bụng; viêm nhiễm 
ống tiết niệu hoặc kết sỏi, Viêm thận cấp tính, viêm tuyến tiền liệt).
D : Xa tiền tử, Cù mạch, Chi tử, Mộc thông, Biển xúc, Đại hoàng, Hoạt thạch, 
Chích Cam thảo đều 8g. Sắc uống ngày 1 thang.

3)TC : Đi tiểu nhiều lần không thông, đau lưng mỏi gối, chóng mặt, ngủ hay mê, tinh thần 
mệt mỏi, sắc mặt nhợt, rêu lưỡi trắng, mạch trầm tế.
CĐ : Thận khí hư.
PC : Ôn dương, ích khí, bổ thận thông lâm.
P : Thận khí hoàn [3] (Kim quỹ yếu lược).
D : Thục địa 32g, Sơn thù, Hoài sơn đều 16g, Đan bì, Phục linh, Trạch tả đều 
12g, Nhục quế, Phụ tử chế đều 4g.
Hoàn tiêu u TXĐ [4]. Ngày 4 lần, mỗi 4 hoàn  khoảng 10g. Liệu trình : 2 tháng với u dưới 
25g; 3-4 tháng với u 25-35g; 4-6 tháng với u 35-45g; 6 tháng trở lên với u trên 45g.
Viên nang Tiêu u TXĐ [5] 500mg. Ngày 4 lần, mỗi lần 3-4 viên. Liệu trình : 2 tháng với u 
dưới 25g; 3-4 tháng với u 25-35g; 4-6 tháng với u 35-45g; 6 tháng trở lên với u trên 45g.

CD : Bổ thận thuỷ và mệnh môn hoả. Thận âm dương lưõng bổ.
CT : Người lớn tuổi thận thuỷ và mệnh môn hoả suy, đau lưng, mỏi gối, ù tai, tiêu chảy về 
sáng, …



D : Thục địa 32g, Sơn thù nhục, Sơn dược đều 16g, Đơn bì, Phục linh, Trạch tả đều 
12g, Phụ tử chế, Quế chi đều 4g. Tán, hoàn. Ngày 8-12g.
PG : Phụ tử, Quế chi là chủ dược, hợp bài Lục vị địa hoàng hoàn mà thành, trong âm cầu 
dương khiến thận âm dương lưỡng bổ.

-Nhục quế thay Quế chi thành Quế phụ bát vị hoàn.
-Bỏ Quế chi, thêm Nhục quế, Ngưu tất, Xa tiền tử thành Tế sinh thận khí hoàn.
KK : Những người thận âm hư không dùng.

Dược (D) : Tỳ giải, Nhục quế, Phá cố chỉ, Ba kích, Thạch hộc, Bạch tât lê, Nhục thung 
dung, Xuyên ô, Đào nhân đều 40g,Phục linh, Bạch truật đều 100g, Hoài sơn 120g. Tán, 
hoàn. Ngày uống 16-20g với rượu ấm.
P2 : An thận hoàn (Phổ tế phương).
CD : Bổ thận. chấn tinh, khư tà.
CTr : Tai ù, tai điếc do thận hư.
D : Hoài sơn 120g, Tỳ giải, Ba kích, Thạch xương bồ, Từ thạch, Nhục quế, Phá cố 
chỉ, Khương hoạt, Thạch hộc, Nhục thung dung, Bạch tật lê, Xuyên ô, Đào nhân đều 
40g, Phục linh, Bạch truật đều 100g. Tán, hoàn. Ngày uống 2 lần, mỗi lần 10g.

CD : Làm ấm hạ nguyên,mạnh lưng mạnh gối, giúp khí huyết lưu thông.
D : An tức hương 200g, Bổ cốt chỉ sao sơ 120g, Phụ tử, Ngưu tất, Quế tâm, Lộc nhung sao 
hơi vàng đều 80g, Mật ong400ml. An tức hương tán nhuyễn, thêm Mật ong cô thành cao, 
trộn với các vị thuốc khác đã tán thành bột, làm hoàn 8g. Ngày uống 2 viên với rượu ấm 
khi đói.

CD : Bổ hoả, trợ dương, tán hàn, hành khí.
CTrị : Thận hư hàn, lưng gối đau, liệt dương, tiểu nhiều, không muốn ăn uống, xương khớp 
yếu, đứng ngồi không có sức, bàng quang bị yếu lạnh, vùng rốn và bụng đầy trướng.
D : Ba kích, Thạch hộc, Phụ tử, Nhục thung dung, Lộc nhung, Thục địa, Lưu hoàng đều 
30g, Thự dự, Sơn thù, Trạch tả,Binh lang, Đơn bì, Quế tâm, Bạch linh, Hoàng 
kỳ, Tục đoạn, Tiên linh tỳ, Chỉ xác, Nhân sâm, Xà xàng tử, Mộc hương,Phúc bồn 
tử, Viễn chí, Ngưu tất đều 22g. Tán, hoàn mật. Ngày uống 16-20g với rượu nóng lúc đói.

CD : Bổ thận dương, mạnh gân xương, giữ tinh khí lại.
CTr : Thận khí hư yếu. âm nang lở ngứa, tiểu đục, liệt dương.
D : Ba kích, Hoài sơn, Sơn thù, Đỗ trọng, Ngũ vị tử, Tục đoạn, Ích trí nhân, Xà sàng 
tử, Viễn chí, Ngưu tất, Thỏ ty tử đều 30g, Nhục thung dung 60g. Tán, hoàn mật. Ngày uống 
30 viên với rượu ấm.

CD : Bổ hoả, ôn dương, trục hàn.
CTr : Thận dương suy.
D : Hồ lô ba 60g, Phụ tử, Lưu hoàng đều 40g, Quế, Binh lang, Hồi hương đều 20g. Tán , 
hoàn bằng hồ rượu chưng với miến, mỗi viên 4g. Ngày uống 8-12g.

CD : Ôn thận tráng dương.
CTr : Nguyên khí bị hư hàn, di tinh, hoạt tinh, tay chân lạnh, tiêu lỏng.
D : Chung nhũ thạch, Dương khởi thạch, Phu tử. Thạch tán bột, Phụ tử nấu làm hồ, mỗi viên 
4g. Ngày uống 8-12g với nước cháo, lúc đói.



CD : Bổ thận, cố tinh, ninh thần.
CTr : Hư lao, nguyên khí hư yếu,di tinh, hoạt tinh, lưng đau.
D : Bạch Long cốt, Bổ cốt chỉ sao, Nhục thung dung tẩm rượu đều 40g, Thỏ ty tử, Cửu 
tử đều 20g. Tán bột, hoàn với hồ bằng rượu chưng miến. Ngày uống 8-12g với rượu, 
lúc đói.
CD : Ôn bổ thận dương, hoá khí, hành thuỷ.
CTr : Thận khí suy, lưng đau, chân yếu, tiểu nhỏ giọt không thông.
D : Bạch truật 480g, Nhục quế 240g, Can địa hoàng, Phục linh, Trạch tả đều 120g. Tán. Mỗi 
lần dùng 2-4g uống với nước cháo.

CD : Ôn bổ thận dương, khu trục hàn thấp.
CTr : Tay chân nặng, chân yếu, đau lạnh trong xương tuỷ.
D : Thảo ô, Ô đầu đều 80g, Mã tiên tử, Xà sàng tử, Ngô thù du, Thiên tiên tử đều 
120g, Phòng phong 240g. Thảo ô 1 củ chẻ 3, dùng 80g muối chưng 1 ngày, sấy khô. Các vị 
thuốc khác sao cho bốc khói lên, bỏ ra để xuống đất. Tán. Mỗi lần uống 4g với nước chín 
lúc đói.

CD : Bổ thận, cố sáp.
CTr : Hạ hư, bào cung lạnh, tiểu đục, nước tiểu như nước vo gạo.
D : Mẫu lệ, Ngũ vị tử, Cửu tử sao, Bạch linh, Bạch thạch chỉ, Thỏ ty tử chưng rượu, 
sinh Long cốt, Tang phiêu tiêuchưng rượu, lượng đều nhau, Tán, hoàn bằng rượu. Mỗi lần 
uống 8-12g với rượu hoặc nước muối loãng, lúc đói.

CD : Lý tỳ, đạo thấp, cố tinh.
CTr : Di tinh, mộng tinh.
D : Mẫu lệ, Liên tu đều 6g, Xa tiền tử 12g, Hoàng bá 20g, Hoài sơn 40g, Bạch 
linh, Phục thần, Bạch truật, Liên nhục đều 80g, Khiếm thực 160g.Tán. Hoàn bằng hat 
ngô đồng với nước sắc Kim anh tử. Mỗi lần uống 20-30 viên với rượu ấm.

CD : Bổ thận tráng dương, tán hàn hành khí.
CTr : Nam giới nguyên tạng bị hư hàn.
D : Ô mai 2 quả, Xạ hương 0,3g, Huyết kiệt, Nhũ hương, Hùng hoàng, Dương khởi 
thạch đều 6g, Hắc tích, Thạch liên tửđều 15g, Hắc Phụ tử 30g, Thạch yên tử 1 cặp. Tán, 
hoàn, mỗi lần uống 20 viên lúc đói, với nước sắc Ngũ hương thang.

CD : Bổ nguyên khí, tráng gân cốt, sáng mắt, đen râu tóc.
CTr : Thận dương hư suy.
D : Phụ tử, Ba kích đều 15g, Hồi hương sao 30g, Trần bì, Thục tiêu, Bổ cốt 
chỉ, Thanh diêm, Thanh bì, Ngưu tất đều 300g. Các vị tán bột, Thận dê 1 cặp, bỏ màng, bỏ 
gân, thái chưng với 240ml rượu cho nhừ, nghiền nát trộn với thuốc bột làm hoàn. Mỗi lần 
uống 12g với rượu ấm hoặc nước muối lúc đói.

CD : Ôn bổ thận dương, noãn trung, tán hàn, hành khí, giảm đau.
CTr : Hạ nguyên hư hàn.
D : Bổ cốt chỉ sao sơ, Phụ tử, Thanh bì, Binh lang, Ngưu tất, Quế tâm, Lộc 
nhung, Lưu hoàng, Xuyên tiêu, Mộc hương,Can khương, Nhục đậu khấu, Nhục thung 
dung đều 30g. Các vị thuốc tán bột. Dùng 5 cặp bạch dương thận, bỏ màng và gân, cho 
thuốc bột vào, chưng cho nhừ, bỏ thuốc ra, nghiền nát thành viên. Mỗi lần uống 12g với 



rưọu ấm lúc đói.

CD : Ôn bổ thận dương, hành khí, giảm đau.
CTr : Ngũ lao, thất thương, lưng đau, chân bước đi không có sức, tỳ vị không hoà, thận khí 
suy, mồ hôi trộm, mộng tinh.
D : Bổ cốt chỉ sao sơ 150g, Thục địa, Mộc hương đều 90g, Hùng hoàng, Bạch Đinh 
hương đều 60g, An tức hương 30g. Tán bột, trộn mật làm hoàn. Mỗi lần uống 15g với rượu 
ấm lúc đói.

CD : Ôn bổ thận dương, noãn tỳ, ích phế.
CTr : Hư lao.
D : Thỏ ty tử 120g, Thương truật 60g, Hồi hương 45g, Đỗ trọng, Hoài sơn, Ích trí nhân, Phá 
cố chỉ sao thơm đều 30g. Các vị tán bột, trộn mật làm hoàn. Mỗi lần uống 16-20g với rượu 
ấm hoặc nước muối, lúc đói.

CD : Bổ thận, ích tỳ, cố sáp hạ nguyên, trừ thấp.
CTr : Do tửu sắc quá sức làm cho hạ nguyên bị hư cấp, chân yếu, tiểu nhiều, dịch hoàn 
ngứa.
D : Thỏ ty tử, Ngũ vị tử đều 150g, Hồi hương, Hoài sơn, Thạch liên nhục đều 
60g, Bạch Phục linh 30g.Tán bột, trộn hồ làm hoàn. Ngày uống 12-16g với rượu ấm hoặc 
nước muối lúc đói

CD : Bổ ích mệnh môn hoả.
CTr :Khí huyết khô kiệt, gầy ốm, răng rụng, tiếng nói yếu, mỏi mệt.
D : Thạch lưu hoàng 640g, Ruột già lợn 60-90cm. Rửa sạch ruột heo, nhồi thuốc vào nấu 
chín. Bỏ ruột đi lấy thuốc phơi khô, tán bột làm hoàn 10g. Ngày uống 2 hoàn.

CD : Bổ thận dương, ích tâm tỳ.
CTr : Hư lao, suy nhược, lưng đau, chân đau, thần chí mê muội, tay chân không có sức, hay 
hoảng sợ.
D : Thục địa, Thỏ ty tử, Chung nhũ thạch đều 60g, Ngưu tất 45g, Tỳ giải, Thự 
dự, Ba kích, Sơn thù, Trạch tả, Cẩu tích, Đỗ trọng, Chỉ thực, Hoàng kỳ, Ngũ vị tử, Quế 
tâm, Tục đoạn, Nhân sâm, Xa tiền tử, Lộc nhung, Thạch hộc, Phục thần, Thiên hùng, Xà 
sàng tử, Phúc bồn tử, Phòng phong, Viễn chí bỏ lõi, Nhục thung dung, Cam thảo nướng hơi 
đỏ đều 30g. Các vị thuốc tán bột, trộn với mật làm hoàn. Mỗi lần uống 12-16g với rượu ấm 
lúc đói.

CD : Bổ thận ôn dương, cường tráng gân cốt.
CTr : Hư lao, gối lanh, gối đau, hạ nguyên bị tổn thương.
D : Can tất, Phụ tử, Trạch tả, Thục địa, Quế tâm, Tục đoạn, Sơn thù nhục, Nhục thung 
dung đều 30g, Cẩu tích, Đỗ trọng,Ngưu tất đều 45g, Thỏ ty tử 60g.

CD : Bổ thận, ôn dương, mạnh gân, cố sáp.
CTr : Bàng quang bị lạnh, suy yếu, đùi đau, bụng đau, đau lan đến lưng, tai ù, mắt hay chẩy 
nước, tiểu nhiều, tiểu đục, mặt xám đen.
D : Đỗ trọng, Từ thạch, Ngũ vị tử, Hoàng kỳ đều 120g, Bạch truật, Bạch Thạch anh đều 
100g, Bạch Phục linh 60g. Tán bột. Mỗi lần dùng 16g, sắc với 100ml nước còn 70ml, uống 
ấm lúc đói.



CD : Ôn bổ thận dương, ích phế, an thần, tán hàn, giảm đau.
CTr : Thận khí hư, hơi thở ngắn, ngực đau, sườn đau, lưng đau, chân đau, nhìn không rõ, 
gầy ốm, cơ thể không có sức.
D : Nhục thung dung 90g, Thục địa 60g, Ba kích 40g, Phụ tử, Mẫu lệ, Thỏ ty 
tử, Lộc nhung, Bổ cốt chỉ, Chung nhũ thạch,Quế tâm, Trầm hương, Thiên hùng đều 
30g, Thạch hộc 15g, Thự dự, Thạch vi, Đương quy, Bá tử nhân, Bạch Phục linh,Bạch Thạch 
anh, Ngũ vị tử, Hoàng kỳ, Xuyên tiêu, Xà sàng tử, Tất trừng già, Viễn chí bỏ 
lõi, Thạch trường sinh đều 1,2g. Các vị tán bột, trộn mật làm hoàn. Mỗi lần uống 12g vối 
rượu ấm lúc đói, trước bữa ăn.

CD : Bổ thận tráng dương, ích tỳ, noãn tung, hành khí, giảm đau.
CTr : Hư lao, lưng đau, chân lạnh, gân xương yếu, gầy ốm.
D : Chung nhũ phấn, Thiên hùng, Ba kích đều 45g, Phụ tử, Nhục quế, Ngưu tất, Hậu 
phác, Nhân sâm, Hồi hương, Bạch truật, Mộc hương, Đương quy, Đinh hương, Trầm 
hương, Thạch long nhục, Thự dự, Sơn thù, Từ thạch, Thục địa, Thỏ ty tử, Xạ hương, Tục 
đoạn, Tiên linh tỳ, Thạch hộc, Thiên môn, Nhục thung dung đều 30g. Tán bột, trộn mật làm 
hoàn. Mỗi lần uống 12g với rượu ấm.

CD : Bổ thận cố tinh.
CTr : Thận hư, lưng đau chân yếu, chóng mặt, tai ù, mắt hoa, sợ hãi, di tinh, liệt dương.
D : Cẩu tích, Thỏ ty tử, Nữ trinh tử, Kim yêu tử, Dâm dương hoắc đều 12g. Tán bột làm 
phiến 0,8g. Ngày uống 3 lần, mỗi lần 5 phiến.

CD : Bổ thận cử dương.
CTr : Thận dương hư, liệt dương.
D : Hà mễ 1 cân, Cáp giới 1 con, Thục tiêu, Hồi hương đều 160g. Dùng muối và rượu sao 
với thuốc rồi lấy Hồi hươngcho vào, trộn đều. Mỗi lần uống 4g với rượu, lúc đói.

CD : Tư bổ thận âm, bổ can huyết.
CTr : Can thận âm hư, lưng đau gối mỏi, chóng mặt, mắt hoa, tai ù, trong tai như tiếng ve 
kêu, mồ hôi trộm, di tinh, nóng trong xương, nóng về chiều, răng đau do hư hoả bốc lên, 
tiêu khát, họng đau. D : Thục địa 32g, Hoài sơn, Sơn thù nhục đều 16g, Đơn bì, Phục 
linh, Trạch tả đều 12g.

D : Dâm dương hoắc 20g, Bạch linh 10g, Sinh khương 5g, Đại táo 3 quả. Sắc uống trong 
ngày.
P29 : Tiên linh tỳ tửu
D : Dâm dương hoắc 60g, Bạch linh 30g, Đại táo 9 quả. Đun 4 nước, bỏ bã, gộp chung, cô 
sệt, ngâm rượu, thêm 100g Mật ong. Ngày uống1/3 lượng trên, liên tục trong 1 tháng.

D : Thỏ ty tử, Nhục thung dung, Ngũ vị tử, Viễn chí đều 30g, Sà xàng tử 40g. Tán, hoàn, 
uống lúc đói. Ngày 3 lần, mỗi lần 2g.

D : Sinh địa ngâm rượu sấy khô 40g, Nhục quế 8g, Cam thảo 20g, BTV 8g, Hàn thái 20g. 
Tán. Ngày 3 lần x 10g sau ăn.

D : Sà sàng tử, Thỏ ty tử, Ba kích, Nhục thung dung đều 20g, Viễn chí, Ngũ vị tử đều 10g. 
Tán. Mỗi ngày 2g, pha rưọu uống, uống cùng rượu. Liệu trình 20 ngày.



D : Nhục thung dung, Thỏ ty tử, Sà sàng tử, Viễn chí đều 40g. Tán, hoàn. Ngày 3 lần x 10g. 
Trị nam dương nuy không cử, nữ âm bế.

D : Kỷ tử, Thạch xương bồ, Thỏ ty tử. Tán, hoàn. Ngày 3 lần x10g. Liệu trình 30 ngày.

D : Phục linh, Thạch xương bồ, Sơn thù nhục, Qua lâu căn, Thỏ ty tử, Ngưu tất, Xích thạch 
chi đều 40g, Can địa hoàng70g, Tế tân, Phòng phong, Tục đoạn, Sà sàng tử, Đỗ trọng, Nhục 
thung dung, Thạch hộc, Ba kích, Thiên hùng, Bát thực. Tán, hoàn với mật ong, viên 10g. 
Ngày 3 lần x 3 viên. Kiêng thịt lợn, thịt dê, uống nước lạnh.

D : Dâm dương hoắc, Thỏ ty tử, Nhục thung dung, Viễn chí, Tiên mao, Ba kích, Kỷ tử đều 
10g, Ngũ vị tử, Bạch linh, Xà sàng tử, Thạch xương bồ đều 5g. Sắc nước 3 lần, lần cuối 
thêm 1 chén 30ml rượu, gộp chung chia 3 lần uống trong ngày.

D : Dâm dương hoắc 120g, Tiên mao, Thạch xương bồ đều 40g cùng chiết xuất, Thỏ ty 
tử, Nhục thung dung, Ngũ vị tử,Viễn chí, Sà sàng tử đều 10g, Ba kích , Kỷ tử đều 20g. Sao, 
tán, cùng bột chiết xuất của Dâm dương hoắc, Tiên mao, Thạch xương bồ đóng nang cứng 
500mg được khoảng 180 viên. Ngày 3 lần, mỗi lần 2 viên 500mg. Đủ dùng trong 1 tháng.

Chứng mỡ máu cao / chứng tăng lipit máu là chứng rối loạn vận chuyển lipit trong máu và  
từ máu vào tổ chức, là 1 trong 5 loại của rối loạn chuyển hóa lipid (hấp thu và bài xuất  
lipid, vận chuyển lipid trong máu và từ máu vào tổ chức, chuyển hóa lipid trong tổ chức mỡ,  
nhiễm mỡ và thoái hóa mỡ, rối loạn chuyển hóa trung gian lipid): 

1)Triệu chứng (TC) 1: Bụng đầy tức, người nặng nề, da và khoang mắt có ban màu vàng, 
buồn nôn, ăn uống kém, tiểu vàng, rêu lưỡi vàng/vàng nhớt, mạch hoạt sác.
Chẩn đoán (CĐ): Thấp nhiệt uất kết.
Phép chữa (PC): Thanh thấp nhiệt ở lý ( kiện tỳ lợi thấp, thanh nhiệt lợi thuỷ).

Dược (D): Quyết minh tử 15g (thanh can, sáng mắt, lợi thuỷ, thông tiện), Hà 
diệp, Cúc hoa đều 12g, Nhẫn đông đằng (DâyKim ngân) 15g (thanh nhiệt lợi thấp), Phục 
linh, Mễ nhân đều 15g (kiện tỳ lợi thấp), Trạch tả 12g, Râu ngô (Ngọc mễ tu) 10g (thanh 
nhiệt lợi thuỷ).

PC: Thanh nhiệt lợi thấp.
D: Bạch truật, Bạch linh, Trư linh, Trạch tả, Nhẫn đông đằng, Ý dĩ đều 10 
-15g, Hà diệp, Cúc hoa, Râu ngô đều 10 -12g,Hoạt thạch 20 -30g (sắc trước), Cam thảo 4g, 
sinh Thảo quyết minh 20g. Mỗi ngày một thang sắc chia đều uống trong ngày

CĐ: Khí trệ huyết ứ.
PC: Lý khí hoạt huyết hoá ứ.
D: Sinh địa, Đương quy, Bạch thược đều 12 -16g, Đào nhân, Ngưu tất, Sài hồ đều 10 
-12g , Đan sâm 12g, Hồ hoàng,Sung uý tử, Chỉ thực, Hương phụ, Xuyên khung đều 8 -10g. 
Mỗi ngày một thang sắc chia đều uống trong ngày.

2)TC: Béo, chóng mặt, khi nóng vội mệt mỏi càng tăng, ngực bứt rứt, hơi thở ngắn, ăn uống 



nhiều, tiện bí, chất lưỡi đỏ xỉn, mạch huyền tế. Cholesterol 320mg%, betalipoprotein 1578 
mg%, Triglycerid 96mg%.
CĐ: Can thận âm hư, khí trệ huyết ứ.
PC: Ich âm hoá ứ.
D: Kỷ tử, Hà thủ ô, Thảo quyết minh, Sơn tra đều 15g, Đan sâm 20g. Ngày 1 thang, sắc 
uống thay trà.

TC: Thể trọng tăng, đầu váng, mất ngủ, mộng mị, chóng quên, tứ chi tê dại. Chol > 300mg
%, betali > 700 mg%, Tri > 120 mg%

CĐ: Thận can âm hư.

PC: Tư bổ can thận.

D: Đan sâm, Hà thủ ô, Hoàng tinh, Trạch tả, Sơn tra đều 15g. Ngày 1 thang, sắc chia 3 lần 
uống sau bữa ăn.

TC: Bụng trướng, ăn kém, người nặng nề, phù thũng, tiểu ít, đại tiện hơi nát, lưỡi bè, rêu lư-
ỡi trắng nhớt, mạch hoạt.
CĐ: Tỳ hư thấp thịnh.
PC: Kiện tỳ, hoá đàm, trừ thấp (kiện tỳ khu đàm, thanh nhiệt táo thấp).
D: Thương truật 9g (kiện tỳ táo thấp giải uất- tác dụng bổ sung cho sự không đủ-bất túc của 
tỳ khí, biến hoá cái dư thừa của thấp đàm), Nhân trần, Hắc Sơn chi, Hoàng bá đều 9g (thanh 
nhiệt tả hoả lợi thấp).

TC: Người mệt mỏi, lưng mỏi gối mềm, tai ù, bụng chướng, ăn kém, mắt hoa, kinh nguyệt 
không đều, tiểu ít, phù thũng, rêu lưỡi trắng mỏng, mạch trầm tế.
CĐ: Tỳ thận đều hư.
PC: Kiện tỳ bổ thận (bổ mà không nhớt, khu ứ mà không khắc phạt).
D: Tang ký sinh, Dâm dương hoắc, Trạch tả, Ngọc trúc đều 15g (bổ âm dương của 
thận), Sung uý tử, Sơn tra đều 15g (hoạt huyết hành trệ).

TC: Lưng gối đau mỏi, ngũ tâm phiền nhiệt, hình gầy, hay mệt, đầu choáng tai ù, tự ra mồ 
hôi, miệng khô họng ráo, lưỡi đỏ ít rêu, mạch tế sác.
CĐ: Can thận âm hư.
PC: Tư dưỡng can thận.
D: Thục địa 32g, Hoài sơn, Sơn thù đều 16g, Đơn bì, Phục linh, Trạch tả, Kỷ tử, Cúc 
hoa đều 12g; + Sơn tra, Quyết minh tử đều 12g.
Châm cứu (CC): Can du, Thận du, Huyền chung, Dương lăng tuyền.

TC: Đau 2 mạng sườn, đau không cố định, mệt mỏi, ăn kém, tinh thần bất định, đại tiện lỏng 
nát, kinh nguyệt không đều, quanh vú chướng đau, rêu lưỡi mỏng nhờn, mạch huyền.
CĐ: Can uất tỳ hư.
PC: Sơ can giải uất, kiện tỳ dưỡng huyết.
D: Bạch thược, Bạch truật, Bạch linh, Sài hồ, Đương quy đều 20g, Bạc hà, Gừng 
sống lùi, Cam thảo đều 10g; + Sơn tra,Quyết minh tử đều 12g.
CC: Can du, Tỳ du, Chương môn, Trung quản, Thiên khu, Túc tam lý.



TC: Người bứt rứt, dễ cáu, đau đầu, váng đầu, miệng khô họng ráo, mặt đỏ mắt đỏ, tiểu 
vàng, đại tiện khô táo, rêu lưỡi vàng nhớt, mạch huyền.
CĐ: Can uất hoá hoả.
PC: Thanh can tả hoả, kiện tỳ khư đàm, hoạt huyết thông ứ.
D: Cúc hoa 40g (bình can hoả, tắt nội phong), Bạch truật 10g, Cát cánh 8g, Tế tân, Phòng 
phong, Phục linh, Mẫu lệ, Nhân sâm đều 3g.

CĐ: Tỳ hư đàm thấp.
PC: Kiện tỳ hoà vị hoá đàm trừ thấp.(táo thấp thì đàm tự hoá, lý tỳ thì đàm vận hành)
D 1: Đảng sâm 24g, Bạch truật, Bạch linh đều 12g, chích Cam thảo 6g, Trần bì, Bán 
hạ, Mộc hương, Sa nhân đều 6g;Bạch phàn 2g (tán bột hoà uống), Uất kim 10g; + Chỉ 
thực 10g, Trúc nhự 12g. Mỗi ngày một thang sắc chia đều uốngtrong ngày.
9)TC: Hình thể béo phệ, hay ăn các chất bổ, ngọt, béo; đầu nặng căng chướng; bụng ngực bĩ 
tức, buồn nôn hoặc nôn khan, miệng khô không khát, chân tay gầy gò, chi thể nặng nề tê 
mỏi (ma mộc), bụng chướng, rêu lưỡi nhờn nhuận, mạch huyền hoạt.

CĐ: Đàm thấp nội trở.
PC: Kiện tỳ hoá đàm trừ thấp.
CC: Nội quan, Phong long, Trung quản, Giải khê.
D: Bán hạ, Trần bì đều 20g, Thương truật 25g, Hậu phác 15g, Cam thảo 6g. Mỗi ngày một 
thang sắc chia đều uống trong ngày.

D: Bán hạ, Trần bì đều 20g, Khương hoạt, Phòng phong, Độc hoạt, Cảo bản, Mạn 
kinh tử, Phục linh đều 12g, Xuyên khung 8g, Cam thảo 6g. Mỗi ngày một thang sắc chia 
đều uống trong ngày.

TC: Tim ngực đau, người béo mập, cơ thể chân tay nặng nề tê mỏi; chất lưỡi tía xám hoặc 
có điểm ứ, rêu lưỡi nhờn, mạch huyền hoạt hoặc sáp.
CĐ: Đờm ứ giao trở.
PC: Kiện tỳ hoá đờm, hoạt huyết khư ứ.

CC: Trung quản, Phong long, Huyết hải, Hành gian.
PC: Ôn hoá đàm thấp, dưỡng can trừ phong

D: Quế nhục, Chế Nam tinh, Quyết minh tử, Nhộng tằm, Vỏ đậu đen hạt to, chế thành viên. 
Ngày 3 lần, mỗi lần 4-6 viên 2g. Liệu trình 1 tháng.

CĐ: Thấp uất thành nhiệt
PC: Thanh nhiệt lợi thấp giải uất.
D: Chi tử 12g, Hoàng liên 6g, Bán hạ, Trần bì đều 20g, Phục linh 12g, Cam thảo 6g. Mỗi 
ngày một thang sắc chia đều uống trong ngày.

TC: Hình thể tráng thực, đại tiện bí kết, ngực tâm phúc chướng, đầu căng chướng, thường 
cảm thấy đau giật, tính tình cáu gắt, miệng đắng tâm phiền, mặt hang mắt đỏ, chất lưỡi 
hồng, rêu lưỡi vàng nhờn, mạch huyền hoạt có lực.
CĐ: Đàm nhiệt phủ thực.
PC: Thanh nhiệt, hoá đàm, thông phủ.
P: Tiểu hãm hung thang [12] hợp Tăng dịch thừa khí thang [13] gia giảm.



CC: Phế du, Xích trạch, Phong long, Đại trường du, Hợp cốc, Khúc trì.
CĐ: Người hư yếu hiệp nhiệt.
PC: Ich khí kiện tỳ, trừ đàm.

D: Đảng sâm 24g, Bạch linh, Bạch truật đều 12g, Cam thảo 8g, Trần bì, Bán hạ đều 10g; 
+ Sơn tra, Quyết minh tử sao đều 12g. Mỗi ngày một thang sắc chia đều uống trong ngày.
GG:
-Hiệp nhiệt, thêm: Chi tử 12g, Hoàng liên 6g;
-Hiệp hàn, thêm: Can khương, Phụ tử đều 6g.
TC: Lưng gối mỏi mệt, chi lạnh sợ lạnh, tinh thần không thư thái, mặt phù chi nặng, chân 
tay không có sức, đại tiện lỏng nát, đái đêm nhiều, chất lưỡi bệu nhợt, rìa lưỡi có hằn răng, 
rêu lưỡi trắng dày, mạch trầm trì.
CĐ: Tỳ thận dương hư.
PC: Ôn bổ tỳ thận.
CC: Tỳ du, Trung quản, Chương môn, Thần khuyết, Túc tam lý, Mệnh môn, Quan nguyên.

CĐ: Tỳ thận lưỡng hư.
PC: Bổ thận kiện tỳ.
D: sinh Hà thủ ô đỏ, Nữ trinh tử, Sinh địa, Vừng đen đều 10-12g, Thỏ ti tử 12-15g, Tiên linh 
tỳ, Bạch truật đều 10g, Bạch linh 12g, Trạch tả 10-15g. Mỗi ngày một thang sắc chia đều 
uống trong ngày.
Dùng chung cho Hội chứng tăng lipid máu:
P: Giáng chỉ ẩm [4] (Thiên gia diệu phương).
D: Sơn tra, Hà thủ ô, Kỷ tử, Đan sâm đều 20g, Quyết minh tử sao 15g. Ngày 95g sắc uống . 
Liệu trình 90 ngày.
Điều trị theo týp
Công dụng (CD): Hạ thấp Cholesterol và Bêtalipoprotein nhưng tác dụng không ổn định.
Chủ trị (CT): Mỡ máu cao 
D: Hà diệp, Sơn tra đều 24g, Tang ký sinh, Uất kim, Thảo quyết minh đều 15g, Hà thủ 
ô 12g. Nấu thành cao lỏng 50ml, chia thành 2 lần uống trong ngày

CD: Hạ cholesterol, hạ Triglycerid không rõ ràng.
D: Thảo quyết minh 30g, Hà thủ ô 15g, Kỷ tử 10g. Sắc chia 2 lần uống trong ngày. Liệu 
trình 2 tháng.

CD: Hạ Cholesterol rõ.
D: Sơn tra 6g, Mao đông thanh 60g. Sắc uống trong 24 giờ.

D: Uất kim 700g (làm tăng tiết mật làm bài tiết cholic acid, sản vật chuyển hoá của 
cholestérol ra ngoài bằng đường ruột),Bạch phàn 300g (thu liễm làm giảm hấp thu thành 
phần mỡ cholestérol); tán bột mịn tẩm nước làm hoàn. Ngày 3 lần mỗi lần 6g, uống sau bữa 
ăn. Người bệnh dạ dày–tá tràng không được dùng.

CD: Ôn hoá đàm thấp, dưỡng can trừ phong;
CT: Mỡ máu cao thể đàm thấp.
D: Quế nhục, Chế Nam tinh, Quyết minh tử, Nhộng tằm, Vỏ đậu đen hạt to, chế thành viên 
1g. Ngày 3 lần, mỗi lần 4-6 viên. Liệu trình 1 tháng.



CD: Hạ cholesterol, hạ Triglycerid không rõ ràng
D: Thảo quyết minh 30g, Hà thủ ô 15g, Kỷ tử 10g. Sắc chia 2 lần uống trong ngày. Liệu 
trình 2 tháng.

CD: Hạ Cholesterol rõ.
D: Sơn tra 6g, Mao đông thanh 60g. Sắc uống trong 24 giờ.
IIb.5.P: Nhân cát trạch phương [29].
CD: Hạ Cholesterol, Triglycerid và Bêtalipoprotein.
D: Nhân trần, Cát căn, Trạch tả đều 15g. Sắc hoặc tán, hoàn ngày một thang. Liệu trình 2 
tháng.
I
D: Hà thủ ô, Trạch tả, Hoàng tinh, Kim anh tử, Sơn tra đều 3kg, Thảo quyết minh, Tang ký 
sinh đều 6kg, Mộc hương 1kg, nấu cao chế thành viên. Ngày 3 lần, mỗi lần 8 viên ( mỗi 
viên tương đương 28g thuốc)

D: Đan sâm 9-12g, Tam thất 0,3-1,5g, Xuyên khung 6-9g, Trạch tả 9-12g, Nhân sâm 5-
10g, Đương quy 9-12g, Hà thủ ô đỏ10-15g; tán bột mịn làm hoàn; ngày uống 2 lần sáng tối, 
mỗi lần 2g, 45 ngày là một liệu trình.

TC6: Ngực đau trướng, có điểm đau cố định, chất lưỡi tím hoặc có điểm ứ huyết, mạch 
huyền.
CĐ: Khí trệ huyết ứ.
PC: Hoạt huyết lý khí (ích khí hoạt huyết, hoá ứ chỉ thống).
D: Hoàng kỳ, Đảng sâm đều 12g (kiện tỳ ích khí), Đương quy, Hồng hoa, Bồ hoàng đều 12g 
(hoạt huyết phá ứ khiến khí hành thì huyết hành).

CD: Hạ cholesterol, hạ Triglycerid không rõ ràng
D: Thảo quyết minh 30g, Hà thủ ô 15g, Kỷ tử 10g. Sắc chia 2 lần uống trong ngày. Liệu 
trình 2 tháng.

CD: Hạ Cholesterol rõ.
D: Sơn tra 6g, Mao đông thanh 60g. Sắc uống trong 24 giờ.

CD: Hạ Cholesterol, Triglycerid.
D: Sơn tra 24g, Trạch tả 18g, Hổ trượng, Thảo quyết minh đều 15g, Tam thất 3g. Ngày 1 
thang. Liệu trình 1 tháng.

CD: Hạ cholesterol, hạ Triglycerid không rõ ràng
D: Thảo quyết minh 30g, Hà thủ ô 15g, Kỷ tử 10g. Sắc chia 2 lần uống trong ngày. Liệu 
trình 2 tháng.

CD: Hạ Cholesterol rõ.
D: Sơn tra 6g, Mao đông thanh 60g. Sắc uống trong 24 giờ.

Chủ trị (CT): Tiểu tiện không lợi mà không có chứng hàn.
Dược (D): Bạch truật, Phục linh, Trư linh đều 72g, Trạch tả 64g. Tán bột. Ngày uống 8-12g.

CT: Chứng thử phong, sốt tiểu ít.



D: Cam thảo 10g, Hoạt thạch 60g. Sắc uống.
Phương giải (PG): Hoạt thạch tính hàn, vị nhạt, hàn để thanh nhiệt, nhạt để thẩm thấu, làm 
cho thấp nhiệt ở tam tiêu được tống ra ngoài bằng đường tiểu; Cam thảo hoà trung khí, phối 
hợp với Hoạt thạch sinh tân, làm cho tiểu tiện thông mà tân dịch không bị tổn thương.

Kiêng kỵ (KK): Không dùng với người âm hư, tiểu trong; phụ nữ có thai.

CD: Hoạt huyết, hành ứ, lý khí, giảm đau.
CT: Các chứng khí trệ, huyết ứ. Ứ huyết nội trở, uất lâu sinh nhiệt, nhiệt làm tổn thương 
kinh mạch, huyết không đi đúngđường, tràn ra gây nên xuất huyết dưới màng 
nhện; Đau đầu mạn; đau ngực; đau thắt lưng; di chứng sau chấn thương sọ não (nên 
uống Tê giác địa hoàng thang trước); nội nhiệt phiền táo, hồi hộp, nấc, mất ngủ, sốt về 
chiều, thổ huyết; các chứng có ứ huyết. D: Đào nhân 16g, Hồng hoa, Sinh địa, Đương 
quy, Ngưu tất đều 12g, Chỉ xác 8g, Xuyên khung,Cát cánh đều 6g, Sài hồ, Cam thảo đều 4g. 
Sắc uống.
PG: Huyết phủ trục ứ thang là Đào hồng tứ vật thang hợp Tứ nghịch tán thêm Cát 
cánh, Ngưu tất. Đào hồng tứ vật thang hoạt huyết hành ứ, trong đó Xuyên khung, Đương 
quy, Sinh địa bổ huyết hoà huyết, Xích thược, Đào nhân, Hồng hoa tiêu ứ phá kết; Tứ 
nghịch tán sơ can lý khí; Cát cánh: thăng khai khí ở ngực; Ngưu tất: giáng dẫn huyết ứ đi 
xuống.

.Giáng chỉ ẩm.
CD: Ích âm hoá ứ.
CT: Can thận âm hư, khí trệ huyết ứ, mỡ máu tăng.
D: Đan sâm 20g, Sơn tra, Quyết minh tử, Kỷ tử, Hà thủ ô đều 15g. Sắc uống.

CD: Tư thận, dưỡng can.
CT: Can thận suy, đầu váng, mắt hoa, thị lực giảm, huyết áp cao.
D: Thục địa 32g, Sơn thù nhục, Hoài sơn đều 16g, Đơn bì, Phục linh, Trạch tả, Kỷ tử, Cúc 
hoa đều 12g. Tán bột, hoàn. Ngày uống 8-16g với nước muối nhạt.

: Sơ can giải uất.
CT: Can uất huyết hư dẫn đến đau liên sườn, ngũ tâm phiền nhiệt, đầu váng mắt hoa,
hồi hộp, miệng khô, họng ráo, mỏi mệt kém ăn, nóng rét qua lại, ngực đầy, sườn đau, tỳ vị 
không hoà, kinh nguyệt không đều, bầu vú căng chướng, mạch hư huyền. Viêm gan mạn thể 
can uất tỳ hư.
D: Bạch thược, Bạch truật, Bạch linh, Sài hồ, Đương quy đều 30g, Cam thảo 16g; 
+Bạc hà, Gừng lùi (Ổi khương). Sắc uống.
PG: Đương quy, Bạch thược dưỡng huyết nhu can; Sài hồ sơ can giải uất; Bạc hà hỗ trợ và 
giúp tác dụng sơ tán; Bạch truật, Cam thảo bồi bổ tỳ thổ; Bạch linh trừ 
thấp; Ổi khương, Đương quy, Bạch thược điều hoà khí huyết.

CD: Ích khí, bổ trung, hoá đờm, giáng nghịch.
CT: Khí của tỳ vị hư, đờm ẩm nội sinh, nôn mửa, không muốn ăn uống, gầy còm, phù 
thũng.
D: Bạch truật 20g, Phục linh 15g, Nhân sâm, Bán hạ đều 10g, Sa nhân, Trần bì đều 
7g, Hoắc hương, Chích Cam thảo đều 5g. Sắc uống.
PG: Nhân sâm, Phục linh, Bạch truật, Cam thảo là Tứ quân tử ích khí, kiện tỳ, dưỡng vị, hoà 



trung; Hoắc hương, Sa nhân, Bán hạ, Trần bì vận trung hoá ẩm.

CD: Khai khiếu, khử đờm.
CT: Đờm trọc phát cuồng. Sỏi túi mật, viêm túi mật cấp và mạn.
D: Bạch phàn 4g, Uất kim 6g. Tán bột, dùng nước sắc Bạc hà làm viên. Ngày uống 8-12g.

CD:Thông dương, tán kết, hành tý, trục ẩm, giáng nghịch.
CT: Ngực đau không nằm được, tim đau lan ra sau lưng.
D: Qua lâu thực 1 quả giã nát, Phỉ bạch 120g, Bán hạ ½ thăng, Rượu trắng 1 đấu. Sắc còn 4 
thăng. Ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 thăng.

CD: Hoạt huyết, khứ ứ.
CT: Huyết ứ, lưng đau, phụ nữ kinh nguyệt ra nhiều, sắc đỏ dính, bên trong có huyết ứ.
D: Đào nhân, Hồng hoa đều 12g, Xuyên khung, Đương quy, Sinh địa, Xích thược đều 8g. 
Sắc uống.

CD: Ôn hoá đờm thấp, dưỡng can, trừ phong.
CT: Chứng mỡ máu cao thể đàm thấp. Hiệu quả điều trị: 158 ca cholesterol cao, sau điều trị 
cholesterol hạ bình quân 58,5mg%, tỷ lệ có kết quả 90,5%; 132 ca triglycerid cao, sau điều 
trị bình quân hạ 56mg%, tỷ lệ có kết quả 90,5%; 116 ca b-lipoprotein tăng, sau điều trị hạ 
bình quân hạ 162mg%, tỷ lệ có kết quả 83,62%.

CD: Thanh nhiệt, hoá đờm, khoan hung, tán kết.
CT: Đờm và nhiệt ngăn trở ở bên trong, ngực đầy trướng, ngực đau, miệng đắng, rêu lưỡi 
vàng. Hung tý.
D: Hoàng liên 4-8g, Bán hạ chế gừng 8-12g, Qua lâu cả quả 12-24g. Sắc uống.

CD: Tư âm sinh tân, nhuận táo, tăng dịch, nhuận trường thông tiện.
CT: Bệnh dương minh nhiệt, nhiệt kết, âm suy, tân dịch bất túc, táo bón.
D: Huyền sâm 40g, Sinh địa, Mạch môn đều 32g, Đại hoàng 10g. Mang tiêu 8g. Sắc uống.

CD: Kiện tỳ, bổ khí, hoà trung, hoá đờm.
CT: Tỳ vị hư yếu, nhiều đờm, rối loạn tiêu hoá. Viêm khí quản mạn.
D: Nhân sâm, Bạch linh, Bạch truật, Trần bì, Bán hạ đều 8g, Cam thảo 4g. Sắc uống.

CT: Tỳ vị hư hàn, ăn uống không tiêu, tay chân lạnh, bụng sôi, bụng đau, hoắc loạn, chuyển 
gân, nôn mửa, tiêu chảy.
D: Phụ tử, Nhân sâm, Bạch truật, Can khương, Cam thảo nướng đều 4g. Ngày 1 thang sắc 
uống. TK: Phụ tử lý trung hoàn (Cục phương).

CD: Táo thấp, hoá đờm, lý khí, hoà trung.
CT: Bán hạ, Trần bì, Phục linh đều 8g, Chích Cam thảo 4g, Sinh khương 7 lát. Sắc uống lúc 
đói. PG: Bán hạ táo thấp, hoá đờm, hoà vị, chỉ ẩu; Trần bì lý khí, hoá đờm; khí thuận thì 
đờm giáng, khí hoá thì đờm hoá; tỳ vị kiện vận thì thấp tự hoá; thấp khi hoá thì đờm tự 
tiêu; Phục linh kiện tỳ lợi thấp; Cam thảo hoà trung bổ tỳ.



CANH BỔ
phục hồi sức khỏe cho những bệnh nhân
bị suy nhược trong thời gian điều trị

1-Thành phần :
•1 con gà già
•50g gừng non
•1 củ tỏi to
•200g củ sen
•20 quả táo tầu đỏ
•20 quả táo tầu đen
•10 cây bắc kỳ
2-Cáchnấu :
Chặt gà thành miếng nhỏ, bỏ chung các thứ vào nồi, đổ 3lít nước nấu cạn còn 2lít, chắt lấy 
1,5 lít nước,cất vào tủ lạnh cho đông mỡ trên mặt rồi vớt mỡ bỏ đi .Phần còn lại, người nhà 
có thể nêm thêm muốilàm canh ăn chung với bữa cơm, có mùi vị thơm ngon . Khidùng hâm 
nóng lại, người bệnh mỗi lần uống 1 bát,ngày 2 lần . Nếu không uống được 1 lần l bát, có 
thểlàm nước giải khát thỉnh thoảng uống vài ngụm nhỏ,miễn sao trong ngày uống đủ số 
lượng 2 bát. Cứ 2 ngàynấu một lần canh gà, khi bệnh nhân biết đói, ăn được,ngủ được, hết 
đau thì ngưng.
Bàicanh thuốc này kích thích chức năng sinh hoá, chuyển hoáđể bồi bổ khí huyết, giúp cho 
những người cơ thểsuy nhược trầm trọng trong các bệnh nan y, được mauphục hồi sức khỏe, 
tăng cường thể lực, ăn ngủngon, tiêu hóa tốt. (Tôi đã phổ biến bài này hơn 20năm, sức khỏe 
của các bệnh nhân được phục hồi rấtnhanh ). Không kiêng kỵ khi đang dùng thuốc đông tây 
y..

Bài Thập Toàn Đại Bổ – Bộ Mạch Lục Khí
Hoàng Kỳ (chích) 2 chỉ (tính ấm, trợ dương, cầm mồ hôi, cố biểu, sinh cơ, khí hư thiếu)
Nhục quế 1 chỉ (vị cay nóng, chữa hư hàn, ôn bổ, thông huyết mạch, ôn bổ, dẫn hoả quy 
nguyên)
Hai vị này được thêm vào BÁT TRÂN THANG để trở thành THẬP TOÀN ĐẠI BỔ 
THANG : Bổ toàn vẹn âm dương khí huyết.
Đương quy (tẩm rượu) 2 chỉ (vị ngọt tính ấm, sinh huyết, trục ứ sinh tân, chữa hư tổn)
Thục điạ 2 chỉ (vị ngọt tính ấm, bổ thận, bổ huyết ích tinh tuỷ)
Bạch thược 1,5 chỉ (vị chua, tính hàn, vừa bổ vừa liễm)
Xuyên khung 1 chỉ (tính ấm, thăng lên đầu khai ứ tắc )
Nhân sâm 2 chỉ (vị ngọt, đại bổ nguyên khí, vinh vệ khí, sinh tân, chỉ khát)
Phục linh 2 chỉ (vị nhạt, hóa đàm, thông thủy đạo, lợi thấp)
Bạch truật 2 chỉ (vị ngọt ấm, bổ tỳ vị, trục đàm trừ thấp, cầm tiêu chảy)
Chích thảo 1 chỉ (vị ngọt ấm, làm ấm trung tiêu)
Hoàng Kỳ (chích) 2 chỉ (tính ấm, trợ dương, cầm mồ hôi, cố biểu, sinh cơ, khí hư thiếu)
Nhục quế 1 chỉ (vị cay nóng, chữa hư hàn, thông huyết mạch, ôn bồ, dẫn hoả quy nguyên)
Trong thang Thập toàn đại bổ, mỗi thang thêm 2 qủa táo tầu đen, và 3 lát gừng. 

Cách sắc nấu :
Đổ 4 chén nước nấu cạn còn 1 chén, uống ấm. Uống khoảng 20 thang, cơ thể thấy có sự 
thay đổi, ăn ngon, ngủ được, hết bần thần mệt mỏi đau nhức, nhức đầu chóng mặt, mà tây y 
không tìm ra nguyên nhân. Người bệnh chỉ uống nước sắc đầu hưởng được 100% chất bổ 



dưỡng, không được uống nước sắc lần thứ hai, chất bổ chỉ còn 60%, nếu uống cả 2 nước 
sắc, công hiệu chỉ được 80% sẽ kém hiệu nghiệm, kết qủa châm hơn. Nhưng nước thứ hai 
có thể cho người khác trong gia đình uống cũng làm tăng sức khỏe được 60%. Toa thuốc 
này tuy tầm thường, chỉ bồi bổ và lưu thông khí và huyết giúp phòng chống bệnh tật, tăng 
cường hệ miễn nhiễm, ăn ngủ ngon, tăng tính hấp thụ và chuyển hóa, chữa những bệnh 
không tên, không tìm ra nguyên nhân, có giá trị hơn nhiều so với loại thuốc bổ 
Multivitamine chứa 24 chất của tây dược.

Bài Bát Vị Hoàn – Bộ Mạch Lục Khí
1.Công thức bài thuốc

1.Thục địa 8 lạng
2.Hoài sơn 4 lạng
3.Sơn thù 4 lạng
4.Đơn bì 3 lạng
5.Bạch linh 3 lạng
6.Trạch tả 3 lạng
7.Nhục quế
8.Phụ tử 1 lạng

Bào chế, viên với mật bằng hạt ngô đồng mỗi lần uống 60 – 70 viên lúc đói bụng, nấu nước 
muối làm thang mà uống, uống xong một lúc thì ăn thức ngon chận lên.
2-Ý nghĩa của bài Bát vị: phương này chữa chứng tướng hỏa không đủ, hư gầy khí kém, cho 
nên Vương Băng cho rằng “Bổ ích nguồn chân hỏa để làm tiêu tan mây mù trong phần âm”, 
mạch xích nhược thì dùng rất thích hợp.
3. Công dụng bài thuốc
Trị các chứng : mệnh môn hỏa suy, tướng hỏa không đủ không sinh được thổ, đến nỗi tỳ vị 
hư hàn, hư yếu, khí kém, không thiết ăn uống, đại tiện không rắn, rốn bụng quặn đau, đêm 
đi đái nhiều, hoặc mạch hư nhược, thổ yếu thủy thắng, thiếu hỏa hao kém; hoặc mạch rỗng 
ấn vào có lực, hoặc hỏa hư đờm thịnh, cùng với các chứng âm thịnh cách dương, trong thực 
hàn mà ngoài giả nhiệt, nên nói rằng bổ ích cho nguồn chân hỏa để tiêu tan mây mù trong 
phần âm là thế.
(nguồn lehuutrach.edu.vn)

BÀI LỤC VỊ
1. Thành phần
Thục địa 8 lạng; Sơn thù 4  Sơn dược 4
Mẫu đơn bì 3; Trạch tả 3;   Phục linh 3
Các vị tán nhỏ trộn với Thục địa cho mật ong vào viên bằng hạt ngô đồng mỗi lần uống 70-
80viên, với nước muối nhạt, nên uống khi đói lòng, uống xong ăn thức ăn nhẹ để chận lên 
làm cho thuốc không ở mãi trong dạ dày mà đi thẳng xuống hạ tiêu để tả khí xung nghịch
2.Phân tích BT
Thục địa: Tư âm trấn tinh là quân
Sơn thù: Dưỡng can nhiếp tinh; Sơn dược: Kiện tỳ cố tinh, hai vị là thần
Trạch tả: Thanh tả thận hỏa
Đan bì: Thanh tả can hỏa
Phục linh: Đạm thẩm lợi thấp. Ba vị này là tá và sứ
Ba vị đầu có tác dụng bổ, ba vị sau có tác dụng tả. Bài thuốc vừa bổ âm, giáng hỏa chữa 
chứng âm hư sinh nội nhiệt
(nguồn :lehuutrac.edu.vn)



TỨ QUÂN TỬ THANG
( Hòa tể cục phương)
Thành phần:
Nhân sâm hoặc Đảng sâm 8 - 12g
Phục linh 12g
Bạch truật 8 - 12g
Chích thảo 4 - 8g
Cách dùng: Tán bột mịn, mỗi lần uống 8 - 12g, sắc nước uống. Có thể làm thuốc thang.
Tác dụng: Ích khí, kiện tỳ, dưỡng vị.
Giải thích bài thuốc:
Bài thuốc này còn có tên gọi là "Tứ vị thang", "Kiện tỳ ích khí thang". Đây là bài thuốc 
thường dùng chữa chứng tỳ vị khí hư , trong bài:

•Nhân sâm hoặc Đảng sâm tính ngọt ôn kiện tỳ, ích khí dưỡng vị là chủ dược.

•Bạch truật vị đắng ôn kiện tỳ táo thấp.

•Phục linh ngọt nhạt hợp với Bạch truật để kiện tỳ thẩm thấp, tăng cường chức năng vận hóa 
của tỳ vị.

•Cam thảo ngọt ôn bổ trung hòa vị.

Các vị thuốc hợp lại tính dược ngọt ôn có tác dụng ích khí kiện tỳ dưỡng vị.

TỨ VẬT THANG
( Hòa tể cục phương)
Thành phần:
Thục địa hoàng 12 - 24g
Bạch thược 12 - 16g
Đương qui 12 - 16g
Xuyên khung 6 - 8g
Cách dùng: sắc nước uống.
Tác dụng: Bổ huyết điều huyết, hoạt huyết điều kinh.
Giải thích bài thuốc:
Theo sách cổ đây là bài thuốc chuyên về điều huyết can kinh, trị chứng huyết hư huyết ứ 
sinh ra đau kinh, kinh nguyệt không đều. Trong bài:

•Thục địa tư thận bổ huyết dưỡng bào cung là chủ dược.

•Đương qui bổ dưỡng can huyết, hoạt huyết điều kinh.

•Bạch thược dưỡng huyết hòa can.



•Xuyên khung hoạt huyết hành khí sơ thông kinh mạch

Muốn có con, hai vợ chồng uống bài thuốc này :
Toa Thuốc Trị Vô Sinh, muốn sinh con : Ba Kích Thiên Hoàn.
Trị liệt dương, tảo tinh, tiết tinh, lưng đau, vô sinh (ở nữ) do Thận dương hư:
– Ba Kích Thiên12g
– Ngũ Vị Tử6g
– Nhân Sâm8g
,– Thục Địa16g
– Nhục Thung Dung,
– Long Cốt,
– Cốt Toái Bổ .mỗi thứ 12g.
Tán bột, trộn mật ong làm thành viên 12g. Ngày uống 2-3 lần (Ba Kích Thiên Hoàn – Lâm 
Sàng Thường Dụng Trung Dược Thủ Sách). Uống cho tới khi có thai.

 ChưaGout

Bệnh nhân bị Gout, lấy 300 gram[ 3 lạng] hạt đậu xanh+ 1thìa muối Natri Bicarbonat[ muối 
dạ dày], ninh nhừ.Cho ăn sáng- tối[ không ăn gì nữa], buổi trưa ăn bình thường

Cây óc chó và Hẹ chữa bệnh hở van tim và ngừa nhồi máucơ tim
Dùng9 đọt cây óc chó , cho 1/2 ly nước, giã vắt lấy nước.1 bó lá hẹ tươi chừng 1 nắm tay, 
cho 1/2 ly nước, giã vắt lấy nước.Hai ly để riêng, đem phơi sương lúc buổi tối. 12 giờ đêm 
đem vào, uống từng ly, mỗi ly cách nhau 30 phút, uống ly nào trước cũng được.Mỗi tuần 
uống hai đêm liên tiếp, tuần thứ hai cũng uống đúng như 2 ngày tuần trước.

Chống chỉ định : Người âm hư hỏa vượng không nên dùng.

Cây Thuốc quanh ta

-Nhữngbệnh chữa bằng Gừng –
Ứng dụng kinh nghiệm chữa bệnh của đông y trong dân gian
1-Bao tử hư hàn sinh đờm dãi đưa lên chặn cổ không ho không thở được, làm chóng mặt 
quay cuồng :
Dùng Gừng khô 10g, Chích Cam thảo 5g. Đổ 3 chén nước sắc cạn còn 1 chén, uống nóng 
ấm.
2-Bụng trướng nước (tỳ thấp thủy trướng), tay chân phù, ăn không tiêu, sợ nước, sợ lạnh :
Gừng tươi 150g băm nhỏ, rang khô giòn rồi trộn với 50cc mật ong, đậy ủ kín lại. Sau đó cho 
bệnh nhân ăn dần cho hết  trong ngày, sẽ bớt phù. MỗI ngày ăn 1 lần cho đến khi hết bệnh.
3-Chữa cảm hàn rét run, đau lạnh bụng, ói mửa, tiêu chảy tóe ra nước :
Gừng khô và Riềng khô mỗi thứ 15g cho 3 chén nước sắc cạn còn 1 chén, uống nóng ấm.
4-Cảm nhiệt, sổ mũi, ngạt mũi, ho đờm, gai sốt :
Gừng tươi và Hành lá mỗi thứ lấy 15-20g, sắc lấy nước,lấy ra 1 ly để uống, còn lại để xông 
hơi vào mũi.Nếu thân nhiệt sốt cao, cũng dùng Gừng Hành nấu thànhmột nồi nước , trùm 
mền ( nylon) xông toàn thân cho xuất mồ hôi.
5-Cảm hàn làm nhức đầu, ho cảm :
Gừng tươi giả nhỏ bọc vào mớ tóc rối, tẩm rượu trắng,xào nóng, bọc vào khăn, chà xát vào 
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những chỗ đau nhứcmỏi ở vùng gổ gáy, vai lưng, ngực, cánh tay…, đông y gọi là đánh gió.
6-Chữa đau tim :
Dùng gừng sấy khô tán bột 4g uống với nước cơm, ngày 2lần
7-Chữa đau đầy bụng, tiêu chảy :
Gừng sấy khô tán bột 3g uống với nước cơm, ngày 2 lần.
8-Chữa ho lâu ngày, ợ hơi, nôn oẹ :
Gừng tươi giã lấy nước cốt chừng 1 muổng cà phê, pha với1 muổng cà phê mật ong. Đun 
nóng uống . Ngày làm 3 lần sáng trưa tối.
9-Chữa kiết lỵ ra máu :
Gừng khô nướng tồn tính 3g tán bột uống với nước cơm hay cháo, ngày uống 3-4 lần.
10-Chữa nôn mửa, nấc cục :
Gừng tươi nhai ít một từ từ trong rồi nuốt dần cho đến khi khỏi bệnh.
11-Chữa nhức đầu, lạnh bụng, nôn oẹ, có đờm:
Gừng khô 10g, Chích Cam thảo 4g (mua ở tiệm thuốc bắc). Cho300cc nước sắc cạn còn 
100cc, chia uống nhiều lần trong ngày.
12-Chữa sâu bọ vào tai :
Gừng tươi, Hành lá, Lá Hẹ, mỗi thứ 1 ít giã vắt lấy nước cốt nhỏ vào tai.
13-Chữa viêm rễ thần kinh thắt lưng-xương cùng, tiểu đêm nhiều ở tuổi già :
Gừng tươi 8g, Phục linh 8g, Bạch truật 4g, Cam thảo 4g. Đổ600cc nước nấu cạn còn 200cc, 
chia 3 lần uống trong ngày.
14-Đicầu kiết lỵ do hàn, ra phân xanh:
Gừng khô thái 3-4 lát rồi cắt nhỏ bằng hạt đậu , ăn với nước cơm, ngày ăn 3 lần, đêm ăn 1 
lần.
15-Kiếtl ỵ ra máu chữa hoài không khỏi :
Gừng khô sao cháy đen tồn tính, để cho nguội mất hết hơi hỏa độc rồi tán bột, mỗi lần uống 
4g với nước cơm, rất là thần hiệu.
16-Sốt rét báng tích :
Tỳ vị hư hàn để lâu sinh bụng phình to chứa nước, làm cữ cơn sốt rét. Dùng thán khương 
tồn tính 12g uống với rượu đun nóng, uống chặn trước khi phát cơn sốt rét
17-Tỳvị hư hàn người lạnh, đi cầu ra nước (thủy tả) :
Gừng khô tán bột 8g uống với nước cháo.
•Những bệnh chữa bằng Râu Bắp –
Phân tích theo đông y :
Râu Bắp và ruột bấc trong thân cây ngô có vị ngọt, tính bình, vào 2 kinh thận và bàng quang 
trị đái vàng rát buốt, bí tiểu, viêm tiết niệu, tiểu ra máu, xuất huyết nội tạng, sạn trong gan, 
mật, thận, sạn niệu, bàng quang, phù thủng, làm hạ áp huyết, làm thông mật trong điều trị 
gan mật, sỏi mật, vàng da.
B-Ứng dụng kinh nghiệm đông y trong dân gian :
1-Chữacao áp huyết :
Uống nước luộc bắp mỗi ngày 2-3 lần, mỗi lần 200cc cho đến khi áp huyết trở lại bình 
thường và ổn định. .
2-Chữa cao áp huyết, viêm gan mật, bí tiểu:
Dùng30g Râu Bắp với 300cc nước sắc cạn còn 100cc, uống 1lần mỗi ngày
3-Chữa nhiễm khuẩn đường niệu, sưng phù, bệnh thận, nội tạng xuất huyết :
Đã có một bệnh nhân nằm điều trị trong bệnh viện, chân sưng phù, đại tiểu tiện ra huyết do 
xuất huyết nội tạng liên tục hơn 1 tuần lễ, nhưng tìm không ra nguyên nhân, tây y tiếp tục 
xét nghiệm tìm theo hướng nghi ngờ ung thư. Tôi đề nghị mua 500g Râu Bắp khô ở tiệm 
thuốc bắc, mỗi lần sắc 250g với 2 lít nước cạn còn 300cc, uống vào sáng và chiều trong 2 



ngày. Chứng xuất huyết nội tạng, tiêu tiểu ra máu và chân sưng phù đã khỏi, bệnh nhân 
được xuất viện.
4-Chữa tiểu đường :
a-Dùng hạt bắp nhúng nước ủ cho mọc mầm. Dùng mầm khô sấy khô tán bột, uống mỗi 
ngày 20-30g uống với nước canh rau khoai lang.
B-Ăn chè bắp non nấu với củ mài (hoài sơn).
c-Ăncanh rau khoai lang đỏ mỗi ngày.
5-Chữa viêm gan, tắc mật, vàng da, tiểu vàng, đại tiểu tiện ra máu, phù thủng, viêm thận cấp 
:
Sắc 40g râu ngô khô (mua ở tiệm thuốc bắc) uống như nước trà trong ngày.

Các loại thuốc bắc thường dùng, nếu tiệm thuốc bắc không có thì mua trên mạng :
1-LụcVị Địa Hoàng Hoàn (LuiWei Di Huang Wan, Lui Wei Di Huang capsule):
Trịgan thận âm hư, đau lưng, thắt lưng, gối, ù tai, di tinh,trị áp huyết cho người không nóng 
không lạnh.
2-TriBá Bát Vị Hoàn (Zhi Bai Ba Wei Wan):
Trịâm hư hỏa động, xương yếu, tủy khô, trị áp huyếtcao người nóng.
3-Phụ Quế Bát vi hoàn (FuQui Ba Wei Wan):
Trị thận dương hư, chân lưng gối đau mỏi lạnh, bụng lạnh quặn đau, tiểu đêm, tiểu không 
thông, thở gấp, hạ tiêu hư hàn, chữa áp huyết cao người lạnh
4-Kỷ Cúc Địa Hoàng Hoàn (QiJu Di Huang wan):
Trị gan thận suy, chóng mặt, hoa mắt, thị lực giảm, huyết áp cao.
5-MạchVị Địa Hoàng Hoàn (MaiWei Di Huang wan):
Trị ho
6-Minh Mục Địa Hoàng Hoàn (MingMu Di Huang Hoàn):
Trị mắt khô, quáng gà, thị lực kém, áp huyết cao âm hư hỏa vượng.
7-LýTrung Hoàn (LiChung Wan):
Trị bụng lạnh tiêu chảy, òi mửa, đau bụng, chân tay lạnhcảm hàn.
8-Bổ Trung Ích Khí Hoàn (BuZhong Yi Qi wan):
Trị cơ thể suy nhược, kém ăn, mệt mỏi, khí hư huyết trắng, sa tử cung, sưng tuyến tiền liệt 
do thiếu khí,trĩ, tỳ vị suy yếu hư hàn, thức ăn biến thành đàm.
9-KiệnTỳ Hoàn (JianPi wan):
Trị tỳ khí hư nhược ăn uống không hấp thụ, không tiêu,biếng ăn, phụ nữ bị bệnh huyết trắng 
(bạch đới)
10-PhụTử Lý Trung Hoàn (Fu Tzu Li Chung Wan):
Trị tỳ vị hư hàn ăn uống không tiêu, chân tay lạnh, bụng sôi, ói mửa tiêu chảy, co rút sưng 
đau gân trong nội tạng, sưng tuyến tiền liệt do hư hàn, do uống nhiều nước, thận hư phải lọc 
thận, tiểu nhiều, tiểu đêm.Chữa ung thư tuyến tiền liệt. Tăng tính hấp thụ vàchuyển hóa thức 
ăn thành chất bổ, tăng áp huyết, mạnh phế thận, bao tử.
11-CứuTâm Hoàn (SuXiao Jiu Xin Wan):
Trị chứng tâm hỏa vượng làm mất ngủ, trị bệnh thầnkinh điên loạn, bất an.
12-Bách Hợp Cố Kim Hoàn (BaiheGujin Wan):
Trị ho, phổi khô, lao phổi, ho do viêm họng.
13-KimTiền Thảo Viên (JinQiao Cao Pill):
Trịđi tiểu nóng rát buốt, ung nhọt do nhiệt độc, trị sạn gan mật, sạn thận, sạn bàng quang, 
vàng da, sưng đau tuyến tiền liệt do nhi ệt làm bí tiểu. Rút nước ở chân khi bị phù chân.
14-SạnThận Và Bàng Quang Viên (Tabletsfor Elimination of Kidney and Gall Blađer 
Stone):



15-ThạchLâm Thông (Shilington):
Trị đi tiểu thông ra sạn, trị sưng tuyến tiền liệt tiểu không thông.
16-PommadeTrĩ (MayinglongHemorrhoids Ointment):
Trị trĩ nội, ngoại, cầm đau, cầm máu.
17-Râu Bắp Khô (Yumixu):
Trị tiêu tiểu ra máu, cầm máu trị xuất huyết nội tạng,vì có chứa nhiều vitamine K.
18-Vân Nam Bạch Dược Thủy (YunNan Paiyao Liquor):
Trị cầm máu đứt tay, phỏng.
19-ĐiềnThất (TienChi Power Raw ):
Tan máu bầm, thông huyết bầm, thông huyết ứ nội tạng.
20-ThuốcSổ Mũi (PeMin Kan Wan):
Trị chảy nước mũi cảm hàn, dị ứng.
21-NgũVị Tử Hoàn :(Wu Wei Zhi Wan):
Làm hạ men gan chữa các bệnh gan,( làm táo bón)
22-PhanTả Diệp Hoàn :(Senna Pill):, tiệm thuốc tây có bán Senna Laxatif
Xổ độc trong gan theo đường phân, làm tiêu chảy, xổ ra phân đen, xanh là độc tố trong gan, 
máu bị lọc tống ra ngoài, là hạ áp huyết, nên người có áp huyết thấp không dùng được..
23-NgũBội Tử :(Wu Bei Zhi) + HàThủ Ô :(Ho Shuu Wu):
Chữa đổ mồ hôi trộm. Hai vị này giã thành bột, trộn vớin ước miếng, đắp vào rốn trước khi 
đi ngủ, áp dụng3-5 đêm thì khỏi.
24-Hạnh Nhân Nam + Bắc: Almond (South + North):
Chữa bệnh tiểu đường, mỗi sáng pha 2 muỗng bột với 1 lynước nóng uống như sữa làm hạ 
đường trong máu, trước khi uống, đo đường vào lúc sáng chưa ăn, nếu đườngtừ 6.0-
8.0mmol/l thì không cần uống, trên 8.0mmol/l mớiuống, vì nếu đường 6.0mmol/l mà uống 
Sữa Hạnh Nhânsẽ làm đường xuống thấp đến 4.0mmol/l, cơ thể mệtmỏi, buồn ngủ, tê bì da 
mặt, đường xuống đến 3.5sẽ đi vào hôn mê (coma) dễ làm hư não, mất trí nhớ hoặc tử vong.

Một số món ăn bài thuốc dùng rau càng cua
- Chữa phế nhiệt, viêm họng khô cổ khan tiếng: rau càng cua rửasạch nhai ngậm, hoặc xay 
nước uống ngày 50 - 100g.
-Chữa chứng tiêu khát (đái tháo đường) có kèm chứng miệng khô khát, táo bón: rau càng 
cua rửa sạch 100g bóp giấm, chanh, thịt ếch chiên bột 100g ăn tuần vài lần.
-Chữa thiếu máu: rau càng cua 100g rửa sạch bóp giấm,thịt bò, cho gia vị vừa đủ xào chín 
tới trộn đều ăn vài lần.
- Chữa tiểu gắt, tiểu khó: rau càng cua ăn sống hoặc nấu nước uống ngày 150 - 200g.
- Chữa đau lưng cơ co rút (nhiệt độc nhập kinh thận): rau càng cua sắc uống mỗi ngày 50 - 
100g.
- Chữa nhiễm trùng đầu ngón tay (chín mé): rau càng cua 100 - 150g sắc uống trong, bã đắp 
ngoài.
- Chữa ngoài da khô sần, mụn nhọt lở ngứa, vết thương lâu lành: rau càng cua ăn sống, hoặc 
xay nước uống, giã đắp ngoài.
Có người còn cho rằng, ăn rau càng cua làm người mát, bớt táo bón, đi tiêu dễ dàng, người 
khỏe, tim bớt hồi hộp,có thể vì rau này có tính nhuận tràng và giàu vitamin C,kali.
Rau càng cua là rau ngon giòn, bổ mát, lạ miệng,là nguồn bổ sung nhiều vitamin vi lượng 
cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, rau có tính hàn, người tỳ vị hư hàn đang tiêu chảy không 
nên dùng.



Trị thấp khớp Từ hổn hợp dấm táo và mật ong
Lấy một muỗng canh dấm táo quậy với một muỗng canh mật ong rồi đổ chung vào tách 
nước đã nấu sôi để uống.
Ngày hai lần vào buổi sáng và buổi tối - hầu trị bệnh thấp khớp.
Ngoài ra, dùng dung hổn hợp dấm táo - mật ong khuấy kỹ để thoa lên chổ thấp khớp theo 
dùng phương cách trị liệu trong uống ngoài thoa. 

Thực Dưỡng
Xoài,nhãn, sầu riêng, chôm chôm, măng cụt, hồng, cam thảo,rong biển bổ máu, quýt nhiệt, 
táo đỏ khô, sâm, mít,trái vải, làm tăng áp huyết gồm các chất ngọt, tínhnóng. Trong thuốc 
Malox chữa bệnh bao tử hoàn toàn là bộtcam thảo nên bị tăng áp huyết.
Củ dền, cà rốt, rau Kele làm tăng máu tăng áp huyết.Brocoli, bắp cải, bổ xương.
Cam,nho chua, dưa, dứa, dừa, táo chua, củ cải trắng, đu đủ,đậu xanh, chocolat đen, chocolat 
thường thì không hạ áp huyết vì chất chocolat làm hạ, chất đường ngọt làm tăng nên trung 
tính, chocolat trắng thì tăng, chuối tuy ngọt nhưng tính hàn làm hạ, cam, chuối và sữa chua, 
sữa đậu nành hàn nên bị biến thành đàm cản trở tiêu hóa và dễ bị suyễn hay đàm chứa trong 
phổi gây khó thở,
Bưởi không lên không xuống chỉ làm tiêu mỡ, làm ốm, tây ycấm kỵ dùng thuốc Lipitor trị 
cao mỡ dùng chung với bưởi không do nguyên nhân hai vị thuốc tương phản, mà sợ bị lộ ra 
là tác dụng của bưởi có công hiệu mạnh gấp nhiều lần Liptor.
Còn vị đáng làm tăng hay hạ. Có 2 loại đắng nhiệt và hàn, đắng nhiệt như cà phê, các thức 
ăn nướng, làm tăng áp huyết, đắng hàn như khổ qua làm hạ áp huyết,
Củ cải trắng còn có công dụng vắt nước nhỏ vào mũi chữa viêm mủi dị ứng hắt-xì,
TráiKỷ Tử (Goji) không ảnh hưởng đến áp huyết nhưng chống mệt mỏi tăng oxy, tăng ion 
trong máu, Dùng 1 thìa Kỷ Tử khô, ngâm trong 1 ly nước nóng cho nở ra, ăn cả cái và uống 
nước sẽ cảm thấy khỏe và sáng mắt.
Đông y biết thức ăn nào làm tăng hay hạ áp huyết trên tiêu chuẩn tiêu hóa thức ăn, cái nào 
làm khí thăng mà khônghạ hay bị bón là làm tăng áp huyết, cái nào làm khí hạ hay tiêu chảy 
là làm hạ áp huyết.
Như bón thì giữ khí lại, làm tăng khí thì nhức đầu, ăn đu đủ làm nhuận trường hạ khí dễ đi 
cầu thì làm hạ áp huyết, đu đủ xanh hay dứa làm mền tan những thức ăn cứng.
Trong đông y phân biệt các loại khí trong thức ăn như : Gừng liễm (giữ) khí, như người 
đang bị xuất mồ hôi lạnh thoát dương khí, uống nước gừng làm khí không thoát ra nữa, gọi 
là liễm khí nhưng không làm tăng hay giảm áphuyết. Ăn đu đủ làm đi cầu dễ là khí hạ.
Canh lá Kỷ Tử mát chứ không hàn, nên không ảnh hưởng đến tăng giảm áp huyết, điều 
chỉnh lượng đường trong mắt làm sáng mắt, uống thân rễ cây Kỷ Tử gọi là Địa Cốt Bì làm 
hạ đường. Trái Kỷ Tử làm khỏe người khi đang bị mệt.
Có người hỏi : Thỉnh thoảng nấu 20 trái Kỷ Tử, 4 látsâm, 4 lát gừng, 5 trái táo đỏ. Chưng 
cách thủy 45 phút,uống hạ áp huyết, nhưng khi đo lại tăng áp huyết như vậy có ảnh hưởng 
gì không, và bao lâu mới uống 1 lần như vậy.
Đường uống như vậy mất công lắm. Ai muốn hạ áp huyết và muốn bổ thận, thì mua táo đen 
khô mà ăn, áp huyết thấp muốn bổ tim thì ăn táo đỏ khô, muốn áp huyết không tăng mà 
muốn tăng đường và vừa bổ tim bổ thận thì ăn chung nấu chung vừa táo đỏ vừa táo đen.
Sâm làm tăng khí, gừng giữ khí, kỷ tử hạ khí, thì khí đi đâu, người dư khí không uống được.
Chẳng hạn áp huyết thấp khi ăn xong 30 phút sau đi tưới cây,đi tới đi lui thấy nhức mỏi là 
tại sao. Do thiếu đường, vì cơ thể vận động là mất đường. Hỏi :Như vậy uống thêm mật ong 
có được không. Được,nhưng không hay bằng uống Coca vừa tăng đường vừa tăng áp huyết, 
tăng năng lượng, vừa tiêu hóa thức ăn nhanh,không bị trỉ trệ làm mệt bao tử.



Còn muốn giữ khí phải ăn thêm gừng, giữ ấm người, ấm bao tử, uống trà gừng táo đỏ mật 
ong tốt hơn, làm tăng áp huyết, tăng đường không làm hạ đường nên không mệt, giữ khí, ấm 
người, nên làm việc thoải mái.
Trà xanh, trà đen làm hạ áp huyết, làm săn chắc đường ruột, lợi cho những người đã có thói 
quen uống nhiều nước đã làm phình giãn ruột, bỏ uống nước nhiều mà uống trà xanh thì 
ruột đang phình sẽ thu nhỏ lại, vì trà xanh uống vào 1 ly mà đi tiểu ra 2-3 ly, có tính chấ trút 
tháo bớt nước ra ngoài . 
Bồ công anh :
Phân tích công dụng của Bồ công anh theo tây y :
Có hai loại, loại có tên khoa học Lactuca indica L. còn gọi là cây diếp dại, cây mũi mác. 
Chứa khoảng 90% nước, còn lại là protid, glucid, xơ, tro, caroten , vit.C, chất đắng chính là 
lactucin và lactucopicrin, beta amyrin, taraxasterol, germanicol. Có tác dụng ức chế men 
oxy hóa khử peroxydase và catalase. Loại khác tên khoa học Taraxacum dens-leonis Desf. 
Gọi là bồ công anh thấp hay bồ công anh Trung quốc, chứa flavonoid toàn phần, nhựa, tinh 
dầu, pectose, acid béo, sáp, có tác dụng kháng khuẩn, virus, virus bệnh đậu bò, nấm, chống 
amip, tác dụng trên nhịp thở và biên độ hô hấp, chống tế bào ung thư trên biểu mô mũi, 
thanh quản, ung thư bạch cầu dòng lympho, tế bào sarcom 180 và tế bào gây u gan, giảm 
glucose huyết.
Phân tích theo đông y :
Bồ công anh Lactuca có vị ngọt, hơi đắng, tính hàn để giải nhiệt độc, tiêu viêm, thanh nhiệt, 
tán kết, điều trị tỳ vị uất hỏa, sưng vú, áp xe, tràng nhạc, mụn nhọt.
Loại Bồ công anh thấp Taraxacum có vị ngọt, hơi đắng, tính bình, hơi hàn, vào kinh tỳ vị, 
thanh nhiệt, giải độc, lương huyết, tiêu ung, thông sữa lợi tiểu, ăn ngon, các loại bệnh về 
gan mật, các bệnh về tiêu hóa, suy thận, sạn thận, cholesterol huyết, xơ vữa động mạch, 
bệnh ngoài da, thấp khớp, thống phong, suy nhược thiếu máu..
Cấm kỵ :
Không dùng trong trường hợp âm hư, tràng nhạc hay ung nhọt đã vỡ mủ. 
Muc Luc:
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