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1-LOẠN NHỊP TIM
A-Loạn nhịp tim hoàn toàn (rung nhĩ) :
Nguyên nhân :
Do hẹp lỗ van hai lá, cường tuyến giáp, không có sóng
P, nhịp tâm thu nhĩ nhanh ở giữa cuồng động và rung
nhĩ, sẽ dẫn đến suy tim, nghẽn mạch, bệnh tim do thiếu
máu, do động mạch, do cao áp huyết, do quá mập, do
nhiễm sắc tố sắt.
B-Nhịp đôi hoặc nhịp ba :
Nguyên nhân :
Chứng này thường gặp trong qúa tải digital, do giảm
kali huyết sau khi dùng thuốc lợi tiểu.
Nhịp đôi : Cứ mỗi nhịp kèm theo sau một ngoại tâm thu.
Nhịp ba : Hai nhịp bình thường rồi đến một ngoại tâm
thu.

2-MẠCH CỔ TAY MẤT
Nguyên nhân :
Ngoài lý do động mạch quay bị buộc lại trong phẫu
thuật hoặc do dị dạng bẩm sinh làm tắc động mạch chi
trên, còn lý do bệnh lý gây ra bởi :
Tim loạn nhịp hoàn toàn, hẹp van hai lá, nhồi máu cơ
tim, phình thành mạch tim, phình động mạch chủ, phình
thân động mạch cánh tay đầu, một mảng vữa động mạch
tách ra trôi theo máu, viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn,
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có huyết khối trong động mạch do đụng giật mạnh vào
động mạch cánh tay hay động mạch nách, sau phẫu
thuật, viêm động mạch, nghẽn mạch máu, phẫu tích
động mạch chủ, mạch có thể mất khi quay đầu sang một
bên hoặc khi dang tay ra.

3-MẠCH ĐÙI MẤT
Nguyên nhân :
Do hẹp lỗ van hai lá, rung tân nhĩ, nhồi máu cơ tim,
viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, một mảng vữa động
mạch tách ra trôi theo dòng máu, phẫu tích động mạch
chủ, viêm tĩnh mạch nổi mầu xanh và đau, chân phù
xanh tím.
Trong lúc khám cũng tìm được dấu hiệu hẹp động mạch
chủ, có tiếng thổi tâm thu hết cả vùng tim, vùng giữa vai
trái và cột sống, phẫu tích động mạch chủ, phình động
mạch chủ bụng, xơ vữa động mạch.

4-MẠCH QUAY KHÔNG ĐỀU
Nguyên nhân :
Do tắc động mạch quay bởi vết sẹo phẫu thuật, nghẽn
động mạch cánh tay, hoặc động mạch quay do bệnh tim,
loạn nhịp tim, viêm màng trong tim, bị chèn ép động
mạch nách, cánh tay hoặc khuỷu tay, khe cổ nách,
xương sườn cổ, tai biến thần kin do thiếu máu cục bộ
kịch phát khi cử động máu đến không đủ, do huyết khối
bệnh xơ vữa động mạch.
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5-MẠCH SO LE
Nguyên nhân :
Đó là dấu hiệu suy thất trái của bệnh động mạch tim,
động mạch chủ, bệnh van tim, bệnh tim thiếu máu cục
bộ, bệnh cơ tim thường kèm theo tiếng ngựa phi và rối
loạn tuần hoàn huyết trong bệnh cao áp huyết.
Mạch so le là mạch đều đều nối tiếp một cái đập mạnh
và một cái đập yếu.

Mạch so le

6-TIẾNG THỔI TÂM THU
A-Tiếng thổi tâm thu ở mỏm tim :
Nguyên nhân :
Do hở lỗ van tim hai lá tạo nên tiếng thổi của dòng máu
trào ngược, toàn tâm thu, với cường độ thay đổi âm
thanh như tiếng xì hơi lan ra trong nách và sau lưng.
Do thấp khớp, viêm màng trong tim do vi khuẩn, nên
tiếng thổi tâm thu run run, chiêm chiếp như âm nhạc.
Hoặc do chân thương viêm màng trong tim, nhồi máu cơ
tim thì nghe như tiếng dây thừng bị đứt.
Sa van hai lá nhỏ, nghe tiếng clic giữa tâm thu.
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Hở lỗ van hai lá chức năng, giãn nở tâm thất trái, nghe
tiếng thổi ngắn ở đầu tâm thu lan ra ít với âm sắc nhẹ,
không đều, đó là dấu hiệu suy thất trái, bệnh cao áp
huyết, bệnh tim thiếu máu cục bộ.
B-Tiếng thổi tâm thu ở động mạch chủ :
Nguyên nhân :
Do vữa động mạch, bệnh thấp khớp cấp. Phình động
mạch chủ, tiếng thổi thay đổi tùy theo chỗ phình. Nếu
hẹp động mạch chủ, tiếng thổi tâm thu xảy ra muộn
nghe được ở sau lưng.
Do hẹp van động mạch chủ, nghe tiếng thổi ở đầu trong
của khoảng thứ hai gian sườn phải, tiếng thổi phụt giữa
tâm thu xảy ra trễ sau tiếng thứ nhất lan về phía mạch
máu cổ, tiếng gồ ghề run run chát chúa.
C-Tiếng thổi tâm thu ở van hai lá (mũi ức ) :
Nguyên nhân :
Hở lỗ van ba lá thực thể do bệnh thấp khớp cấp, viêm
mngà trong tim nhiễm khuẩn, do tụ cầu, hở lỗ van ba lá
chức năng, giãn thất phải kèm với gan to, phù chi dưới,
nghẽn mạch phổi, bệnh huyết khối tắc mạch, khối u
carcinoit ở ruột non hoặc phế quản, tăng huyết áp động
mạch phi, nghe tiếng thổi của dòng máu trào ngược, có
tiếng thổi mạnh sau thì hít vào sâu, lan toả ngang về bên
phải và trái.
D-Tiếng thổi tâm thu ở ổ phổi, đầu trong gian sườn số 2
trái :
Nguyên nhân :
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Thường gặp ở người dễ cảm xúc, ở bệnh tăng năng
tuyến giáp, sốt, thiếu máu, thời kỳ mang thai. Nghe
tiếng thổi mạnh kèm với run run lan về phía mạch máu
cổ do hẹp phễu lỗ động mạch chủ. Tiếng thổi tâm thu
nghe phụt khi hít vào ở tư thế đứng.
E-Tiếng thổi tâm thu giữa vùng tim, bờ trái xương ức :
Nguyên nhân :
Do thông liên thất, tiếng thổi toàn tâm thu to, run run,
lan toả mọi hướng trước tim.
Do bệnh nhồi máu cơ tim kèm theo bệnh cảnh suy thất
phải cấp, nghe như tiếng đứt dây.
Do tâm thất phì đại, thông tim, tiếng thổi phụt giữa tâm
thu ngắn, gồ ghề nghe được ở dưới bờ trái xương ức,
nếu tiếng thổi tâm thu của hở lỗ van hai kết hợp nghe
như tiếng ngựa phi.
F-Tiếng thổi liên tục tâm thu tâm trương :
Tiếng thổi mạnh, rung như tiếng trong đường hầm, tối
đa ở ổ phổi và vùng dưới đòn trái.
G-Tiếng thổi tâm thu ở bụng :
Nguyên nhân :
Do hẹp khít lỗ động mạch chủ, lượng máu to thoát chảy
ra qua lỗ van hai lá, ba lá, vữa động mạch nếu có khối u
ở bụng, có thể nghe được một số tiếng thổi tim trong
bụng :
Nếu ở vùng thượng vị :
Do động mạch chủ bụng bị phình, vữa, tắc, viêm, nghe
được ở thân động mạch tạng do gân cơ của hai cột cơ
hoàng chèn ép, do ung thư tụy, hoặc do khốI u sau màng
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bụng hoặc do hạch chèn ép, do ung thư gan, do vữa
động mạch.
Nếu ở vùng quanh rốn :
Có thể do hẹp động mạch tiêu hóa, thường đau thắt
bụng, phình động mạch lách, u mạch tế bào quanh mao
mạch treo ruột hoặc sau màng bụng.
Nếu ở vùng cạnh giữa động mạch thận :
Do phình động mạch, hẹp, vữa, viêm, u thận, kèm với
bệnh cao áp huyết.
Nếu ở vùng chậu :
Do hẹp hoặc vữa động mạch chậu, nghe được tiếng thổi
dài theo động mạch chủ trong trường hợp tăng năng
tuyến giáp, thiếu máu, thời kỳ mang thai.

7-TIẾNG THỔI TÂM TRƯƠNG
A-Ở đáy tim :
Nguyên nhân :
Do thấp khớp, viêm màng trong tim nhiễm khuẩn, viêm
động mạch chủ do bệnh giang mai, vữa động mạch chủ
do bệnh giang mai, vữa động mạch kèm với tiếng thổi
đôi, viêm cứng khớp sống, bầm máu đột ngột, bệnh đau
trước tim.
Nếu hở lỗ động mạch chủ, đầu trong của khoang gian
sườn phải thứ hai, có tiếng thổi của máu trào ngược
nghe như tiếng húp, hít vào, lan về mỏm tim dài theo
xương ức về mũi ức, nghe rõ hơn khi bệnh nhân đứng.
Tiếng thổi đôi động mạch chủ, kèm vớI máu trào ngược
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ồ ạt và có tiếng thổi tâm thu kèm theo, nhẹ hơn tiếng
thổi tâm trương.
B-Ở mỏm tim :
Rung tâm trương tăng cường độ, thành tiếng thổi ở cuối
tâm trương là tiếng tắc nghẽn khởi đầu sau tiếng thứ hai
một chút.
8-TIM ĐẬP CHẬM
A-Nhịp xoang chậm :
Nguyên nhân :
Thường gặp ở những người làm việc nặng như các vận
động viên, những người bị bệnh nhiễm trùng đang hồi
phục lại sức. Nhịp chậm trong lúc ngủ, trong bệnh vàng
da, thiểu năng tuyến giáp, tăng áp lực nội sọ, nhồi máu
cơ tim vào những giờ đầu, trong cơn đau bụng do nhiễm
độc chì, do thuốc như digital, réserpin, morphin,
bétabloquant, amiodaron, clonidine.
B-Bloc nhĩ thất hoàn toàn (độ 3):
Nguyên nhân :
Nhịp tim chậm thường xuyên dưới 40 lần/1phút.
Dấu hiệu lâm sàng của phân ly nhĩ-thất như tim đập
chậm, tĩnh mạch cảnh 70-80 nhịp/1phút, mạch tim dưới
40/phút. Tiếng tim thứ nhất đập mạnh, cách hồi, tiếng
vang tâm thu nghe đục ở thơì kỳ tâm truơng, có tiếng
thỗI phụt tâm thu.
C-Tai biến Adam-Strokes :
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Nguyên nhân :
Ngất không có triệu chứng báo trước. Cảm giác chóng
mặt muốn xỉu, màn đen trước mắt, ngã xuống mắt trợn
ngược, không mạch, ý thức phục hồi nhanh, mặt đỏ.
Ngất kéo dài, thở ngáy to, tím tái, co giật, không cắn
lưỡi, nếu ngất kéo rất dài thì hôn mê để lại di chứng ở sọ
não, nếu nặng hơn, thiểu năng tuần hoàn não, rối loạn
tâm thần, chết đột ngột.
D-Bệnh căn của bloc nhĩ thất :
Nguyên nhân :
Bloc có thể do hẹp lỗ động mạch chủ vôi hóa, hở lỗ
động mạch chủ (bloc độ 1), chấn thương lồng ngực,
phẫu thuật tim hở, bệnh teo loạn trương lực cơ, nhiễm
sắc tố sắt, 20% do viêm cứng đốt sống.
Trên 60 tuổi, tổ chức dẫn truyền bị thoái hoá, sẽ bị bloc
nhánh phải, rồi hémibloc nhánh trái trước. Nguyên nhân
do thiếu máu, thoái hóa cơ tim, xơ vữa động mạch, lỗ
van động mạch chủ. Hémibloc phối hợp với bloc nhánh
phải là báo hiệu bệnh nặng.
E-Bloc nhĩ thất cấp tính :
Nguyên nhân :
Thường thấy trong các bệnh nhồi máu cơ tim, các bệnh
nhiễm trùng trong thấp khớp cấp, viêm cơ tim do bạch
hầu, viêm cơ tim do thương hàn, do nhiễm độc digital,
thuốc chống loạn nhịp dùng quá liều như cardiorythmine
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9-TIM ĐẬP NHANH :
Tim đập nhanh, thông thường do cảm xúc là bình
thường, nhưng đập nhanh liên tục là dấu hiệu bệnh, do
nhiều nguyên nhân khác nhau :
A-Nhịp tim nhanh xoang :
Nguyên nhân :
Tăng năng tuyến giáp, thiếu máu, giảm đường huyết, do
uống trà, cà phê hoặc loại thuốc chống trầm cảm (chống
depression).
Xét điện tâm đồ thì nhịp tim nhanh làm hại tâm trương,
sóng P và phức hợp bất bình thường.
B-Tim đập nhanh nhĩ :
Nguyên nhân :
Có thể do hẹp lỗ van hai lá, tăng năng tuyến giáp, bệnh
cơ tim.
Tim đập nhanh nhĩ làm loạn nhịp tim hoàn toàn do rung
nhĩ có thể kéo dài trong 24 giờ khi kịch phát, sau hình
thành loạn nhịp tim liên tục, nhịp không đều giữa 100 và
140.

Tim đập nhanh nhĩ
C-Cuồng động nhĩ :
Nguyên nhân :
Có thể do bệnh của lỗ van hai lá, bệnh tim to động
mạch, hẹp lỗ van hai lá, nghẽn mạch phổi, cao áp huyết,
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tăng năng tuyến giáp. Có thể là dấu hiệu báo trước sang
qua giai đoạn loạn nhịp tim hoàn toàn, tim sẽ đập nhanh
đều vớI bloc nhĩ thất chức năng, tĩnh mạch cảnh đập
nhanh hơn tim, nghe được 150-160 tiếng đập đều/1 phút.

Cuồng động tâm nhĩ
D-Nhịp tâm thu nhanh nhĩ :
Nguyên nhân :
Do hẹp lỗ van hai lá, ngộ độc digital, giảm kali huyết.
Kèm với bloc như cuồng động nhĩ, đếm 100-120 tiếng
đập/1 phút, tĩnh mạch cảnh đập nhanh hơn.
E-Nhịp tim nhanh bộ nối :
Nguyên nhân :
Do dùng digital qúa liều, nhồi máu sau hoành, bệnh tim
bẩm sinh.
Mạch đập 180-200/1phút thường xảy ra đột ngột ở
người trẻ tuổi, từ vài phút đến vài ngày rồi hết đột ngột,
nếu kéo dài có khả năng suy tim.
F-Tim đập nhanh thất :
Nguyên nhân :
Có thể do nhồi máu cơ tim, nhồi máu vách thành, phình
mạch vách tim, suy động mạch vành, bloc nhĩ thất
không hoàn toàn, do ngộ độc thuốc, do gây mê, hoặc do
thông tim.
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Tâm thất sai vị trí có nguy cơ rung thất, nhịp tim 150250/1phút, mặt tái xanh, vã mồ hôi, áp huyết tuột, mạch
đập của tĩnh mạch cảnh chậm hơn mạch tim, sóng P
ngược, khoảng cách xa.

Nhồi máu cơ tim, viêm màng ngoài cơ tim

10-TIM TO, TIM THÒNG
A-Tim to thòng toàn bộ :
Vị trí mỏm tim xê dịch xuống phía dưới và ra ngoài,
đường kính ngang tim lớn hơn nửa chiều ngang hai lá
phổi.
Có thể chẩn đoán sai ở những người có lồng ngực biến
dạng, hoặc lúc tim to khi thở ra, hay tim to biến mất khi
hít vào, hoặc trong bệnh vẹo cột sống.
Phân biệt tim to và tràn dịch ngoài màng bao tim :
Khám lâm sàng :
Nghe tim đập như tiếng ngựa phi ở những người bị bệnh
tim to. Ngược lại nghe nhỏ hoặc không nghe ở những
người có bệnh tàn dịch màng ngoài tim, có thêm dấu
hiệu tĩnh mạch cảnh cương máu, mạch bất thường.
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Chụp X-quang :
Tim to thấy rõ đường viền tim, thấy tim đập. Bệnh tràn
dịch thấy đường viền đôi, các bờ tim không thấy đập.
Điện tâm đồ :
Tim to thì khoang tim phình to. Tràn dịch thì điện thế
thấp, rối loạn tái phân cực.
B-Tim to từng phần :
a-Tim to bên nhĩ trái :
Nguyên nhân :
Do hẹp hoặc hở van hai lá, bệnh tim bên trái.
b-Tim to bên thất trái :
Nguyên nhân :
Do cao áp huyết, hẹp hoặc hở lỗ van động mạch chủ,
bệnh cơ tim tắc nghẽn, hẹp động mạch chủ, tổn thương
cơ tim do thiếu máu (cung dưới trái lồi và dài, mỏm tim
gần sát thành ngực trái).
c-Tim to bên nhĩ phải :
Nguyên nhân :
Do bệnh tim phổi cấp, tim phổi mạn, bệnh van ba lá.
d-Tim to bên tâm thất phải :
Nguyên nhân :
Do hẹp van hai lá, bệnh tim phổi, bệnh tim trái ở giai
đoạn cuối, thấy hình mỏm tim năng lên, động mạch phổi
và các nhánh động mạch phổi tăng thể tích.
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11-TĨNH MẠCH CẢNH CƯƠNG MÁU
A-Tĩnh mạch cảnh cương máu :
Nguyên nhân :
Có thể do suy tim toàn bộ, suy tim phải, nghẽn mạch
phải, viêm màng trong tim làm hở lỗ van ba lá, tràn dịch
màng ngoài tim, trụy tim kèm với cương máu tĩnh mạch
cảnh tương ứng với sốc tim (suy tim cấp), viêm màng
ngoài tim co thắt, tăng áp huyết động mạch phổi, bướu
trong ngực, u phổi, u tuyến ức, phình mạch, bệnh sưng
hạch, tắc nghẽn tĩnh mạch chủ trên.

Tim phổi cấp
12- VIÊM TĨNH MẠCH DI CHUYỂN
Nguyên nhân :
Do qúa trình nhiễm khuẩn huyết tĩnh mạch ở răng hoặc
viêm amygdal, do ung thư tụy tạng, ung thư phổi, ung
thư bao tử, do thoát vị hoành, do thiếu máu giảm huyết
sắc tố, do bệnh bạch cầu tủy, do bệnh gút làm viêm tĩnh
mạch kèm với xung huyết khớp, do viêm nghẽn mạch
máu bở ghiền thuốc lá nặng làm viêm tĩnh mạcg có cục
ở chi dưới. Viêm tĩnh mạch nhiều nơi nối tiếp nhau từng
đoạn nông hoặc sâu, thường xảy ra ở đàn ông trên 40
tuổi.
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PHẦN HAI :
NHỮNG CHỨNG BỆNH CỦA TIM MẠCH
PHÂN TÍCH THEO ĐÔNG Y :
Những dấu hiệu Bệnh về tim mạch theo đông y cũng có
nhiều điểm trùng hợp với tây y, nhưng được sắp xếp và
phân loại khác nhau theo chứng để có thể áp dụng đúng
vào phương pháp đối chứng trị liệu trong chữa bệnh cho
phù hợp với mỗi chứng, sẽ thấy được kết qủa nhanh
hơn, hữu hiệu hơn và tránh bị sai lầm gây ra phản ứng
phụ.
Có 35 trường hợp chính của bệnh liên quan đến tim
mạch được phân loại thành Chứng Bệnh tùy theo những
dấu hiệu lâm sàng khác nhau. Mỗi chứng bệnh phải nói
lên được nguyên nhân gây bệnh theo tiêu chuẩn bát
cương như : Tại khí hay huyết, hư yếu hay qúa thực
mạnh, do lạnh hay nóng, tình trạng bệnh là cấp tính hay
mạn tính.
1-Chứng Tâm hư
2-Chứng tâm hư đởm khiếp
3-Chứng tâm âm hư
4-Chứng tâm khí bất ninh
5-Chứng tâm khí hư
6-Chứng tâm khí thịnh
7-Chứng tâm dương hư
8-Chứng tâm huyết hư
9-Chứng tâm huyết ứ
10-Chứng tâm thực
11-Chứng tâm hàn
12-Chứng tâm nhiệt
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13-Chứng tâm thực nhiệt
14-Chứng tâm hỏa thượng viêm
15-Chứng tâm hỏa vượng
16-Chứng tâm hạ cấp
17-Chứng tâm hạ chỉ kết
18-Chứng tâm hạ nghịch mãn
19-Chứng tâm hạ ôn ôn dục thổ
20-Chứng tâm hãn
21-Chứng tâm khái
22-Chứng tâm lao
23-Chứng tâm sán
24-Chứng tâm tý
25-Chứng tâm phế khí hư
26-Chứng tâm tỳ hư
27-Chứng tâm thận bất giao
28-Chứng tâm bào hư
29-Chứng tâm bào thực
30-Chứng tâm bào nhiệt
31-Chứng tâm bào đờm hoả
32-Chứng đờm hỏa nhiễu tâm
33-Chứng khí thượng nghịch xung tâm
34-Chứng huyết quyết
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1-CHỨNG TÂM HƯ :
Dấu hiệu lâm sàng :
Hồi hộp, đoản hơi, đau dưới tim, có khi lên cơn kịch
phát, mất ngủ, mất sức, đổ mồ hôi, suy nhược thần kinh,
bất an, sợ sệt, nói xàm, ý mông lung không chú tâm, hay
quên, thiếu máu, gai sốt, chân tay giá lạnh, lưỡi nhạt, rêu
tí.
2-CHỨNG TÂM HƯ ĐỞM KHIẾP :
Dấu hiệu lâm sàng :
Hay sợ do tâm huyết bất túc, tâm khí suy nhược liên
quan đến tinh thần, thường gặp ở bệnh hư nhược, bần
huyết hoặc cơ năng thần kinh.
3-CHỨNG TÂM ÂM HƯ :
Dấu hiệu lâm sàng :
Âm hư là tổn thương nội tạng thuộc huyết, buồn bực,
mất ngủ, ra mồ hôi trộm, bàn tay nóng, họng khô, lưỡi
đỏ, ít rêu, chức năng tạo huyết suy kém.
4-CHỨNG TÂM KHÍ BẤT NINH :
Dấu hiệu lâm sàng :
Là tâm không an do thiếu máu, do đờm nhiệt quấy
nhiễu, do thủy khí hại tâm, do can hỏa vượng, do can
đởm khí hư…làm ra hồi hộp, sợ sệt, tâm phiền, mất ngủ.
5-CHỨNG TÂM KHÍ HƯ :
Dấu hiệu lâm sàng :
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Tim đập nhanh, hơi thở ngắn, hụt hơi, thiếu sức, hồI
hộp, hay ra mồ hôi, mạch vô lực, thường gặp trong bệnh
bần huyết, suy nhược, loạn nhịp tim.
6-CHỨNG TÂM KHÍ THỊNH ;
Dấu hiệu lâm sàng :
Là tâm dương vượng khiến thần kinh hưng phấn qúa
mức làm mất ngủ.
7-CHỨNG TÂM DƯƠNG HƯ :
Dấu hiệu lâm sàng :
Có hai trường hợp nặng nhẹ khác nhau ;
Trường hợp nhẹ giống chứng thứ 5 Tâm khí hư.
Trường hợp nặng :
Có thêm dấu hiệu người lạnh, chân tay lạnh, môi xanh
tím, mồ hôi ra nhiều, hồI hộp, choáng, trụy mạch, nặng
hơn nữa thì hôn mê bất tỉnh, mạch vô lực, lưỡI nhạt, rêu
trắng trơn, nguyên nhân do lão suy, mất nước, thiểu
năng động mạch vành làm ảnh hưởng đến khí huyết.
8-CHỨNG TÂM HUYẾT HƯ :
Dấu hiệu lâm sàng :
Huyết hư, sắc mặt trắng, tim đập nhanh, váng đầu, mất
ngủ, hay mê, hay quên, hồi hộp, tâm phiền, lưỡi nhạt do
mất máu hoặc sự cấu tạo huyết suy giảm, thường gặp ở
bệnh hư nhược, thần kinh chức năng, bần huyết.
9-CHỨNG TÂM HUYẾT Ứ :
Dấu hiệu lâm sàng :
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Đau vùng trước tim lan đến vai, chân tay lạnh, mặt môi
xanh tím, do ting chí kích động, do đờm trọc làm ứ
huyết ở tim, hoặc do tâm khí hư, tâm dương hư lại bị
gặp khí lạnh làm tắc tuần hoàn tim mạch.
10-CHỨNG TÂM THỰC :
Dấu hiệu lâm sàng :
Mình nóng, mê sảng, hoảng loạn do viêm nhiễm nặng,
mặt đỏ, họng khô khát, chảy máu mũi miệng, bao tử
căng cứng làm đau ngực, cách mô căng đầy khó chịu,
tiểu đỏ vàng, chân tay nặng nề. lưỡi khô, đầu lưỡi đỏ,
nếu đang trong giai đoạn thần kinh bị nhiễm độc thì đi
tiểu ra máu.
11-CHỨNG TÂM HÀN :
Dấu hiệu lâm sàng :
Mê sảng, lưỡi cứng khó nói, huyết hư thần mất, tâm thần
suy kém, khí uất ở đầu làm mất ngủ, khí uất ở mắt làm
nhức mắt, khí uất ở bụng làm băng lậu huyết. Nếu do
hàn tà ở thận tràn lên thì làm đáy tim nở lớn sinh đau
tim, uạ mửa, lở miệng, lòng bàn tay nóng dữ.
12-CHỨNG TÂM NHIỆT :
Dấu hiệu lâm sàng :
Do tâm hỏa cang thịnh làm đau tim, đau các đốt xương,
đau sườn ngực do đờm hỏa tích tụ, sắc mặt đỏ phừng,
phiền nhiệt, ngủ không yên, cuồng dại, nói nhảm, chảy
máu cam, tâm nhiệt hại đường ruột sinh giun sán quấy
nhiễu.
13-CHỨNG TÂM THỰC NHIỆT :
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Dấu hiệu lâm sàng :
Trong ngực nóng, phiền khát, tiểu đỏ rít, lưỡi đỏ chót,
sậm, hoặc nổi mụn tấm trên lưỡi, đau, chảy máu cam, do
tình chí, do ăn uống nhiều chất cay nóng có nhiệt khí.
14-CHỨNG TÂM HỎA VƯỢNG (THỊNH) :
Dấu hiệu lâm sàng :
Buồn bực, mất ngủ, môi khô miệng đắng, chảy máu
cam, miệng lưỡi lở đau, đầu lưỡi đỏ, do tình chí, do ăn
uống thức ăn cay nóng, béo, uống nhiều loại nước có
tính nhiệt.
15-CHỨNG TÂM HẠ BỈ :
Dấu hiệu lâm sàng :
Nhiệt ngăn trở vùng vị quản, nhưng ấn vào vùng vị quản
không đau. Nếu có cảm giác chống lại là tà nhiệt với
thủy dịch ngăn trở gọi là bỉ ngạnh, thường gặp ở bệnh
viêm bao tử mạn tính hay bệnh rối loạn tiêu hoá.
16-CHỨNG TÂM HẠ CẤP :
Dấu hiệu lâm sàng :
Vùng vị quản hơi đau trướng tức khó chịu do tà nhiệt
kết trong bao tử đẩy lên khiến nôn mửa, tâm phiền, bí
đại tiện, thường gặp ở bệnh rối loạn tiêu hóa do cảm
mạo, viêm bao tử cấp.
17-CHỨNG TÂM HẠ CHỈ KẾT :
Dấu hiệu lâm sàng :
Vùng vị quản cảm như thấy có vật gì chướng ngại mà
không đầy hơi, không cứng rắn, không đau, nhưng cảm
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thấy khó chịu, phiền muộn, do đởm và tam tiêu làm
bệnh.
18-CHỨNG TÂM HẠ NGHỊCH MÃN :
Dấu hiệu lâm sàng :
Tâm bị tổn thương, vận hóa kém, thủy đọng thượng tiêu
nên vị quản bị tắc, khí xung ngược lên tâm làm vị quản
bị tắc trướng đầy.
19-CHỨNG TÂM HẠ ÔN ÔN DỤC THỔ :
Dấu hiệu lâm sàng :
Trong vị có hàn ẩm hoặc đòm nghẽn tắc ở ngực làm vị
quản có cảm giác lờm lợm (ôn ôn) muốn nôn (dục thổ)
mà không ra được.
20-CHỨNG TÂM HÃN :
Dấu hiệu lâm sàng :
Giữa vùng tim ở ngực ra mồ hôi, do tình chí tư lự làm
hại tâm tỳ.
21-CHỨNG TÂM KHÁI :
Dấu hiệu lâm sàng :
Khi ho đau ran cả vùng ngực tim, bụng như có cảm giác
vướng mắc, hầu họng sưng đau.
22-CHỨNG TÂM LAO :
Dấu hiệu lâm sàng :
Một trong chứng lao do tâm huyết khô thiếu làm tâm
phiền, mất ngủ, hồi hộp, sợ hãi.
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23-CHỨNG TÂM SÁN :
Dấu hiệu lâm sàng :
Bụng dưới nổi hòn cục, khí xung lên tâm ngực làm tim
đau dữ dội, do hàn tà xâm nhập tâm kinh.
24-CHỨNG TÂM TÝ :
Dấu hiệu lâm sàng :
Là một trong 5 chứng tý (đau) của 5 tạng. Có dấu hiệu
sợ hãi, hồi hộp, thở suyễn, thở dài, phiền táo, họng khô,
do cảm nhiễm ngoại tà lâu ngày chữa chưa khỏi, tà khí
xâm nhập ẩn náu ở vùng tâm, thêm vào lo nghĩ quá độ,
làm tâm huyết hư tổn thành chứng tâm tý (đau tim).
25-CHỨNG TÂM PHẾ KHÍ HƯ :
Dấu hiệu lâm sàng :
Phế khí hư gây tâm khí hư làm ho lâu ngày, hồi hộp, tim
đập mạnh, môi tím xanh.
26-CHỨNG TÂM TỲ HƯ :
Dấu hiệu lâm sàng :
Hồi hộp, ít ngủ, hay quên, kém ăn, phân nhão lỏng do
dinh dưỡng kém, thường gặp ở bệnh suy nhược cơ thể,
cao áp huyết, thiếu máu, xơ cứng động mạch vành.
27-CHỨNG TÂM THẬN BẤT GIAO :
Dấu hiệu lâm sàng :
Hồi hộp, hoa mắt, mất ngủ, ù tai, miệng khô, mỏi lưng
gối, tiểu nóng, di tinh, ra mồ hôi trộm, do huyết âm hư
và thận tinh hư làm thậm âm và tâm âm hư theo.
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28-CHỨNG TÂM BÀO HƯ :
Dấu hiệu lâm sàng :
Lòng bàn tay nóng, tim hồi hộp, bức rứt nóng nẩy .
29-CHỨNG TÂM BÀO THỰC :
Dấu hiệu lâm sàng :
Mặt đỏ, sưng nách, đau tim, sườn ngực, co quắp chi
trên.
30-CHỨNG TÂM BÀO NHIỆT :
Dấu hiệu lâm sàng :
Hôn mê, nóng dữ, nói xàm, phiền táo, lưỡi đỏ.
31-CHỨNG TÂM BÀO ĐỜM HỎA :
Dấu hiệu lâm sàng :
Đờm lấn vào tâm bào gây rối loạn thần kinh làm hôn mê
bất tỉnh, sùi bọt mép, lưỡi bân, rêu dầy.
32-CHỨNG ĐỜM HỎA NHIỄU TÂM :
Dấu hiệu lâm sàng :
Do thần khí rối loạn, có 2 trường hợp :
a-Đờm hỏa nhiễu tâm : Có dấu hiệu sợ hãi, mất ngủ,
cười nói như cuồng.
b-Đờm mê tâm khiếu : Có dấu hiệu đờm khò khé nhiều
trong cổ họng, tự nhiên ngã lăn ra khiến người ngớ ngẩn
đần độn.
33-CHỨNG KHÍ THƯỢNG NGHỊCH XUNG TÂM :
Dấu hiệu lâm sàng :
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Cơ thể tự cảm thấy có luồng khí từ bụng dưới xông lên
ngực, do hàn tà ẩn nấu ở hạ tiêu và khí của trường vị
hoặc can vị thượng nghịch lên trên.
34-CHỨNG HUYẾT QUYẾT :
Dấu hiệu lâm sàng :
Bị hôn mê té ngã bất tỉnh do huyết bệnh gây nên, có hư
thực khác nhau :
Do hư :
Thường gặp ở người mất huyết nhiều hoặc bệnh thiếu
máu kéo dài, do não thiếu máu đột nhiên ngã lăn, sắc
mặt tái xanh, chân tay quyết lạnh, miệng há, thở chậm,
tự ra mồ hôi làm mất tân dịch.
Do thực :
Thường gặp trong bệnh ứ huyết bít lấp các khiếu, đột
nhiên ngã lăn, hàm răng nghiến chặt, mặt đỏ, môi tiá.

Ngoài 34 chứng chính của bệnh tim, theo lý
thuyết biến chứng truyền kinh của đông y, tim thuộc
hành hỏa. Khi hành hỏa bệnh có 3 nguyên nhân :
A-Chính kinh bị bệnh, là chỉ có một kinh tâm, bệnh mới
phát, còn nhẹ, chưa truyền kinh, nhưng theo chứng phải
biết do hư hay thực để biết cách chữa.
a-Nếu tâm hư :
Phải dùng huyệt bổ trên ngũ du huyệt của kinh Tâm để
điều chỉnh lại chức năng khí hoá ngũ hành của đường
kinh. Kinh Tâm là kinh hỏa, mẹ của hỏa là mộc, nên
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phải dùng huyệt mộc trên ngũ du huyệt của đường kinh
tâm là huyệt Thiếu xung để day bổ.
b-Nếu tâm thực :
Phải dùng huyệt tả trên ngũ du huyệt của kinh Tâm để
điều chỉnh lại chức năng khí hóa ngũ hành của đường
kinh Tâm, con của hỏa là thổ là huyệt Thần môn phải
day tả.
Nhưng một định luật khác của đông y, trừ khi
quả tim có thực bệnh như tim nhỏ, tim to, tim thòng, hở
van tim, hẹp van tim, dầy vách thành tim.., mới chữa
thẳng vào kinh Tâm, còn nếu tim bị bệnh đều do ảnh
hưởng của tâm bào là màng bao tim, động mạch tĩnh
mạch thuộc Kinh Tâm bào, thì chữa trên kinh Tâm bào
mà không cần chữa trên kinh Tâm.
B-Biến chứng truyền kinh :
Biến chứng truyền kinh là hành hỏa bị bệnh do ảnh
huởng bởi hành mẹ thuộc mộc là gan, mật hoặc bởi hành
con thuộc là thổ thuộc tỳ và vị.
a-Những trường hợp ảnh hưởng truyền kinh bởi hành
mẹ :
Hành mẹ là Can mộc sinh hỏa có thể làm hại đến tim
như các chứng sau :
1-Chứng can thực
2-Chứng can dương hóa hỏa
3-Chứng can dương vượng
4-Chứng can dương thượng cang
5-Chứng can khí thượng nghịch
6-Chứng can phong
7-Chứng can ố phong
26

8-Chứng can phong nội động
9-Chứng can khí uất nhiệt
10-Chứng can âm uất hóa hỏa
11-Chứng can quyết
12-Chứng quyết đầu thống
13-Chứng can hỏa
14-Chứng can nhiệt
15-Chứng can nhiệt thịnh
16-Chứng can hỏa vượng
17-Chứng can huyết nhiệt
18-Chứng cqn thấp nhiệt
19-Chứng can đởm thấp nhiệt
20-Chứng can ttỳ bất hòa
21-Chứng can vị bất hòa
22-Chứng đởm thực
23-Chứng đởm nhiệt.
b-Những trường hợp ảnh hưởng truyền kinh bởi hành
con :
Hành con là tỳ vị thuộc thổ, có các trường hợp có thể
làm hại tim như các chứng sau :
1-Chứng vị khí không giáng
2-Chứng vị khí nghịch
3-Chứng vị thực nhiệt
4-Chứng vị nhiệt ách nghịch
5-Chứng vị nhiệt úng thịnh
6-Chứng vị thống (tâm hạ thống)
7-Chứng tỳ thực
8-Chứng tỳ nhiệt
9-Chứng tỳ thấp nhiệt
10-Chứng tỳ không nhiếp huyết
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PHẦN BA
CÁCH CHỮA BẰNG KH Í CÔNG VUỐT HUYỆT
Cách chữa của đông y là dựa vào chứng để áp dụng đối
chứng trị liệu, lập lại quân bình sự khí hóa về cơ sở (tổn
thương tạng phủ) hay về chức năng của tạng phủ theo
tiêu chuẩn bát cương (8 yếu tố căn bản để khám và chữa
bệnh) như : âm (huyết), dương (khí), hư (thiếu), thực
(dư), hàn (lạnh), nhiệt (nóng), biểu (bệnh nhẹ), lý (bệnh
nặng). Dựa vào bát cương, nếu bệnh thuôc âm (huyết)
lấy dương (khí) để chữa, và ngược lại. Nếu bệnh hư thì
bổ, bệnh thực thì tả, bệnh hàn thì làm ấm (ôn), bệnh
nhiệt thì làm mát (thanh), khí nghịch thì cho giáng hạ,
tắc nghẽn thì khai thông, uất kết thì giải, xuất thì cầm
liễm giữ lại, bí hãm thì cho tiết xuất ra…
Do đó cách chữa của khí công chỉ vuốt trên những đoạn
kinh mạch có ngũ hành trên Mạch Nhâm-Đốc, Bối du
huyệt trên lưng, trên Du-Mộ huyệt, và trên tiết đoạn ngũ
du huyệt của 12 chính kinh như dùng bổ đoạn cho bệnh
hư, tả đoạn cho bệnh thực, thông đoạn cho bệnh tắc
nghẽn, nhiệt đoạn cho bệnh hàn, khíc-du đoạn cho bệnh
đau nhức.
Phương pháp vuốt huyệt chú trong đến việc điều chỉnh
hư, thực, hàn, nhiệt, khí, huyết, cơ sở, chức năng như
tâm hư, tâm thực, tâm hàn, tâm nhiệt, tâm huyết hư, tâm
huyết thực, tâm khí hư, tâm khí thực, tâm tỳ thực, tâm tỳ
hư, tâm can thực, tâm can hư, tâm thận bất giao…
Có nhiều cách chữa, học viên cần lý luận và sáng tạo,
chọn một trong những cách chữa cho thích hợp và hiệu
qủa an toàn nhất, vừa chữa được ngọn, vừa ngừa được
binế chứng truyền kinh vừa chữa được gốc bệnh.

28

Các phương pháp hướng dẫn dưới đây chỉ có tính cách
lý thuyết, khi chữa cần phải lý luận và phối hợp theo
cách lý luận bệnh chứng.
1-PHƯƠNG PHÁP THỨ NHẤT :
Tìm nguyên nhân :
Một tạng bệnh, có 4 nguyên nhân :
Thí dụ Tâm bệnh, gọi là Bản Bệnh (ký hiệu BB) có 4
nguyên nhân xảy ra :

a-Do mẹ truyền bệnh, là Can mộc thực sinh Tâm hỏa
vượng, Kinh Can gọi là kinh Sinh Bệnh (ký hiệu SB)
b-Tâm hỏa bệnh truyền sang Tỳ thổ gọi là Bệnh Sinh
(ký hiệu BS).
c-Tâm hỏa bệnh truyền khắc cho Phế kim, gọi là Bệnh
Khắc (ký hiệu BK).
d-Do bị Thận thủy suy, không khắc chế được tâm hỏa,
gọi là Khắc bệnh (ký hiệu KB).
Cách chữa :
Có 3 cách chữa khác nhau :
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a-Trường hợp bệnh cấp tính :
Vuốt nghịch vòng tròn tương sinh :
Nguyên nhân do Bản Bệnh là Tâm :
Từ tạng Bản Bệnh (BB) vào tạng Sinh Bệnh (SB), rồi xả
thông khí ra huyệt Tỉnh cơ sở của kinh Sinh Bệnh (SB).
Công thức :

BB-SB-xả tỉnh huyệt SB

Tâm thực nhiệt
Vuốt từ Tâm du xuống
Can du 6/9 lần

Xả tỉnh huyệt Can
Day bấm đau huyệt Đại
đôn cho tà khí thoát ra

Nguyên nhân do mẹ truyền bệnh là Can, đổi lại gọi Can
là Bản bệnh, cũng theo công thức trên :

Can thực
Xả huyệt Dũng tuyền hai
Vuốt từ Can du xuống
bên
Thận du
Nguyên nhân do Tỳ thực (làm Tâm hỏa dư), nên gọi Tỳ
là BB, cũng theo công thức trên :
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Tỳ thực
Vuốt từ Tỳ du lên Tâm du

Xả huyệt Thiếu xung bên
trái

b-Trường hợp bệnh mãn tính :
Vuốt theo ngôi sao tương khắc :
Tả để chgữa ngọn mà không chữa gốc, không ngừa biến
chứng, không bồi bổ khí huyết.
Nguyên nhân do Bản bệnh là Tâm :
Vuốt từ tạng Khắc bệnh (KB) sang tạng Bản bệnh (BB),
rồi xả tà khí ra huyệt tỉnh cơ sở của kinh Bản bệnh.
Công thức :

KB-BB- xả tỉnh huyệt BB

Tâm thực nhiệt
huyệt xả tà nhiệt ở Thiếu
Vuốt từ Thận du lên Tâm
xung bên trái.
du.
Trên nguyên tắc vuốt từ Thận du lên tâm du để điều hòa
tâm thận, nhưng tâm qúa nhiệt phải xả nhiệt ở tâm.
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c-Trường hợp bệnh lão suy :
Áp dụng trong trường hợp bệnh mạn tính có dấu hiệu
cấp tính, vừa hư vừa thực, hư thực thác tạp.
Vuốt theo quy luật phối hợp hai trường hợp trên, mãn
tính trước, cấp tính sau (giống như hình móc câu).
Vuốt từ tạng Khắc bệnh (KB) sang tạng Bản bệnh (BB),
rồi từ BB đến Sinh bệnh (SB), rồi xả tà khí ra huyệt tỉnh
cơ sở của kinh SB.
Công thức

KB—BB—SB--xả tỉnh huyệt SB

Thí dụ nguyên nhân do Tâm lão suy :

Tâm lão suy
Vuốt từ Thận du lên Tâm
du 6/9 lần, rồi từ Tâm du
xuống Can du 6/9 lần

Xả huyệt tỉnh Đại đôn

Thí dụ nguyên nhân do Can thực hư (lão suy):
Gọi Can là BB, vuốt theo công thức trên :
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Can lão suy
Vuốt từ Phế du xuống Can
du 6/9 lần, rồi từ Can du
xuống Thận du 6/9 lần.

xả tỉnh huyệt Dũng tuyền
hai bên

Thí dụ nguyên nhân do Tỳ lão suy :
Gọi Tỳ là BB, áp dụng công thức trên :

Tỳ lão suy
Vuốt từ Can du xuống Tỳ
du 6/9 lần, rồi vuốt từ Tỳ
du lên Tâm du 6/9 lần.

Xả tỉnh huyệt Thiếu xung
bên trái.

Quy luật vuốt 6/9 :
Vuốt 6 lần :
Là lão âm hay cực âm, huyết sẽ chuyển hóa thành khí.
Vuốt 9 lần :
Là lão dương hay cực dương, khí sẽ chuyển hóa dưỡng
trấp thành huyết, dịch chầt, thủy chất.
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2-PHƯƠNG PHÁP THỨ HAI :
Quy luật sinh hóa, chuyển hóa tự động trong bổ tả.
a-Bổ hư :
Vuốt từ kinh mẹ SB đến kinh bệnh BB là kinh con 6/9 lần
là chữa ngọn giúp kinh bệnh mạnh tạm thời, nhưng kinh
mẹ đã hư lại mất thêm năng lượng, cần phải bổ sung
năng lượng từ kinh KB cho kinh mẹ nữa mới là chữa
gốc, ngoài ra, không để cho kinh khắc bênh dư thừa
năng lượng để hại kinh bản bệnh là cách ngăn ngừa
biến chứng.
Thí dụ kinh tâm can đều hư :

Kinh tâm can đều hư
Chữa ngọn :
Vuốt từ Can du lên Tâm du 6/9 lần.
Chữa gốc :
Vuốt từ Thận du lên Can du 6/9 lần.
Ngừa biến chứng :
Vuốt từ Phế du xuống Thận du 6/9 lần.
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b-Tả thực :
Vuốt từ BB sang BS làm mất thực của BB là chữa gốc.
Vừa làm mất thực của BB phải tả con BB là BS làm mất
đi năng lượng, di chuyển năng lượng sang BK, dùng BK
chuyển năng lượng bổ KB là ngừa biến chứng.
Bản bệnh thực nhiệt, phải bổ KB rồi mới dùng KB tả
BB.là chữa ngọn.
Thí dụ Tâm thực nhiệt :

Vuốt từ Tâm du xuống Tỳ du 6/9 lần (chữa gốc).
Vuốt từ Tỳ du lên Phế du 6/9 lần, từ Phế du xuống Thận
du 6/9 lần (ngừa biến chứng).
Vuốt từ Thận du lên Tâm du 6/9 lần để thanh tâm hỏa
(chữa ngọn).

3-PHƯƠNG PHÁP THỨ BA :
Quy luật vuốt chuyển hoá chủ động trước 6/9 lần, rồi
vuốt sinh hóa 18 lần trong những bệnh hư .
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Tâm hư hàn
Sinh hóa :
Vuốt từ Can du lên Tâm du 6/9 lần .
Chuyển hóa :
Vuốt từ Thận du lên Can du 18 lần, can mộc sẽ dư thừa
năng lượng để chuyển hóa sang con là Tâm làm cho tâm
hỏa mạnh hơn.
4-PHƯƠNG PHÁP THỨ TƯ :
Theo vòng liên hợp mẹ-con, dùng khí chữa huyết, hoặc
dùng huyết chữa khí (từ dương vào âm hay từ âm ra
dương).
Thí dụ 1:
Bệnh thuộc Tâm-tỳ :

Nhiệt nhập thổ, định ôn tỳ vị
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Chân hỏa sinh thực nhiệt :
Vuốt từ Mạch dương trên Bối du huyệt trước, rồi mới
vuốt trên mạch âm là Nhân mạch sau :
Chân hỏa là Tâm khí, nhiệt là Tâm bào khí. Vuốt từ
Tâm Bào du đến Tỳ du, nhưng vuốt nghịch từ Tỳ du lên
Tâm du thuộc âm trong dương, để điều hòa tỳ vị nhiệt.
Từ Tam tiêu du lên Vị du thuộc dương trong dương, để
chữa vị hàn.

Mạch Nhâm
Vuốt từ Trung quản xuống Thạch môn, thuộc âm trong
âm, để điều trung lý khí, ổn định nội tạng.

Hỏa nhập thổ
Vuốt từ Tỳ du lên Tâm du, âm trong dương.
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Từ Tiểu trường du lên Vị du, dương trong dương, để
điều tâm tỳ.

Mạch Nhâm
Vuốt từ Cự khuyết xuống Trung quản.
Thí dụ 2 :
Bệnh thuộc Tâm-can :

Mộc sinh hỏa :
Vuốt từ Can du lên Tâm du (âm trong dương).
Vuốt từ Đởm du xuống Tiểu trường du cho hỏa nhập
mộc, điều tâm can.
Mộc sinh nhiệt :
Vuốt từ Can du lên Tâm bào du.
Chế can, dẫn nhiệt hỏa nhập can :
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Vuốt từ Can du lên Tâm bào du, mộc nhập nhiệt, điều
hòa tâm can, chế hỏa kích can. Hoặc từ Tam tiêu du lên
Đởm du, để điều tâm can dương,

Mạch Nhâm
Vuốt từ Trung quản xuống Thạch môn thuộc âm trong
âm, điều hòa hàn nhiệt cho nội tạng.

Vuốt từ Cưu Vĩ xuống Quan nguyên

Mạch Dương Kiều : Bấm Cự Liêu rồi Nhu du.
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Trên Mạch Nhâm : Vuốt nghịch từ Thạch môn.lên Cưu
vĩ , nghịch đường kinh để điều tâm can.

Vuốt nghịch từ Cự Khuyết lên Cưu vĩ để chế bớt mộc.
Thí dụ 3 :
Bệnh thuộc Tâm-Phế :

Thanh kim, chế hỏa kiện kim (cho hỏa nhập kim) :
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Vuốt từ Tâm du lên Phế du thuộc âm trong dương làm
mát phổi.
Vuốt từ Tiểu trường du lên Đại trường du thuộc dương
trong dương, cho nhiệt đại trường về Tiểu trường để
điều tâm phế.

Nhiệt nhập kim để thanh phế tán hàn :
Vuốt từ Tâm bào du lên Phế du, âm trong dương, để cân
bằng hàn nhiệt cho phế.
Vuốt từ Đại trường du lên Tam tiêu du, dương trong
dương, để cân bằng nhiệt đại trường.

Mạch Nhâm
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Vuốt từ Thiên đột xuống Cự khuyết, thuộc âm trong âm,
trong trường hợp tổn thương phế do nhiệt, điều tâm phế
giúp cho chân hỏa hoạt động tốt.

Mạch Nhâm
Vuốt nghịch từ Thạch môn lên Thượng quản là kim
nhập nhiệt, để điều hòa hàn nhiệt cho nội tạng.
Thí dụ 4 :
Bệnh thuộc Tâm-Thận

Thủy nhập hỏa để chế hỏa : giao hòa tâm-thận
Vuốt từ Thận du lên Tâm du thuộc âm trong dương để
chế hỏa.
Thủy nhập nhiệt để thanh nhiệt :
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Vuốt từ Bàng quang du lên Tâm bào du, thuộc dương
vào âm trong dương, để thanh nhiệt.
Vuốt từ Bàng quang du lên Tiểu trường du, thuộc dương
trong dương, để điều tâm-thận.
Hóa hỏa chế thủy :
Vuốt từ Thận du lên Tâm du thuộc âm trong dương, hay
từ Bàng quang du lên Tam tiêu du, thuộc dương trong
dương, cho thủy nhập nhiệt, để điều tâm thận và chỉnh
hàn nhiệt cơ thể.

Mạch Nhâm
Vuốt từ Cự khuyết xuống Trung cực cho hỏa nhập thủy,
âm trong âm, để giao hòa tâm thận, đem hỏa xuống hạ
tiêu.

Mạch Dương Kiều : Day bấm Thân mạch rồi Nhu du,
chữa ngoại nhiệt, hôn mê, co giật, ngừa biến chứng.
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Từ Thần tàng xuống Khí huyệt

Mạch Nhâm
Từ Âm Giao xuống Trung Cực

12 HUYỆT TỈNH (Dùng để xả tà khí)
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5-PHƯƠNG PHÁP THỨ NĂM :
Theo vòng ngũ hành sinh trên Bối du huyệt :
1-Chữa Tâm hàn :
Vuốt từ Tỳ du lên Tâm du :
Trả nhiệt của Tỳ về Tâm, chữa Tỳ thực nhiệt, Tâm hàn.
2-Chữa chức năng tâm tỳ :
Vuốt từ Tỳ du lên Tâm bào du (Quyết âm du) :
Để điều hòa chức năng của tâm tỳ.
3-Chữa tâm hàn sinh vị hàn :
Vuốt từ Tam tiêu du lên Vị du :
Dùng tướng hỏa làm ấm vị để dưỡng tâm hỏa, chữa tâm
hàn sinh vị hàn.
4-Bổ Tâm dương :
Vuốt từ Tiểu trường du lên Vị du :
Để tăng nhiệt tăng chức năng Tỳ dương để bổ tâm
dương.
5-Chữa tâm hỏa suy :
Vuốt từ Thận du lên Can du :
Giúp mộc sinh hỏa để thận thủy không dư thừa làm hại
tâm hỏa, và ngược lại mộc mạnh giúp cho tâm thêm hỏa.
Mục đích điều can thận.
6-Chữa tâm dương hư :
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Vuốt từ Bàng quang du lên Đởm du :
Điều can dương giúp tâm dương vượng.
7-Chữa tâm huyết hư :
Vuốt từ Can du lên Tâm du :
Để sinh hỏa cho tâm, chữa tâm hàn, tăng chức năng tạo
huyết.
8-Chữa tâm hỏa suy :
Vuốt từ Can du lên Tâm bào du (Quyết âm du) :
Giúp hỏa sinh nhiệt.
9-Chữa tâm can dương hư :
Vuốt từ Tiểu trường du lên Đởm du :
Để điều tâm can dương.
6-PHƯƠNG PHÁP THỨ SÁU :
Theo vòng ngũ hành khắc trên Bốidu huyệt.
1-Điều hòa hàn nhiệt nội tạng :
Vuốt từ Thận du lên Tâm du :
Giao hòa thủy hỏa để điều hòa hàn nhiệt nội tạng.
2-Chữa tâm thận dương :
Vuốt từ Bàng Quang du lên Tiểu trường du :
Để điều tâm thận dương.
3-Chữa Tâm thực nhiệt :
Vuốt từ Bàng quang du lên Tâm bào du (Quyết âm du)
Dùng để thanh nhiệt cho tâm.
4-Chữa tâm hỏa vượng :
Vuốt từ Thận du lên Tâm bào du :
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Dùng để hạ hỏa (áp dụng trong bệnh cao áp huyết, tiểu
đường).
5-Chữa tâm nhiệt :
Vuốt từ Bàng quang du lên Tâm bào du :
Để chỉnh hàn nhiệt cơ thể.
6-Chữa tim mạch xáo trộn :
Vuốt từ Tỳ du lên Can du :
Điều can tỳ thực là nguyên nhân đã hại tâm gây xáo trộn
tim mạch.
7-Chữa tâm dương thực :
Vuốt từ Vị du lên Đởm du :
Điều Can vị thực đã làm cho tâm dương thực.
8-Chữa tâm âm nhiệt :
Vuốt từ Thận du lên Tỳ du :
Để bớt tỳ nhiệt, gián tiếp chữa tâm âm nhiệt.
9-Chữa tâm khí thực :
Vuốt từ Bàng quang du lên Vị du :
Để điều Vị nhiệt, gián tiếp chữa tâm khí thực.
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7-PHƯƠNG PHÁP THỨ BẨY :
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Chữa theo tiết đoạn ngũ hành trên Mạch Nhâm.
1-Chữa tâm khí suy :
Vuốt từ Thiên Đột xuống Cự Khuyết :
Cho kim nhập hỏa, điều tâm phế, giúp chân hỏa mạnh.
2-Chữa tâm huyết :
Vuốt từ Cưu vĩ xuống Cự Khuyết :
Cho mộc nhập hỏa để điều tâm can.
3-Chữa tâm âm, tâm dương :
Vuốt từ Cưu vĩ xuống Trung quản :
Cho mộc nhập thổ để điều can tỳ, can vị, gián tiếp chữa
tâm âm, tâm dương.
4-Chữa tâm can hàn :
Vuốt từ Cưu vĩ xuống Thạch môn :
Cho mộc nhập nhiệt (dương hỏa), để điều tâm can hàn.
5-Chữa tâm hỏa suy :
Vuốt từ Cưu vĩ xuống Quang nguyên :
Cho mộc nhập dương hỏa để sinh hỏa cho tâm.
6-Chữa tâm hàn :
Vuốt từ Cưu vĩ xuống Trung Cực :
Cho mộc nhập thủy dương, điều Can thận hàn, gián tiếp
chữa tâm hàn.
7-Tả tâm hỏa :
Vuốt từ Cự khuyết xuống Trung quản :
Cho hỏa nhập thổ, bớt tâm hỏa sang tỳ để điều tâm tỳ.
8-Giáng tâm hỏa :
Vuốt từ Cự khuyết xuống Trung cực :
Cho hỏa nhập thủy để giao hòa tâm thận (giáng hỏa).
50

9-Chỉnh chức năng tâm dương :
Vuốt từ Thượng quản xuống Trung quản :
Cho mộc nhập thổ để điều can vị bất hòa, gián tiếp chỉnh
chức năng cho tâm dương.
10-Điều khí hàn nhiệt :
Vuốt từ Thượng quản xuống Thạch môn:
Cho mộc nhập nhiệt, để điều hàn nhiệt nội tạng.
11-Chữa tâm tỳ nhiệt :
Vuốt từ Trung quản xuống Trung cực :
Cho thổ nhập thủy làm hạ nhiệt cho tỳ chữa tỳ nhiệt,
điều tỳ thận, gián tiếp chữa tâm nhiệt do tỳ nhiệt.
12-Chữa tức tim ngực :
Vuốt từ Trung quản xuống Thạch môn :
Cho thổ nhập nhiệt để lý trung ích khí, điều trung tiêu,
giải uất thượng tiêu.
13-Chỉnh hàn nhiệt cơ thể :
Vuốt từ Âm giao xuống Trung cực :
Cho hỏa tam tiêu nhập thủy, chỉnh hàn nhiệt cơ thể.
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Måch Nhâm
8-PHƯƠNG PHÁP THỨ TÁM :
Theo hai cách :
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a-Vuốt 6/9 huyệt Khích-Du, thông, bổ, khí hay huyết.
b-Vuốt 6/9 huyệt Khích-Du, tả, thông, khí hay huyết.
Trên kinh âm, không có huyệt du, thay bằng huyệt
nguyên.
a-Vuốt đoạn huyệt từ Khích huyệt đến Du huyệt để
khai thông bế tắc trên đường kinh trước. Sau đó, nếu
thuộc bệnh hư thì phải dùng thông đoạn cùng hành với
đường kinh để thông đường kinh, rồi mới dùng bổ đoạn
là hành mẹ của đường kinh để bổ cho đường kinh mạnh
lên.
1-Thông bổ Tâm bào :
Dùng chữa đau do tắc nghẽn động mạch và tĩnh mạch
các loại :

2-Thông bổ Tam tiêu :
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Thông các hệ thống ống mạch, chữa đau nhức, khó thở,
nghẹt tim do cholesterol…

3-Thông bổ kinh Tâm :
Thông cơ sở quả tim, tâm nhĩ, tâm thất, xoang.
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4-Thông bổ Tiểu trường :
Để giúp mạnh tâm hỏa.

5-Thông bổ Can giúp tâm hỏa :
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6-Thông bổ Đởm giúp tâm dương :
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7-Thông bổ Tỳ để dưỡng tâm âm .

8-Thông bổ Vị để dưỡng tâm dương :
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9-Thông bổ thận để khắc chế tâm âm hỏa vượng.
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10-Thông bổ Bàng quang để khắc chế Tâm dương :

b-Vuốt đoạn huyệt từ Khích huyệt đến Du huyệt để
khai thông bế tắc trên đường kinh trước. Sau đó, nếu
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thuộc bệnh thực thì phải dùng tả đoạn ở hành con của
đường kinh để tả bớt thực cho đường kinh, rồi mới dùng
thông đoạn là đoạn cùng hành với đường kinh để khai
thông đường kinh hoạt động bình thường.
1-Tả thông Tâm bào:
Thông tắc nghẽn ống mạch làm sưng đau, phù mạch.

2-Tả thông Tam tiêu :
Chữa phình tắc động mạch, tĩnh mạch.
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3-Tả thông Can thực làm tâm thực :

4-Tả thông Đởm để bớt tâm khí dương qúa vượng :
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5-Tả thông Tỳ chữa tâm âm thực :
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6-Tả thông Vị để chữa tâm dương thực :

7-Tả thông thận thực đã làm mất tâm hỏa :
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PHẦN BA
DAY BẤM HUYỆT THEO CHỨNG BỆNH
A-Quy luật bổ tả theo thứ tự công thức huyệt :
Bổ :
Vuốt trên huyệt thuận chiều đi của đường kinh là bổ.
Trong trường hợp hợp huyệt ở những khe lồi lõm không
thể vuốt được, hoặc trong trường hợp không nhớ chiều
đi của đường kinh thì dùng đầu ngón tay cái day vào
huyệt theo chiều thuận kim đồng hồ, lực vừa phải.
Day hay vuốt 6 lần chuyển âm ra dương để bổ khí. Day
hay vuốt 9 lần để chuyển dương ra âm để bổ huyết. Day
18 lần vừa bổ khí, bổ huyết.
Tả :
Vuốt trên huyệt nghịch chiều đi của đường kinh là tả.
Trong trường hợp vị trí huyệt khó vuốt thì dùng ngón
tay day vào huyệt nghịch chiều kim đồng hồ, lực vừa
phải.
Day hay vuốt huyệt cũng theo quy tắc 6 hay 9 để chữa
khí hay huyết.
Bình bổ bình tả :
Dùng ngón tay vuốt hay day trên huyệt nghịch chiều
đường kinh hay nghịch chiều kim đồng hồ để tả trước
rồi vuốt thuận sau để bổ, gọi là bình bổ bình tả. Cũng
theo quy luật 6/9.
Bấm huyệt :
Chỉ dùng ngón tay cái bấm đè ấn vào huyệt, không day
bổ hay tả, mục đích kích thích huyệt.
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Cứu :
Dùng đầu cây ngải cứu hoặc đầu thuốc lá hay đầu cây
nhang to, hoặc chụm 5 cây nhanh nhỏ để cách huyệt 35cm tạo nhiệt ấm nóng 45-55 độ C, thời gian hơ 40-60
giây lại lấy ra dụi tàn, rồi hơ tiếp lần thứ hai...mỗi lần hơ
40-60 giây là một mồi. Trước khi cứu vào huyệt phải
thoa trên huyệt một lớp kem vaseline ngừa cháy phỏng
da. Để ý, lúc đầu lâu tối đa 60 giây bệnh nhân mới cảm
thấy nóng, những lần sau 50, 40, 30 giây đã cảm thấy
nóng là đủ liều, nhưng nếu 60 giây nhiều lần vẫn chưa
cảm thấy nóng thì chưa đủ liều, vẫn hơ tiếp, nhưng chỉ
tăng số lần hơ chứ không tăng một mồi nhiều hơn 60
giây, bởi vì những bệnh nhân có bệnh tiểu đường, thần
kinh da mất cảm giác nhưng nhiệt độ hơ sẽ gây ra phỏng
lở da khó lành. Cho nên người có bệnh tiểu đường cấm
cứu.
Chích lể :
Theo châm cứu cổ truyền, các thầy châm cứu dùng kim
tam lăng, nhưng hiện nay nên dùng loại kim thử tiểu
đường, mỗi lần dùng xong vất đi, châm vào đìểm đau
gọi là A-thị-huyệt, rồi năn ra một ít máu bầm tắc thì chỗ
đau được khai thông hết đau.
Châm :
Dùng đầu bút bi châm vào huyệt, như châm vào các tỉnh
huyệt hay vào các huyệt trên mặt.
Vuốt huyệt trên lưng bối du huyệt :
Vuốt từ huyệt này sang huyệt khác trên lưng, thay vì
vuốt trên đường kinh Bàng quang thứ nhất cách Mạch
Đốc giữa cột sống 1,5 thốn, để chữa những bệnh nhẹ,
nhưng những bệnh nặng phải dùng đến đường kinh bằng
quang thứ hai, cách Mạch Đốc giữa cột sống 3 thốn, về
ngũ hành giống như đường kinh thứ nhất. Ngoài ra,
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đường sát cột sống, cách Mạch Đốc 0,5-1 thốn là đường
Hoa Đà Giáp Tích cũng dùng để chữa những bệnh nan
y. Cho nên khí công vuốt huyệt trên lưng nên dùng
nguyên nắm tay để cho khớp ngón trỏ trên đường Hoa
đà giáp tích, khớp ngón giữa trên đường kinh Bàng
quang thứ nhất, khớp ngón áp út trên đường kinh Bàng
quang thứ hai, để mỗi lần vuốtt có thể vuốt được cả 3
đường mới có nhiều hiệu quả.
B-Công thức huyệt :
1-Áp huyết cao :
xPhong trì (Đ.20)
xKhúc trì (ĐT.11)

xHợp cốc (ĐT.4)

2-Áp huyết cao do âm dương đều suy :
oThận du (BQ.23) oQuan nguyên (MN.4)
oTam âm giao (Tỳ 6)
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3-Áp huyết cao do âm dương lưỡng hư:
Điều bổ âm dương
oThận du (BQ.23)
oQuan nguyên (MN.4)
oTúc tam lý (V.36)
oTam âm giao (Tỳ 6)
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4-Áp huyết cao do âm hư dương thịnh 1 :
Dưỡng âm tiềm dương
xPhong trì (Đ.20) xTam âm giao (Tỳ 6)
x Thái khê (Th.3)

5-Áp huyết cao do âm hư dương thịnh 2 :
oTam âm giao (Tỳ 6) oThái xung (C.3)
oThái khê (Th.3)
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6-Áp huyết cao do Can dương thượng kháng :
xThái xung (C.3)
xHành gian (C.2)
xThái dương (KH)

Biến chứng :
a-Kèm Bệnh đàm nghịch
xPhong long(V.40)

b-Kèm bệnh chân phù
xÂm lăng tuyền (Đ.34)

c-Kèm bệnh hồi hộp mất d-Kèm bệnh ói mửa
xNội quan (TB.6)
ngủ
70

oThần môn (Tâ.5)

7-Áp huyết cao do co thắt bao tử, vẹo cổ :
xLạc linh ngũ (TH)

8-Áp huyết cao do gan, cholesterol :
xThái xung (C.3)
xKhúc trì (ĐT.11)
xTúc tam lý (V.36)
xPhong trì (Đ.20)
xNhân nghênh (V.9)
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9-Áp huyết cao do can hỏa vượng :
Bình can tả hỏa
xPhong trì (Đ.20)
xThái xung (C.3)
xKhúc trì (ĐT.11)
xDương lăng (Đ.34)
xHành gian (C.2)
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10-Áp huyết cao do phong rút bả vai làm liệt tay :
Tắc ống mạch ngoại vi
xKiên liêu (Tat.14) xKiên ngoại du (Ttr.14)

11-Áp huyết cao do phong đàm :
xẤn đường (KH) xKhúc trì (ĐT.11)
xPhong long(V.40)
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12-Áp huyết cao do tâm bào :
Tả 4 huyệt tay trái
xNội quan (TB.6)
xThần môn(Tâ.7)
xĐại lăng (TB.8)
xLao cung (TB.7)

13-Áp huyết cao do thận nhiệt :
Triệu chứng đầu nóng chân nóng, cao áp huyết thường
xuyên, kèm theo bệnh tiểu đường, glucoza huyết tăng.
xThận nhiệt huyệt (KH)
xThái khê (Th.3)
oThận du (BQ.23)
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14-Áp huyết cao do trường vị nhiệt :
xKhúc trì (ĐT.11)
xTúc tam lý (V.36)
xNhân nghênh (V.9)

15-Áp huyết cao do Tỳ vị, ăn uống không tiêu :
xTúc tam lý (V.36)
xẨn bạch (Tỳ 1)
75

16-Áp huyết cao do viêm xoang mũi :
xDũng tuyền (Th.1)

17-Áp huyết cao đầu nóng chân lạnh :
Tâm thận bất giao làm âm hư hỏa vượng
xHợp cốc (ĐT.4)
oTam âm giao (Tỳ 6)
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18-Áp huyết ổn định tự động :
Day Nội quan trái (TB.6)

19-Áp huyết thấp do âm hư phong động :
Bổ âm tiềm dương, bình can tức phong
oThái khê (Th.3)
oTam âm giao (Tỳ 6)
xThái xung (C.3)
xPhong trì (Đ.20)

20-Áp huyết thấp do can thận hư tổn :
Bổ ích can thận, kiện tỳ
oThận du (BQ.23)
oCan du (BQ.18)
oThái khê (Th.3)

oTỳ du (BQ.20)
oThái xung (C.3)
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oTam âm giao (Tỳ 6 )

xPhong trì (Đ.20)

Biến chứng :
a-Sụp mí mắt :
Day thêm Dương bạch (Đ.14) và Ngư yêu (KH)
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b-Tay chân giá lạnh :
Cứu Bách hội (M Đ.20) , Khí hải (MN.6)

21- Áp huyết thấp do dương nguyên khí suy :
oKhí hải (MN.6)
oQuan nguyên (MN.4)

22-Áp huyết thấp do thận hư suy :
Bổ thận ích tủy
oThái khê (Th.3)
oChiếu hải (Th.6)
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oThận du (BQ.23)

oTam âm giao (Tỳ 6)

Biến chứng : Ù tai
xThính cung (Ttr.19)

23-Áp huyết thấp do trung khí suy kém :
Bổ trung ích khí, thăng thanh dương
oBách hội (MĐ.20)
oCách du (BQ.17)
oVị du (BQ.21)

xPhong trì (Đ.20)
oTỳ du (BQ.20)
oTúc tam lý (V.36)
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Biến chứng :
Lợm giọng muốn ói mửa
Day Nội quan (TB.6)
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24-Áp huyết thấp làm chóng mặt :
oBách hội (MĐ.20)
Day Nội quan (TB.6)
day Nhân trung (MĐ.26)
Day Tố liêu (MĐ.25)
day Thái xung (C.3)

25-Áp huyết thấp tim đập chậm :
Day Tố liêu (MĐ.25)
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26-Áp huyết thấp thoát dương :
Hồi dương cố thoát
oTúc tam lý (V.36)
Cứu Khí hải (MN.6)
o Phục lưu (Th.7)

27-Bại liệt hai chân :
Day 10 huyệt Hoa Đà Giáp Tích hai bên cột sống, cạnh
5 huyệt Tam tiêu du, Thận du, Khí hải du, Đại trường
du, Quan nguyên du (Chữa trên thần kinh vận động )
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Day thêm các huyệt sau liên quan đến bại liệt chân .
Thăm dò tìm phản ứng các huyệt sau, huyệt nào không
có phản xạ cần kích thích nhiều, những huyệt đã có phản
xạ tốt, khí huyết được khai thông, chân ấm, cử động tự
nhiên thì không cần kích thích đến huyệt đó nữa.:
Thứ liêu (BQ.32)
Thừa Phò (BQ.36)
Phục thố (V.31)
Túc tam lý (V.36)
Phong thị (Đ.31)
Huyền chung (Đ.39)
Thừa sơn (BQ.57)
Huyết hải (Tỳ 10)

Trật biên (BQ.54)
Ân môn (BQ.37)
Bể quan (V.32)
Giải khê (V.41)
Dương lăng tuyền (Đ.34)
Ủy trung (BQ.40)
Côn lôn (BQ.60)
Thái khê (Th.3)
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28-Bạch cầu giảm :
oTúc tam lý (V.36)
oĐại chùy (MĐ.14)
oHuyết hải (Tỳ 10)

oTam âm giao (Tỳ 6)
oTỳ du (BQ.20)
oCách du (BQ.17)
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29-Bạch tế bào giảm :
Làm tăng bạch cầu
oTỳ du (BQ.20)
oĐại chùy (MĐ.14)
oTam âm giao (Tỳ 6)

oTúc tam lý (V.36)
oKhúc trì (ĐT.11)
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30-Bệnh thuộc tâm phế :
oTrung quản (MN.12)
oBất dung (V.19)
oLương môn (V.21)

31-Cầm máu (do xuất huyết nội ngoại):
oẨn bạch (Tỳ 1)
oThái khê (Th.3)
Day Đại lăng (TB.7)
day Thần môn (Tâ.7)
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32-Chảy máu cam :
Chích lể Thượng tinh (M Đ.23) và Đại chùy (M Đ.14)
Bấm giữ Nghênh hương (ĐT.20) Day Hợp cốc (ĐT.4)

Nguyên nhân gốc :
a-Do nóng trong ngực :
Chích lể Thiếu thương (P.11)
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b-Do nóng bao tử :
xNội đình ( V. 44)

c-Do can nhiệt thịnh :
xThái xung (C.3)

33-Chảy máu cam không ngừng :
Day giữ trên huyệt Hòa liêu (ĐT.19)
Bấm Đoài đoan (MĐ.27) xLao cung (TB.8)
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34-Chóng mặt :
oNội quan (TB.6)
Day Phong trì (Đ.20)
Day Đầu duy (V.8) Day Ấn đường (KH)

35-Chóng mặt do gió :
xKhúc trì (ĐT.11)

xPhong long (V.40)
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36-Chóng mặt hoa mắt do gan yếu :
xThái xung (C.3)
Day Bách hội (MĐ.20)

37-Chóng mặt hoa mắt do thiếu máu :
oTrung quản (MN.12)
oThái dương(KH)
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38-Chức năng tim xáo trộn do âm hư hỏa vượng :
Bổ âm thanh hỏa, dưỡng tâm an thần
oThận du (BQ.23)
xNội quan (TB.6)
xĐại lăng (TB.7)

oTâm du (BQ.15)
oThái khê (Th.3)
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39-Chức năng tim xáo trộn do can uất khí kết :
Lý khí hóa đàm, sơ can giải uất
xTâm du (BQ.15)
xCan du (BQ.18)
xThái xung (C.3)

xThần môn (Tâ.7)
xPhong long (V.40)
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40-Chức năng tim xáo trộn do Tâm đởm khí hư :
Ích khí dưỡng tâm an thần
oTâm du (BQ.15)
Day Thần môn (Tâ.7)

oĐởm du (BQ.19)
oNội quan (TB.6)

41-Chức năng tim xáo trộn do Tâm tỳ lưỡng hư :
Kiện tỳ ích khí, dưỡng tâm bổ huyết
oTâm du (BQ.15)
oTỳ du (BQ.20)
xNội quan (TB.6)
x Thần môn (Tâ.7) oTúc tam lý (V.36)
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42-Chức năng tim xáo trộn do Tâm tỳ lưỡng hư sinh
co giật :
Day Nội quan (TB.6)
Bấm Trung quản (MN.12) và Thiên đột (MN.22) cùng
một lúc.

Nguyên nhân :
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a-Bao tử hàn :
Cứu Thượng quản (MN,13) cứu Lương Môn (MN.21)

b-Co rút đau chân :
Bấm Cự khuyết (MN.14) xNội đình (V.44)

c-Gan uất :
xChiên trung (MN.17)

d-Thiếu khí :
Cứu Khí hải (MN.6)

xThái xung (C.3)

oTúc tam lý (V.36)
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43-Co giật cả người :
Bấm Tứ quan : Hợp cốc (ĐT.4) và Thái xung (C.3)

44-Co giật mặt ( chữa ngọn ) :
Dùng đầu ngón tay day vào các huyệt :
oTứ Bạch (V.2)
oHạ quan (V.7)
oĐịa thương (V.4)
oHợp cốc (ĐT.4)

oGiáp xa (V.6)
oThái dương (KH)
oThái xung (C.3)
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Nguyên nhân :
a-Do can âm, thận âm suy :
oThái khê (Th.3)
oPhong trì (Đ.20)

b-Do đàm nhiệt :
xTrung quản (MN.12)
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xDương lăng tuyền (Đ.34)

xPhong long (V.40)

c-Do phong hàn :
Day bấm Ngoại quan (Tat.5)

d-Do thiếu khí huyết :
Cứu Túc tam lý (V.36)
Cứu Tam âm giao (Tỳ 6)

cứu Khí hải (MN.6)
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45-Cứng động mạch :
Day Ủy trung (BQ.40) và Thân mạch (BQ.62)

46-Đau đầu chóng mặt :
Bấm day bổ Khúc tuyền (C.8)
Day bổ Phi dương (BQ.58) Bấm Tiền cốc(Ttr.2)
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Day Thiếu trạch (Ttr.1)

oThông lý (Tâ.5)

47-Đau lưng ngực thấu tim :
xHồn môn (BQ.47)
xTâm du (BQ.15)
Day Nội quan (TB.6)
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48-Đau nửa đầu :
a-Do can dương thực :
xHiệp khê (Đ.43)

b-Do can đởm :
xPhong trì (Đ.20)

xPhong trì (Đ.20)

xThái xung (C.3)
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c-Do đởm tam tiêu :
xHuyền lư (Đ.5)
xNgoại quan (Tat.5)

d-Do phong :
Day oChánh dinh (Đ.17)
xPhong trì (Đ.20)

xPhong trì (Đ.20)
xThái dương (KH)

xNgoại quan (Tat.5)
xĐầu duy (V.8)
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e-Do tắc máu não :
xChí âm (BQ.67)
xThái dương (KH)

oLiệt khuyết(P.7)
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49-Đau sau đầu :
Day xNão không (Đ.19)
xPhong trì (Đ.20)

xNão hộ (MĐ.17)
xCôn Lôn (BQ.60)

50-Đau thần kinh sinh ba :
a-Đau ở nhánh thứ nhất :
Day Toản trúc (BQ.2)
Day Thái dương (KH)
xDương bạch (Đ.14)
xPhong trì (Đ.20)
xẾ phong (Tat.17)
xChí âm (BQ 67)
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b-Đau ở nhánh thứ hai :
Day Tứ Bạch (V.2)
Day Nghênh hương (ĐT.20 ) trên rãnh cười ngang chân
mũi
Day Cự liêu (V.3) giao điểm thẳng con ngươi mắt
đường ngang chân mũi.
Day Hạ quan (V.7)
xNội đình (V.44)
Day Ế phong (Tat.17)
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c-Đau ở nhánh thứ ba :
Day Giáp xa (V.6)
Day Thừa tương (MN.24)
Day Hạ địa thương (KH)

Day Hợp cốc (ĐT.4)
Day Ế phong (Tat.17)
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51-Đau thần kinh tam thoa : (Thần kinh sọ não số 5)
Day Ngư yêu (KH)
Day Tứ bạch (V.2)
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52-Đau thắt vùng tim phía trước :
xTâm du (BQ.15)
xNội quan (TB.6)

53-Đỏ da đầu ngón tay chân :
Châm nặn máu Ủy trung(BQ.40) xĐại chùy (MĐ.14)
Day Khúc trì (ĐT.11)
day Huyết hải (Tỳ 10)
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54-Điên cuồng :
Vuốt từ Cự khuyết (CK)xuống Thượng quản (ThQ)
6lần
Vuốt từ Thượng quản (ThQ) xuống Hạ quản (HQ) 6 lần
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55-Động kinh các loại :
Chích nặn máu 3 huyệt :
Thiếu thương (P.11)
Thương dương (ĐT.1)
Trung xung (TB.9) ở cả hai bàn tay

56-Động kinh co giật :
Day Cưu vĩ (MN.13)
xHậu khê (Ttr.3)
xThần môn(Tâ.7)
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Biến chứng : Mắt trợn ngược :
oCôn lôn (BQ.60)
Ty trúc không (Tat.23)

57- Đột qụy (Stroke) :
Day bấm Nhân trung (M Đ.26) và Nội quan (TB.6)
Day Bách hội (M Đ.20) và Dũng tuyền (Th.1)
Day Thái xung (C.3) và Lao cung (TB.8)
Châm hay day mạnh làm cho đau Thập nhị tỉnh huyệt
tay và chân .
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Biến chứng :
a-Bí tiểu :
xTrung cực (MN.3)

xTam âm giao (Tỳ 6)
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b-Người mềm nhũn :
Cứu Quan nguyên (MN.4) và Thần khuyết (MN.8) cho
đến khi có mạch.

c-Răng hàm nghiến chặt :
Day Giáp xa (V.6) và Hợp cốc (ĐT.4)

d-Sốt :
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xKhúc trì (ĐT.11)

e-Xuất mồ hôi :
Day Âm khích (TB.6) và Hậu khê (Ttr.3)

58-Gân mạch máu bị tím do giảm tiểu cầu :
o Khúc trì (ĐT.11)
oĐại chùy (MĐ.14)
oThái xung (C.3)
oHợp cốc (ĐT.4)
oTúc tam lý (V.36)
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59-Giảm bạch cầu :
oTúc tam lý (V.36)
oTam âm giao (Tỳ 6)
Đại chùy (MĐ.14)
oTỳ du (BQ.20)
Huyết hải (Tỳ 10)
oCách du (BQ.17)
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Nguyên nhân : Can thận âm hư
oCan du (BQ.18)
oThận du (BQ.23)

Biến chứng : Sốt nhẹ, ra mồ hôi trộm
oThái khê (Th.3)
xÂm khích (Tâ.6)
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60-Giảm tiểu cầu, bầm da :
oCách du (BQ.17)
o Huyết hải (Tỳ 10)
oTam âm giao (Tỳ 6)
oTỳ du (BQ.20)

Biến chứng :
a-Dư hỏa làm âm kiệt :
oThận du (BQ.23)
oThái khê (Th.3)
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b-Đi cầu ra máu :
xThừa sơn (BQ.57)

oQuan nguyên (MN.4)

c-Tiểu ra máu :
Cứu Ẩn bạch (Tỳ 1)

d-Xuất huyết nội tạng do huyết nhiệt :
xKhúc trì (ĐT.11)
xỦy trung (BQ.40)
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61-Hành khí tán uất ở ngực làm đau giữa tim :
Day Nội quan (TB.6) để làm thông khí ở tâm vào Tam
tiêu đi xuống Bàng quang.

62-Hồi hộp :
oTâm du (BQ.15)
oThần môn (Tâ.7)
oCự khuyết (MN.14)

oNội quan (TB.6)
oTam âm giao(Tỳ 6)
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Biến chứng :
a-Cảm giác căng cứng lồng ngực :
xChiên trung (MN.17)
xChí dương (M Đ.9) xHuyết hải (Tỳ 10)

b-Nội đàm quấy nhiễu :
xPhong long (V.40)
xXích trạch (P.5)
xThái xung (C.3)
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c-Tim đập chậm :
Day bổ Tố liêu (M Đ.25) và Thông lý (Tâ.5)

d-Tim đập nhanh :
Day Gian sứ (TB.5)
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e-Tim thận suy :
oCách du (BQ.17)
oThận du (BQ.23)

oQuyết âm du (BQ.14)
oThái khê (Th.3)

63-Hôn mê bế chứng :
Châm nặn máu Nhân trung (MĐ.26),Thập tuyên hai tay
xHợp cốc (ĐT.4)
xThái xung (C.3)
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64-Hôn mê thoát chứng :
oNhân trung (MĐ.26), oNội quan (TB.6)
Cứu Bách hội (MĐ.20)
oTúc tam lý (V.36)
oKhí hải (MN.6)
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65-Hông ngực đau chói :
xChi cấu (Tat.6)
Day Chương môn (C.13)

day Ngoại quan (Tat.5)
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66-Hông sườn đau :
xNgoại quan (Tat.5)

xDương lăng tuyền (Đ.34)

67-Huyết hấp trùng, gan tỳ sưng lớn :
xChương môn (C.13)
x Kỳ môn (C.14)
xVị du (BQ.21)
xBỉ căn (KH)
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68-Huyết nhiễm độc :
xXích trạch (P.5)
xỦy trung (BQ.40)

69-Huyết ứ ở cách mạc :
xThận du (BQ.23)
xCư liêu (Đ.29)

70-Khí huyết tích tụ dưới tim khó tuần hoàn :
xCách du (BQ.17)
day Thông cốc (Th.20)
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day Thượng quản (MN.13)

xTúc tam lý(V.36)

71-Kích ngất :
Day bấm oNhân trung (MĐ.26) và oNội quan (TB.6)
cùng lúc.
Day Tố liêu (MĐ.25)
xTrung xung (TB.9)
và xTúc tam lý (V.36) cho đến khi tỉnh laị và áp huyết
ổn định.
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72-Kích ngất do âm hư can vượng :
Bổ thận tả can
oThái khê (Th.3)
oChiếu hải (Th.6)
xHành gian (C.2)
xKỳ môn (C.14)
oQuan nguyên (MN.4)
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73-Kích ngất do đàm trọc :
Hành khí khử đàm
xChi cấu (Tat.6)
xPhong long (V.40)
xLiệt khuyết (P.7)
xTrung quản (MN.12)
Day Nhân trung (MĐ.26)
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74-Kích ngất do khí huyết thượng nghịch :
Sơ can giáng nghịch, thông huyết ứ.
xThái xung (C.3)
oHuyết hải (Tỳ 10)
xĐại lăng (TB.7)
xLãi cấu (C.5)
Day Nhân trung (MĐ.26)
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75-Lạc huyết :
Day Lương môn (V.21)
Day U môn (Th.21) xHậu khê (Ttr.3)
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76-Lạnh dưới tim làm xáo trộn áp huyết, làm mệt :
oTỳ du (BQ.20) Day Thính cung (Ttr.19)
oTrung quản (MN.12)

Biến chứng :
Có khi do nguyên nhân dùng sâm làm hại tim. nếu áp
huyết thấp bổ Bách hội (MĐ.20)
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77-Liệt mặt do kinh đại trường :
Day Đồng tử liêu (Đ.1)
Day Quyền liêu (Ttr.18)

day Hợp cốc (ĐT.4)

78-Liệt mặt do kinh vị :
Day Tứ bạch (V.2)
Day Khiên chánh (KH)

Day Địa thương (V.4)
Day Nghênh hương (ĐT.20)
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Biến chứng :

a-Mắt miệng méo, ù tai :
Day Nhĩ môn (Tat.21)
day Phong trì (.20)
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79-Liệt mặt
Day oĐịa thương (V.4)
day oNhân trung (M Đ.26)
Day oHợp cốc (ĐT.4)
day oGiáp xa (V.6)
Day oThượng quan (Đ.3)

80-Liệt mặt ngoại biên :
Day Tình minh (BQ.1)
Day Cự liêu (V.3)
day Quyền liêu (Ttr.18)
Day Hợp cốc (ĐT.4) day Địa thương (V.4)
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81-Liệt nhức chi dưới :

Day Hoàn khiêu (Đ.30)
Day Ủy trung (BQ.40)

day Phong thị (Đ.31)
day Huyền chung (Đ.39)
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82-Liệt xụi giãn chi dưới :
Bệnh thuộc đởm phủ và đởm kinh :
Day oKhâu khư (Đ.40) day oĐởm du (BQ.19)

83-Mắt xếch :
Day o Đầu duy(V.8)
Day oNhân trung (MĐ.26) Day oThừa khấp (V.1)
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84-Sụp mí mắt :
Day oThái dương (KH)
Day oPhong trì (Đ.20)
Day oCự liêu (V.3)
Day oNhân trung (MĐ.26)
Day oẾ phong (Tat.17)
Day oQuyền liêu (Ttr.18)

day oĐầu duy (V.8)
day oĐại nghênh (V.5)
day oGiáp xa (V.6)
day oThừa khấp (V.1)
day oDương bạch (Đ.14)
day oHợp cốc (ĐT.4)
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85-Mất mạch :
Day oHợp cốc (ĐT.4)
Day oPhục lưu (Th.7) day oTrung cực (MN.3)

86-Mất mạch động mạch chủ :
oTâm du (BQ.15)
oNội quan (TB.6) oThái uyên (P.9)
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a-Kèm theo áp huyết cao :
xPhong trì (Đ.20)
xKhúc trì (ĐT.11)

b-Mất mạch ở chân :
Day hay cứu Thái xung (C.3) day oThái khê (Th.3)
Day oKhí xung (V.40)
day oCơ môn (Tỳ.11)
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c-Mất mạch ở tay :
Day Xích trạch (P.5)

oThần môn (Tâ.7)

87-Mất mạch, trụy mạch lạc :
oBách Hội (MĐ.20) oNhân trung (MĐ.26)

88-Mất ngủ :

144

Day Bách Hội (MĐ.20)
Day Ấn đường (KH)
Day Thái khê (Th.3)
Day Thần môn (Tâ.7) Day Nội quan (TB.6)

89-Mất ngủ do tâm thận bất giao :
Kèm theo chóng mặt, ù tai, sốt cơn, mồ hôi trộm, nóng
lòng bàn tay, bàn chân, tâm phiền, mộng mị, hay quên,
mệt mỏi.
Bổ thủy chế hỏa, giao hòa tâm-thận
Day Tâm du (BQ.15)
Day Thận du (BQ.23)
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Day Thần môn (Tâ.7)

Day Tam âm giao (Tỳ 6)

90-Nhiệt độc công tâm :
Thanh nhiệt giải độc, tỉnh thần khai khiếu
xTúc tam lý (V.36)
xThần môn (Tâ.7)
Chích nặn máu Thập tuyên hai tay
xBách hội (MĐ.20)
xẤn đường (KH)
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91-Nhiệt độc trong máu làm ứ sưng đau :
Làm mát huyết, giải phong ứ sưng đau tiêu độc
xKhúc trì (ĐT.11)
xTam âm giao (Tỳ 6)

92-Nhiệt thịnh động phong :
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Thanh nhiệt tức phong, tỉnh thần khai khiếu
xThập tuyên
xPhong trì (Đ.20)
x Lao cung (TB.8)
xHành gian (C.2)
x Đại chùy (MĐ.14)

93-Nhịp tim đập chậm :

oThông lý (Tâ.5)
Day oTố liêu (MĐ.25)

oHưng phấn (KH)
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94-Nhịp tim không đều do khí huyết không đủ :
Bổ ích tâm khí, dưỡng huyết an thần
oNội quan (TB.6)
oThần môn (Tâ.7)
oChiên trung (MN.17) oTúc tam lý (V.36)
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95-Nhịp tim không đều do tâm âm suy :

Bổ tâm âm, thanh hỏa, dưỡng tâm an thần
oTâm du (BQ.15)
xQuyết âm du (BQ.14) oTam âm giao (Tỳ 6)
oThái xung (C.3)
oThái khê (Th.3)

150

96-Nhịp tim không đều do tâm dương hư tổn :
Bổ tâm dương, định tâm an thần chữa hồi hộp
xNội quan (TB.6)
oTâm du (BQ.15)
oĐại chùy (MĐ.14)
oQuan nguyên (MN. 4) oTúc tam lý (V.36)
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97-Nhịp tim không đều do tâm mạch co thắt đau :
(Bị tắc do máu đặc bởi nhiều calcium hay cholesterol)
Hoạt huyết hóa ứ thông lạc
Day Hoa đà giáp tích 4-5
xChiên trung (MN.17)
xCách du (BQ.17)
xThông lý (Tâ.5)
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98-Nhịp tim nhanh, hồi hộp do tâm thực :
xLinh khư (Th.24)
xThần môn(Tâ.7)
xNội quan (TB.6)
xTâm du (BQ.15)
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99-Nhịp tim nhanh do bao tử đầy (khó thở, ăn không
tiêu ) :
xKinh cốt (BQ.64)
xChiên trung (MN.17) xNội quan (TB.6)
xTúc tam lý (V.36)
xTam âm giao (Tỳ 6)
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100-Nhịp tim nhanh, hồi hộp,đau ngực :
xBộ lang (Th.22)
xTâm du (BQ.15)
xNội quan (TB.6)

101-Nhịp tim nhanh hoảng hốt :
xNội quan (TB.6)
xTâm du (BQ.15)
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102-Nhồi máu cơ tim :
Day Chương môn trái (C.3) day Dương giao trái(Đ.35)

103-Nhồi máu cơ tim do co bóp mạnh, nhói đau :
Ôn dương thông tắc nghẹt làm đau
Day bấm Tâm du (BQ.15)
xKhích môn (TB.4) xCự khuyết (MN.4)

104-Nhồi máu cơ tim do khí trệ, huyết ứ, cholesterol
làm tắc nghẹt ống mạch :
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Hành khí, thông hoạt huyết, giải tắc
xNội quan (TB.6)
oChiên trung (MN.17) xTúc tam lý (V.36)

105-Nội bế ngoại thoát :
Quét đàm khai khiếu, bồi dương cố thoát
xPhong long (V.40)
x Liệt khuyết (P.7)
Cứu Phục lưu (Th.7)
xTrung quản (MN.12)
Cứu Bách hội (MĐ.20)
Cứu Khí hải (MN.6)
Cứu Quan nguyên (MN.4)
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106-Parkinson
158

xBách hội (MĐ.20)
xPhong trì (Đ.20)
xThái xung (C.3)

xĐại chùy (MĐ.14)
Day Hợp cốc (ĐT.4)

Biến chứng :
a-Cảm xúc chán nản :
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Day Nhân trung (MĐ.20)
Day Nội quan (TB.6)

oTâm du (BQ.15)

b-Chảy dãi :
Day Địa thương (V.4)

day Liêm tuyền (MN.23)

c-Mặt nạ, cứng mặt :
Day Thái dương (KH)
Day xGiáp xa (V.6)

day Nhân trung (MĐ.26)
o Điạ thương (V.5)
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d-Mất ngủ hay mơ :
Day Thần môn (Tâ.7)
oTam âm giao (Tỳ.6)

oNội quan (TB.6)
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e-Run giật chân :
Day Dương lăng tuyền (Đ.34)

oThiên xung(Đ.9)

f-Run giật tay :
Day Khúc trì (ĐT.11)

o Ngoại quan (Tat.5)

g-Xuất mồ hôi :
Day Âm khích (TB.6)

oTúc tam lý (V.36)
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107-Phong đàm nội bế :
Bình can tức phong, điều đàm, khai khiếu
xHành gian (C.2)
xPhong trì (Đ.20)
xPhong long (V.40)
day Nhân trung(M Đ.26)
xNội quan (TB.6)
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108-Phong thấp vào tim 1 :
Châm Tiểu thiên tâm (KH)

109-Phong thấp vào tim 2 :
xNội quan (TB.6)
xGian sứ (TB.5)
xThiếu phủ (Tâ.5)
day Thận tân (KH)
xCự khuyết (MN.14)
xThượng quản (MN.13)
xTrung quản (MN.12)
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110-Phong thấp vào tim do khí huyết lưỡng hư :
Ích khí dưỡng huyết
Day Gian sứ (TB.5)
xThiếu phủ (Tâ.8)
oTâm du (BQ.15)
o Khí hải (MN.6)
oTỳ du (BQ.20)

165

111-Phong thấp vào tim do tim mạch ứ tắc :
Hóa ứ thông lạc
xNội quan (TB.6)
oThần môn (Tâ.7)
oKhích môn (TB.4)
xCự khuyết (MN.14)
oCách du (BQ.17)
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112-Phong thấp vào tim do tâm thận dương hư :
Ôn dương lợi thủy
oTâm du (BQ.15)
oThần môn (Tâ.7)
oThận du (BQ.23)
oNội quan (TB.6)
oThủy phân (MN.9)
oÂm lăng tuyền (Đ.39)
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113-Sườn ngực đau do can dương vượng :

xĐại bao (Tỳ 21)
xTam dương lạc (Tat.8)
xKhích môn (TB.4)
xDương lăng tuyền (Đ.34)
xTúc lâm khấp (Đ.41)
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114-Sườn ngực đau do thần kinh :

xChi cấu (Tat.6)

xDương lăng tuyền(Đ.34)
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115-Tay run mất khả năng viết ,cấp tính :
Day Tứ độc (Tat.9)
xThương dương(ĐT.1)
xPhong trì (Đ.20)
xThủ tam lý (ĐT.10)
xNgoại quan (Tat.5)
day oHợp cốc (ĐT.4)

116-Tay run mất khả năng viết ,mạn tính :
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Day Phong trì (Đ.20)

117-Tê liệt mặt
Day oĐịa thương (V.4)
oDương bạch (Đ.14)
oNghênh hương (ĐT.20)
oHợp cốc (ĐT.4)

o Dương lăng tuyền(Đ.34)

day oGiáp xa (V.6)
oToản trúc (BQ.2)
oHạ quan (V.7)
xNội đình (V.44)

171

Biến chứng :
a-Cứng lưỡi :
xThông lý (Tâ.5) xPhong phủ (NĐ.16)

b-Chảy nước dãi :
xThừa tương (MN.24)
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c-Chứng câm mất tiếng :
Day Liêm tuyền (MN.23)
xHợp cốc (ĐT.4)

d-Chứng mất ngôn ngữ :
Day Liêm tuyền (MN.23)
xThông lý (Tâ.5)

oPhù đột (ĐT.18)

x Á môn (MĐ.15)
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118--Tê liệt mặt 2 :
Day Dương bạch (Đ.14)
oĐịa thương (V.4)
oHợp cốc (ĐT.4)
oQuyền liêu (Ttr.18)

oTứ bạch (V.2)
oGiáp xa (V.6)
oHạ quan (V.7)
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Biến chứng :
a-Đau vùng đầu chẩm :
Day Phong trì (Đ.20)

b- Đau vùng xương chũm sau tai :
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Day Ế phong (Tat.17)

c-Hàm trên lệch :
Day Thừa tương(MN.24)

d-Lưỡi tê cứng mất vị giác :
Day Liêm tuyền (MN.23)

e-Mắt không khép kín :
Day Toản trúc (BQ.2)

oHòa liêu (Tat.22)
176

f-Nhân trung co rút giật :
Day Nghênh hương (ĐT.20)

g-Nhân trung lệch :
Day Nhân trung (MĐ.26)

h-Nhướng mày khó :
Day Toản trúc (BQ.2)
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i-Tai ù điếc :
Bấm Thính hội (Đ.2)

119--Tê liệt tay chân :
a-Co giật khuỷu tay :
Day Khúc trạch (TB.3)

b-Co giật cổ tay :
Day Đại lăng (TB.7)
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c-Co giật đầu gối :
Day Khúc tuyền (C.8)

d-Co giật mắt cá chân :
Day Thái khê (Th.3)

e-Tê liệt chân :
Day Bạch hoàn du (BQ.30) oThượng liêu (BQ.31)
oHạ liêu (BQ.34)
oHoàn khiêu (BQ.30)
xPhong thị (Đ.31)
oDương lăng tuyền (Đ.34)
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oTúc tam lý (V.36)
Day Ủy trung (BQ.40)
oÂm lăng tuyền (Đ.34)

oGiải khê (V.41)
oTam âm giao (Tỳ 6)
oCôn lôn (BQ.60)
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f-Tê liệt chân yếu gân :
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oHoàn khiêu (Đ.30)
oPhong thị (Đ.31)

g-Tê liệt tay :
Day Kiên ngung (ĐT.15)
oKhúc trì (ĐT.11)
oNgoại quan (Tat.5)

oThái xung (C.3)

oDương trì (Tat.4)
oThủ tam lý (ĐT.10)
oHợp cốc (ĐT.4)
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120-Tê liệt tuần hoàn :
Day Bách hội )MĐ.20)
oKhúc trì (ĐT.11)
oTúc tam lý (V.36)

oĐại chùy (MN.14)
oDương lăng tuyền (Đ.34)
oTam âm giao (Tỳ 6)
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121-Tê lạnh đầu ngón tay chân do co thắt động mạch
Ôn kinh tán hàn thông lạc
Day Khúc trì (ĐT.11),
oBát tà hai tay (KH)
oTúc tam lý (V.36)
oBát phong (KH)
oPhong môn (BQ.12)
oNgoại quan (Tat.5)
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122-Tê lạnh đầu ngón tay chân do khí trệ huyết ứ :
Hành khí, hoạt huyết, hóa ứ :
Day Cách du (BQ.17)
oHuyết hải (Tỳ 10)
o Khí hải (MN.6)
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a-Chân tê :
xTúc tam lý (V.36)
oGiải khê (V.41)

xHành gian (C.3)

b-Tay tê :
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Day Thủ Tam lý (ĐT.10)
oTrung chữ (Tat.3)

oHợp cốc (ĐT.4)

123-Tê lạnh đầu ngón tay chân do hàn uất hóa nhiệt
Thanh nhiệt hoạt huyết thông lạc
xKhúc trì (ĐT.11)
oNgoại quan (Tat.5)
xLao cung (TB.8)
Day oHuyết hải (Tỳ 10)
oTam âm giao (Tỳ 6)
xDũng tuyền (Th.1)
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124-Thấp khí ở tim 1 :
xQuyết âm du (BQ.14) xTâm du(BQ.15)
oTam âm giao (Tỳ 6)
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125-Thấp khí ở tim 2 :
xThiếu phủ (Tâ.8)
Day Khích môn (TB.4)
oNội quan (TB.6)

x Khúc trạch (TB.3)
xGian sứ (TB.5)
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126-Thấp khí ở tim hay buồn sợ :
oThần môn (Tâ.7) xNgư tế (P.10)
o Đại lăng (TB.7)
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127-Thấp khí ở tim hay hồi hộp :
x Đại lăng (TB.7)
day Nội quan (TB.6)
xKhích môn (TB.4) xThiếu phủ (TB.8)
oHạ Hiệp bạch (KH)
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128-Thiếu máu do chuyển hóa :
oĐại chùy (MĐ.14) oTrung quản (MN.12)
oTúc tam lý (V.36) oTam âm giao (Tỳ 6)
oKhúc trì (ĐT.11)
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129-Thiếu máu do tỳ không liễm huyết :
oĐại chùy (MĐ.14) oVị du (BQ.21)
oHuyết hải (Tỳ 10) o Túc tam lý (V.36)
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130-Thiếu máu do thiếu chất sắt :
oMệnh môn (MĐ.4)
o Đại chùy (MĐ.14)
oCách du (BQ.17)
oKhúc trì (ĐT.11)
oTúc tam lý (V.36)
oVị du (BQ.21)
oHuyết hải (Tỳ 10)
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131-Thiếu tiểu cầu : (Da nổi vết tím)
oĐại chùy (MĐ14)
oThái xung (C.3)
oTúc tam lý (V.36)
oHợp cốc (ĐT.4)
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132-Thông dương lợi thủy :
xThủy phân (MN.9)
xTrung cực (MN.3)
xKhúc cốt (MN.2)
xThủy đạo (V.28)
xPhục lưu (Th.7)
xThủy tuyền (Th.5)
xPhi dương (BQ.58)
xÂm lăng tuyền (Đ.34)
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133-Thông huyết kinh Tâm :
Day Thủy tuyến (Th.5)

134-Tim đau :
Day Quyết âm du (BQ.14)
oThần môn (Tâ.7)
xTúc lâm khấp (Đ.41)
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135-Tim đau quặn thắt :

day Cực tuyền (Tâ.1)
Day Âm giao (MN.7)

xLậu cốc (Tỳ 7)
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136-Tim đau thắt :
Day Tâm du (BQ.15)

137-Tim hồi hộp :
Day Thần môn (Tâ.7)
Day Nội quan (TB.6)
xThiên tĩnh (Tat.10)

day Nội quan (TB.6)

day Cự khuyết (MN.14)
oTâm du (BQ.15)
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138-Tim hồi hộp mất ngủ :
Day Thần môn (Tâ.7)
day Thái khê (Th.3)

139-Tim ngực đau :
xNội quan (TB.6)
xTâm du (BQ.15)

xKhúc trạch (TB.3)
xChiên trung (MN.17)
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140-Tim đau, tâm thống :
Day Liệt khuyết (P.7)
xThiếu phủ (Tâ.8)

141-Tim đau do trung khí thực :
Day xHung hương (Tỳ 19)
xNội quan (TB.6)
day Nghênh hương(ĐT.20)
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142-Tim đau tức ngực ho :
Day Khúc trạch (TB.3)
xNội quan (TB.6)
xĐại lăng (TB.7)
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143-Tim đau tê ngực :
Day xHiệp bạch (P.4)
Day Quyết âm du (BQ.14)

xKinh cốt (BQ.64)

144-Tim đau tê ngực khó thở :
xChiên trung (MN.14)
xThiên tĩnh (Tat.10)
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145-Tim đau vùng tuyến vú, hồi hộp :
xKhích thượng (KH)

146-Tim lên cơn đau :
Bấm xĐại đô (Tỳ 2)
Day xThái bạch (Tỳ.3)

147-Tim lên cơn đau kịch phát :
Day Quyết âm du (BQ.14)
xThiếu phủ (Tâ.9)
xThông lý (Tâ.5)
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148-Tim ngực đầy tức :
Day xTam âm giao (Tỳ 6)
xThừa sơn (BQ.57)
Day xTứ trung (KH)
xTrung đình (MN.16)
xDũng tuyền (Th.1)
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149-Tim quặn đau :
Day Nội quan (TB.6)
xTúc tam lý (V.36)

xGian sứ (TB.5)
xThiên trì (TB.1)
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150-Tim suy do chân khí hư :
Bổ ích chân nguyên
oQuan nguyên (MN.4)
oKhí hải (MN.6)
oQuy lai (V.29)

151-Tim suy do gan sưng lớn :
Hành ứ : xThái xung (C.3)
Day Chương môn (C.13)
xCan du (BQ.18)
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152-Tim suy do đàm suyễn thượng nghịch :
Bình suyễn, giáng nghịch, khử đàm, trấn ho :
xPhế du (BQ.13)
xThiên đột (MN.22)
xDu phủ (Th.27)
xChiên trung(MN.17)
xThiếu phủ (Tâ.8)
xHợp cốc (ĐT.4)
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153-Tim suy do trung khí suy :
Bổ trung ích khí
oTrung quản (MN.12)
oThiên xu (V.25)
oKhí hải (MN.6)
oTúc tam lý (V.36)
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154--Tim ứ huyết :
Khử đàm khai khiếu
xCách du (BQ.17)
Day Nội quan (TB.6)

oTỳ du (BQ.20)
oHuyết hải(Tỳ 10)

155-Trúng phong bất tỉnh :
oNhân trung (MĐ.26) oNội quan (TB.6)
oBách hội (MĐ.20)
Chích mặn máu Thập tuyên
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156-Trúng phong méo miệng mắt xếch :
oĐịa thương bên liệt (V.4) oGiáp xa bên liệt(V.6)
oNhân trung (M Đ.26)
oHợp cốc (ĐT.4)

157-Tức ngực :
Day xThiếu trạch (Ttr.1)

xXích trạch (P.5)
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158-Viêm cơ tim :
xKinh cốt (BQ.64)
Day Nội quan (TB.6)
xThiếu phủ (Tâ.8)

xKhích thượng (KH)
xThông lý (Tâ.5)
xKhích môn (TB.4)
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159-Viêm mạch bạch huyết :
Chích lể máu Can du (BQ.18) và Cách du (BQ.17)
và các A thị huyệt nơi nổi nốt đỏ sưng, phải sát trùng
cẩn thận.

160-Viêm mạch quản do tắc huyết :
Day oTam âm giao (Tỳ 6)
oTrung quản (MN.12) Day Nội quan (TB.6)
xTúc tam lý (V.36)
Day Khúc tuyền (C.8) )
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161-Viêm tắc mạch quản do hàn thấp :
Ôn kinh tán hàn
xTúc tam lý (V.36)
oGiải khê V.34)
oTam âm giao (Tù 6) x Hành gian (C.3)
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Biến chứng :
Tê tay :
Day Khúc trì (ĐT.11)
xNgoại quan (Tat.5)

oHợp cốc (ĐT.4)
xTrung chữ (Tat.3)

162-Viêm tắc mạch quản do khí trệ huyết ứ :
Hoạt huyết hóa ứ, hành khí thông lạc :
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Day oCan du (BQ.18)
oHuyết hải (Tỳ 10) oTam âm giao (Tỳ 6)
Day Bát tà (KH)
Day Ủy trung (BQ.40)
xCôn lôn (BQ.60)
xThái khê (Th.3)
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Mục lục
PHẦN MỘT
PHÂN TÍCH BỆNH TIM MẠCH THEO TÂY Y
Trang
1-LOẠN NHỊP TIM
2-MẠCH CỔ TAY MẤT
3-MẠCH ĐÙI MẤT
4-MẠCH QUAY KHÔNG ĐỀU
5-MẠCH SO LE
6-TIẾNG THỔI TÂM THU
7-TIẾNG THỔI TÂM TRƯƠNG
8-TIM ĐẬP CHẬM
9-TIM ĐẬP NHANH
10-TIM TO, TIM THÒNG
11-TĨNH MẠCH CẢNH CƯƠNG MÁU
12-VIÊM TĨNH MẠCH DI CHUYỂN

4
5
6
9
10
12
14
16
17

PHẦN HAI :
NHỮNG CHỨNG BỆNH CỦA TIM MẠCH
PHÂN TÍCH THEO ĐÔNG Y :
1-Chứng Tâm hư
2-Chứng tâm hư đởm khiếp
3-Chứng tâm âm hư
4-Chứng tâm khí bất ninh
5-Chứng tâm khí hư
6-Chứng tâm khí thịnh
7-Chứng tâm dương hư
8-Chứng tâm huyết hư
9-Chứng tâm huyết ứ
10-Chứng tâm thực
11-Chứng tâm hàn
12-Chứng tâm nhiệt
13-Chứng tâm thực nhiệt

18
20

21

22
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14-Chứng tâm hỏa thượng viêm
15-Chứng tâm hỏa vượng
16-Chứng tâm hạ cấp
17-Chứng tâm hạ chỉ kết
18-Chứng tâm hạ nghịch mãn
19-Chứng tâm hạ ôn ôn dục thổ
20-Chứng tâm hãn
21-Chứng tâm khái
22-Chứng tâm lao
23-Chứng tâm sán
24-Chứng tâm tý
25-Chứng tâm phế khí hư
26-Chứng tâm tỳ hư
27-Chứng tâm thận bất giao
28-Chứng tâm bào hư
29-Chứng tâm bào thực
30-Chứng tâm bào nhiệt
31-Chứng tâm bào đờm hoả
32-Chứng đờm hỏa nhiễu tâm
33-Chứng khí thượng nghịch xung tâm
34-Chứng huyết quyết

23

24

25

26

27

PHẦN BA

30
CÁCH CHỮA BẰNG KH Í CÔNG VUỐT HUYỆT
1-PHƯƠNG PHÁP THỨ NHẤT :

31

Tìm nguyên nhân :
Cách chữa :
a-Trường hợp bệnh cấp tính :
b-Trường hợp bệnh mãn tính :
c-Trường hợp bệnh lão suy :

32
33
34

2-PHƯƠNG PHÁP THỨ HAI :

36

Quy luật sinh hóa, chuyển hóa tự động trong bổ tả.
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3-PHƯƠNG PHÁP THỨ BA :
37
Quy luật vuốt chuyển hoá chủ động trước 6/9 lần, rồi vuốt
sinh hóa 18 lần trong những bệnh hư .

38
Theo vòng liên hợp mẹ-con, dùng khí chữa huyết, hoặc
dùng huyết chữa khí (từ dương vào âm hay từ âm ra
dương).
4-PHƯƠNG PHÁP THỨ TƯ :

1-Tâm tỳ
2-Tâm can
3-Tâm phế
4-Tâm thận

40
42
44

5-PHƯƠNG PHÁP THỨ NĂM :

48

Theo vòng ngũ hành sinh trên Bối du huyệt :
1-Chữa Tâm hàn :
2-Chữa chức năng tâm tỳ :
3-Chữa tâm hàn sinh vị hàn :
4-Bổ Tâm dương :
5-Chữa tâm hỏa suy :
6-Chữa tâm dương hư :
7-Chữa tâm huyết hư :
8-Chữa tâm hỏa suy :
9-Chữa tâm can dương hư :
6-PHƯƠNG PHÁP THỨ SÁU :

49

Theo vòng ngũ hành khắc trên Bối du huyệt.
1-Điều hòa hàn nhiệt nội tạng :
2-Chữa tâm thận dương :
3-Chữa Tâm thực nhiệt :
4-Chữa tâm hỏa vượng :
5-Chữa tâm nhiệt :
6-Chữa tim mạch xáo trộn :
7-Chữa tâm dương thực :
220

8-Chữa tâm âm nhiệt :
9-Chữa tâm khí thực :
52

7-PHƯƠNG PHÁP THỨ BẨY :

Chữa theo tiết đoạn ngũ hành trên Mạch Nhâm.
1-Chữa tâm khí suy :
2-Chữa tâm huyết :
3-Chữa tâm âm, tâm dương :
4-Chữa tâm can hàn :
5-Chữa tâm hỏa suy :
6-Chữa tâm hàn :
7-Tả tâm hỏa :
8-Giáng tâm hỏa :
9-Chỉnh chức năng tâm dương :
10-Điều khí hàn nhiệt :
11-Chữa tâm tỳ nhiệt :
12-Chữa tức tim ngực :
13-Chỉnh hàn nhiệt cơ thể :
8-PHƯƠNG PHÁP THỨ TÁM :

55

Theo hai cách :
a-Vuốt 6/9 huyệt Khích-Du, thông, bổ, khí hay huyết.
1-Thông bổ Tâm bào :
2-Thông bổ Tam tiêu :
3-Thông bổ kinh Tâm :
4-Thông bổ Tiểu trường :
5-Thông bổ Can giúp tâm hỏa :
6-Thông bổ Đởm giúp tâm dương :
7-Thông bổ Tỳ để dưỡng tâm âm .
8-Thông bổ Vị để dưỡng tâm dương :
9-Thông bổ thận để khắc chế tâm âm hỏa vượng.
10-Thông bổ Bàng quang để khắc chế Tâm dương :
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b-Vuốt 6/9 huyệt Khích-Du, tả, thông, khí hay huyết.
1-Tả thông Tâm bào:
2-Tả thông Tam tiêu
3-Tả thông Can thực làm tâm thực :
4-Tả thông Đởm để bớt tâm khí dương qúa vượng :
5-Tả thông Tỳ chữa tâm âm thực :
6-Tả thông Vị để chữa tâm dương thực :
7-Tả thông thận thực đã làm mất tâm hỏa :

PHẦN BA

67

DAY BẤM HUYỆT THEO CHỨNG BỆNH
A-Quy luật bổ tả theo thứ tự công thức huyệt :
B-Công thức huyệt
1-Áp huyết cao :
2-Áp huyết cao do âm dương đều suy :
3-Áp huyết cao do âm dương lưỡng hư:
4-Áp huyết cao do âm hư dương thịnh 1 :
5-Áp huyết cao do âm hư dương thịnh 2 :
6-Áp huyết cao do Can dương thượng kháng :
7-Áp huyết cao do co thắt bao tử, vẹo cổ :
8-Áp huyết cao do gan, cholesterol :
9-Áp huyết cao do can hỏa vượng :
10-Áp huyết cao do phong rút bả vai làm liệt tay :
11-Áp huyết cao do phong đàm :
12-Áp huyết cao do tâm bào :
13-Áp huyết cao do thận nhiệt :
14-Áp huyết cao do trường vị nhiệt :
15-Áp huyết cao do Tỳ vị, ăn uống không tiêu :

70
71
72
74
75
76
77
78
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16-Áp huyết cao do viêm xoang mũi :
17-Áp huyết cao đầu nóng chân lạnh :
18-Áp huyết ổn định tự động :
19-Áp huyết thấp do âm hư phong động :
20-Áp huyết thấp do can thận hư tổn :
21- Áp huyết thấp do dương nguyên khí suy :
22-Áp huyết thấp do thận hư suy :
23-Áp huyết thấp do trung khí suy kém :
24-Áp huyết thấp làm chóng mặt :
25-Áp huyết thấp tim đập chậm :
26-Áp huyết thấp thoát dương :
27-Bại liệt hai chân :
28-Bạch cầu giảm :
29-Bạch tế bào giảm :
30-Bệnh thuộc tâm phế :
31-Cầm máu (do xuất huyết nội ngoại):
32-Chảy máu cam :
33-Chảy máu cam không ngừng :
34-Chóng mặt :
35-Chóng mặt do gió :
36-Chóng mặt hoa mắt do gan yếu :
37-Chóng mặt hoa mắt do thiếu máu :
38-Chức năng tim xáo trộn do âm hư hỏa vượng :
39-Chức năng tim xáo trộn do can uất khí kết :
40-Chức năng tim xáo trộn do Tâm đởm khí hư :
41-Chức năng tim xáo trộn do Tâm tỳ lưỡng hư :
42-Chức năng tim xáo trộn do Tâm tỳ lưỡng hư
sinh co giật :
43-Co giật cả người :
44-Co giật mặt ( chữa ngọn ) :
45-Cứng động mạch :
46-Đau đầu chóng mặt :
47-Đau lưng ngực thấu tim :
48-Đau nửa đầu :
49-Đau sau đầu :

79
80
82
83
84
85
86
89
90
91

92
93
94
95
96
97
98
99
101
102
105
106
109
223

50-Đau thần kinh sinh ba :
110
51-Đau thần kinh tam thoa : (Thần kinh sọ não số 5) 113
52-Đau thắt vùng tim phía trước :
53-Đỏ da đầu ngón tay chân :
54-Điên cuồng :
114
55-Động kinh các loại :
115
56-Động kinh co giật :
57- Đột qụy (Stroke) :
116
58-Gân mạch máu bị tím do giảm tiểu cầu :
119
59-Giảm bạch cầu :
60-Giảm tiểu cầu, bầm da :
122
61-Hành khí tán uất ở ngực làm đau giữa tim :
124
62-Hồi hộp :
63-Hôn mê bế chứng :
128
64-Hôn mê thoát chứng :
65-Hông ngực đau chói :
129
66-Hông sườn đau :
130
67-Huyết hấp trùng, gan tỳ sưng lớn :
68-Huyết nhiễm độc :
131
69-Huyết ứ ở cách mạc :
70-Khí huyết tích tụ dưới tim khó tuần hoàn :
132
71-Kích ngất :
72-Kích ngất do âm hư can vượng :
133
73-Kích ngất do đàm trọc :
134
74-Kích ngất do khí huyết thượng nghịch :
135
75-Lạc huyết :
136
76-Lạnh dưới tim làm xáo trộn áp huyết, làm mệt : 137
77-Liệt mặt do kinh đại trường :
138
78-Liệt mặt do kinh vị :
79-Liệt mặt
140
80-Liệt mặt ngoại biên :
81-Liệt nhức chi dưới :
141
82-Liệt xụi giãn chi dưới :
142
83-Mắt xếch :
84-Sụp mí mắt :
143
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85-Mất mạch :
145
86-Mất mạch động mạch chủ :
87-Mất mạch, trụy mạch lạc :
147
88-Mất ngủ :
148
89-Mất ngủ do tâm thận bất giao :
90-Nhiệt độc công tâm :
149
91-Nhiệt độc trong máu làm ứ sưng đau :
150
92-Nhiệt thịnh động phong :
151
93-Nhịp tim đập chậm :
152
94-Nhịp tim không đều do khí huyết không đủ :
95-Nhịp tim không đều do tâm âm suy :
153
96-Nhịp tim không đều do tâm dương hư tổn :
154
97-Nhịp tim không đều do tâm mạch co thắt đau : 155
98-Nhịp tim nhanh, hồi hộp do tâm thực :
156
99-Nhịp tim nhanh do bao tử đầy (khó thở, ăn
không tiêu ) :
157
100-Nhịp tim nhanh, hồi hộp,đau ngực :
158
101-Nhịp tim nhanh hoảng hốt :
102-Nhồi máu cơ tim :
159
103-Nhồi máu cơ tim do co bóp mạnh, nhói đau :
104-Nhồi máu cơ tim do khí trệ, huyết ứ, cholesterol160
105-Nội bế ngoại thoát :
106-Parkinson
162
107-Phong đàm nội bế :
166
108-Phong thấp vào tim 1 :
167
109-Phong thấp vào tim 2 :
110-Phong thấp vào tim do khí huyết lưỡng hư :
168
111-Phong thấp vào tim do tim mạch ứ tắc :
169
112-Phong thấp vào tim do tâm thận dương hư :
170
113-Sườn ngực đau do can dương vượng :
171
114-Sườn ngực đau do thần kinh :
172
115-Tay run mất khả năng viết ,cấp tính :
173
116-Tay run mất khả năng viết ,mạn tính :
174
117-Tê liệt mặt
118--Tê liệt mặt 2 :
177
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119--Tê liệt tay chân :
120-Tê liệt tuần hoàn :
121-Tê lạnh đầu ngón tay chân do co
thắt động mạch
122-Tê lạnh đầu ngón tay chân do khí trệ huyết ứ :
123-Tê lạnh đầu ngón tay chân do hàn uất
hóa nhiệt
124-Thấp khí ở tim 1 :
125-Thấp khí ở tim 2 :
126-Thấp khí ở tim hay buồn sợ :
127-Thấp khí ở tim hay hồi hộp :
128-Thiếu máu do chuyển hóa :
129-Thiếu máu do tỳ không liễm huyết :
130-Thiếu máu do thiếu chất sắt :
131-Thiếu tiểu cầu : (Da nổi vết tím)
132-Thông dương lợi thủy :
133-Thông huyết kinh Tâm :
134-Tim đau :
135-Tim đau quặn thắt :
136-Tim đau thắt :
137-Tim hồi hộp :
138-Tim hồi hộp mất ngủ :
139-Tim ngực đau :
140-Tim đau, tâm thống :
141-Tim đau do trung khí thực :
142-Tim đau tức ngực ho :
143-Tim đau tê ngực :
144-Tim đau tê ngực khó thở :
145-Tim đau vùng tuyến vú, hồi hộp :
146-Tim lên cơn đau :
147-Tim lên cơn đau kịch phát :
148-Tim ngực đầy tức :
149-Tim quặn đau :

181
186
187
188
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
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150-Tim suy do chân khí hư :
151-Tim suy do gan sưng lớn :
152-Tim suy do đàm suyễn thượng nghịch :
153-Tim suy do trung khí suy :
154--Tim ứ huyết :
155-Trúng phong bất tỉnh :
156-Trúng phong méo miệng mắt xếch :
157-Tức ngực :
158-Viêm cơ tim :
159-Viêm mạch bạch huyết :
160-Viêm mạch quản do tắc huyết :
161-Viêm tắc mạch quản do hàn thấp :
162-Viêm tắc mạch quản do khí trệ huyết ứ :

210
211
212
213
214
215
216
217
219
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