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PhÀn khám bŒnh  là tìm hÜ-th¿c cûa m‡i 
ÇÜ©ng kinh chÙ chÜa phäi hÜ th¿c cûa cä  t°ng th‹ khí 
hóa chung cûa ngÛ hành, nên không th‹ ch»a riêng hÜ 
th¿c cûa m‡i ÇÜ©ng kinh, ho¥c ch»a theo triŒu chÙng 
bŒnh cûa m‡i ÇÜ©ng kinh nhÜ l©i khai cûa bŒnh nhân. 

 Cách khám Quy Kinh ChÄn Pháp giÓng nhÜ Tây y 
gºi bŒnh nhân Çi xét nghiŒm, thÀy thuÓc nh© vào k‰t qûa 
xét nghiŒm Çó m§i chÄn Çoán ÇÜ®c bŒnh. ñông y cÛng 
phäi lÆp bi‹u ÇÒ tóm t¡t k‰t qûa khám nghiŒm hÜ th¿c 
cûa các ÇÜ©ng kinh vŠ cÖ sª và vŠ chÙc næng, nh© vào 
bi‹u ÇÒ m§i ÇÎnh ÇÜ®c bŒnh thu¶c khí hay huy‰t, thu¶c 
âm hay dÜÖng, thu¶c hàn hay nhiŒt, thu¶c bi‹u hay lš. 
N‰u m¶t trong tám y‰u tÓ âm dÜÖng, hÜ th¿c, hàn nhiŒt, 
bi‹u lš có nh»ng nghi vÃn  nhÜ  bán bi‹u bán lš   ho¥c  
hÜ hàn giä nhiŒt, hÜ nhiŒt giä hàn, chúng ta phäi xác 
nhÆn låi b¢ng huyŒt nào Çau, huyŒt nào không Çau, và 
xác nhÆn b¢ng nh»ng  triŒu chÙng bŒnh ... lúc Çó m§i lÆp 
ÇÜ®c bi‹u ÇÒ chính xác rÒi tìm nguyên nhân gÓc gây ra 
bŒnh. 

PH„N ÇÎnh bŒnh theo tiêu chuÄn triŒu 
chÙng lâm sàng h†c  do kinh nghiŒm tích lÛy nhiŠu 
Ç©i cûa các thÀy thuÓc Çông y th©i c° Çåi Çã Çúc k‰t 
thành m¶t khoa chuyên môn dåy cho bi‰t phân biŒt 
bŒnh và CH−NG m§i có th‹ truy tìm nguyên nhân gây 
bŒnh Ç‹ có cách ch»a Çúng. Tên bŒnh và chÙng ÇÜ®c gi» 
nguyên theo tên dùng th©i c° Çåi Ç‹ chúng ta hi‹u r¢ng 
các vÎ y khoa tiŠn bÓi Çã khám phá ra ÇÜ®c nhiŠu bŒnh, 
tích lÛy kinh nghiŒm s¡p x‰p, phân loåi có tính khoa h†c 
tØ nguyên nhân Ç‰n triŒu chÙng và cách ch»a, mà y h†c 
hiŒn Çåi cÛng còn Çang phäi bÆn tâm nghiên cÙu mãi 
không ngØng. 
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M¶t bŒnh có th‹ do nhiŠu CH−NG  gây ra bŒnh, 
mà các CH−NG Çông y ÇŠu quy vŠ Âm, dÜÖng, hÜ, th¿c, 
hàn, nhiŒt, bi‹u, lš, khí, huy‰t và Ç©m, do  m¶t  tång  
hay  m¶t  phû  ho¥c nhiŠu tång phû làm ra bŒnh. 

M¶t CH−NG tåo ra nhiŠu B�NH, bŒnh nhË chÌ có 
m¶t bŒnh ÇÖn giän, bŒnh phát tri‹n càng lâu càng có 
nhiŠu bŒnh vÅn n¢m trong m¶t CH−NG, n¥ng hÖn n»a 
khi bŒnh truyŠn sang tång phû khác, thì  m¶t B�NH trª 
thành phÙc tåp do nhiŠu CH−NG h®p låi. 

CÛng vì lš do B�NH và CH−NG  diÍn bi‰n phÙc 
tåp theo tình trång khí hóa cûa tång phû m‡i lúc m‡i 
khác, nên cách ch»a cÛng phäi thay Ç°i cho phù h®p trên 
lâm sàng, cho nên Çông y không bao gi© có công thÙc 
ch»a cÓ ÇÎnh mà phäi gia giäm ho¥c thay Ç°i cách ch»a 
luôn luôn Ç‹ phøc hÒi låi s¿ khí hóa cûa t°ng th‹ ÇÜ®c 
quân bình hòa h®p. 
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a. TØ chÙng Ç‰n bŒnh theo 
bát cÜÖng 

 

 

1. VŠ Âm-DÜÖng : 

 
 M¶t thÀy thuÓc giÕi khi khám bŒnh b¡t bu¶c phäi 
tuân theo phÜÖng pháp tÙ chÄn và phäi bi‰t phân biŒt 
thu¶c tính âm dÜÖng cûa bŒnh là nguyên t¡c cæn bän 
trong biŒn chÙng luÆn trÎ Ç¶c Çáo cûa Çông y, n‰u không 
,viŒc ch»a bŒnh chÌ là ch»a ng†n d¿a theo l©i khai cûa 
bŒnh nhân, së không có k‰t qûa, Çôi khi làm cho bŒnh 
bi‰n chÙng thành bŒnh khác n¥ng hÖn. Bªi vì theo quy 
luÆt khí hóa âm dÜÖng phäi hòa h®p, cùng nhau tÒn tåi, 
n‰u m¶t trong hai bÎ hÜ, cái kia mÃt s¿ kiŠm ch‰ së vÜ®t 
lên thành qúa thÎnh gây ra bŒnh. Trong trÜ©ng h®p này 
Çông y thÜ©ng nói âm bŒnh ch»a dÜÖng (âm bÎ hÜ y‰u, 
dÜÖng së thØa cÖ làm bŒnh ), ho¥c ngÜ®c låi dÜÖng bŒnh 
ch»a âm ( dÜÖng bÎ hÜ y‰u,âm qúa thÎnh së thØa cÖ làm 
bŒnh).Do Çó thÀy thuÓc cÀn phäi bi‰t phân biŒt bŒnh 
thu¶c âm hay dÜÖng . 

Tång thu¶c âm, phû thu¶c dÜÖng. Huy‰t thu¶c 
âm,khí thu¶c dÜÖng,. HÜ thu¶c âm, th¿c thu¶c dÜÖng. 
CÖ sª thu¶c âm, chÙc næng thu¶c dÜÖng.Trong âm có 
dÜÖng ,nên chÙc næng cûa tång là dÜÖng trong âm, làm 
nhiŒm vø khí hóa chung cho t°ng th‹ ngÛ hành, còn cÖ 
sª cûa tång thu¶c âm trong âm, làm nhiŒm vø duy trì, 
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bäo vŒ, nuôi dÜ«ng và phát tri‹n bên trong tång.Trong 
dÜÖng có âm, nên cÖ sª cûa phû là âm trong dÜÖng, làm 
nhiŒm vø duy trì, bäo vŒ, nuôi dÜ«ng và phát tri‹n bên 
trong phû, còn chÙc næng cûa phû là dÜÖng trong dÜÖng, 
làm nhiŒm vø khí hóa chung cho t°ng th‹ ngÛ hành. 

 
Xét theo khí-huy‰t hàn-nhiŒt trên bàn tay ,lòng 

bàn tay là âm, mu bàn tay là dÜÖng: 
  
N‰u nhiŒt Ç¶ hai bên b¢ng nhau, có hÖi Ãm là âm 

dÜÖng ÇÀy Çû, không bÎ bŒnh. 
N‰u hai bên ÇŠu nóng, nhiŒt Ç¶ cao hÖn bình 

thÜ©ng là âm dÜÖng ÇŠu th¿c. 
N‰u hai bên ÇŠu lånh hÖn nhiŒt Ç¶ bình thÜ©ng là 

âm duÖng ÇŠu hÜ. 
N‰u lòng bàn tay nóng hÖn nhiŒt Ç¶ bình thÜ©ng, 

mu bàn tay nhiŒt Ç¶ bình thÜ©ng và mát hÖn rõ rŒt so v§i 
nhiŒt Ç¶ trong lòng bàn tay, chÙng tÕ âm hÜ sinh n¶i 
nhiŒt, có triŒu chÙng da thÎt nóng nhÜng låi m¥c quÀn áo 
Ãm và s® lånh, thích uÓng nÜ§c nóng. 

N‰u trên mu bàn tay lånh, nhiŒt Ç¶ thÃp hÖn bình 
thÜ©ng so v§i lòng bàn tay, chÙng tÕ dÜÖng hÜ sinh n¶i 
hàn. 
 

N‰u dÜÖng trong âm hÜ có nghïa chÙc næng bäo 
vŒ dÎch chÃt (máu, nÜ§c, mÒ hôi..) suy kém, cÖ th‹ së bÎ 
mÃt nÜ§c qua ÇÜ©ng mÒ hôi, cho nên Çông  y Ç¥t tên 
loåi bŒnh này là dÜÖng hÜ t¿ hãn (t¿ xuÃt mÒ hôi) làm cÖ 
th‹ mŒt mÕi, mÃt sÙc. 

 
N‰u muÓn bi‰t bŒnh thu¶c dÜÖng chÙng hay âm 

chÙng chÌ cÀn phân biŒt Ç¥c ÇÌ‹m sau: 
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BŒnh thu¶c âm chÙng  gÒm có các y‰u tÓ nhÜ : 
Lš chÙng, hÜ chÙng, hàn chÙng, mãn tính, s® lånh, y‰u 
ÇuÓi, suy nhÜ®c, mŒt mÕi, thích uÓng nÜ§c Ãm nóng... 

BŒnh thu¶c dÜÖng chÙng gÒm có các y‰u tÓ nhÜ 
: Bi‹u chÙng, th¿c chÙng, nhiŒt chÙng, cÃp tính, ngÜ©i 
nóng thích mát, khát thích uÓng nÜ§c mát.. 

 

PHÂN BI�T  ÂM DÐ÷NG CH−NG THEO T− CH…N 
 

 T− 
CH…N 

                    
ÂM CH−NG 

                    
DÐ÷NG CH−NG 

 

 

 

   

 

 V†ng 

(nhìn) 

S¡c m¥t :Tr¡ng mét, 
xanh ho¥c tÓi nhåt hay 
sÆm. 
Tinh thÀn : L© Ç© 
không linh hoåt. 
LÜ«i: ChÃt lÜ«i nhåt, 
rêu trÖn. 
Thân: MŒt mÕi,  y‰u  
,n¥ng nŠ, n¢m co. 
BŒnh: Các loåi bŒnh 
theo tây y có nhiŠu 
tên bŒnh hoàn toàn 
khác nhau, có vi trùng 
hay không, nhÜng 
Çông y x‰p loåi thu¶c 
âm chÙng gÒm mån 
tính, hÜ, hàn, y‰u, 
trÀm tïnh, Ùc ch‰, 
công næng trao Ç°i 

S¡c m¥t : ±ng ÇÕ ho¥c 
ÇÕ hÒng. 
Tinh thÀn : CuÒng táo, 
ch£ng yên. 
LÜ«i : ChÃt lÜ«i ÇÕ 
sÆm, rêu vàng khô hay 
vàng sÆm, n¥ng thì 
miŒng lÜ«i rách nÙt, 
rêu Çen m†c gai. 
Thân : Nóng näy b¿c 
b¶i, bÙc rÙt, Üa mát. 
BŒnh :Các loåi bŒnh 
theo tây y có nhiŠu 
tên  bŒnh hoàn toàn 
khác nhau nhÜng Çông 
y x‰p loåi thu¶c 
dÜÖng chÙng gÒm cÃp 
tính, th¿c, nhiŒt, hÜng 
phÃn, trao Ç°i chÃt dÜ 
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chÃt giäm, hÜ§ng 
bŒnh vào trong. 

thØa, hÜ§ng bŒnh ra 
ngoài. 
 
 

 
     
VˆN 
(nghe) 

 
Ti‰ng nói : NhÕ y‰u 
thÃp, ít nói, không 
thích nói muÓn n¢m 
yên. 
HÖi thª : Thª ng¡n, 
nhË yêú. 

 
Ti‰ng nói : Nói to 
månh r°n räng, l¡m 
l©i. Üa nói nhiŠu, nói 
cuÒng, la hét chºì 
m¡ng. 
HÖi thª : To, månh, 
gÃp, kéo Ç©m. 
 

 

      
VƒN 
(hÕi) 

ñåi tiŒn : Phân hôi 
tanh, nhão. 
Ti‹u tiŒn : Ti‹u  v¥t 
nhiŠu lÀn mà trong, 
ho¥c ti‹u ng¡n, ít. 
ˆn : Kém æn, không 
cäm giác mùi vÎ. 
UÓng: Không khát,Üa 
uÓng nÜ§c nóng 
 

ñåi tiŒn : Phân cÙng, 
hôi kh¡m nÒng n¥c. 
Ti‹u tiŒn : Tiêû 
ng¡n,nÜ§c ti‹u ÇÕ. 
 
ˆn : Không muÓn æn, 
miŒng khô. 
UÓng: Khát thích uÓng 
nÜ§c lånh mát. 

      

THI�T 

(b¡t 

måch) 

 
Måch chÄn : Måch 
TrÀm, vi, t‰, sáp, trì, 
nhÜ®c, vô l¿c. 
Án chÄn : Mình mát, 
chân tay lånh, bøng 
Çau Üa xoa n¡n. 

 
Måch chÄn :Phù, 
hÒng, sác, th¿c, Çåi, 
hoåt, có l¿c. 
Án chÄn : Mình nóng, 
chân Ãm, bøng Çau 
 không Üa xoa n¡n . 
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CH−NG ÂM B� :( 001) 

Thu¶c b‰ chÙng do m¡c bŒnh trúng phong tà, ôn 
nhiŒt xâm phåm vào doanh phÆn làm ra hôn mê, ræng 
nghi‰n ch¥t, hai tay n¡m ch¥t, Ç©m dãi ch¥n c° h†ng. 
 
CH−NG DÐ÷NG B� : (002) 
 DÃu hiŒu nhÜ âm chÙng nhÜng có hiŒn tÜ®ng 
dÜÖng nhiŒt t°n thÜÖng âm. 

 
 

CH−NG ÂM DÐ÷NG ñ¶C : (003) 
            Là m¶t loåi bŒnh nguy hi‹m do cäm nhiÍm trùng 
Än náu trong h†ng nhÜ loåi nhiÍm trùng huy‰t, rÒi xâm 
nhÆp sâu vào huy‰t phÆn b¢ng hai cách khác nhau tåo ra 
hai chÙng dÜÖng Ç¶c và âm Ç¶c khác nhau ÇÜ®c phân 
biŒt nhÜ sau : 

DÐ÷NG ñ¶C : M¥t n°i v‰t ban v¢n vŒn nhÜ gÃm, 
Çau c° h†ng, ói ra máu mû do nhiŒt Ç¶c Ù t¡c ª phÀn 
trên. Khám nhiŒt Ç¶ ª tay chân không có cäm giác lånh. 

ÂM ñ¶C : M¥t và m¡t hiŒn mÀu xám, cuÓng 
h†ng Çau, thân th‹ Çau nhÜ bÎ Çánh, nhiŒt Ç¶ tay chân 
lånh. 
 
CH−NG ÂM DÐ÷NG GIAO : (004) 

Là loåi chÙng bŒnh nguy hi‹m do ch»a sai lÀm ª 
bŒnh sÓt nhiŒt chÜa tìm ÇÜ®c nguyên nhân mà cho phát 
hãn, xuÃt mÒ hôi làm mÃt tân dÎch khi‰n dÜÖng tà lÃn 
vào phÀn âm làm tiêu hao âm khí, phát sinh nói mê säng, 
æn không ÇÜ®c. 

 
CH−NG ÂM HÐ : (005) 
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Là âm dÎch thi‰u, có dÃu hiŒu lòng bàn tay bàn 
chân nóng, sÓt cÖn vŠ chiŠu, miŒng khô, môi ÇÕ, chÃt 
lÜ«i ÇÕ nhåt,táo bón, ti‹u vàng. ChÙng âm hÜ tùy theo 
tång nào hÜ có dÃu hiŒu lâm sàng khác nhau nhÜ: 

Tâm âm hÜ: 

HÒi h¶p, hay quên, mÃt ngû hay mê, chÃt lÜ«i ÇÕ 
nh®t, rêu ít. 

Can âm hÜ: 

ñau ÇÀu, choáng váng,ù tai,tê dåi, run rÄy,quáng 
gà, chÃt lÜ«i ÇÕ khô, rêu ít. 

Ph‰ âm hÜ: 

Khí nghÎch, ho Ç©m dÈo dính lÅn máu,gò má ÇÕ, 
sÓt nhË vŠ chiŠu,mÒ hôi tr¶m,miŒng khô, h†ng ráo, khàn 
ti‰ng, ngû không ngon, chÃt lÜ«i ÇÕ, rêu ít. 

ThÆn âm hÜ : 

LÜng gÓi mÕi Çau, di tinh, ù tai, váng ÇÀu, ngû 
kém, hay quên, khô miŒng, chÃt lÜ«i ÇÕ, rêu ít. 
 
CH−NG DÐ÷NG HÐ: (006) 

Là dÜÖng khí không Çû do tâm dÜÖng hÜ, tÿ 
dÜÖng hÜ, thÆn dÜÖng hÜ, dÃu hiŒu chung là s¡c m¥t 
tr¡ng nh®t, chân tay không Ãm, môi nh®t, miŒng nhåt, 
ti‹u nhiŠu, trong, phân  loãng, chÃt lÜ«i nhåt, rêu tr¡ng 
trÖn, và có dÃu hiŒu riêng cûa tång bÎ hÜ. 
 
CH−NG DÐ÷NG HÐ ÂM THÎnh : (007) 

Do thÆn dÜÖng hÜ làm chÙc næng khí hóa cûa 
tång phû suy giäm không duy trì ÇÜ®c thân nhiŒt xuÃt 
hiŒn chÙng âm hàn, chân tay lånh, s® lånh, tiêu chäy, phù 
thûng. 

 
CH−NG ÂM DÐ÷NG LÐ¦NG HÐ : (008) 



 12 

 Là bŒnh nghiêm tr†ng, âm t°n håi liên løy Ç‰n 
dÜÖng ho¥c dÜÖng t°n haÎ liên løy Ç‰n âm së xuÃt hiŒn 
cùng lúc nh»ng dÃu hiŒu lâm sàng cûa âm hÜ và dÜÖng 
hÜ. 
 
CH−NG LÐ¦NG DÐ÷NG TÐ÷NG HUÂN TRÐ�C : (009) 
 Có bŒnh dÜÖng phát nhiŒt bên trong, låi bÎ ch»a 
lÀm b¢ng xông, ÇÓt ngäi cÙu cho ra mÒ hôi thành ngoåi 
nhiŒt h®p n¶i nhiŒt công phåt hóa hÕa làm t°n thÜÖng 
mÃt tân dÎch khi‰n bŒnh n¥ng thêm. 
 
CH−NG ÂM HÐ DÐ÷NG CANG : (010) 

Là tân dÎch tinh huy‰t kém, bÎ suy t°n không gi» 
quân bình ÇÜ®c dÜÖng, bŒnh bi‰n hóa thành cang thÎnh 
(dÜÖng vÜ®t tr¶i lên ) làm nên cÖn nóng, gò má ÇÕ, mÒ 
hôi tr¶m, lòng bàn chân, bàn tay nóng, ho ra máu, gÀy 
còm, mÃt ngû, phiŠn toái, dÍ giÆn, di tinh, chÃt lÜ«i ÇÕ 
khô. 

 
CH−NG ÂM HÐ H„U TI“N : (011) 

Là thÆn âm suy, hÜ hÕa bÓc lên làm âm ph‰ t°n 
thÜÖng có dÃu hiŒu niêm måc h†ng loét nát gÒ ghŠ, mÀu 
såm tÓi, Çau, khó nuÓt,âm hÜ sinh n¶i nhiŒt, sÓt vŠ chiŠu, 
ra mÒ hôi, gÀy y‰u, thÜ©ng g¥p trong bŒnh lao ph°i. 

 
CH−NG ÂM NHI�T : (012) 

Là âm hÜ phát nhiŒt thu¶c n¶i thÜÖng mån tính  
có dÃu hiŒu sÓt nhË làm tiêu hao sÙc khÕe, ho¥c trong 
bŒnh cÃp tính âm bÎ tiêu hao thành âm hÜ phát nhiŒt, sÓt 
cao. 

                              
CH−NG ÂM HÐ PHÁT NHI�T : (013) 
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Là chÙng sÓt nóng bªi âm hÜ sinh n¶i nhiŒt do 
âm dÎch bÎ hao t°n làm sÓt tØng cÖn, sÓt vŠ Çêm, lòng 
bàn tay bàn chân nóng, ra mÒ hôi tr¶m, miŒng khô, lÜ«i 
ÇÕ khô, giÓng nhÜ chÙng âm hÜ dÜÖng cang. 

 
CH−NG DÐ÷NG HÐ PHÁT NHI�T : (014) 

N¶i thÜÖng phát nhiŒt do tÿ vÎ hÜ nhÜ®c, dÜÖng 
khí vÜ®t ra ngoài, có dÃu hiŒu, s® gió, phát sÓt nhiŒt 
phÀn nhiŠu vào bu°i sáng, t¿ ra mÒ hôi, mŒt mÕi, ít nói, 
kém æn. 

Do âm hàn n¶i thÎnh, hÜ dÜÖng bÎ ngæn cách bên 
ngoài nên xuÃt hiŒn phù nhiŒt nóng ª l§p da, sÓt nhË, Ó 
hàn, mŒt mÕi, chi lånh, iä lÕng. 
 
CH−NG DÐ÷NG HÐ NGO�I Hàn : (015) 
 DÜÖng hÜ do khí hÜ ho¥c mŒnh môn hÕa kém 
làm chÙc næng khí hoá cûa løc phû ngÛ tång kém nhÜ tÿ 
thÆn dÜÖng hÜ không Çû khä næng bi‰n Ç°i tinh chÃt nuôi 
dÜ«ng vinh vŒ khí cûa tång phû, s¿ tuÀn hoàn khí và 
huy‰t suy së có dÃu hiŒu lånh bên ngoài, chân tay lånh, 
s® lånh, s¡c m¥t tr¡ng, dÍ bÎ nhiÍm cäm måo. 
 
CH−NG ÂM HÐ PH� TÁO : (016) 

Ph‰ s® hÕa ÇÓt, n‰u ph‰ thÆn âm hÜ sinh n¶i 
nhiŒt, hÜ hÕa ÇÓt làm ph°i càng khô nên âm ph‰ càng 
hÜ, có dÃu hiŒu ho khan không Ç©m, ho¥c có Ç©m lÅn 
máu, h†ng Çau, thª khò khè, lÜ«i ÇÕ bŒu, ít rêu, thÜ©ng 
g¥p trong bŒnh lao ph°i, viêm h†ng mån tính, båch hÀu, 
giãn ph‰ quän... 

 
CH−NG ÂM TÁO : (017) 

Là chÙng phiŠn táo, bÙc rÙt thÀn chí không yên 
do âm hàn c¿c thÎnh hay âm thÎnh cách dÜÖng có dÃu 



 14 

hiŒu tÙ chi quy‰t nghÎch, toát mÒ hôi lånh, thÜ©ng g¥p ª 
bŒnh choáng, suy tim, urê niŒu cao. 
 
CH−NG ÂM HÐ  THƒT N�P : (018) 

Là chÙng huy‰t hÜ không còn khä næng thu nåp, 
thÓng nhi‰p huy‰t, huy‰t không Çi theo kinh måch mà 
tràn ra ngoài làm xuÃt huy‰t. 

 
CH−NG THOÁT ÂM : (019) 
 Chân âm can thÆn hao t°n làm thÎ l¿c Ç¶t nhiên 
giäm sút nghiêm tr†ng, m¡t m©, thÜ©ng g¥p ª th©i kÿ 
cuÓi bŒnh nhiŒt cÃp tính, nhiŒt mån tính, kém dinh 
dÜ«ng. 
 
CH−NG THOÁT DÐ÷NG : (020) 
 Là hao t°n dÜÖng khí nghiêm tr†ng trong hai 
trÜ©ng h®p : 
 Âm hàn n¶i thÎnh : 
 DÜÖng khí bÎ t°n thÜÖng làm thÀn khí không nÖi 
nÜÖng t¿a sinh äo giác, loån thÎ, bŒnh tâm thÀn nói næng 
lung tung, vã mÒ hôi ÇÀm Çìa, thÜ©ng g¥p ª bŒnh viêm 
thÆn mãn, urê niŒu cao. 
 Thoát tinh không ngØng sau khi giao h®p. 
 
CH−NG THÐ÷NG ÂM : (021) 
 Chân âm ª can thÆn t°n thÜÖng sau bŒnh cäm 
nhiÍm ôn nhiŒt, có dÃu hiŒu sÓt nhË, lòng bàn tay bàn 
chân nóng rát, mÕi mŒt gÀy còm, miŒng khô ,Çau h†ng, 
gò má ÇÕ, lÜ«i ÇÕ tiá khô. 
 
CH−NG THÐ÷NG DÐ÷NG : (022) 
 DÜÖng khí bÎ t°n thÜÖng có dÃu hiŒu hÒi h¶p, s® 
sŒt, hoäng hÓt, mÃt ngû, do nhiŠu nguyên nhân : 
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 NhÜ hàn tà xâm nhÆp tam âm, ho¥c bŒnh ôn 
nhiŒt dùng thuÓc hàn lÜÖng qúa Çáng, ho¥c cho phát 
hãn, cho tä hå, ho¥c bŒnh c¿c nhiŒt, ho¥c thº thÃp Ù 
Ç†ng, ho¥c mØng qúa khi‰n tâm thÀn qúa hÜng phÃn làm 
hao tán dÜÖng khí . 
 
CH−NG ÂM KI�T DÐ÷NG THOÁT  ( VONG ÂM ) : (023) 
 BŒnh nghiêm tr†ng, âm dÜÖng mÃt h° tr® mà ly 
cách nhau thành vong âm (mÃt âm ) nhÜ  chäy ra nhiŠu 
máu, nhiŠu  mÒ hôi, tiêu chäy ra nÜ§c không ngØng làm 
mÃt nÜ§c, khi mÃt âm thì dÜÖng thoát ra theo, có dÃu 
hiŒu mình nóng, sÓt cao, ra mÒ hôi không ngØng, tiêu 
chäy không ngØng, phiŠn táo không yên, thª h°n h‹n, 
chân tay Ãm, môi lÜ«i ÇÕ khô, thích æn uÓng chÃt mát. 
 
CH−NG VONG DÐ÷NG : (024) 

Vong dÜÖng thÜ©ng do vong âm trÜ§c, thoát mÒ 
hôi lånh, chân tay lånh, môi tím tái, s¡c m¥t tr¡ng nh®t, 
thª y‰u. 
 
CH−NG ÂM K�T : (025) 

ñåi tiŒn bí k‰t do tÿ thÆn hÜ hàn, ngÜ©i hÜ nhÜ®c, 
mà bøng không ÇÀy trÜ§ng, có š mót Çåi tiŒn nhÜng 
phân không ra, chân tay không Ãm, ti‹u nhiŠu, trong, 
chÃt lÜ«i nhåt, rêu tr¡ng mÕng. 
 
CH−NG ÂM THÑY : (026) 
 Phù thûng do tÿ thÆn hÜ không còn khä næng dÅn 
thûy và hóa thûy,chân bÎ phù trÜ§c, mÀu s¡c tr¡ng nhåt 
ho¥c såm, nhåt miŒng, Çåi tiŒn nhão,thu¶c hÜ chÙng, 
mån tính.  

 
CH−NG ÂM THÎNH CÁCH DÐ÷NG : (027) 
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Khi âm hàn c¿c thÎnh xuÃt hiŒn, n¶i chân hàn 
ngoåi giä  nhiŒt, có dÃu hiŒu vÆt vã không yên, khát nÜ§c 
mà không uÓng ho¥c chÌ uÓng nÜ§c nóng, và thích m¥c 
áo Ãm là hiŒn tÜ®ng giä nhiŒt. 
 
CH−NG ÂM THÎNH DÐ÷NG SUY : (028) 
 Âm hàn thÎnh ª trong làm dÜÖng khí suy nhÜ®c 
do thûy thÃp håi dÜÖng ho¥c æn uÓng nhiŠu chÃt hàn làm 
âm thÎnh. 
 
CH−NG DÐ÷NG HÐ ÂM THÎnh : (029) 
 ThÆn dÜÖng hÜ không gi» Ãm ÇÜ®c tång phû nên 
chÙc næng khí hóa cûa tång phû y‰u kém së xuÃt hiŒn 
chÙng hàn, chân tay lånh, s® lånh, tiêu chäy, phù thûng. 
 
CH−NG DÐ÷NG THÎNH : (030) 

Là tà nhiŒt do ngoåi cäm xâm nhÆp thÎnh, cÖ th‹ 
cÛng có nhiŒt thÎnh s¤n, hai nhiŒt khí chÓng nhau làm 
thành sÓt nên g†i là dÜÖng thÎnh ngoåi nhiŒt. 
 
CH−NG DÐ÷NG GI�N : (031) 

BŒnh thu¶c nhiŒt tính, t¿ nhiên lên cÖn nhanh té 
ngã Ç¶t ng¶t, co giÆt sùi b†t mép, ræng nghi‰n ch¥t, m¡t 
tr®n ngÜ®c, mình nóng. 
 
CH−NG B�O THOÁT : (032) 
 Do âm dÜÖng khí huy‰t bÎ t°n thÜÖng c¿c Ç¶ có 
dÃu hiŒu thoát chÙng nguy hi‹m tính mång nhÜ mÒ hôi 
tuôn ra nhÕ gi†t nhÜ håt châu không ngØng, chân tay 
lånh dÀn, m¡t nh¡m, miŒng há, tay xòe, vãi Çái, thÜ©ng 
g¥p ª bŒnh tai bi‰n måch máu não, loåi bŒnh trúng 
phong ra mÒ hôi nhiŠu, loåi bŒnh chäy mÃt máu nhiŠu, 
loåi bŒnh Ìa chäy ra nhiŠu nÜ§c không ngØng, thoát tinh 
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nhiŠu không ngØng,loåi bŒnh choáng ngÃt, loåi bŒnh suy 
nhÜ®c n¥ng khi‰n chÙc næng cûa ngÛ tång suy kiŒt. 
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2.VŠ hÜ-th¿c  
  

Phân biŒt hÜ th¿c theo khí, huy‰t, tång phû 
 

BŒnh ChÙng  HÜ ChÙng Th¿c 
 
 
 
 
 
 
 
 

Khí 
 

 
Ph‰ khí : 
Thªng¡n, kéo suyÍn, 
nói y‰u, t¿ hãn. 
 
 
Trung khí  ª trÜ©ng 
vÎ : 
 
Bøng Çau thích xoa 
n¡n, ch£ng muÓn æn, 
iä ra nÜ§c lÕng, chi 
lånh buÓt. 
 
Nguyên khí : 
DÜÖng hÜ n°i mÀu 
ÇÕ nhåt lÅn tr¡ng ª 
hai bên má, tai ù 
Çi‰c, ÇÀu váng, hÒi 
h¶p, thª không ÇŠu, 
bàn tay nóng. 

 
Ph‰ khí : 
HÖi thª nghËt, Ç©m 
nhiŠu, tÙc ng¿c, xây 
xÄm, n¢m không yên. 
 
Trung khí : 
 
VÎ khí :  
Trung Quän ÇÀy,Üa uå 
mºa, nÃc cøc, ® hôi 
thÓi, nÜ§c chua ª h†ng, 
b¿c b¶i. 
 
TrÜ©ng khí :  
Bøng trÜ§ng Çau quanh 
rÓn, bón, ki‰t ÇÕ tr¡ng, 
triŠu nhiŒt, nói xàm mê 
säng. 
 
Can khí :   
NhÙc ÇÀu, m© m¡t. 
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HUY�T 
 
 

Tân dÎch : Hao, có 
mÒ hôi tr¶m. 
M¡t : Tr¡ng không 
Çû máu. 
Môi : Nhåt. 
ThÀn: Suy nhÜ®c, 
bÙc rÙt, mÃt ngû, 
Çêm cäm thÃy nóng. 
Thân :Gân Ç¶ng, thÎt 
giÆt. 
N¥ng thì chân tay co 
giÆt, rút Çau. 

Huy‰t : Ù t¡c nghën. 
Da : Cøc b¶ bÀm, sÜng 
,sÓt, Çau. 
Môi : ñÕ không tÜÖi, hÖi 
ngä thâm. 
Ÿ kinh låc : ñau mình, 
gân co rút. 
ThÜ®ng tiêu:Hông,ng¿c, 
tay, vai Çau. 
Trung tiêu: Gi»a bøng 
gò th¡t Çau. 
Hå tiêu : Bøng dÜ§i ÇÀy 
Çau nhÜ dùi Çâm ª  ch‡ 
cÓ ÇÎnh, ho¥c iä ra phân 
Ç¶c Çen. 

 
 
 
 
 
   

 
T�NG 

 
TÂM: Hay bi thÜÖng. 
CAN : M¡t m©, âm 
nang teo, gân co 
rút,hay s®. 
T² : Chi n¥ng, bi‰ng 
vÆn Ç¶ng, æn không 
tiêu, bøng ÇÀy, hay 
lo buÒn. 
PH� : Thª thi‰u, høt 
hÖi, da lông không 
tÜÖi tÓt. 
TH�N : ThÆn khí hÜ 
làm Çåi tiŒn không 
thông (bón giä), ti‹u 
không cÀm, di tinh, 
Çêm tiêu chäy, ÇÀu 
choáng váng, hoa 
m¡t, lÜng Çau rÛ liŒt. 

 
TÂM : ThÀn thÃt thÜ©ng, 
cÜ©i nói hoài. 
CAN : SÜ©n, bøng Çau, 
hay giÆn. 
 
T² : Bøng trÜ§ng ÇÀy, bí 
Çåi tiŒn, mình mÄy sÜng 
phù. 
PH� : Thª nghÎch khí 
làm ho suyÍn. 
 
TH�N : 
Phû hå tiêu ngæn bít làm 
bøng Çau tÙc. 
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Xét chÙng hÜ-th¿c ª phÀn này chÌ là phân biŒt t°ng quát 
th‰ nào là hÜ th¿c vŠ khí, huy‰t, âm, dÜÖng, hàn, nhiŒt, 
bi‹u, lš. Th¿c t‰ khi ch»a bŒnh còn cÀn phäi xét hÜ th¿c 
cø th‹ liên quan Ç‰n ÇÜ©ng kinh và tång phû m§i có ÇÀy 
Çû y‰u tÓ Ç‹ biŒn chÙng luÆn trÎ. 
 

BŒnh hÜ : BÃm bÈ kh§p ngón tay và ÇÀu ngón 
chân cäm thÃy mŠm, vô l¿c không sÙc ÇŠ kháng.  

BŒnh th¿c: BÃm bÈ kh§p ngón tay và ÇÀu ngón 
chân cäm thÃy cÙng, Çau, có sÙc ÇŠ kháng månh. Có hai 
nguyên nhân, m¶t là do khí l¿c cûa ÇÜ©ng kinh qúa dÜ 
thØa làm t¡c nghën, hai là do chính khí cûa ÇÜ©ng kinh 
suy nhÜ®c hÜ hÕng nên tà khí thØa cÖ xâm nhÆp làm t¡c 
nghën.  
 
CH−NG HÐ : (033) 
 Là chính khí không Çû sÙc chÓng bŒnh, không Çû 
làm nhiŒm vø khí hóa, có dÃu hiŒu s¡c m¥t tr¡ng xanh, 
tinh thÀn båc nhÜ®c, mŒt mÕi, hÒi h¶p, ng¡n hÖi, mÒ hôi 
tr¶m, lÜ«i ÇÀy không rêu. 
 
CH−NG HÐ DÐ÷NG THÐ®NG PH¨ : (034) 
 Do thÆn dÜÖng suy, âm thÎnh, dÜÖng khí y‰u §t 
v†t lên mà không có khä næng gi» låi ª dÜ§i Ç‹ âm 
dÜÖng quân bình ÇÜ®c. 
 
CH−NG HÐ Hàn : (035) 
 Chính khí hÜ có dÃu hiŒu hàn nhÜ không muÓn æn 
uÓng, miŒng nhåt nh° ra b†t dãi, ng¡n hÖi, phân nhão 
ho¥c sÓng sít, lÜ«i tr¡ng nh®t. 
 
CH−NG HÐ NHI�T : (036) 
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 Làm ra bŒnh sÓt âm do m¶t trong bÓn nguyên 
nhân nhÜ âm hÜ,dÜÖng hÜ, khí hÜ, huy‰t hÜ, m‡i nguyên 
nhân có dÃu hiŒu lâm sàng khác nhau : 
 Âm hÜ nhÜ tâm âm hÜ, ph‰ âm hÜ, can âm hÜ 
,thÆn âm hÜ. 
 DÜÖng hÜ nhÜ tâm tÿ dÜÖng hÜ, thÆn dÜÖng hÜ. 
 Khí hÜ nhÜ tâm khí hÜ, can khí hÜ ,tÿ khí hÜ, ph‰ 
khí hÜ, thÆn khí hÜ. 
 Huy‰t hÜ nhÜ mÃt máu, ho¥c cÖ næng sinh huy‰t 
giäm, ho¥c bÀn huy‰t do tâm hÜ, can huy‰t hÜ, tâm tÿ 
ÇŠu hÜ. 
 
CH−NG HÐ H½A : (037) 
 Chân âm hÜ t°n thành nhiŒt bŒnh có sÓt nhË ho¥c 
nóng cÖn vŠ chiŠu, lòng bàn tay bàn chân nóng rát, 
miŒng khô, mÒ hôi tr¶m, môi lÜ«i ÇÕ nhåt ho¥c ÇÕ tía. 
 
CH−NG HÐ H½A THÐ®NG VIÊM : (038) 
 ThÆn âm hÜ, thûy không kh¡c ÇÜ®c hÕa, hÜ hÕa 
së bÓc lên trên làm sÜng Çau  khô h†ng, hoa m¡t chóng 
m¥t, tai ù, tâm phiŠn không ngû ÇÜ®c, hay quên, lòng 
bàn tay chân ÇŠu nóng, chÃt lÜ«i ÇÕ bŒu. 
 
CH−NG HÐ LAO : (039) 
 Do chÙc næng cûa phû tång suy y‰u, mÃt ÇiŠu 
hòa s¿ khí hoá thành bŒnh ti‰n tri‹n dÀn dÀn lâu ngày g†i 
là hÜ, ngÜ©i bÎ bŒnh hÜ lâu ngày không ch»a khÕi chính 
khí hao g†i là t°n, Ç‹ bŒnh kéo dài n»a là lao ÇŠu bªi âm 
hÜ, dÜÖng hÜ ho¥c âm dÜÖng ÇŠu hÜ, theo nguyên nhân 
gây bŒnh mà có tên g†i khác nhau nhÜ ngÛ lao, thÃt 
thÜÖng, løc c¿c. 
 NgÛ lao  (Có hai nguyên nhân ): 
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 Do tÆt bŒnh cûa ngÛ tång nhÜ :Tâm lao làm t°n 
huy‰t. Tÿ lao làm t°n th¿c nuôi cÖ nhøc. Ph‰ lao làm t°n 
khí. ThÆn lao làm t°n tinh. Can lao làm t°n thÀn kinh. 
 Do nguyên nhân mŒt nh†c quá cÛng t°n thÜÖng 
cÖ th‹ nhÜ  Nhìn lâu håi huy‰t. N¢m lâu håi khí. NgÒi lâu 
håi thÎt. ñÙng lâu håi xÜÖng. ñi lâu håi gân. 
  

ThÃt thÜÖng ( bÄy loåi lao thÜÖng ) : 
 ˆn no qúa håi tÿ. GiÆn quá khí nghÎch håi can. 
G¡ng sÙc mang n¥ng, ngÒi lâu nÖi Äm thÃp håi thÆn. CÖ 
th‹ vÓn lånh låi uÓng lånh håi ph‰. Lo buÒn tÜ l¿ håi tâm 
( tâm hÜ do th°) Cäm nhiÍm gió mÜa nóng lånh håi hình 
th‹. S® hãi quá håi thÀn chí ( thûy kh¡c hÕa ). 
 
 Løc c¿c : 
 Sáu loåi t°n håi quá c¿c Ç¶ cûa huy‰t ,gân, thÎt, 
khí, xÜÖng, tinh. Huy‰t c¿c làm røng tóc, hay quên. Cân 
c¿c làm co giÆt, chùng gân. Nhøc c¿c làm cÖ b¡p mŠm 
nhÛn da úa vàng. Khí c¿c làm høt hÖi, suyÍn cÃp. CÓt c¿c 
làm trÒi ræng, chân liŒt. Tinh c¿c làm tai Çi‰c, m¡t m©. 
 
CH−NG HÐ PHONG N¶i Ç¶ng : (040) 
 Tình trång huy‰t khô, mÃt máu không nuôi gân 
ho¥c can thÆn âm không Çû kiŠm ch‰ dÜÖng làm can 
dÜÖng bÓc lên thành hÜ phong n¶i Ç¶ng có dÃu hiŒu 
choáng váng, co giÆt,sau khi bÎ ra mÃt nhiŠu máu, mÒ 
hôi, iä ra nÜ§c xÓi xä.., n‰u do mÃt máu gây ra bŒnh g†i 
là huy‰t hÜ sinh phong, n‰u do âm dÎch suy t°n g†i là 
dÎch táo sinh phong. 
 
CH−NG HÐ THÑNG : (041) 
 ChÙng thûy thûng thu¶c âm thûy hÜ, ho¥c tÿ 
dÜÖng hÜ, ho¥c thÆn dÜÖng hÜ, có dÃu hiŒu phù thûng tØ 
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tØ, s¡c m¥t äm Çåm, thª y‰u, khë, mÕi mŒt, iä chäy, s® 
lånh, chân tay lånh. 
 
CH−NG HÐ TRUNG GIÁP TH�C : (042) 
 Trong chÙng bŒnh hÜ låi có dÃu hiŒu th¿c chÙng 
nhÜ dÃu hiŒu hÜ chÙng là gÀy Óm, da khô n°i vÄy mÓc, 
lòng bàn tay bàn chân nóng, kém æn, có thêm dÃu hiŒu 
th¿c chÙng nhÜ chÃt lÜ«i ÇÕ tiá sÆm, rìa lÜ«i có Çi‹m Ù tø 
huy‰t, nhÜ phø n» bÎ b‰ kinh.... 
 
CH−NG THÐ®NG HÐ H� TH�C : (043) 
 Chính khí hÜ ª trên, tà khí th¿c ª dÜ§i, có dÃu 
hiŒu ª trên nhÜ hÒi h¶p, s® hãi, tâm thÀn bÃt an do tâm 
huy‰t hÜ, nhÜng låi có dÃu hiŒu cäm nhiÍm thÃp nhiŒt 
làm Çau bøng, ki‰t lœ Çi Çåi tiŒn nhiŠu lÀn ra phân tr¡ng 
ÇÕ lÅn l¶n, rêu lÜ«i vàng nh§t. 
 
CH−NG THÐ®NG TH�C H� HÐ : (044) 
 Tà th¿c ª trên, chính khí hÜ ª dÜ§i, nhÜ tÿ vÎ hÜ 
y‰u låi bÎ nhiÍm cäm hàn tà làm Çau bøng, iä lÕng, chân 
tay lånh khi‰n hÜ càng thêm hÜ, trong khi Çó hàn tà là 
th¿c chÙng håi ph‰ vÎ làm Çau ÇÀu c° gáy, s® lånh, ho 
suyÍn. 
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3.VŠ hàn-nhiŒt : 
 

Xét theo tÙ chÄn v†ng væn vÃn thi‰t : 
 

 
TÙ 

chÄn 
 

  
ChÙng  Hàn 

 
ChÙng  NhiŒt 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
V†ng 

S¡c m¥t : Tr¡ng mét, 
hay tr¡ng xanh. 
M¡t : Trong, m¡t Üa 
nh¡m không muÓn 
nhìn ai. 
Môi : Nh®t tr¡ng ho¥c 
tím xanh. 
Móng : Xanh tím. 
LÜ«i : Hoåt nhuÆn, ÇÀu 
lÜ«i nª to, tr¡ng nhåt, 
rêu lÜ«i tr¡ng trÖn. 
ñàm: Có Ç©m lÕng 
tr¡ng. 
ThÀn : TrÀm tïnh, ho¥c 
u‹ oäi. 
Thân : Ða rút chân 
n¢m co, s® lånh. 
BŒnh : Ngoåi nhân do 
løc dâm, n¶i nhân do 
dÜÖng khí suy y‰u ,âm 
khí qúa thÎnh, có dÃu 
hiŒu cÖ næng trao Ç°i 
chÃt giäm, vŒ khí y‰u, 
thÜ©ng g¥p trong 
bŒnh mån tính. 

S¡c m¥t : ÇÕ. 
M¡t : ÇÕ, mª l§n nhìn 
ngÜ©i. 
 
Môi : Khô nÙt ho¥c sÜng 
ÇÕ. 
Móng : ñÕ tím. 
LÜ«i : CÙng sÜ®ng, rêu 
thô vàng ho¥c gai, ho¥c 
Çen, ÇÀu lÜ«i xanh sÆm. 
ñàm :Có Ç©m vàng Ç¥c. 
ThÀn:BÙc rÙt không yên. 
Thân :Hay læn l¶n, Üa 
n¢m ngºa du‡i th£ng 
chân. 
BŒnh: Ngoåi nhân do løc 
dâm,n¶i nhân do dÜÖng 
qúa thÎnh, âm suy, cÖ 
næng trao Ç°i chÃt dÜ 
thØa, thÜ©ng g¥p trong 
bŒnh cÃp tính, có th‹ sÓt 
nhiŒt. 
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Væn 

Nói : ´t nói. 
Thª : Khë nhË. 

Nói : Nói nhiŠu. 
Thª : Thª månh, b¿c b¶i. 
 

 
 
 

VÃn 
 
 

ñåi tiŒn : LÕng nhão. 
Ti‹u tiŒn: Trong, nhiŠu. 
ˆn : Ða æn thÙc æn 
nóng, hay nh° nÜ§c 
b†t nhiŠu. 
UÓng : Không khát, Üa 
uÓng nÜ§c nóng. 

ñåi tiŒn : Bón, bí k‰t, 
phân cÙng thành hòn 
cøc, mÃy ngày không ra. 
Ti‹u tiŒn : ñÕ, ít. 
ˆn :Ða æn thÙc æn mát,ít 
nh° nÜ§c b†t. 
UÓng :Khát thích uÓng 
nÜ§c lånh. 
 

 
 
Thi‰t 

 

MåchchÄn: Måch trÀm 
,t‰, trì, hoãn,vô l¿c. 
Xúc chÄn : Tay chân 
lånh, vùng bøng lånh 
Çau. 
 

Måch chÄn : Måch phù, 
hÒng, sác, cÃp, có l¿c. 
Xúc chÄn : Tay chân Ãm 
nóng, bøng Çau gò 
qu¥n, n°i c¶m hòn cøc. 

 
CH−NG Hàn : (045) 

Do dÜÖng khí suy, âm khí thÎnh làm cÖ næng trao 
Ç°i chÃt giäm, có dÃu hiŒu s¡c m¥t tr¡ng xanh, u‹ oäi, 
n¢m co, s® lånh, bøng lånh Çau, không khát, thích uÓng 
nÜ§c nóng, phân nhão lÕng, ti‹u nhiŠu trong, chÃt lÜ«i 
nhåt, rêu tr¡ng trÖn, thÜ©ng g¥p trong bŒnh mån tính, 
hàn vào ph°i sinh suyÍn hàn, hàn ª lÒng ng¿c làm ra 
bŒnh tim måch, bŒnh måch vành, hàn ª bøng dÜ§i làm 
Çau bøng m‡i kÿ kinh ª phø n». 

 
CH−NG N¶I HàN : (046) 
 Do dÜÖng hÜ khí y‰u công næng tång phû suy 
giäm không Çû nhiŒt Ç‹ thûy hoá khí nên thûy không 
ÇÜ®c vÆn hoá bÎ Ù Ç†ng sinh hàn.. 
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CH−NG Hàn K�T : (047) 
Do âm hàn ngÜng trŒ tåo ra bŒnh Çåi tiŒn bí k‰t 

có dÃu hiŒu Çau ho¥c sôi bøng, ti‹u trong, môi tái, miŒng 
nhåt, rêu lÜ«i tr¡ng trÖn. 

 
CH−NG Hàn Tà : (048) 

Do n¶i tång hÜ hàn làm bŒnh có dÃu hiŒu Çåi tiŒn 
trong loãng nhÜ phân vÎt, ho¥c ra thÙc æn sÓng sít, bøng 
sôi Çau âm Ì kéo dài, ti‹u trong, rêu lÜ«i tr¡ng trÖn. 

 
CH−NG Hàn SÁN : (049) 

Làm Çau bøng lånh cÃp tính, quanh rÓn Çau nhÜ 
th¡t, chân tay tê dåi, vã mÒ hôi lånh, toàn thân giá lånh, 
do tÿ vÎ hÜ hàn, ho¥c do huy‰t hÜ sau khi sanh låi bÎ cäm 
phong hàn làm bøng co cÙng Çau lan sang hai bên sÜ©n, 
ho¥c do kinh can bÎ hàn khí xâm nhÆp làm b¶ sinh døc 
lånh, sÜng r¡n Çau co rút Çau. 
 
CH−NG Hàn TH�C : (050) 

Chính khí không hÜ mà hàn tà phát sinh do æn 
uÓng k‰t ª trong có dÃu hiŒu chân tay lånh, ti‹u tiŒn 
trong, Çau bøng, bí Çåi tiŒn ,lÜ«i nhuÆn, rêu tr¡ng. 

 
CH−NG Hàn th¿c k‰t hung : (051) 

Do m¡c bŒnh thÜÖng hàn låi t¡m nÜ§c lånh, nhiŒt 
tà bÎ hàn khí ngæn trª, thûy hàn làm thÜÖng ph‰, hàn khí 
k‰t nÖi hông sÜ©n làm Çau vùng ng¿c, tâm phiŠn không 
khát, không phát nhiŒt. 
 
CH−NG Hàn L�T : (052) 

Do qúa hàn trong phû tång phát sinh run rÄy lÆp 
cÆp, m‡i khi phát hàn, hai hàm ræng gõ vào nhau, thÜ©ng 
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g¥p trong bŒnh sÓt rét, bŒnh dÎch, ho¥c phåm thuÓc 
péniciline. 
 
CH−NG Hàn QUY�T : (053) 

Do dÜÖng khí hÜ y‰u vì n¶i tång hÜ hàn, có dÃu 
hiŒu mŒt mÕi, s® lånh, iä nÜ§c trong, chân tay lånh buÓt, 
mình lånh n¢m co, không khát, bøng Çau, m¥t ÇÕ, móng 
chân tay thâm xanh, choáng váng, ngã læn bÃt tÌnh. 
 
 
CH−NG HàN BAO H½A : (054) 

CÖ th‹ bÄm sinh tích nhiŒt bÎ bŒnh cäm lånh, hàn 
bao ª bên ngoài khi‰n nhiŒt uÃt bên trong làm ra bŒnh 
hen suyÍn . 

 
CH−NG Hàn NHI�T THÁC T�P : (055) 

ChÙng hàn, chÙng nhiŒt thay Ç°i nhau nhÜ trên 
nóng dÜ§i lånh, trên lånh dÜ§i nóng,bi‹u nóng lš lånh, 
bi‹u lånh lš nóng. 
 
CH−NG NHI�T K�T  BàNG LÐU : (056) 

Có dÃu hiŒu Çåi trÜ©ng th¿c nhiŒt Çi cÀu táo bón 
không thông, khó Çi nhÜng chÌ ra nÜ§c chÙ không ra 
phân cøc nhÜ táo bón thông thÜ©ng. 
 
CH−NG NHI�T K�T H� TIÊU : (057) 

NhiŒt k‰t vùng Çåi ti‹u trÜ©ng, thÆn,bàng quang 
khi‰n s¿ khí hóa cûa tång phû hå tiêu trª ngåi làm bøng 
dÜ§i trÜ§ng Çau, Çåi tiŒn bí, ti‹u tiŒn t¡c buÓt ho¥c ti‹u 
ra máu. 
 
CH−NG NHI�T THÎNH  KH´ PH�N : (058) 



 28 

Có dÃu hiŒu sÓt cao, m¥t ÇÕ,tâm phiŠn, vã mÒ 
hôi, khát, rêu lÜ«i vàng khô. N‰u nhiŒt k‰t th¿c chÙng 
n¥ng së sÓt cao vŠ chiŠu, thÆm chí hôn mê, Çau bøng, bí 
Çåi tiŒn , rêu lÜ«i vàng dÀy khô. 
 
CH−NG NHI�T VàO HUY�T PH�N : (059) 

Huy‰t phÆn là nÖi sâu nhÃt trong cÖ th‹ bÎ nhiŒt 
tà truyŠn vào nên thÜ©ng sÓt cao vŠ Çêm, tinh thÀn û rÛ, 
tr¢n tr†c, co giÆt, Ç¥c biŒt n°i v‰t ban chÄn là huy‰t bÎ håi 
nhiÍm Ç¶c, lÜ«i ÇÕ bÀm n°i h¶t. 
 
CH−NG NHI�T Vào TÂM BAO : (060) 

Là tà nhiŒt truyŠn vào doanh phÆn làm t°n 
thÜÖng thÀn kinh gây hôn mê kéo dài không tÌnh, thÜ©ng 
Çi Çôi v§i Ç©m gây bi‰n chÙng, dÍ bÎ di chÙng båi liŒt, 
mÃt trí. 
 
CH−NG NHI�T C�C SINH PHONG : (061) 

Do th¿c nhiŒt thÎnh t°n thÜÖng vinh huy‰t, can 
huy‰t, làm huy‰t nhiÍm Ç¶c gây ra bŒnh viêm não, sÓt 
cao co giÆt, ki‰t lœ máu, båi huy‰t. 
 
CH−NG NHI�T THÐ÷NG CÂN M�CH : (hÕa thiêu gân) 
(062) 

Do sÓt cao kéo dài làm âm suy kiŒt, gân cÓt mÃt 
nuôi dÜ«ng khi‰n gân co qu¡p, båi liŒt. 

 
CH−NG NHI�T  UƒT : (063) 

Khí uÃt do giÆn k‰t låi trong gan hóa nhiŒt làm 
Çau ÇÀu, miŒng khô Ç¡ng, ng¿c sÜ©n ÇÀy tÙc, nôn ® 
chua, bí Çåi ti‹u tiŒn, nÜ§c ti‹u ÇÕ ra ít , ù tai, tính nóng 
nÄy,chÃt lÜ«i ÇÕ, rêu lÜ«i vàng. 
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CH−NG THÐ®NG HàN H� NHI�T : (064) 
Là bŒnh hàn nhiŒt lÅn l¶n, nhiŒt tà ª dÜ§i làm 

trÜ§ng bøng, tiŒn bí, ti‹u sÈn ÇÕ, trên nhiÍm hàn tà làm 
l®m gi†ng, nôn mºa, ho suyÍn, Ç©m Äm, rêu tr¡ng. 
 
CH−NG THÐ®NG NHI�T H� Hàn : (065) 
 Là bŒnh hàn nhiŒt lÅn l¶n do khí cûa âm dÜÖng 
làm bŒnh trong trÜ©ng h®p ngoåi cäm dùng công hå sinh 
iä chäy không ngØng, tân dÎch tiêu hao, nhiŒt tà thØa cÖ 
xung nghÎch lên khi‰n h†ng Çau, khåc ra Ç©m vàng dính 
lÅn máu, hàn tà ª dÜ§i sinh iä lÕng nát, tÙ chi lånh. 
 
CH−NG TRI“U NHI�T : (066) 
 Phát sÓt tØng cÖn có ÇÎnh kÿ vào th©i gian nhÃt 
ÇÎnh, Ça sÓ vŠ chiŠu thu¶c âm g†i là âm hÜ triŠu nhiŒt do 
3 nguyên nhân : 
 Âm dÎch suy kém: 
 CÙ tÓi Ç‰n là phát sÓt ra mÒ hôi tr¶m, g†i là âm 
hÜ triŠu nhiŒt. 
 DÜÖng khí bÎ thÃp tà lÃn át: 

Gây bŒnh sÓt vŠ chiŠu g†i là thÃp ôn triŠu nhiŒt. 
NhiŒt tà k‰t ª ru¶t : 
Phát sÓt m‡i bu°i chiŠu g†i là nhÆt b¶ trào nhiŒt. 

Ngoài ra n‰u sÓt nhiŒt do ôn bŒnh truyŠn vào doanh 
phÆn hay huy‰t phÆn, không thu¶c triŠu nhiŒt.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 30 

4.VŠ Bi‹u-Lš :     
 

Cho bi‰t tình trång  bŒnh nhË hay n¥ng, vÎ trí 
bŒnh còn ª bên ngoài tång phû hay Çã vào sâu bên trong 
tång phû.Tên bŒnh có th‹ có rÃt nhiŠu loåi hoàn toàn 
khác nhau theo tây y nhÜng Çông y không quan tr†ng 
Ç‰n tên bŒnh mà chÌ xét Ç‰n bŒnh thu¶c bi‹u chÙng hay 
lš chÙng và nguyên nhân tåi sao có nh»ng chÙng nhÜ th‰  
cÀn phäi truy tìm do tång phû nào làm ra bŒnh. 
 
 Bi‹u chÙng : 

PhÀn nhiŠu do tà khí løc dâm ( khí cûa th©i ti‰t 
môi trÜ©ng thØa cÖ xâm nhÆp làm håi, khi sÙc ÇŠ kháng 
cûa cÖ th‹ vÓn Çã suy y‰u ) ho¥c bÎ thÜÖng ngoài da gây 
bŒnh, tà khí còn ª bên ngoài m¥t cÖ th‹, ª da, lông, kinh, 
låc, ª b¶ phÆn còn nông, ho¥c tØ miŒng mÛi xâm phåm 
ph‰  do vŒ khí  suy, có dÃu hiŒu nhÜ  sÓt, s® gió, s® lånh,  
Çau ÇÀu, mình hay tÙ chi, nhÙc mÕi, ho, ho¥c t¡c nghËt 
mÛi, có ra mÒ hôi ho¥c không, rêu lÜ«i tr¡ng mÕng. BŒnh 
së khác nhau tùy vào bi‹u chÙng hÜ, th¿c, hàn, nhiŒt, 
thÜ©ng g¥p ª bŒnh cäm, cúm và giai Çoån ÇÀu cûa các 
bŒnh truyŠn nhiÍm. 
 

Lš chÙng : 
Là nguyên nhân gây bŒnh do løc dâm, thÃt tình 

nhÜ vui, lo nghï, buÒn, s®, giÆn, thÜÖng, ghét) Çã có änh 
hÜªng vào tång phû, huy‰t måch, xÜÖng tûy, do hai y‰u 
tÓ tØ ngoài truyŠn vào trong nhÜ ngoåi cäm xâm nhÆp 
vào vŒ khí, vào vinh khí, vào Ç‰n huy‰t phÆn rÒi vào sâu 
n»a làm t°n thÜÖng tång phû së có nh»ng dÃu hiŒu bŒnh 
nhÜ nóng d» d¶i, thÀn thÙc hôn mê li bì, phiŠn táo, khát, 
ng¿c tÙc, bøng Çau, iä  táo ho¥c ki‰t, ti‹u ÇÕ rít, rêu lÜ«i 
vàng khô ho¥c nám Çen, thÜ©ng g¥p ª các bŒnh nhiŒt 
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cÃp tính giai Çoån gi»a ho¥c giai Çoån nghiêm tr†ng. 
Ngoài ra bŒnh còn truyŠn bi‰n vào n¶i tång, nó có dÃu 
hiŒu riêng Ç‹ phân biŒt bŒnh Çã vào Ç‰n tång phû nào, 
thí dø vào ph°i së có dÃu hiŒu ho, suyÍn, vào tim së có 
nh»ng dÃu hiŒu xáo tr¶n nhÎp ÇÆp cûa tim måch...chúng 
ta së bàn Ç‰n ª phÀn dÃu hiŒu lâm sàng ª tång phû . 

 
M¥t khác, bŒnh còn phát tr¿c ti‰p tØ lš do nhiÍm 

Ç¶c, trúng th¿c qua thÙc æn vào sâu trong tång phû, 
trong trÜ©ng h®p bŒnh thuyên giäm nh© phøc hÒi chính 
khí trong cÖ th‹ Çã Çu°i ÇÜ®c tà khí ra ngoài , thì tà khí tØ 
lš  ra ngoài bi‹u. 
 
 

Phân biŒt bi‹u chÙng-lš chÙng theo hÜ-th¿c, 
hàn nhiŒt. 

 
       

T°ng 
quát 

                    
Bi‹u chÙng 

 

                    
Lš chÙng 

 
 
 
 
 

B¶ vÎ 

 
BŒnh  ª da, lông, kinh, 
låc. 
TriŒu chÙng : 
§n lånh, phát nóng, 
Çau ÇÀu, Çau mình 
mÄy, tay chân nhÙc 
mÕi. 
 
Måch : phù 
LÜ«i : Rêu tr¡ng 
mÕng. 
 

 
BŒnh ª tång phû. 
TriŒu chÙng : 
Nóng d» d¶i, thÀn chí 
hôn mê li bì, phiŠn 
táo, khát, ng¿c tÙc, 
bøng Çau, iä táo ho¥c 
ki‰t, ti‹u ÇÕ rít. 
Måch : trÀm 
LÜ«i : Rêu vàng ho¥c 
nám Çen. 
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Hàn 

Phát nóng, §n lånh, 
không mÒ hôi. 
 
Måch :Phù ho¥c phù 
khÄn. 
LÜ«i : Rêu tr¡ng 
mÕng, Ü§t. 
 

S® lånh, không khát, ói 
mºa, iä chäy, æn buÒn 
nôn, tÙ chi lånh. 
Måch : TrÀm, trì. 
LÜ«i : nhåt, rêu tr¡ng. 

 
       

NhiŒt 

S® gió, mình nóng, có 
mÒ hôi ho¥c không. 
Måch : Phù ho¥c phù 
sác. 
 

Phát nóng,miŒng khát, 
ít nÜ§c mi‰ng, m¡t ÇÕ 
,môi ÇÕ, tâm phiŠn. 
Måch : TrÀm sác. 

 
       

HÜ 

T¿ ra mÒ hôi, s® gió. 
 
Måch : Phù hoãn vô 
l¿c. 
LÜ«i : Nhåt, rêu tr¡ng. 
 

Y‰u sÙc,ít nói,chi lånh, 
iä lÕng, mŒt mÕi, hÒi 
h¶p, xây xÄm. 
Måch : TrÀm nhÜ®c . 
LÜ«i : BŒu, rêu tr¡ng 
nhåt. 

 
 
       

Th¿c 

Da lông không ra mÒ 
hôi 
 
Måch: Phù có l¿c. 
LÜ«i : Rêu tr¡ng. 

Thª thô, to, nói nhÕ, 
tâm phiŠn, bÙc rÙt, táo 
bón, bøng ÇÀy, chi ra 
mÒ hôi. 
Måch : TrÀm th¿c. 
LÜ«i : CÙng sÜ®ng, rêu 
vàng khô. 
 

  
 
CH−NG Bi‹u hàn : (067) 

Do sau khi nhiÍm cäm phong hàn, có dÃu hiŒu 
phát nóng §n lånh, không có mÒ hôi, Çau ÇÀu, gáy cÙng, 
nhÙc xÜÖng kh§p, rêu lÜ«i tr¡ng mÕng Ü§t. 
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CH−NG Lš hàn : (068) 
Có dÃu hiŒu s® lånh, không khát, ói mºa, tiêu 

chäy, æn buÒn nôn, tÙ chi lånh, lÜ«i nhåt rêu tr¡ng. 
 
CH−NG Bi‹u nhiŒt : (069) 

Do sau khi nhiÍm cäm phong nhiŒt, có dÃu hiŒu 
s® gió, phát sÓt mình nóng, có mÒ hôi ho¥c không, khát 
nÜ§c, ÇÀu lÜ«i và bìa lÜ«i ÇÕ, rêu tr¡ng mÕng ho¥c hÖi 
vàng. 
 
CH−NG Lš nhiŒt : (070) 

Có dÃu hiŒu phát nóng, miŒng khát, ít nÜ§c 
mi‰ng, m¡t và môi ÇÕ, tâm phiŠn, lÜ«i ÇÕ rêu vàng. 
 
CH−NG Bi‹u hÜ : (071) 

Do vŒ khí y‰u khi‰n cÖ b¡p, da lông không bŠn 
ch¥t, l‡ chân lông mª, có dÃu hiŒu t¿ ra mÒ hôi, s® gió, 
lÜ«i nhåt, rêu tr¡ng. 

 
CH−NG Lš hÜ : (072) 

Có dÃu hiŒu y‰u sÙc, ít nói, chi lånh, iä lÕng, mŒt 
mÕi, hÒi h¶p,tÓi tæm m¥t mày, lÜ«i non béo, rêu tr¡ng 
nhåt. 
 
CH−NG Bi‹u th¿c : (073) 

Sau khi ngoåi tà xâm nhÆp, dÜÖng khí tø tÆp ª cÖ 
bi‹u Ç‹ chÓng låi tà khí, l‡ chân lông Çóng kín không cho 
tà khí xâm nhÆp thêm nên có dÃu hiŒu da lông không mÒ 
hôi, Çau ÇÀu, Çau mình, lÜ«i ÇÀy rêu tr¡ng. 

 
CH−NG Lš th¿c : (074) 

Có dÃu hiŒu thª to, nói nhÕ, tâm phiŠn  mu¶n  
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bÙc rÙt, táo bón,bøng ÇÀy cæng, lÜ«i cÙng sÜ®ng, rêu 
vàng khô. 
 
CH−NG BI”U GI�I, LÝ CHÐA H¼A : (075) 

Do bi‰n chÙng cûa bŒnh thÜÖng hàn Çã giäi 
nhÜng lš phÆn còn chÙng thûy Äm, Ç©m dãi, th¿c trŒ, Ù 
huy‰t chÜa ÇÜ®c tiêu trØ, âm dÎch vÅn còn sút kém chÜa 
ÇÜ®c khôi phøc. 
 
CH−NG BI”U HàN LÝ NHI�T : (076) 

Do hàn nhiŒt lÅn l¶n nhÜ bŒnh nhân vÅn bÎ n¶i 
nhiŒt, thêm cäm nhiÍm phong hàn, ho¥c bŒnh phong hàn 
truyŠn vào lš hóa nhiŒt có dÃu hiŒu s® lånh, phát sÓt, 
không mÒ hôi, Çau ÇÀu mình, thª suyÍn cûa cäm hàn 
thêm dÃu hiŒu phiŠn táo, khát nÜ§c, ti‹u tiŒn vàng, táo 
bón là dÃu hiŒu cûa lš nhiŒt. 

 
CH−NG  BI”U NHI�T LÝ HàN : (077) 

Do tÿ vÎ s¤n hÜ hàn låi bÎ nhiÍm cäm nhiŒt, ho¥c 
do ngoåi tà nhiŒt chÜa khÕi låi æn uÓng nhiŠu thÙ mát 
lånh khi‰n dÜÖng khí tÿ vÎ suy kém, có dÃu hiŒu phát sÓt 
Çau ÇÀu, s® gió cûa bi‹u nhiŒt låi thêm dÃu hiŒu cûa lš 
hàn nhÜ tiêu chäy, ti‹u nÜ§c trong, chân tay lånh, không 
khát nÜ§c. 

 
CH−NG BI”U Tà N¶i Hãm : (078) 

Bi‰n chÙng cûa bŒnh do chính khí hÜ tà khí thÎnh, 
ho¥c ÇiŠu trÎ sai, làm tà khí ª bi‹u không ra ÇÜ®c bÎ hãm 
vào trong lš phÆn tùy vào chÙng thu¶c kinh nào së có 
dÃu hiŒu lâm sàng riêng. 
 
CH−NG BI”U TH�C LÝ HÐ : (079) 
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Do tà khí th¿c, chính khí hÜ, do trung khí bÃt túc, 
bÎ cäm nhiÍm hàn, có dÃu hiŒu bi‹u th¿c nhÜ s® lånh, 
phát sÓt không mÒ hôi thêm dÃu hiŒu cûa lš hÜ nhÜ tinh 
thÀn ûy mÎ, y‰u ÇuÓi, kém æn. 

 
CH−NG BI”U HÐ LÝ TH�C : (080) 

Khi vŒ khí suy bÎ nhiÍm cäm, tà khí lÃn sâu vào lš 
phÆn, ho¥c do ÇiŠu trÎ bi‹u chÙng chÜa khÕi gây nên bi‰n 
chÙng bi‹u hÜ có dÃu hiŒu s® gió, ra mÒ hôi, phát sÓt, có 
thêm lš chÙng bÎ th¿c nhÜ Çau bøng, táo bón. 

 
CH−NG BI”U LÝ ñ“U HàN : (081) 

BÎ ngoåi cäm hàn bên ngoài, låi æn các thÙ sÓng 
lånh hàn trŒ bên trong, ho¥c tÿ vÎ hÜ hàn s¤n bên trong 
låi bÎ cäm hàn bên ngoài, có các dÃu hiŒu cûa bi‹u hàn s® 
lånh không ra mÒ hôi, Çau ÇÀu mình và có dÃu hiŒu cûa 
lš hàn nhÜ Çau bøng tiêu chäy, chân tay giá lånh. 

 
CH−NG BI”U LÝ ñ“U NHI�T : (082) 

BÎ cäm nhiŒt bên ngoài mà trong cÖ th‹ bÎ n¶i 
nhiŒt do tÿ vÎ nhiŒt s¤n ho¥c do æn uÓng thÙc æn chiên 
xào cay nóng, ho¥c trái cây có tính nhiŒt (nhãn, xoài, 
chôm chôm, mít, sÀu riêng..), có dÃu hiŒu cûa bi‹u do 
cäm  nhiŒt, thêm dÃu hiŒu cûa lš nhiŒt nhÜ m¥t ÇÕ, Çau 
ÇÀu, s® nhiŒt, h†ng khô khát nÜ§c,tâm phiŠn, nói säng, 
lÜ«i ÇÕ khô.  
 
CH−NG BÁN BI”U BÁN LÝ : (083) 
 Là bŒnh ngoåi cäm løc dâm trÜ§c Çã xâm nhÆp 
phÀn bi‹u qua ÇÜ©ng kinh Thái dÜÖng Bàng quang ª 
phÀn vŒ Çi sâu dÀn vào trong cÖ th‹, không còn ª phÀn 
bi‹u, nhÜng chÜa vào ÇÜ®c kinh DÜÖng minh vÎ thu¶c 
phÀn lš mà còn ª gi»a  thu¶c kinh Thi‰u dÜÖng ñªm và 
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Tam tiêu, ª nÖi này, chính khí và tà khí Çang chÓng nhau, 
n‰u chính khí th¡ng së ÇÄy tà khí ra phÀn bi‹u, n‰u chính 
khí suy, tà khí th¡ng së nhÆp sâu vào phÀn lš Ç‹ làm håi 
huy‰t và làm t°n thÜÖng tång phû.Cho nên ª bán bi‹u 
bán lš có dÃu hiŒu nóng rét qua låi, ng¿c sÜ©n ÇÀy Çau, 
tâm phiŠn muÓn nôn, †e khan, miŒng Ç¡ng, æn không 
ÇÜ®c, hoa m¡t.  
 
 
 

B. TØ chÙng Ç‰n bŒnh cûa løc dâm 

 
 
 BŒnh do khí hÆu th©i ti‰t và môi trÜ©ng, gÒm sáu 
loåi khí nhÜ  phong, hàn, thº, thÃp, táo, nhiŒt, xâm nhÆp 
vào cÖ th‹ khi vŒ khí cûa cÖ th‹ suy y‰u g†i là bŒnh cûa 
løc dâm (6 loåi khi xâm nhÆp), làm ra các bŒnh nhiÍm 
cäm, sÓt rét ngã nÜ§c, sÓt nhiŒt, thÜÖng hàn, dÎch truyŠn 
nhiÍm cÃp tính hay lây, Çông y g†i là ôn bŒnh theo mùa 
nhÜ xuân ôn, thº ôn, phong ôn, thÃp ôn, ôn nhiŒt, ôn 
táo, thÜÖng hàn. 
 
 
1.BŒnh liên quan Ç‰n chÙng phong cûa løc 
dâm 
     BŒnh do phong làm khí t¡c, håi  gan và håi 
hÕa cûa tâm bào, tam tiêu. 
 
PHONG Tà : 
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Là gió cûa th©i ti‰t thu¶c dÜÖng tà, g†i là ngoåi 
phong, bÓn mùa ÇŠu có th‹ làm ra bŒnh, phát bŒnh mau, 
thay Ç°i nhanh, phong khí xâm nhÆp vào cÖ th‹  do sÙc 
ÇŠ kháng cûa cÖ th‹ suy y‰u, da lông hª thì ngÜ©i  §n 
lånh, æn uÓng kém, n‰u  phong tà vào rÒi và da lông 
Çóng låi thì ngÜ©i phát nóng khó chÎu, cÖ nhøc bÎ teo Çi. 
BŒnh thÜ©ng bi‰n hóa di chuy‹n tØ ch‡ này  sang ch‡ 
khác, làm sÜng Çau nhÙc khó chÎu. 

 
BŒnh do phong làm thÜ©ng Çem theo khí hàn, khí 

nhiŒt, khí thÃp, khí táo, khí thº cûa th©i ti‰t bÓn mùa tåo 
nên các chÙng phong khác nhau, m‡i chÙng có nh»ng 
bŒnh khác nhau. NhÜng trÜ§c h‰t nó xâm nhÆp vào tØ 
kinh ñªm làm håi gan gây ra bŒnh THÐ÷NG PHONG rÒi 
m§i truyŠn sang kinh khác. 

 
Phong cûa ngoåi tà khác v§i n¶i phong (là chÙc 

næng khí hóa cûa gan giúp cho khí và huy‰t trong cÖ th‹ 
tuÀn hoàn). Khi n¶i phong cûa gan xung Ç¶t bÃt bình 
thÜ©ng së xÄy ra chÙng can phong n¶i Ç¶ng làm ra bŒnh 
trúng phong tê liŒt, bŒnh danh cûa y h†c hiŒn Çåi là tai 
bi‰n måch máu não, là bŒnh không thu¶c khí phong cûa 
løc dâm. 
 
CH−NG PHONG B´ : (084) 

Có dÃu hiŒu bón, kèm theo trÜ§ng bøng, chóng 
m¥t,thÜ©ng g¥p ª bŒnh cäm phong nhiŒt làm Çåi trÜ©ng 
k‰t táo, ª bŒnh trúng phong tích nhiŒt trÜ©ng vÎ. 

 
CH−NG PHONG CH…N M“ ñAY : (085) 

Do th©i ti‰t là ngoåi phong cùng v§i chÙc næng 
khí hoá cûa gan làm ra và do æn uÓng các chÃt håi gan 
tåo nên chÙng phong chÄn, có dÃu hiŒu dÎ Ùng n°i mŠ 
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Çay nhÜ håt vØng thành mäng, do phong nhiŒt thì mäng 
mŠ Çay hÖi ÇÕ, ng¿c khó chÎu, chân tay mÕi n¥ng nŠ, rêu 
lÜ«i ÇÀy nh§t, bŒnh tái Çi tái låi nhiŠu næm không hÒi 
phøc là do khí huy‰t hÜ. 

 
CH−NG PHONG GI�N : (086) 

Có hai nguyên nhân : 
Do ngoåi cäm phong tà thu¶c løc dâm làm bŒnh 

,Çem theo nhiŒt vào kinh can bÓc hÕa làm cÖn co giÆt bÃt 
tÌnh, m¡t tr®n ngÜ®c, cÙng gáy, hàm ræng nghi‰n ch¥t. 

Do n¶i phong ª kinh can tích nhiŒt gây nên 
thÜ©ng xuyên, m‡i khi lên cÖn, m¡t tr®n ngÜ®c, gáy 
cÙng, bÃt tÌnh, hai hàm ræng nghi‰n ch¥t. 
 
CH−NG PHONG HàN cäm måo : (087) 

Có dÃu hiŒu phát nhiŒt lÅn hàn, sÓt s® lånh, Çau 
ÇÀu, không mÒ hôi, nghËt và chäy nÜ§c mÛi, ti‰ng nói bÎ 
nghËt n¥ng, ngÙa c° ho, g¥p gió thì ho nhiŠu, Ç©m tr¡ng 
loãng trong, không khát,Çau nhÙc kh§p xÜÖng, s¡c lÜ«i 
ÇÕ nhåt, rêu lÜ«i tr¡ng mÕng, thÜ©ng g¥p trong bŒnh 
viêm ph‰ quän do lånh, bŒnh n°i mŠ Çay do lånh, bŒnh 
sâu ræng bÎ Çau do lånh. 

 
CH−NG PHONG HàN THƒP  : (088) 

Cä 3 loåi phong hàn thÃp h®p låi làm Çau g†i là 
chÙng tš. Khi xâm nhÆp vào bi‹u tØ da lông vào kinh 
måch làm t¡c sÜng Çau mÕi, tê dåi b¡p thÎt, gân, xÜÖng. 
Khi tà vào lš làm gù lÜng, suyÍn, hÒi h¶p, và tùy theo t› 
lŒ cûa 3 tà khí (phong, hàn, thÃp) vào tång phû nào së có 
dÃu hiŒu bŒnh riêng khác nhau. 

 
CH−NG PHONG HàN TH¯A PH� : (089) 
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Làm ra bŒnh cäm phong hàn có dÃu hiŒu t¡c mÛi, 
chäy nÜ§c mÛi, khan ti‰ng, h¡t hÖi, ho khåc Ç©m loãng 
trong, Çau ÇÀu, s® lånh, ho¥c sÓt không mÒ hôi, rêu lÜ«i 
tr¡ng mÕng. 

 
CH−NG PHONG MÉO MI�NG : (090) 

Là chÙng miŒng méo m¡t x‰ch do kinh Tÿ VÎ khí 
hÜ s¤n, m§i bÎ ngoåi phong tà xâm nhÆp làm trª ngåi khí 
hoá cûa kinh VÎ, có ÇÜ©ng dây thÀn kinh chåy ª nºa bên 
ÇÀu m¥t bÎ co rút liŒt, tåo ra chÙng trúng phong méo 
miŒng.. 
 
CH−NG PHONG H½A TÐ÷NG PHI�N : (091) 

Do nhiŒt c¿c sinh phong di Ç¶ng håi vinh vŒ khí  
cûa cÖ th‹, g¥p trong bŒnh truyŠn nhiÍm cÃp tính do môi 
trÜ©ng sinh hoåt bÎ ô nhiÍm là ngoåi phong h®p v§i tâm 
và can th¿c nhiŒt làm ra hÕa sinh n¶i phong gây ra chÙng 
phong hÕa, thÜ©ng g¥p trong bŒnh não  nhÜ viêm ho¥c 
xuÃt huy‰t não.  
 
CH−NG PHONG NHI�T : (092) 

Có dÃu hiŒu sÓt, phát nhiŒt n¥ng, Ó hàn nhË, s® 
gió, ho có Ç©m Ç¥c dính, h†ng khô Çau, khát nÜ§c, thÆm 
chí m¡t ÇÕ, chäy máu cam, ven lÜ«i ÇÕ, rêu lÜ«i hÖi vàng 
thÜ©ng g¥p trong bŒnh viêm ph‰ quän do nhiŒt, n‰u 
phong nhiŒt vào thÆn g†i là thÆn phong gây bŒnh m¥t, 
m¡t phù nŠ, ti‹u ít, mÀu vàng, thÌnh thoäng Çau hông, 
thÜ©ng g¥p trong bŒnh viêm thÆn cÃp tính, dÎ Ùng n°i 
mŠ Çay do nóng, bŒnh Çau ræng do  gan nóng.  

 
CH−NG PHONG CH…N : (093) 
 Phong tà nhiŒt phåm vŒ khí cûa ph‰ phát bŒnh ª 
bì phu m†c ra nh»ng nÓt ÇÕ ngÙa thÜ©ng g¥p ª trÈ em, 
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có ho nhË, v‰t ÇÕ m†c toàn thân trong 24 gi©, sau hai ba 
ngày bŒnh t¿ khÕi không Ç‹ låi dÃu v‰t. 
 
CH−NG PHONG NHI�T C�M M�O : (094) 

ñau ÇÀu, phát sÓt, hÖi s® gió lånh, mÛi nghËt 
không chäy nÜ§c mÛi, t¿ ra mÒ hôi, c° h†ng ÇÕ Çau, ho 
khåc Ç©m vàng dính, khát nÜ§c, chÃt lÜ«i ÇÕ, rêu tr¡ng 
vàng mÕng. 

 
CH−NG PHONG NHI�T NHãN : (095) 

Là viêm k‰t måc cÃp tính do ngoåi phong nhiŒt 
Ç¶c xâm phåm vào can ph‰, hai m¡t Çau ngÙa nhÜ cát 
bøi bay vào m¡t, chäy ghèn, sáng ngû dÆy  mí m¡t dính 
mª không ra, n¥ng làm Çau ÇÀu sÓt. 

 
CH−NG PHONG L� : (096) 
 Do phong tà còn Än náu trong cÖ th‹ gây t°n 
thÜÖng tÿ vÎ làm ra bŒnh Çau bøng, trÜ§c tiên tiêu chäy 
sau ki‰t lœ ra máu tÜÖi, hÆu môn cæng tÙc. (giÓng nhÜ 
bŒnh danh y h†c hiŒn Çåi æn trúng th¿c nhiÍm trùng 
ÇÜ©ng ru¶t). 
 
CH−NG PHONG ÔN : (097) 
 Là bŒnh nhiÍm cäm nhiŒt cÃp tính thÜ©ng vào 
mùa xuân, tà khí vào ph‰ håi vŒ khí làm phát sÓt Ó hàn, 
khát nÜ§c, ho, Çau ÇÀu. Khi bŒnh phát tri‹n së truyŠn 
nghÎch tâm bào làm hôn mê, nói nhäm, phát ban chÄn. 
 
CH−NG PHONG TÁO : (098) 
 Là bŒnh cäm nhiŒt do hai loåi tà khí phong và táo  
vào mùa thu, có dÃu hiŒu phát sÓt, Çau ÇÀu, s® lånh, t¡c 
nghËt mÛi, môi khô, h†ng ráo, không mÒ hôi, ho khan, 
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ng¿c ÇÀy, sÜ©n Çau, da khô ráp, rêu lÜ«i tr¡ng mÕng 
khô. 
 
CH−NG PHONG THƒP : (099) 

Phong và thÃp tà cùng xâm nhÆp qua bi‹u vào 
gân xÜÖng, n‰u còn ª bi‹u thì cÖ  th‹ Çau nhÙc không 
xoay trª ÇÜ®c, n‰u vào t§i gân, kh§p, làm Çau nhÙc co 
giÆt khó cº Ç¶ng, Çøng vào Çau. 
 
CH−NG PHONG THÑY  THÑNG : (100) 

Phát bŒnh nhanh do cÖ th‹ y‰u không h®p v§i 
môi trÜ©ng ª nÖi sÖn lam chÜ§ng khí làm ra bŒnh kh§p 
xÜÖng Çau, phát nhiŒt lÅn phong làm m¥t phù, do tÿ khí 
hÜ, ph‰ mÃt chÙc næng giáng khí Ç‹ giúp thÆn khí hóa 
nên thûy t¡c làm ra phù thûng. 
 
 
 
2.BŒnh liên quan Ç‰n chÙng hàn cûa løc dâm : 
     BŒnh do hàn làm gi» khí håi thÆn và håi  
m¶c cûa can Çªm. 
 
 
Hàn Tà : 

NgÜ©i có tiŠn sº cäm lånh m§i dÍ bÎ hàn tà xâm 
nhÆp vào bi‹u, có dÃu hiŒu s® lånh, sÓt không mÒ hôi, 
ÇÀu mình Çau nhÙc, rêu lÜ«i tr¡ng trÖn, hàn khí vào sâu 
nÖi kinh måch, gân cÓt làm Çau nhÙc ª m¶t nÖi cÓ ÇÎnh, 
vào tång phû nhÜ bao tº thì Çau bøng ói mºa, vào ru¶t 
sinh Çau bøng tiêu chäy, miŒng nhåt, không khát. Hàn tà 
vào sâu trong n¶i tång tØ kinh bàng quang làm håi thÆn 
gây ra bŒnh thÜÖng hàn.. 
 
CH−NG HàN L� : (101) 
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 Do th©i ti‰t nóng n¿c Çi hóng mát và æn uÓng 
thÙc æn mát lånh, sÓng sít làm hàn khí ngÜng trŒ gây t°n 
thÜÖng tÿ dÜÖng khi‰n Çi ki‰t lœ ra chÃt tr¡ng Çøc hay 
tr¡ng ÇÕ lÅn l¶n, loãng tanh, rêu lÜ«i tr¡ng. 
 
CH−NG Hàn QUY�T : (102) 

BÎ nhiÍm lånh có dÃu hiŒu m¥t ÇÕ, Çau bøng mà 
chân tay lånh ng¡t, s® lånh n¢m co mŒt mÕi, iä chäy nÜ§c 
trong, móng chân tay xanh xám, bŒnh cÃp tính xây xÄm 
té ngã. 
 
CH−NG Hàn TH�C K�T HUNG : (103) 

Khi bÎ bŒnh thÜÖng hàn låi t¡m rºa nÜ§c lånh làm 
nhiŒt tà bÎ hàn khí ngæn trª, thûy hàn håi ph‰ k‰t låi ª 
vùng ng¿c làm Çau ng¿c, tâm phiŠn mà không khát. 
 
CH−NG Hàn BAO H½A : (104) 

BÄm sinh ngÜ©i tích nhiŒt bÎ cäm hàn bao bên 
ngoài làm nhiŒt uÃt nghën ª trong, sinh suyÍn, ho kéo 
dài, mÃt ti‰ng, Çau bøng, sÜng ræng l®i... 
 
CH−NG  C�C Hàn SINH NHI�T, NHI�T C�C SINH Hàn : 
(105) 

Do chÙng hàn phát tri‹n Ç‰n giai Çoån c¿c Ç¶ lÃn 
vào trong ÇÄy dÜÖng khí thoát ra ngoài tåo ra hiŒn tÜ®ng 
giä nhiŒt, ho¥c bŒnh chÙng nhiŒt phát tri‹n c¿c Ç¶ lÃn 
vào trong ÇÄy âm khí ra ngoài tåo hiŒn tÜ®ng giä hàn, 
thÜ©ng g¥p trong bŒnh sÓt rét thÜÖng hàn. 
 
CH−NG Hàn H¹A : (106) 

ChÙng bŒnh do løc dâm truyŠn vào âm kinh sinh 
n¶i nhiŒt, thay vì âm bŒnh phäi ch»a dÜÖng, låi làm cho 
dÜÖng hÜ suy nhÜ®c thêm nên bŒnh hóa hàn, có dÃu 
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hiŒu mŒt mÕi, s® lånh, chân tay lånh, bøng ÇÀy, tiêu 
chäy, ti‹u nhiŠu nÜ§c trong, lÜ«i tr¡ng trÖn, rêu lÜ«i nh§t. 

 
CH−NG Hàn lÆt : (107) 

Khi bÎ nhiÍm cäm do th©i ti‰t ho¥c môi trÜ©ng, 
thân nhiŒt thiên vŠ hàn ( Ó hàn ) phát sinh hiŒn tÜ®ng run 
rÄy, lÆp cÆp, hai hàm ræng Çánh bò cåp. 
 
 
 
3.BŒnh liên quan Ç‰n chÙng thº cûa løc dâm : 
     BŒnh do thº làm thoát khí håi tim và håi 
thûy cûa thÆn và bàng quang. 
 
 
Thº tà : 
 

ChÙng thº làm ra các bŒnh nhiŒt cÃp tính  g†i là 
bŒnh THÐ÷NG TH±  liên quan Ç‰n mùa hè, gÒm có các 
chÙng nhÜ : 
 
CH−NG ÂM TH± : (108) 
 Do hóng gió mát ho¥c uÓng nÜ§c lånh nhiŠu vào 
mùa hè oi bÙc nóng n¿c, n‰u trung khí bÎ hÜ y‰u s¤n bên 
trong nên thº và phong tà thØa cÖ xâm nhÆp tØ tØ không 
có phän Ùng  cÃp tính thành bŒnh ngay mà phän Ùng âm 
thÀm g†i là âm thº, sau có dÃu hiŒu sÓt nóng, s® lånh, 
không có mÒ hôi, mình Çau mÕi, n¥ng nŠ, tinh thÀn mŒt 
mÕi, chÃt lÜ«i nhåt, rêu vàng. 
 
 CH−NG TH± KHÁI : (109) 

Do cäm nhiÍm nhiŒt mùa hè làm håi ph°i phát  
 



 44 

sinh ho, có Ç©m ho¥c không, mình nóng, khát nÜ§c, tâm 
phiŠn, ng¿c khó chÎu, Çau sÜ©n, nÜ§c ti‹u ÇÕ. 
 
CH−NG TH± L� : (110) 
 Khí thº nhiŒt cûa mùa hè xâm nhÆp trÜ©ng vÎ gây 
tích trŒ tiêu hoá làm Çau th¡t bøng, phát sÓt, Çi ra chÃt 
tr¡ng ÇÕ lÅn l¶n, phiŠn khát, nÃc nghÎch, m¥t nhÜ bÄn ra 
mÒ hôi, phiŠn khát, ti‹u khó. 
 
CH−NG TH± NHI�T : (111) 

Loài bŒnh sÓt nhiŒt cûa trÈ em vŠ mùa hè, sÓt 
kéo dài, ho¥c sáng mát, chiŠu sÓt, khát nÜ§c, ti‹u nhiŠu, 
không ho¥c có mÒ hôi, thÜ©ng g¥p ª nh»ng trÈ em có 
th‹ chÃt y‰u ÇuÓi âm dÜÖng khí ÇŠu y‰u không chÎu 
ÇÜ®c khí hÆu viêm nhiŒt cûa mùa hè. 
 
CH−NG TH± QUY�T : (112) 

NgÜ©i bÎ trúng n¡ng té hôn mê, bÎ co rút lånh tØ 
ÇÀu gÓi Ç‰n chân, và tØ khu›u tay Ç‰n bàn tay. 
 
CH−NG TH± THƒP : (113) 

N¡ng nóng kèm Äm thÃp xâm nhÆp vào cÖ th‹ 
làm ng¿c bøng ÇÀy tÙc, tâm phiŠn, mình nóng sÓt, rêu 
lÜ«i vàng nh§t. N‰u cä hai xâm nhÆp vào trung tiêu làm 
sÓt cao, khát nÜ§c, ti‹u ít mà ra nhiŠu mÒ hôi, ng¿c bøng 
ÇÀy, mình n¥ng nŠ. N‰u tràn kh¡p tam tiêu làm ho, có 
khi khåc Ç©m ra máu, sÓt cao, m¥t ÇÕ, ng¿c bøng ÇÀy 
nghën, ti‹u ít nÜ§c ti‹u ÇÕ, phân hôi thÓi. N‰u vØa có thº 
thÃp bên trong låi nhiÍm thêm cäm gió lånh së bÎ Çau 
ÇÀu, sÓt, s® lånh, không mÒ hôi, ng¿c bÙc rÙt ,tâm phiŠn 
,rêu lÜ«i tr¡ng nh§t. 

 
CH−NG TH± U� : (114) 



 45 

Khí thº thÃp ª môi trÜ©ng Ç¶c xâm nhÆp, bŒnh 
phát nhanh, ÇÀu cæng Çau, tÙc ng¿c, phiŠn táo, l®m 
gi†ng, nôn mºa, phát sÓt có mÒ hôi, n¥ng hÖn thì mê 
man, tai Çi‰c. 
 
 
 
4.BŒnh liên quan Ç‰n chÙng thÃp cûa løc dâm  
     BŒnh do thÃp  làm nghën khí håi th°, båi 
dÜÖng cûa tÿ vÎ. 
 

ThÃp tà : 
 
 
ChÙng THƒP: (115) 

Thu¶c âm tà , tính chÃt khí n¥ng Çøc ngæn trª khí 
hóa cûa Tÿ làm håi Tÿ gây ra bŒnh THÐ÷NG THƒP do 
cäm nhiÍm vào mùa mÜa, do nÖi Äm Ü§t, ho¥c l¶i nÜ§c 
DÀm mÜa, ho¥c Çang ra mÒ hôi låi m¥c áo Ü§t... tåo ra 
các bŒnh cûa chÙng thÃp là ngoåi thÃp dính nh§t có dÃu 
hiŒu chung thân th‹ n¥ng nŠ, chân tay lÜng nhÙc mÕi, 
Çau thÎt Çau xÜÖng ª m¶t nÖi nhÃt ÇÎnh. ThÃp tà cûa 
ngoåi cäm løc dâm xâm phåm vào trÜ©ng vÎ làm æn 
không bi‰t ngon, ng¿c ÇÀy khó chÎu, ti‹u không thông, 
Çåi tiŒn lÕng. 
 Các bŒnh n¶i thÃp cûa tÿ vÎ do æn uÓng làm bŒnh không 
phäi là bŒnh cûa chÙng thÃp løc dâm. 
 
CH−NG THƒP ÔN : (116) 
 ThÃp nhiŒt ª mùa trÜ©ng hå xâm nhÆp vào cÖ th‹ 
, n‰u cÖ th‹ có s¤n thÃp trŒ tiêu hóa ª trÜ©ng vÎ së nung 
nÃu thành chÙng thÃp ôn, có dÃu hiŒu mình nóng bÙc rÙt, 
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Çau mÕi n¥ng nŠ, ÇÀy ng¿c khó chÎu, s¡c m¥t vàng, bŒnh 
kéo dài dai d£ng n¢m ª khí phÆn có hai trÜ©ng h®p khác 
nhau tùy theo tình trång suy y‰u cûa løc phû ngÛ tång có 
th‹ bŒnh nghiêng vŠ nhiŒt hÖn thÃp ho¥c ngÜ®c låi, khi 
ch»a không khÕi, tà khí tØ khí phÆn lÃn vào doanh phÆn 
làm thành bŒnh n¥ng hÖn, tà khí vào huy‰t phÆn së Çi Çåi 
tiŒn ra máu, ho¥c làm thành chÙng quy‰t (bÃt tÌnh co 
cÙng)  thÜ©ng g¥p ª bŒnh thÜÖng hàn. 
 
CH−NG THƒP ñàm LÐU TRÚ : (117) 
 BÎ sÜng mû do tà Ç¶c lÜu trú,  do chính khí cûa Tÿ 
suy y‰u, thÃp Ç©m nghën ª trong låi bÎ thêm cäm nhiÍm 
bên ngoài làm trª ngåi khí hoá phÀn cÖ nhøc, doanh vŒ, 
có dÃu hiŒu cÖ nhøc bÎ Çau ª m¶t ch‡, sÜng mŠm không 
có ÇÀu ngòi, không thay Ç°i mÀu da nÖi có tà Ç¶c, kèm 
theo nóng, rét, Çau nhÙc toàn thân, thÜ©ng phát bŒnh 
vào mùa hè thu. 
 
CH−NG THÐ÷NG THƒP : (118) 

Khí Äm thÃp nhiÍm vào cÖ th‹ làm thân th‹ n¥ng 
nŠ, xÜÖng kh§p Çau nhÙc mÕi, có khi phát sÓt s® lånh, Üa 
rÎn mÒ hôi. 

 
CH−NG THƒP thº LÐU TRÚ : (119) 

Là chÙng sÜng mû do tà Ç¶c xâm phåm vào cÖ 
nhøc do tÿ hÜ khí y‰u bên trong låi cäm nhiÍm Äm thÃp 
bên ngoài vào th©i ti‰t hè thu tåo ra møn sÜng mŠm Çau 
nhÙc, không có ngòi, mÀu da không thay Ç°i,gây nóng 
lånh, Çau các kh§p, khi thành mû sÜng to, Çau nhÙc làm 
sÓt vã mÒ hôi, khi møn v« mû thì khÕi . 

N‰u bŒnh giÓng dÃu hiŒu trên mà không do th©i 
ti‰t ÇÜ®c g†i là chÙng thÃp Ç©m lÜu trú là bŒnh thu¶c 
tång phû. 
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CH−NG THƒP TÝ : (120) 
Da thÎt tê dåi, xÜÖng kh§p n¥ng nŠ, Çau nhÙc cÓ 

ÇÎnh ª m¶t ch‡ do khí phong, hàn, thÃp, xâm nhÆp lâu 
ngày. 

 
 
 

5.BŒnh liên quan Ç‰n chÙng táo cûa løc dâm : 
BŒnh do táo làm háo khí, t°n thÜÖng tân 
dÎch, håi kim , båi âm cûa ph‰ và ñ�I  trÜ©ng. 
 
 
Táo tà: 
 
 
CH−NG TÁO : (121) 

Làm t°n thÜÖng tân dÎch do th©i ti‰t khô khan, 
ÇÀu tiên nó xâm nhÆp vào kinh vÎ truyŠn lên ph‰ làm håi 
ph°i gây bŒnh cäm, có dÃu hiŒu m¡t ÇÕ, môi má khô nÙt, 
miŒng h†ng khô, mÛi khô, ho khan, Çau sÜ©n, bí Çåi tiŒn, 
bŒnh nghiêng vŠ nhiŒt g†i là ôn táo, nghiêng vŠ hàn g†i 
là lÜÖng táo. 

 
CH−NG TÁO KHÁI : (122) 
 Là chÙng ho khan, ít Ç©m do táo khí xâm nhÆp 
håi ph‰, khó thª, h†ng khô Çau, mÛi và da khô, mÕi 
xÜÖng kh§p, Çåi tiŒn khô, rêu lÜ«i vàng khô. 
 
CH−NG TÁO THÐ÷NG PH� : (123) 

Táo khí mùa thu làm khô mÛi miŒng, Çau h†ng, 
khi‰n hao t°n tân dÎch cûa ph‰, có dÃu hiŒu ho khan khåc 
Ç©m Çôi khi có Ç©m lÅn máu, bŒnh thiên vŠ ôn táo ho¥c 
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lÜÖng táo, thÜ©ng g¥p trong các bŒnh viêm h†ng, ph‰ 
quän, båch hÀu cÃp tính... 
 
CH−NG TÁO NHI�T : (124) 

Khí khô ráo cûa th©i ti‰t xâm nhÆp cÖ th‹ làm t°n 
thÜÖng tân dÎch låi có nhiŒt s¤n bên trong do æn uÓng 
thuÓc men tæng nhiŒt nên cä hai nhÆp låi hóa hÕa làm 
m¡t ÇÕ, chân ræng sÜng Çau, Çau h†ng, ù tai, chäy máu 
mÛi, ho khan khåc ra máu.. 
 
 
 
 
6-BŒnh liên quan Ç‰n chÙng nhiŒt cûa løc dâm  
     BŒnh do nhiŒt làm tán khí håi hÕa cûa tâm, 
tâm bào låc  và ti‹u trÜ©ng. 
 
 
 
NHI�T Tà: 
 
 

Lúc ÇÀu nhiŒt tà vào tØ kinh Tam tiêu làm håi Tâm 
bào låc gây ra các bŒnh cäm nhiŒt g†i là ôn nhiŒt. 

Các loåi ôn nhiŒt, thº nhiŒt ÇŠu thu¶c dÜÖng 
bŒnh, cÛng thu¶c chÙng nhiŒt. SÙc nóng ª tr©i g†i là 
nhiŒt, ª ÇÃt g†i là hÕa, làm ra bŒnh nóng do th©i ti‰t g†i 
là thº. ChÙng thº là nh»ng bŒnh do nóng cûa mùa hè. 
Còn nh»ng bŒnh do nóng cûa th©i ti‰t bÓn mùa tåo nên 
nh»ng bŒnh nhiŒt nhË cÃp tính ÇÜ®c g†i là ôn bŒnh có 
tính cách truyŠn nhiÍm ÇŠu có liên quan Ç‰n chÙng nhiŒt 
cûa løc dâm ÇÜ®c phân biŒt bŒnh ôn theo mùa nhÜ mùa 
xuân là phong ôn, mùa hè là thº ôn, mùa hè thu (mùa 
trÜ©ng hå) là thÃp ôn, mùa thu là táo ôn, mùa Çông là 
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hàn ôn hay Çông ôn, các bŒnh truyŠn nhiÍm n¥ng hÖn 
bŒnh ôn g†i là nhiŒt bŒnh.  
 

ñ¥c tính cûa chÙng nhiŒt løc dâm do cäm nhiÍm 
cÃp tính khí Ç¶c cûa th©i ti‰t, môi trÜ©ng, phát bŒnh 
nhanh, cäm nhiÍm trùng qua ÇÜ©ng hô hÃp, qua miŒng, 
làm khó thª, sÓt cao, Çau ÇÀu, Çau sÜng c° h†ng n°i ban 
chÄn, xuÃt huy‰t, hôn mê...thÜ©ng g¥p trong bŒnh viêm 
y‰t hÀu, amygdale, sÜng håch, viêm tai, sÓt xuÃt huy‰t, 
ban chÄn, thÜÖng hàn ...và tùy thu¶c vào tà khí xâm nhÆp 
gây bŒnh truyŠn nhiÍm håi Ç‰n tång phû nào së có dÃu 
hiŒu bŒnh thu¶c tång phû Ãy ÇÜ®c bàn Ç‰n chi ti‰t trong 
phÀn chÙng bŒnh riêng cûa tång phû.  

 
CH−NG NHI�T K�T BàNG QUANG : (125) 

Khi có bŒnh thÜÖng hàn ª kinh Thái dÜÖng (Ti‹u 
trÜ©ng và Bàng quang ) chÜa giäi ÇÜ®c, c¿c hàn sinh 
nhiŒt Çi sâu vào lš, chÓng nhau v§i khí và huy‰t  cûa vinh 
vŒ khí làm tà khí k‰t låi ª bàng quang,  làm cho bøng 
dÜ§i ÇÀy cÙng, co th¡t khó chÎu, phát sÓt, không s® lånh, 
thÀn chí nhÜ cuÒng. 
 
CH−NG NHI�T K�T H� TIÊU : (126) 

Hå tiêu chÌ cho Çåi, ti‹u trÜ©ng và Bàng quang có  
tà nhiŒt k‰t tø gây trª ngåi khí hóa hå tiêu làm bøng dÜ§i 
trÜ§ng Çau, Çåi tiŒn bí k‰t, ti‹u buÓt không thông, có khi 
ti‹u ra máu. 
 
CH−NG NHI�T THÎNH KH´ PH�N : (127) 

Do nhiŒt qúa thÎnh ª khí phÆn ( thu¶c vŒ khí và ª 
kinh vÎ ) làm t°n thÜÖng tân dÎch gây sÓt cao, m¡t ÇÕ, vã 
mÒ hôi, tâm phiŠn khát, rêu lÜ«i vàng khô. N‰u th¿c 



 50 

nhiŒt n¥ng gây sÓt cao vŠ chiŠu, thÆm chí hôn mê, nói 
säng, Çau bøng, Çåi tiŒn bí, rêu lÜ«i vàng ráo. 

 
CH−NG NHI�T C�C SINH PHONG : (128) 

NhiŒt tà qúa månh t°n thÜÖng vinh huy‰t cûa 
kinh can, dÃu hiŒu bŒnh thu¶c th¿c chÙng phát lên làm 
sÓt cao, co giÆt ª trÈ em trÜ§c khi thành bŒnh viêm não, 
và phát lên làm bŒnh ki‰t lœ nhiÍm Ç¶c trÜ§c lúc cÖ th‹ 
suy kiŒt thành bŒnh båi huy‰t (huy‰t tràn ra ngoài kinh 
måch). 

 
CH−NG NHI�T THÐ÷NG CÂN M�CH : (129) 

Do sÓt cao ho¥c sÓt kéo dài nung nÃu vinh huy‰t 
khi‰n gân måch mÃt s¿ nuôi dÜ«ng làm gân måch co 
qu¡p rút låi sinh båi liŒt. 

 
CH−NG NHI�T  NH�P HUY�T PH�N : (130) 

Là tà nhiŒt vào l§p sâu nhÃt trong bŒnh truyŠn 
bi‰n cûa ôn nhiŒt tØ khí phÆn cûa vŒ khí xâm nhÆp qua 
vinh khí vào huy‰t phÆn làm ra bŒnh sÓt cao vŠ Çêm, tinh 
thÀn û rÛ tr¢n tr†c không yên, n°i ban chÄn, gân co giÆt. 

 
CH−NG NHI�T VàO TÂM BAO : (131) 

Ôn tà hóa nhiŒt vào lš làm sÓt cao hôn mê, nói 
sàm giÓng nhÜ  chÙng nghÎch truyŠn tâm bao nhÜng 
bŒnh chuy‹n bi‰n khác nhau. 
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c.tØ chÙng Ç‰n bŒnh cûa khí-huy‰t-Ç©m 

 
 
 
1.khí : 
 
KH´ PH�N CH−NG : (132) 

BŒnh ôn nhiŒt ª giai Çoån hóa nhiŒt làm håi vŒ 
khí gây sÓt nhiŒt cao, không Ó hàn, miŒng khô khát, xuÃt 
mÒ hôi, m¥t ÇÕ, thª h°n h‹n nhÜ suyÍn, ti‹u sÈn vàng 
ÇÕ, rêu lÜ«i vàng. Trên lâm sàng có th‹ g¥p thÃp và nhiŒt 
cùng xuÃt hiŒn nhÜ thÃp tà xâm phåm trÜ©ng vÎ làm håi 
trÜ©ng vÎ, nhiŒt tà xâm nhÆp vào ph‰ làm ph‰ uÃt nhiŒt, 
ho¥c thÃp nhiŒt làm Ç¶c. ChÙng khí phÆn phát tri‹n månh 
së truyŠn vào doanh phÆn làm håi vinh khí và vào huy‰t 
phÆn làm båi huy‰t. 

 
CH−NG KH´ HÐ  ( Khí hÜ hå hãm) : (133) 

ThÜ©ng g¥p ª bŒnh ph‰, tÿ, có dÃu hiŒu hÖi thª 
ng¡n, mŒt mÕi, s¡c m¥t tr¡ng bŒch, choáng váng, ù tai, 
hÒi h¶p, ti‰ng nói nhÕ, t¿ ra mÒ hôi, æn uÓng kém, 
không sÙc, gân chùng, sa sinh døc, thoát vÎ bËn, sa xŒ 
trÜ©ng vÎ, trï, Çái són ít m¶t. N‰u khí hÜ không gi» ÇÜ®c 
huy‰t, huy‰t së không theo kinh måch tuÀn hoàn làm 
xuÃt huy‰t ra mÛi, ra theo phân, và làm bæng lÆu. 
Nguyên nhân do chÙc næng khí hóa cûa cÖ th‹ y‰u kém ª 
các bŒnh mån tính, ngÜ©i già và ngÜ©i bŒnh m§i hÒi 
phøc. 
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CH−NG KH´ KHI�P : (134) 
 ñªm khí không Çû ho¥c trung khí hÜ y‰u xuÃt 
hiŒn chÙng Çoän khí, mŒt mÕi, nói y‰u, tâm bÃt an dÍ s® 
hãi. 
 
CH−NG KH´ LÂM : (135) 
 Bøng dÜ§i và âm nang sÜng trÜ§ng, ti‹u khó, Çau 
buÓt do khí trŒ ª bàng quang, n‰u bŒnh kéo dài không 
khÕi håi tÿ, thÆn khí hÜ thêm thì bøng dÜ§i n¥ng Çau, ti‹u 
khó, ti‹u ra không g†n mà vung vãi nhÕ gi†t.   
 
CH−NG KH´ HÐ TRUNG MãN : (136) 
 Tÿ vÎ khí hÜ làm vùng bøng ÇÀy trÜ§ng lúc n¥ng 
lúc nhË,Ãn vào không Çau, Üa chÜ©m Ãm, s¡c m¥t tr¡ng,  
môi nh®t nhåt, rêu lÜ«i tr¡ng trÖn. 
 
CH−NG KH´ H�U DÐ SINH H½A : (137) 
 S¿ thiên thÎnh dÜÖng khí do âm dÎch không Çû, 
hÜ hÕa së bÓc lên nhÜ thÆn âm bÃt túc làm tâm hÕa 
vÜ®ng m¶t bên, ho¥c chÙc næng khí hóa cûa m¶t tång 
phû nào mÃt ÇiŠu hòa làm dÜÖng khí uÃt k‰t hóa hÕa nhÜ 
can hÕa, Ç©m hÕa, vÎ hoä...  
  
CH−NG KH´ ñO�N : (138) 
 Thª ng¡n gÃp høt hÖi có hÜ th¿c khác nhau : 

Th¿c chÙng:  Phát bŒnh Ç¶t ng¶t, thª thô, ng¿c 
bøng trÜ§ng ÇÀy do Ç©m ngæn trª bên trong. 
HÜ chÙng :  BŒnh mån tính, thª y‰u, nhË, ng¡n, 
mŒt mÕi do nguyên khí qúa hÜ. 
 

CH−NG KH´ NGHÎCH : (139) 
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 Do Ç©m và khí k‰t h®p ª ph‰, ho¥c vÎ hàn, thûy 
Äm do thÙc æn hàn Ù Ç†ng, ho¥c can Ç¶ng do tình chí uÃt 
tåo ra khí nghÎch, có dÃu hiŒu riêng nhÜ : 

Khí nghÎch ª ph‰ làm tÙc ng¿c, ho hen. 
Khí nghÎch ª vÎ gây nôn, mºa, nÃc cøc, ® hÖi.  
Khí nghÎch ª gan làm Çau sÜ©n ng¿c, Çau thÜ®ng 

vÎ làm sÓt hàn nhiŒt vãng lai. 
 
CH−NG KH´ QUY�T : (140) 

BŒnh do khí làm ra, có khí hÜ khí th¿c khác nhau :  
Khí hÜ làm ra chÙng quy‰t thì choáng váng té ngã 

bÃt tÌnh, tay chân lånh, s¡c m¥t tr¡ng nh®t, ra mÒ hôi, hÖi 
thª y‰u, måch ÇÆp y‰u, tÜÖng ÇÜÖng v§i loåi hôn quy‰t 
do áp huy‰t xuÓng thÃp ho¥c ÇÜ©ng huy‰t xuÓng thÃp. 

Khí th¿c làm ra chÙng quy‰t chÌ khi nào tình chí 
bÃt thÜ©ng n°i lên cáu giÆn, khí th¿c nghÎch lên làn té 
ngã bÃt tÌnh. 
 
CH−NG KH´ ÂM LÐ¦NG THÐ÷NG  (LÐ¦NG HÐ ): (141) 
 Là dÜÖng khí và âm dÎch bÎ tiêu hao trong bŒnh 
nhiŒt tính ho¥c mån tính. MÙc Ç¶ nhË g†i là Khí âm bÃt 
túc. MÙc Ç¶ n¥ng g†i là Khí âm lÜ«ng hÜ g¥p trong ba 
trÜ©ng h®p  : 
 
 TrÜ©ng h®p bŒnh nhiŒt tính c¿c Ç¶ ra mÒ hôi 
nhiŠu, thª gÃp,khát nÜ§c,có dÃu hiŒu hÜ thoát, lÜ«i ÇÕ tiá 
khô. 
 TrÜ©ng h®p bŒnh nhiŒt tính giai Çoån cuÓi, chân 
âm can thÆn hÜ t°n, sÓt nhË, lòng bàn tay bàn chân nóng 
rát, t¿ ra mÒ hôi ngày Çêm, mŒt mÕi, æn ít, miŒng khô 
lÜ«i ráo mÀu tía, rêu ít. 
 TrÜ©ng h®p bŒnh n¶i thÜÖng nhÜ lao ph°i, tiŠu 
ÇÜ©ng, có dÃu hiŒu mŒt mÕi, thi‰u khí, bi‰ng nói, miŒng 
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h†ng khô khát, ra mÒ hôi ngày, Çêm, triŠu nhiŒt, khát, 
lÜ«i ÇÕ không rêu. 
 
CH−NG KH´ C�C : (142) 

Là m¶t trong sáu loåi bŒnh chÙng lao thÜÖng hÜ 
t°n. Khí c¿c thì Çoän hÖi, suyÍn cÃp tính. Ngoài khí c¿c 
còn có chÙng huy‰t c¿c, cân c¿c, nhøc c¿c, cÓt c¿c, tinh 
c¿c.  
 
CH−NG KH´ THÐ®NG XUNG TÂM : (143) 

CÖ th‹ t¿ cäm thÃy có luÒng khí tØ bøng dÜ§i 
xông lên ng¿c, do hàn tà Än náu ª hå tiêu và khí cûa 
trÜ©ng vÎ ho¥c ho¥c can vÎ thÜ®ng nghÎch lên trên. 

 
CH−NG KH´ TR� : (144) 

Có dÃu hiŒu Çau  sÜ©n ng¿c, vÎ quän, trÜ§ng 
bøng nhiŠu hÖn Çau, vú cæng, Çi cÀu phäi r¥n mót. 
Nguyên nhân do æn uÓng không ÇiŠu hòa låi bÎ nhiÍm 
cäm ngoåi tà ho¥c do tình chí thÃt thÜ©ng. 

 
CH−NG KH´ TRÐ�NG : (145) 

ChÙng khí trÜ§ng ÇÀy vùng bøng do can mÃt sÖ 
ti‰t, tÿ mÃt kiŒn vÆn, khí cÖ t¡c nghën làm ra bŒnh. 

 
 

 
2.Huy‰t : 
 
 
HUY�T CH−NG : (146) 

Là chÙng huy‰t dÎch không vÆn hành trong kinh 
måch mà tràn ra ngoài nhÜ khåc ra máu, th° huy‰t, Çåi 
tiŒn ra máu, ti‹u tiŒn ra máu, chäy máu dÜ§i da, chäy 
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máu mÛi, bæng lÆu, nguyên nhân do ngoåi thÜÖng ,do æn 
uÓng, do tình chí, do n¶i thÜÖng hÜ t°n.. bŒnh hÜ th¿c 
khác nhau. 
BŒnh thu¶c hÜ do thÜÖng âm, hÜ hÕa v†ng Ç¶ng ho¥c 
khí hÜ không bäo vŒ huy‰t. 
BŒnh thu¶c th¿c do hÕa nhiŒt thÎnh, huy‰t nhiŒt thÎnh låi 
do khí nghÎch ÇÄy huy‰t Çi nghÎch gây ra. 
 
HUY�T PH„N CH−NG : (147) 

Là giai Çoån phát tri‹n cûa ôn bŒnh vào sâu Ç‰n 
huy‰t phÀn làm thÜÖng âm, hao huy‰t và Ç¶ng huy‰t, có 
dÃu hiŒu sÓt cao, Çêm sÓt n¥ng hÖn, vÆt vã, mÃt ngû, 
tâm phiŠn không yên, ban chÄn n°i rõ mÀu tiá sÆm, chÃt 
lÜ«i ÇÕ g¡t tái sÆm, nói nhäm, phát cuÒng, tình chí mê 
man không tÌnh, co giÆt, th° huy‰t, chäy máu mÛi, Çåi 
tiŒn ra máu, thÜ©ng g¥p trong bŒnh nhiŒt cÃp tính th©i kÿ 
cuÓi ho¥c nhiÍm Ç¶c huy‰t mÜng mû cÃp tính ho¥c 
chÙng båi huy‰t, Çã làm t°n thÜÖng ba tång tâm, can 
,thÆn. 
 
CH−NG HUY�T C�C : (148) 

Là m¶t trong sáu loåi bŒnh lao thÜÖng hÜ t°n, 
huy‰t c¿c làm cho tóc røng và bŒnh hay quên. 
 
CH−NG HUY�T HÐ  : (149) 

Do tÿ vÎ hÜ nhÜ®c không chuy‹n dÜ«ng trÃp 
thành huy‰t, ho¥c do mÃt máu qúa nhiŠu, có dÃu hiŒu 
m¥t xanh, môi tr¡ng, chóng m¥t hoa m¡t, hÒi h¶p, mÃt 
ngû, chân tay tê. 

 
CH−NG HUY�T L� : (150) 
 Do tÿ vÎ có thÃp nhiŒt  nung nÃu làm hÆu môn 
nóng rát, mót Çi Çåi tiŒn  nhiŠu lÀn và phäi r¥n, ti‹u 
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ÇÕ,rêu vàng nh§t. N‰u thÃp nhiŒt tà thÎnh xâm nhÆp vào 
huy‰t phÆn làm t°n thÜÖng ru¶t së Çi lœ ra máu hoàn 
toàn g†i là bŒnh xích lœ. 
 
CH−NG HUY�T LÂM : (151) 

Làm ra bŒnh ti‹u ra máu, niŒu Çåo nóng, Çái 
buÓt, bøng dÜói Çau âm Ì, cæng trÜ§ng, do hå tiêu có 
thÃp nhiŒt ho¥c huy‰t do khí ÇÄy nghÎch, n‰u cÖ th‹ 
không nóng thì bŒnh thu¶c âm hÜ hÕa Ç¶ng mÃt khä 
næng gi» huy‰t Ç‹ huy‰t Çi nghÎch. 

 
CH−NG HUY�T NHI�T : (152) 

Huy‰t bÎ nhiŒt tà xâm phåm hay huy‰t phÆn  bÎ 
nhiŒt có dÃu hiŒu miŒng khô, ngÜ©i nóng, lÜ«i ÇÕ,dÍ bÎ  
b‹ måch xuÃt huy‰t, kinh ra huy‰t nhiŠu có trÜ§c kÿ.Khi 
xuÃt huy‰t phân biŒt mÀu s¡c Ç‹ bi‰t nguyên nhân nhÜ 
máu ÇÕ tÜÖi là do huy‰t nhiŒt,máu nhåt chäy không 
ngØng do tÿ khí hÜ không gi» huy‰t, ho¥c máu tím Çen, 
bÀm, Çau Ç§n là do huy‰t Ù.ChÙng huy‰t nhiŒt cÛng 
ÇÜ®c tìm thÃy trong bŒnh SIDA. 

 
CH−NG HUY�T NHI�T BˆNG L�U : (153) 

Là chÙng nhiŒt thÎnh bÙc huy‰t v†ng hành làm 
huy‰t xuÃt v§i sÓ lÜÖng nhiŠu qua âm Çåo,s¡c ÇÆm,ÇÕ tiá 
lÅn máu cøc, m¥t ÇÕ, phiŠn táo, dÍ n°i nóng, mÃt 
ngû,phát sÓt vŠ chiŠu, nguyên nhân do th‹ chÃt vÓn 
dÜÖng khí thÎnh, ho¥c do cäm nhiÍm sinh chÙng viêm 
cÃp tính nÖi b¶ sinh døc, ho¥c do âm hÜ làm hai måch 
Xung, Nhâm bÎ nhiŒt håi b¶ sinh døc viêm nhiÍm cøc b¶. 
 
CH−NG HUY�T PH�N NHI�T ñ¶C : (154) 
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 Là ôn bŒnh, tà nhiŒt xâm nhÆp vào huy‰t phÆn 
làm sÓt cao,trên da n°i ban chÄn, thÀn kinh rÓi loån, chäy 
máu cam, th° huy‰t, Çåi tiŒn ra máu, s¡c lÜ«i ÇÕ tía sÆm. 
 
CH−NG HUY�T PH�N − NHI�T : (155) 

Là chÙng nhiŒt uÃt k‰t ª huy‰t phÆn ho¥c bŒnh 
sÓt do Ù huy‰t  còn Ç†ng låi trong n¶i tång gây ra nhiŒt. 

  
CH−NG HUY�T QUY�T : (156) 

BÎ hôn mê té ngã bÃt tÌnh do huy‰t bŒnh gây nên, 
có hÜ th¿c khác nhau : 

 
Do hÜ gây nên thÜ©ng g¥p ª ngÜ©i mÃt huy‰t 

nhiŠu ho¥c bŒnh thi‰u máu kéo dài, do não thi‰u máu 
Ç¶t nhiên ngã læn ,s¡c m¥t tái xanh, chân tay quy‰t lånh, 
miŒng há, thª chÆm, t¿ ra mÒ hôi làm mÃt tân dÎch. 

Do th¿c gây nên thÜ©ng g¥p trong bŒnh Ù huy‰t 
bít lÃp các khi‰u,Ç¶t nhiên ngã læn hàm ræng nghi‰n ch¥t, 
m¥t ÇÕ, môi tiá. 

 
CH−NG HUY�T  TÝ : (157) 

Là bŒnh n¶i thÜÖng do cøc b¶ Ù huy‰t làm tê Çau 
trong cÖ th‹ có tính di chuy‹n, nguyên nhân do khí huy‰t 
hÜ bên trong làm mŒt nh†c, vã mÒ hôi, ho¥c do bên 
ngoài nhÜ ngû nÖi gió l¶ng tà khí xâm nhÆp  làm khí 
huy‰t b‰ t¡c không thông. 
 
CH−NG HUY�T − : (158) 

ThÜ©ng do chÃn thÜÖng, hàn ngÜng khí trŒ, nhiŒt 
k‰t gây nên. N‰u t°n thÜÖng bi‹u bì  có dÃu hiŒu tø Çi‹m 
huy‰t Ù sÜng ,bÀm tím tåi ch‡ ,nóng, ÇÕ, Çau, thÜ©ng 
g¥p trong bŒnh chÃn thÜÖng . N‰u t°n thÜÖng bên trong 
cÖ th‹ së có dÃu hiŒu Çau cÓ ÇÎnh ª m¶t ch‡ nhÜ kim 
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Çâm, ban Çêm càng Çau hÖn, lÜ«i có nh»ng chÃm tø máu 
thÜ©ng g¥p trong bŒnh n¶i tång viêm nhiÍm, nhÒi máu 
cÖ tim,sung huy‰t não b‹ måch máu... 

 
CH−NG − HUY�T BˆNG L�U : (159) 

Tº cung ra nhiŠu máu không ngØng do huy‰t Ù 
Ç†ng không vŠ kinh, máu ra s¡c tÓi Çen có cøc, Çau bøng 
dÜ§i lan tÕa t§i sÜ©n và ngang lÜng , khi máu cøc ra ÇÜ®c 
m§i giäm Çau. 
 
CH−NG XuƒT HUY�T : (160) 
 Có ba nguyên nhân nhÜ : 
 Do huy‰t nhiŒt hay nhiŒt tà bÙc huy‰t thoát qua 
thành måch máu ra ngoài. 
 Do tÿ hÜ, mÀu máu nhåt chäy ra không ngØng. 
 Do huy‰t Ù, mÀu tím Çen gây Çau Ç§n. 
 
 
 
 
3.Ç©m : 
 
 

ñ©m do tân dÎch bi‰n hóa ra tØ thÙc æn bao gÒm 
tÃt cä các chÃt dính, chÃt keo, chÃt m«, cholestérol tÒn tåi 
khi các t° chÙc n¶i tång có bŒnh khi‰n dÜ«ng trÃp tØ thÙc 
æn không bi‰n thành khí huy‰t mà bi‰n thành Ç©m.Tùy 
theo nguyên nhân bŒnh tåo ra 5 loåi Ç©m khác nhau nhÜ 
phong Ç©m, hàn Ç©m, nhiŒt Ç©m, táo Ç©m,thÃp Ç©m. 
Khi Ç©m gây bŒnh có 5 chÙng khác nhau  nhÜ  Ç©m Äm, 
Ç©m håch, Ç©m ngÜ®c, ngoan Ç©m và phøc Ç©m,  ÇŠu 
có liên quan Ç‰n hai tång ph‰ suy, tÿ dÜÖng hÜ y‰u ,vì Tÿ 
là nguÒn sinh Ç©m, ph‰ là vÆt døng chÙa Ç©m ñ©m theo 
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khí thæng giáng len lÕi kh¡p nÖi giÓng nhÜ huy‰t ch‡ nào 
cÛng có. 

ñ©m gây bŒnh g†i là Ç©m tr†c ,nó vào tâm khi‰u 
làm hôm mê Çìên cuÒng, Ç©m do phong quÃy nhiÍu làm 
thành chÙng bŒnh kinh phong co giÆt, nó tràn lên h†ng 
làm l®m gi†ng nôn oË,nó Ù nÖi sÜ©n làm Çau tÙc sÜ©n 
ng¿c,suyÍn tÙc khó thª, Ç©m v§i hÕa quÃn quít nhau 
sinh ung nh†t, håch c°, håch Ç©m, Ç©m làm t¡c kinh låc 
gây ra bŒnh tê liŒt bán thân, Ç©m Ç†ng låi ª cÖ b¡p gây 
nên bÜ§u Ç©m, nó t¡c ª các kh§p thành bŒnh sÜng các 
kh§p gÓi... 
 
CH−NG ñ©M …M : (161) 

Là loåi bŒnh do các chÃt thûy dÎch vÆn chuy‹n 
trong cÖ th‹ không thuÆn l®i gây nên bŒnh, tích chÙa ª 
nh»ng khoäng trÓng trong cÖ th‹ và chân tay , nguyên 
nhân do ph‰, tÿ dÜÖng và tam tiêu mÃt chÙc næng khí 
hoá, có hÜ và th¿c chÙng khác nhau: 
 

HÜ chÙng: 
Có dÃu hiŒu sÜ©n ng¿c ÇÀy tÙc, vùng bøng có 

ti‰ng óc ách, nôn mºa dãi trong , chóng m¥t, hÒi h¶p, 
ng¡n hÖi, thân th‹ gÀy y‰u, do Tÿ thÆn dÜÖng không vÆn 
hóa ÇÜ®c thûy cÓc, thûy Äm tán ra ª trÜ©ng vÎ làm thành 
bŒnh giÓng nhÜ bŒnh th¡t hËp môn vÎ do tích nÜ§c trong 
bao tº. 

Th¿c chÙng: 
Có dÃu hiŒu vùng vÎ quän cÙng ÇÀy, iä chäy, sau 

khi phân ra thÃy dÍ chÎu nhÜng vÎ quän låi cÙng ÇÀy ngay 
nhÜ cÛ, thûy dÎch tràn ra khoang ru¶t kêu óc ách. 
 
CH−NG ñ©M H�CH : (162) 
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Håch Ç©m k‰t khÓi dÜ§i da do thÃp Ç©m k‰t tø  
nhiŠu ít khác nhau, không ÇÕ, không sÜng, không Çau, 
không cÙng, không di Ç¶ng, không có mû, thÜ©ng thÃy ª 
c° gáy,hàm dÜ§i, chân tay, vai lÜng, Ç©m håch n°i ª phía  
trên cÖ th‹  do phong nhiŒt,ª phÀn dÜ§i cÖ th‹ do thÃp 
nhiŒt. 
 
CH−NG ñ©M H½A : (163) 

Do hÕa vô hình quÃn quít v§i Ç©m h»u hình chÙa 
Ç†ng ª ph‰ chÜa thành hình, nhÜng khi có nhân tÓ n¶i 
thÜÖng do æn uÓng ho¥c ngoåi cäm nhiÍm vào m§i phát 
bŒnh nhÜ suyÍn,phiŠn nhiŒt, Çau ng¿c, miŒng khô, môi 
ráo, rÃt khó khåc ra Ç©m cøc. 

N‰u nguyên nhân do can hÕa làm Ç©m uÃt së n°i 
håch vùng c° ho¥c sau tai nhÜ chu‡i håt châu, ho¥c k‰t 
håch ª nách, Ãn vào thÃy cÙng ch¡c, không di chuy‹n, 
thêm dÃu hiŒu lÜ«i ÇÕ, rêu vàng. 

 
Khi Ç©m hÕa nhiÍu tâm làm thÀn trí rÓi loån, nói 

næng lÅn l¶n, cuÒng táo, v†ng Ç¶ng, ÇÀu lÜ«i ÇÕ,rêu 
vàng nh§t, thÜ©ng g¥p trong bŒnh tinh thÀn phân 
liŒt,hystérie. 
 
CH−NG ñ©M H½A NHI•U TÂM : (164) 
 Do thÀn khí rÓi loån, có hai trÜ©ng h®p : 
 ñ©m hÕa nhiÍu tâm: có dÃu hiŒu s® hãi, mÃt ngû, 
cÜ©i nói nhÜ cuÒng. 
 ñ©m mê tâm khi‰u : có dÃu hiŒu Ç©m khò khè 
nhiŠu trong c° h†ng  t¿ nhiên ngã læn ra, ngÜ©i ng§ ngÄn 
ÇÀn Ç¶n. 

 
CH−NG ñ©M NGÐ®C : (165) 
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Làm ra chÙng sÓt rét khá n¥ng, lên cÖn rét qua 
låi, nhiŒt nhiŠu, hàn ít,Çau ÇÀu chóng m¥t, ói ra  nhiŠu 
Ç©m,không nôn †e ra Ç©m ÇÜ®c bŒnh thêm n¥ng làm 
hôn mê co giÆt. 

 
 

CH−NG  ñ©M nhiŒt TRŸ PH� : (166) 
ñ©m nhiŒt sinh ho suyÍn, phát sÓt, ho Ç©m khò 

khè,hông ng¿c ÇÀy, Ç©m vàng dính, chÃt lÜ«i ÇÕ, rêu 
vàng dính, Ça sÓ do ngoåi tà phåm ph‰ uÃt låi hóa nhiŒt 
,dÎch chÃt trong ph‰ Ç†ng låi thành Ç©m gây ra bŒnh hen 
ph‰ quän cÃp tính, viêm ph°i, ph‰ khí thûng b¶i nhiÍm.. 
 
CH−NG NGOAN ñ©M : (167) 

Là chÙng Ç©m ngoan cÓ khó ch»a nhÜ bŒnh 
suyÍn hÜ tái Çi tái låi ho¥c chÙng Ç©m Äm dai d£ng do 
Ç©m tích lÛy ª vùng hung cách gây nên. 
 
CH−NG PhøC ñ©M : (168) 

Thûy Äm do n¶i nhiŒt nung nÃu thành Ç©m Ù 
Ç†ng ÇÜ®c phân biŒt hai loåi phøc Äm và phøc Ç©m. 
Phøc Äm phÀn nhiŠu Än náu ª ng¿c, bøng, tÙ chi giÓng 
nhÜ phù thûng. Phøc Ç©m Än náu ª toàn thân, hình thÙc 
bên ngoài là khåc Ç©m, co giÆt, Çiên cuÒng, bên trong 
tåo ra bŒnh k‰t håch ª tuy‰n lâm ba, ho¥c ª xÜÖng kh§p. 
 
CH−NG ñ©m TR†C H�I PH� : (169) 

Có dÃu hiŒu ho nhiŠu Ç©m tr¡ng loãng, dÍ khåc, thª 
khò khè, tÙc ng¿c do thÃp khí , thÃp Ç©m làm ph‰ khí 
không giáng. 

 
CH−NG LÐU ñ©m : (170) 
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 Là bŒnh lao kh§p xÜÖng, thÜ©ng bÎ ª c¶t sÓng, 
sau m§i  lan Ç‰n hông, gÓi, c° chân rÒi m§i Ç‰n kh§p vai 
Ç‰n cùi chÕ và c° tay.ña sÓ do tiên thiên bÃt túc ho¥c 
thÆn âm suy t°n không nuôi cÓt tûy ÇÀy Çû, chÃt xÜÖng 
thÜa r‡ng, ngoåi tà nhân ch‡ hÜ xâm phåm, Ç©m tr†c 
ngÜng tø ho¥c do vÃp ngã, không có dÃu hiŒu nóng ÇÕ 
hay thûng, vài tháng sau m§i sÜng lên hÖi cao không 
cÙng r¡n ,lâu ngày v« chäy nÜ§c nhÜ bã ÇÆu khó liŠn 
miŒng mà thành l‡ rò kéo theo toàn thân gÀy còm, mŒt 
mÕi, triŠu nhiŒt, ra mÒ hôi tr¶m... 
 
CH−NG LÐU ñ©m K�T CH�O : (171) 
 Do khí huy‰t hÜ nhÜ®c hay phát ra ª phÀn sâu cÖ 
b¡p k‰t khÓi tØ tØ ho¥c æn thûng tØ tØ, ÇÖn phát hay Ça 
phát lâu ngày gây mû,có nhiŠu tên khác nhau do nhiŠu 
nguyên nhân khác nhau nhÜ thÃp Ç©m lÜu trú, thº thÃp 
lÜu trú, Ù huy‰t lÜu trú... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d.  TØ chÙng Ç‰n bŒnh cûa tång phû 
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Các dÃu hiŒu lâm sàng cûa tång phû không nhÃt 
thi‰t phäi có ÇÀy Çû các triŒu chÙng bŒnh vì bŒnh còn 
tùy vào tình trång n¥ng nhË, cÃp tính hay mån tính 
,nhÜng ÇiŠu quan tr†ng là bi‰t cách phân biŒt bŒnh 
chÙng Çang phát tri‹n quy vŠ âm, dÜÖng, hÜ ,th¿c, 
hàn, nhiŒt, bi‹u, lš Ç‹ có cách suy luÆn biŒn chÙng 
ÇÀy Çû rÒi truy tìm nguyên nhân gây bŒnh m§i có th‹ 
ch»a chính xác không s® sai lÀm , vì m¶t CH−NG  
gây ra rÃt nhiŠu bŒnh và ngÜ®c låi m¶t B�NH có th‹ 
do nhiŠu CH−NG gây ra, cho nên khi ch»a bŒnh hay 
chÙng cÀn phäi lš luÆn ngÛ hành tìm nguyên nhân 
nào Çã gây nên chÙng hay bŒnh lúc Çó m§i có th‹ 
ch»a ÇÜ®c gÓc bŒnh. 

 

 

1. BŒnh chÙng cûa tâm  : 
 
 
ChÙng Tâm hÜ : (172) 

Tâm Ç¶ng nên hÒi h¶p, Çoän hÖi,Çau dÜ§i tim,có 
khi lên cÖn kÎch phát, mÃt ngû,mÃt sÙc,Ç° mÒ hôi, suy 
nhÜ®c thÀn kinh,bÃt an,s® sŒt, nói sàm, š mông lung 
không chú tâm,hay quên,m¡t thi‰u máu,gai sÓt,chân tay 
gía lånh, lÜ«i nhåt rêu ít.Tùy theo tâm khí hÜ ho¥c tâm 
huy‰t hÜ së có dÃu hiŒu riêng cûa m‡i loåi Ç‹ phân biŒt. 
 
CH−NG TÂM HÐ ñŸM KHI�P : (173) 
 Hay s® do tâm huy‰t bÃt túc, tâm khí suy nhÜ®c 
liên quan Ç‰n tinh thÀn thÜ©ng  g¥p ª bŒnh hÜ nhÜ®c, 
bÀn huy‰t ho¥c cÖ næng thÀn kinh. 
 
ChÙng TÂM ÂM HÐ : (174) 
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Có dÃu hiŒu nhÜ âm hÜ, buÒn b¿c, mÃt ngû, ra 
mÒ hôi tr¶m, bàn tay nóng, h†ng khô, lÜ«i ÇÕ ít rêu. 
Nguyên nhân do chÙc næng tåo huy‰t suy kém. 
 
CH−NG TÂM KH´ BƒT NINH : (175) 
 BÃt ninh là tâm không an do tâm huy‰t không Çû, 
do Ç©m hÕa quÃy nhiÍu, do thûy khí håi tâm,do can hÕa 
vÜ®ng, do can Çªm khí hÜ... có dÃu hiŒu hÒi h¶p, s® sŒt 
,tâm phiŠn mÃt ngû. 
 
CH−NG TÂM KH´ HÐ : (176) 

HÒi h¶p,tim ÇÆp nhanh, hÖi thª ng¡n, høt hÖi, 
thi‰u sÙc,hay ra mÒ hôi,måch vô l¿c.ThÜ©ng g¥p ª bŒnh 
suy nhÜ®c, bÀn huy‰t, loån nhÎp tim. 
 
CH−NG TÂM KH´ THÎnh : (177) 
 Làm tâm dÜÖng vÜ®ng khi‰n thÀn kinh hÜng 
phÃn qúa mÙc làm bŒnh mÃt ngû. 
 
ChÙng TÂM DÐ÷NG HÐ : (178) 
 Có hai trÜ©ng h®p n¥ng nhË khác nhau : 
 N‰u do tâm khí hÜ, có dÃu hiŒu cûa chÙng tâm 
khí hÜ (176). 
 N‰u do tâm dÜÖng hÜ :Là chÙng n¥ng cûa tâm 
khí hÜ, ngoài dÃu hiŒu cûa tâm khí hÜ còn có dÃu hiŒu 
ngÜ©i lånh, tay chân lånh, môi xanh tím, mÒ hôi ra nhiŠu 
,hÒi h¶p, choáng, trøy måch, n¥ng thì hôn mê bÃt tÌnh, 
måch vô l¿c, lÜ«i nh®t nhåt rêu tr¡ng trÖn. Nguyên nhân 
do lão suy, mÃt nÜ§c, thi‰u næng Ç¶ng ª måch vành làm 
änh hÜªng Ç‰n khí huy‰t. 
 
CH−NG TÂM HUY�T HÐ : (179) 
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Có dÃu hiŒu huy‰t hÜ ,s¡c m¥t tr¡ng,tim ÇÆp 
nhanh, váng ÇÀu, mÃt ngû, hay mê, hay quên,hÒi h¶p, 
tâm phiŠn lÜ«i nhåt, nguyên nhân do mÃt máu ho¥c s¿ 
cÃu tåo huy‰t suy giäm, thÜ©ng g¥p ª bŒnh hÜ nhÜ®c, 
thÀn kinh chÙc næng,bŒnh bÀn huy‰t. 
 
CH−NG TÂM HUY�T − : (180) 
 Có dÃu hiŒu Çau vùng trÜ§c tim lan Ç‰n vai, tay 
chân lånh, m¥t môi xanh tím,nguyên nhân do tình chí 
kích Ç¶ng, do Ç©m tr†c làm Ù huy‰t ª tim ho¥c tâm khí 
hÜ, tâm dÜÖng hÜ låi bÎ g¥p khí lånh làm t¡c tuÀn hoàn. 

 
CH−NG Tâm th¿c : (181) 

Mình nóng, mê säng hoäng loån do viêm nhiÍm 
n¥ng, m¥t ÇÕ, h†ng khô,khát,chäy máu mÛi miŒng,vÎ 
cæng cÙng làm Çau ng¿c, ti‹u ÇÕ vàng, chân tay n¥ng nŠ, 
lÜ«i khô, ÇÀu lÜ«i ÇÕ.N‰u Çang trong giai Çoån nhiÍm 
Ç¶c thÀn kinh n¥ng së ti‹u ra máu,cách mô cæng ÇÀy khó 
chÎu. 
 
CH−NG TÂM hàn : (182) 

Nói mê säng, lÜ«i cÙng khó nói, huy‰t hÜ thÀn 
mÃt, tâm thÀn suy kém, khí uÃt ª ÇÀu làm mÃt ngû, khí 
uÃt ª m¡t làm nhÙc m¡t, ª bøng làm bæng lÆu huy‰t. N‰u 
do hàn tà ª thÆn tràn lên làm Çáy tim nª l§n sinh Çau 
tim, øa mºa, lª miŒng, lòng bàn tay nóng d». 

 
 

CH−NG TÂM NHI�T : (183) 
Do tâm hÕa cang thÎnh làm Çau tim, Çau các ÇÓt 

xÜÖng, Çau sÜ©n ng¿c do Ç©m hÕa tích tø, s¡c m¥t ÇÕ 
phØng, phiŠn nhiŒt ngû không yên, cuÒng dåi,nói nhäm 
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nhÜ cuÒng, chäy máu cam,tâm nhiŒt håi ÇÜ©ng ru¶t 
nóng sinh giun sán quÆy phá.  
 
CH−NG TÂM TH�C NHI�T : (184) 

 Trong ng¿c nóng, phiŠn khát, ti‹u ÇÕ rít, lÜ«i ÇÕ 
chót, sÆm ho¥c n°i møn tÃm,Çau, chäy máu cam.Nguyên 
nhân do tình chí,do æn uÓng nhiŠu chÃt cay, nóng có 
nhiŒt khí. 

 
CH−NG TÂM H½A THÐ®NG VIÊM : (185) 
 HÜ hÕa bän thân tång tâm bÓc lên làm lÜ«i lª 
loét, tâm phiŠn, mÃt ngû. 
 
CH−NG TÂM H½A vÜ®ng : (186) 

Còn g†i là tâm hÕa thÎnh, có dÃu hiŒu buÒn b¿c, 
mÃt ngû, môi khô, miŒng Ç¡ng, chäy máu cam, miŒng 
lÜ«i lª Çau, ÇÀu lÜ«i ÇÕ, do tình chí, do æn uÓng thÙc æn 
cay nóng, béo, uÓng nhiŠu loåi nÜ§c có tính nóng. 

 
CH−NG TÂM CAM : (187) 

Là m¶t trong 5 chÙng cam cûa ngÛ tång ª trÈ 
em, do bú m§m không ÇiŠu Ç¶ ,gan bÎ nhiŒt håi tâm 
khi‰n cÖ th‹ gÀy còm, bøng trÜ§ng, da vàng, iä nhiŠu 
lÀn, phân nhÀy lÅn máu tÜÖi, Üa nghi‰n ræng, hay giÆt 
mình,ra mÒ hôi ngày Çêm. 
 
CH−NG TÂM H� B· : (188) 
 NhiŒt ngæn trª vùng vÎ quän nhÜng Ãn vào vùng 
vÎ quän không Çau, n‰u có cäm giác chÓng låi là tà nhiŒt 
v§i thûy dÎch ngæn trª g†i là bÌ ngånh, thÜ©ng g¥p ª 
bŒnh viêm då dày mãn tính, rÓi loån tiêu hóa. 
 
CH−NG TÂM H� CƒP: (189) 
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 Vùng vÎ quän hÖi Çau,trÜ§ng tÙc khó chÎu do tà 
nhiŒt k‰t trong bao tº ÇÄy lên khi‰n nôn mºa, tâm phiŠn, 
bí Çåi tiŒn, thÜ©ng g¥p ª bŒnh rÓi loån tiêu hoá do cäm 
måo, viêm då dày cÃp tính. 
 
CH−NG TÂM H� CH· K�T : (190) 
 Vùng vÎ quän cäm thÃy nhÜ có vÆt gì chÜ§ng 
ngåi, không ÇÀy hÖi, không cÙng r¡n, không Çau nhÜng 
cäm thÃy khó chÎu, phiŠn mu¶n,do ñªm và Tam tiêu làm 
bŒnh. 
 
CH−NG TÂM H� NGHÎCH  Mãn : (191) 
 Tâm bÎ t°n thÜÖng ,vÆn hoá kém, thûy Ç†ng 
thÜ®ng tiêu nên vÎ quän bÎ t¡c khí xông ngÜ®c lên tâm 
làm vÎ quän bí t¡c trÜ§ng ÇÀy. 
 
CH−NG TÂM H� ÔN ÔN DøC TH˜ : (192) 
 Trong vÎ có hàn Äm ho¥c Ç©m nghën t¡c ª ng¿c 
làm vÎ quän có cäm giác l©m l®m ( ôn ôn ) muÓn nôn mà 
không nôn ra ÇÜ®c. 
 
CH−NG TÂM HãN : (193) 
 Gi»a vùng tim ª ng¿c ra mÒ hôi do tÜ l¿ làm håi 
tâm tÿ. 
 
CH−NG TÂM KHÁI : (194) 
 Khi ho Çau ran cä vùng tim ng¿c,bøng cäm nhÜ 
có gì vÜ§ng m¡c, hÀu h†ng sÜng Çau. 
 
CH−NG TÂM LAO : (195) 
 M¶t trong ngÛ lao do tâm huy‰t khô thi‰u làm 
tâm phiŠn, mÃt ngû, hÒi h¶p, s® hãi. 
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CH−NG TÂM SÁN : (196) 
 Bøng dÜ§i n°i hòn cøc xông khí lên tâm ng¿c làm 
tim Çau d» d¶i do hàn tà xâm nhÆp kinh tâm. 
 
CH−NG TÂM T´ : (197) 
 M¶t trong 5 chÙng tí cûa ngÛ tång,có dÃu hiŒu 
hÒi h¶p, thª suyÍn, thª dài, phiŠn táo,Üa s®,h†ng khô, 
do cäm nhiÍm ngoåi tà lâu ngày ch»a chÜa khÕi, xâm 
nhÆp Än náu ª vùng tâm ,thêm vào lo nghï qúa Ç¶ làm 
tâm huy‰t hÜ t°n làm thành chÙng tâm tí. 
 
CH−NG TÂM PH� KH´ HÐ : (198) 
 Ph‰ khí hÜ gây tâm khí hÜ làm ho lâu ngày, hÒi 
h¶p tim ÇÆp månh, môi xanh tím. 
 
CH−NG TÂM T² HÐ : (199) 
 Có dÃu hiŒu hÒi h¶p, ít ngû, hay quên, kém 
æn,phân nhão lÕng, do dinh dÜ«ng kém, thÜ©ng g¥p ª 
bŒnh suy nhÜ®c cÖ th‹,cao áp huy‰t, thi‰u máu, xÖ cÙng 
Ç¶ng måch vành. 
 
CH−NG TÂM TH�N BƒT GIAO : (200)  
 Có dÃu hiŒu hÒi h¶p, hoa m¡t, mÃt ngû, ù tai, 
miŒng khô, mÕi lÜng gÓi, ti‹u nóng,di tinh, ra mÒ hôi 
tr¶m, do huy‰t âm hÜ và thÆn tinh hÜ làm thÆn âm và 
tâm âm hÜ theo. 
 
 
 
2. BŒnh chÙng cûa tâm bào : 
 
 
CH−NG TÂM bào hÜ : (201) 
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Lòng bàn tay nóng,tim hÒi h¶p, bÙc rÙt nóng näy. 
 
CH−NG TÂM Bào th¿c : (202) 

M¥t ÇÕ, sÜng nách, Çau tim sÜ©n ng¿c, co qu¡p 
chi trên. 

 
CH−NG TÂM bào nhiŒt : (203) 

Hôn mê, nóng d», nói sàm, phiŠn táo, lÜ«i ÇÕ. 
 
CH−NG TÂM bào Ç©m hÕa : (204) 

ñ©m lÃn vào tâm bào gây rÓi loån thÀn kinh làm 
hôn mê bÃt tÌnh sùi b†t mép, lÜ«i bÄn rêu dÀy. 

 
 

3. BŒnh chÙng cûa ti‹u trÜ©ng : 
 
 
 
CH−NG Ti‹u trÜ©ng hÜ : (205) 

ñau nºa ÇÀu phía sau tai,tai ù Çi‰c, m¡t vàng. 
 

CH−NG Ti‹u trÜ©ng th¿c : (206) 
Lª møn ª miŒng, c° sÜng cÙng ÇÖ, mình nóng ra 

mÒ hôi, Çau bøng dÜ§i, bÙc rÙt b¿c b¶i. 
 
CH−NG TI”U TRÐ©NG HÐ Hàn : (207) 

Bøng Çau, Çåi tiŒn phân chäy lÕng sÓng sít,ti‹u 
l¡t nh¡t không thông (hÜ),rêu lÜ«i ÇÕ nhåt,n‰u nÜ§c ti‹u 
trong (hàn) thì rêu lÜ«i tr¡ng mÕng.PhÀn nhiŠu có dÃu 
hiŒu tÿ hÜ nhÜ Çau bøng âm Ì, sôi bøng, Üa xoa bóp,ti‹u 
v¥t khó Çi. 

 
CH−NG Ti‹u trÜ©ng th¿c nhiŒt : (208) 
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NhiŒt nung nÃu ª ti‹u trÜ©ng làm tâm phiŠn, tai 
ù, h†ng Çau, miŒng lª, bøng rÓn ÇÀy cÙng,trung tiŒn 
ÇÜ®c m§i dÍ chÎu,lòng phiŠn táo,ti‹u ÇÕ rít Çau Óng dÅn 
ti‹u, ho¥c ti‹u ra máu lÜ«i ÇÕ rêu vàng. 

 
CH−NG Ti‹u trÜ©ng khí th¿c : (209) 

Ti‹u trÜ©ng khí th¿c làm cæng trÜ§ng Çau vùng 
bøng rÓn, eo lÜng, xÜÖng sÓng và dÎch hoàn,xen §n lånh 
phát nóng, bí Çåi tiŒn, rêu lÜ«i tr¡ng. 

 
CH−NG TI”U TRÐ©NG UNG : (210) 
 Do thÃp nhiŒt, khí trŒ, huy‰t Ù, lÜu trú ª ru¶t non 
làm Çau co cÙng bøng dÜ§i gÀn huyŒt Quan nguyên Çè 
có Çi‹m Çau  khi‰n bŒnh nhân phäi co gÃp chân trái Ç‹ 
giäm b§t Çau, sÓt nóng lånh t¿ ra mÒ hôi, ti‹u tiŒn khó 
khæn,Çi ít m¶t, nÜ§c ti‹u ÇÕ. 
 
CH−NG H— SÁN PHONG : (211) 
 Là ti‹u trÜ©ng sa xuÓng âm nang, m¶t loåi thoát 
vÎ bËn lúc co lúc thòng, thò thøt nhÜ con chÒn (hÒ sán). 
 
  
4. BŒnh chÙng cûa tam tiêu : 
 
 
CH−NG TAM TIÊU B�NH : (212) 
 
 PhÀn nhiŠu bŒnh chÙng cûa tam tiêu là chÙng ôn 
nhiŒt do ngoåi cäm và n¶i nhiŒt trong tång phû phø 
thu¶c vào các kinh có bŒnh cûa 3 vùng thÜ®ng tiêu, 
trung tiêu và hå tiêu.Ngoåi cäm ôn bŒnh th©i kÿ ÇÀu 
truyŠn vào thÜ®ng tiêu, th©i kÿ gi»a truyŠn vào trung tiêu 
ho¥c nghÎch truyŠn lên tâm , th©i kÿ cuÓi truyŠn vào hå 
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tiêu.BŒnh truyŠn tØ trên xuÓng dÜ§i ,và tØ ngoài vào 
trong Çi tØ  vŒ phÀn vào doanh phÀn vào huy‰t phÀn 
khác nhau có nh»ng dÃu hiŒu lâm sàng riêng, khi phân 
biŒt ÇÜ®c m§i bi‰t cách ch»a Çúng Ç‹ ÇÄy tà khí ra, n‰u 
ch»a lÀm së Çem tà khí vào sâu trong cÖ th‹ làm bŒnh trª 
n¥ng thêm. 
 

Do thÜ®ng tiêu : 
            Ph‰ âm làm bŒnh có dÃu hiŒu phát sÓt, s® lånh, 
ra mÒ hôi,Çau ÇÀu, ho. 
 Tâm bào làm bŒnh có dÃu hiŒu hôn mê, nói nhäm 
,nói Ç§ lÜ«i, chân tay lånh, chÃt lÜ«i ÇÕ tía. 
 Do trung tiêu : 
 VÎ kinh làm bŒnh có dÃu hiŒu sÓt không s® lånh, 
khát nÜ§c, ra mÒ hôi. 
 Tÿ kinh làm bŒnh có dÃu hiŒu mình nóng bÙc 
rÙt,thân Çau mÕi n¥ng nŠ,ng¿c ÇÀy khó chÎu, l®m gi†ng, 
rêu lÜ«i nh§t. 
 Do hå tiêu : 
 ThÆn kinh làm bŒnh có dÃu hiŒu mình nóng, m¥t 
ÇÕ,lòng bàn tay bàn chân nóng hÖn mu bàn tay bàn chân, 
tâm phiŠn táo khó ngû, môi nÙt nÈ, lÜ«i khô. 
 Can kinh làm bŒnh có dÃu hiŒu nhiŒt càng tæng 
cao, hÒi h¶p, s®, chân tay máy Ç¶ng co giÆt. 

  
CH−NG Tam tiêu hÜ : (213) 

Thi‰u khí, hô hÃp y‰u, lånh bøng.Phäi phân biŒt 
hÜ do phÀn nào nhÜ vŒ phÀn, doanh phÀn, huy‰t phÀn, ª 
thÜ®ng, trung hay hå tiêu, ª tång phû nào b¢ng nh»ng 
dÃu hiŒu lâm sàng khi chÄn Çoán bŒnh. 
 
CH−NG TAM TIÊU HÐ Hàn : (214) 
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 Theo dÃu hiŒu hÜ hàn cûa thÜ®ng tiêu chÌ tâm, 
ph‰ hÜ hàn, cûa trung tiêu chÌ tÿ vÎ hÜ hàn, cûa hå tiêu 
chÌ can thÆn hÜ hàn.Hå tiêu hÜ hàn là m¶t trong nh»ng 
nguyên nhân cûa bŒnh thûy thûng. 
 
CH−NG Tam tiêu th¿c : (215) 

SÜng viêm h†ng, thanh quän, amygdale, Çau sau 
tai,  khóe m¡t, ù tai, ÇÀu m¥t nóng ÇÕ,ra mÒ hôi,bøng 
dÜ§i cÙng ÇÀy.Phäi tìm theo dÃu hiŒu lâm sàng cûa tång 
phû nào th¿c và nguyên nhân do âm hay dÜÖng làm 
bŒnh. 

 
CH−NG TAM TIÊU TH�C NHI�T : (216) 
 Là chÙng th¿c nhiŒt ª khí phÆn.Ho¥c thÜ®ng tiêu 
th¿c nhiŒt do tâm ph‰ bÎ  th¿c nhiŒt, trung tiêu th¿c nhiŒt 
do tÿ vÎ bÎ th¿c nhiŒt,hå tiêu th¿c nhiŒt do can thÆn bÎ 
th¿c nhiŒt. 
 
CH−NG TAM TIÊU KHÁI : (217) 
 Khi ho thì bøng trÜ§ng ÇÀy không muÓn æn uÓng. 
 
 
 
5. BŒnh chÙng cûa tÿ : 
 
 
CH−NG T² KH´ HÐ : (218) 

Do tÿ khí hÜ nhÜ®c ª tång ngÜ©i y‰u, ho¥c lao 
Ç¶ng vÃt vä, låi æn uÓng kém, ho¥c tÿ âm không Çû ,có 
dÃu hiŒu tiêu hoá kém, bøng ÇÀy, sôi bøng tiêu chäy, 
bŒnh mån tính làm vàng da, trung tiŒn,æn ngû không 
ngon,æn không tiêu, hÍ æn vào bÎ trÜ§ng bøng,n¥ng nŠ 
mŒt mÕi,tiêu chäy,gÀy Óm, s¡c m¥t vàng héo ho¥c tr¡ng, 
hÖi phù do suy dinh dÜ«ng ,tÙ chi lånh, hay n¢m,lÜ©i nói, 
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không thích vÆn Ç¶ng,lÜ«i nh®t nhåt rêu tr¡ng.Tÿ hÜ mån 
tính làm ra chÙng nhøc c¿c gây ra bŒnh cÖ b¡p mŠm y‰u, 
uá vàng ,teo nhÕ. 

Khi ÇiŠu trÎ, phân biŒt hai trÜ©ng h®p : 
Do chÙc næng tÿ mÃt vÆn hóa  thì có dÃu hiŒu 

bøng ÇÀy, måch hÜ. 
Do Tÿ hÜ hå hãm thì có dÃu hiŒu tiêu chäy, lœ, sa 

xŒ các n¶i tång, måch hÜ nhÜ®c. 
 
CH−NG T² ÂM HÐ : (219) 
 Là chÌ tÿ và vÎ âm hÜ có nghïa âm dÎch ª tÿ vÎ 
không Çû Ç‹ làm nhiŒm vø thu nåp và chuy‹n hoá, có 
dÃu hiŒu môi miŒng khô, miŒng nhåt vô vÎ, æn kém, thích 
uÓng nÜ§c, Çåi tiŒn táo k‰t, lÜ«i ÇÕ rêu ít và khô ho¥c 
lÜ«i sáng trÖn. 
 
CH−NG T² DÐ÷NG HÐ : (220) 
 Là chÌ tÿ vÎ hÜ hàn, do tÿ khí hÜ ho¥c do æn thÙc 
æn ngu¶i lånh, có dÃu hiŒu vÎ quän lånh Çau, bøng ÇÀy 
trÜ§ng, m¡c nghËn, nôn oË, kém æn, iä chäy ho¥c lÎ kéo 
dài mŒt mÕi, ti‹u ít, phù thûng, gÀy còm, lÜ«i nh®t nhåt, 
rêu tr¡ng, thÜ©ng g¥p ª bŒnh loét bao tº, loét ru¶t, viêm 
gan mån tính, lÎ mån tính, thûy thûng, båch Ç§i. 
 
CH−NG T²  HÐ DO GIUN : (221) 
 ˆn nhiŠu vÅn gÀy, ÇÀy và Çau bøng quanh rÓn, ® 
hÖi.  
 
CH−NG T²  TH�C : (222) 

Bøng cæng có nÜ§c trong ° bøng làm khó thª, 
ng¿c n¥ng, bÙc rÙt tim, c£ng chân nóng, trúng th¿c nôn 
mºa, chân tay gÀy nhÜng cäm thÃy n¥ng nŠ, mÕi b¡p 
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thÎt, miŒng khô, c° khát sinh bŒnh tiêu khát, Çái láu, ti‹u 
ÇÜ©ng. 

 
CH−NG T²  Hàn : (223) 

RÓi loån tiêu hóa, iä chäy nÜ§c trong, æn không 
tiêu ÇÀy trÜ§ng, Ç©m nhiŠu, ng¡n hÖi khó thª,mình n¥ng 
nŠ, tÙ chi lånh. 
 
CH−NG T²  Hàn THƒP : (224) 
 Do æn uÓng thÙc æn lånh ho¥c do cäm mÜa lånh, 
khí hÆu Äm thÃp håi tÿ, có dÃu hiŒu bøng trÜ§ng, buÒn 
nôn, phân lÕng, ti‹u ít, phø n» ra huy‰t tr¡ng nhiŠu. 

 
CH−NG T²  NHI�T : (225) 

Môi ÇÕ, h†ng khô, ® chua,chóng Çói,chân ræng 
sÜng chäy máu, mÒ hôi tr¶m, Çåi tiŒn bí k‰t, ti‹u ít, nÜ§c 
ti‹u vàng ÇÆm do nhiŒt tà ho¥c do æn nhiŠu thÙc táo 
nhiŒt gây nên nhiŒt chÙng ho¥c do viêm nhiÍm ª gan 
mÆt ru¶t làm nhiŒt khi‰n bao tº nóng. 

 
CH−NG Tÿ  bÎ thÃp tà : (226) 

ñÀu n¥ng nhÜ Çè ,bøng trÜ§ng ÇÀy, không thích 
uÓng nÜ§c, thân n¥ng nŠ mŒt mÕi, phiŠn mu¶n,không 
Çói, miŒng ÇÀy nh§t có vÎ ng†t, iä chäy, bí ti‹u, mån tính 
sinh bŒnh vàng da, lÜ«i Ü§t nhÀy,rêu lÜ«i tr¡ng trÖn. 

 
CH−NG T² THƒP NHI�T : (227) 
 Do nhiÍm vi khuÄn,vi rút, có dÃu hiŒu sÓt, vàng 
da, bøng trÜ§ng ÇÀy, buÒn nôn. 

 
CH−NG T²  VÎ THƒP NHI�T : (228) 
 ThÃp nhiŒt nung nÃu ª tÿ vÎ có dÃu hiŒu  m¥t và 
thân th‹ ÇŠu vàng, bøng trÜ§ng, cæng tÙc, trung quän tÙc 
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Çau, æn uÓng giäm, l®m gi†ng, mŒt mÕi, ti‹u ít mà vàng 
nghŒ,rêu lÜ«i vàng nh§t, thÜ©ng g¥p ª bŒnh viêm 
gan,vàng da, các bŒnh cÃp tính vŠ gan mÆt, bŒnh ngoài 
da nhÜ thÃp chÄn, bÕng rå... 
 
CH−NG T²  KH´ HÐ (hå hãm): (229) 

Có dÃu hiŒu mŒt mÕi, u‹ oäi thích n¢m,chân tay 
y‰u sÙc,thân gÀy ho¥c phù, æn uÓng kém, khó tiêu, bøng 
trÜ§ng ÇÀy, iä lÕng, n¥ng thì Çåi ti‹u tiŒn ra máu, m¥t 
vàng héo, chóng m¥t, rêu lÜ«i tr¡ng nhåt, thÜ©ng g¥p ª 
bŒnh loét bao tº, ÇÜ©ng ru¶t, lœ mån tính và bÀn huy‰t. 
 
CH−NG T²  KH´ BƒT N�P : (230) 
 ChÙc næng tiêu hóa kém do can khí, do thÃp tà 
làm håi tÿ dÜÖng, do æn uÓng không phù h®p v§i tình 
trång khí hóa cûa tÿ làm t°n thÜÖng tÿ vÎ bÎ ûng trŒ làm 
vùng bøng và trung quän cæng ÇÀy trÜ§ng tÙc không tiêu 
hóa ÇÜ®c sinh chán æn. 
 
 
CH−NG T²  KH´ BƒT THˆNG : (231) 
 ChÙc næng tÿ khí không ÇÜa dÜ«ng trÃp lên tâm 
ph‰ Ç‹ hóa huy‰t do thÃp tr†c th¿c trŒ làm trª ngåi, ho¥c 
trung khí không Çû,dÜ«ng trÃp bÎ hóa Ç©m ho¥c hóa m« 
ª tåi trung tiêu nÖi màng bøng. 
 
CH−NG T² DÐ÷NG BƒT TÚC  (tÿ dÜÖng hÜ ) : (232) 

ñau bøng ngÀm thích xoa, thích uÓng nÜ§c 
nóng,æn không tiêu, hÍ æn thÙc æn sÓng lånh Çau bøng 
ngay, nÜ§c phân trong, chi gÀy, thân n¥ng nŠ, phù 
thûng, mŒt mÕi, da không Ãm, s® lånh , ti‹u bí, lÜ«i dÀy 
rêu tr¡ng nhåt. 
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CH−NG T² HÐ THƒP KH˜N : (233) 
 Tÿ hÜ y‰u s¤n låi do n¶i thÃp ngæn trª, còn g†i là 
tÿ Ó thÃp nên chÙc næng vÆn hóa và ÇiŠu hành dÎch chÃt 
cho  bao tº hoåt Ç¶ng giäm, không dÅn ÇÜ®c thûy dÎch 
lÜu thông khi‰n thûy dÎch Ù Ç†ng tràn ÇÀy, n‰u thÃp 
th¡ng thì cÖ nhøc phù thûng, æn vào bÎ ÇÀy không tiêu 
muÓn ói ra, miŒng lÜ«i ÇÀy, không khát, chân tay mÕi 
n¥ng  nŠ, iä lÕng, rêu lÜ«i dÀy nh§t, thÜ©ng g¥p ª bŒnh 
viêm gan, ru¶t mån tính. 
 
CH−NG T²  CAM : (234) 

Là m¶t trong 5 chÙng cam ª trÈ em do bú m§m 
không Çi‹u Ç¶,có dÃu hiŒu da vàng uá, bøng to nhÜ cái 
trÓng n°i gân xanh, oí mºa, bi‰ng æn, hay æn ÇÃt, æn 
không tiêu, không nåp, hung cách ÇÀy, phiŠn khát, ho 
suyÍn, khô mÛi miŒng, m¡t có màng tr¡ng, s® ánh sáng, 
tay chân mÕi, môi nÙt nÈ. 
 
CH−NG T²  KHÁI : (235) 
 Khi ho Çau rát ª hå sÜ©n phäi, lan tÕa t§i vai lÜng 
thÆm chí không cº Ç¶ng ÇÜ®c, n‰u cº Ç¶ng thì ho d» 
d¶i. 
 
CH−NG T²  KHÔNG NHI�P HUY�T : (236) 
 ChÙc næng tÿ khí hÜ không quän lš vÆn hành 
huy‰t theo kinh måch, nên huy‰t Çi tràn ra ngoài kinh có 
dÃu hiŒu xuÃt huy‰t ª các bŒnh bæng lÆu, kinh nguyŒt ra 
nhiŠu,chäy máu cam,chäy máu dÜ§i da, Çåi tiŒn ra huy‰t, 
chÙng bÀn huy‰t, n°i ban ÇÕ,giäm huy‰t s¡c tÓ... 
 
CH−NG T²  LAO : (237) 
 MÃt cÖ nhøc, gÀy, chân tay mÕi, æn không vào vì 
ÇÀy bøng, Çåi tiŒn lÕng nhão do nguyên nhân tinh thÀn lo 
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nghï , do vÆt chÃt æn uÓng no Çói thÃt thÜ©ng, cä hai ÇŠu 
làm thÜÖng t°n tÿ. 
 
 
CH−NG T²  PH� LÐ¦NG HÐ : (238) 
 Là tÿ hÜ ph‰ y‰u, vì tÿ không nuôi ph‰ , ph‰ cÛng 
hÜ luôn không còn khä næng chuy‹n hóa dÜ«ng trÃp hóa 
huy‰t nuôi toàn thân, có dÃu hiŒu s¡c m¥t tr¡ng nh®t, tay 
chân không Ãm, kém æn, iä nhão, rêu lÜ«i tr¡ng, thÜ©ng 
g¥p ª bŒnh lao ph°i, viêm ph‰ quän mån tính, rÓi loån 
tiêu hóa mån tính., 
 
CH−NG T²  TH�N DÐ÷NG HÐ : (239) 
 Có dÃu hiŒu tay chân lånh, iä lÕng, phù thûng, do 
thÆn dÜÖng hÜ không làm Ãm tÿ dÜÖng. 
 
CH−NG T²  THƒT KI�N V�N : (240) 
 Tÿ chû vÆn hóa  dÜ«ng trÃp và thûy dÎch, n‰u tÿ 
dÜÖng hÜ  làm mÃt chÙc næng kiŒn vÆn làm rÓi loån tiêu 
hóa, sôi bøng, iä chäy, kém æn. BŒnh mån tính có dÃu 
hiŒu m¥t vàng, teo cÖ, chân tay vô l¿c, ho¥c dÜ«ng trÃp 
hóa Ç©m, ho¥c thûy bÎ Ù thành phù thûng.  
  
CH−NG T²  THÑY : (241) 
 Là m¶t trong 5 chÙng thûy, có dÃu hiŒu bøng to, 
thi‰u hÖi, ti‹u khó, chân tay n¥ng nŠ. 
 
CH−NG T²  Tí : (242) 

Là m¶t trong næm chÙng tí cûa ngÛ tång,có dÃu 
hiŒu tÙ chi mÕi, ng¿c khó chÎu, ho, nôn ra nÜ§c dãi trong, 
Çau các cÖ b¡p. 
 
CH−NG T² Ð�C : (243) 
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 Thi‰u tân dÎch do tÿ mÃt chÙc næng vÆn hoá, khí 
hÜ không hoá ÇÜ®c dÎch chÃt nên Çåi tiŒn khô táo khó bài 
ti‰t. 
 
 
6. BŒnh chÙng cûa vÎ : 
 
 
CH−NG VÎ hÜ : (244) 

Bøng no, ® hÖi, sôi ru¶t, không thích æn, vì æn vào 
không tiêu së bÎ tiêu chäy, m¥t sÜng húp, khô môi 
miŒng,tân dÎch khô, huy‰t kiŒt gây nÃc cøc, nghËn,s® 
lånh, chân lånh,ngÜ©i n¥ng nŠ dÍ mŒt, lÜ«i nhåt,rêu ít, 
gi»a lÜ«i rách nÙt. 

 
CH−NG VÎ  ÂM hÜ : (245) 

Tÿ có thÃp nhiŒt làm t°n thÜÖng âm chÃt do vÎ 
hÕa thÎnh làm vÎ âm bÃt túc g†i là vÎ âm hÜ khi‰n môi 
miŒng khô ráo,æn không bi‰t ngon ho¥c Çói bøng mà 
không muÓn æn, oË khan và nÃc, Çåi tiŒn táo, ti‹u sÈn, có 
sÓt nhË, gi»a lÜ«i ÇÕ khô, rêu ít, do bŒnh nhiÍm trùng,sÓt 
làm t°n thÜÖng tân dÎch sinh ra vÎ khí y‰u, thÜ©ng g¥p ª 
bŒnh viêm ph°i, viêm då dÀy mån tính, rÓi loån tiêu hoá, 
bŒnh ti‹u ÇÜ©ng. 
 
CH−NG VÎ khí hÜ : (246) 

ChÙc næng thu nåp và chuy‹n hoá kém, æn vào 
ÇÀy bøng, muÓn æn nhÜng nuÓt  không vào làm mÃt sÙc, 
Çåi tiŒn lÕng, môi tr¡ng nhåt, s¡c lÜ«i nhåt. 

 
CH−NG VÎ KH´ KHÔNG GIÁNG : (247) 
 VÎ khí giáng là thuÆn, nhÜng vÎ do æn uÓng làm 
t°n thÜÖng có nhiŠu hoä khí ho¥c có nhiŠu Ç©m thÃp 
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ngæn trª không giáng ÇÜ®c có khi thÜ®ng nghÎch lên 
tâm, có dÃu hiŒu chán æn, vÎ ÇÀy trÜ§ng, ® hÖi, nÃc 
nghËn, ói. 
 
CH−NG VÎ hàn : (248) 

Là vÎ dÜÖng hÜ ,trong vÎ có hàn khí làm ói mºa 
nÜ§c dãi lånh trong, miŒng nhåt, Üa uÓng nÜ§c nóng, tay 
chân lånh, vùng trung quän Çau kÎch liŒt Üa xoa n¡n, Üa 
thích chÜ©m nóng, do æn uÓng thÙc æn có chÃt hàn lånh 
gây ra, m‡i khi æn thÙc æn sÓng lånh càng Çau nhiŠu, lÜ«i 
trÖn rêu tr¡ng. 
 
CH−ng VÎ nhiŒt : (249) 
 Do ngoåi cäm làm nóng sÓt, do vÎ dÜÖng månh 
ho¥c do æn uÓng nhiŠu chÃt táo nhiŒt  nhÜ cay, ng†t, béo 
nhiŠu khi‰n khát nÜ§c, Üa uÓng nÜ§c lånh, miŒng lª, trÒi 
ræng, chân ræng sÜng, sÜng nÜ§u ræng chäy máu, hôi 
miŒng, xót då, thành bao tº Çau rát, mau Çói ng¿c bøng 
s® nóng, Çåi tiŒn khô, phân ra tØng cøc, lÜ«i ÇÕ rêu vàng 
khô, ít nÜ§c mi‰ng. 
 
CH−NG VÎ th¿c nhiŒt : (250) 

Bao tº th¿c nhiŒt tích uÃt lâu ngày ª ru¶t già làm 
phân khô k‰t trong ru¶t n°i cøc Çau khi‰n bí Çåi tiŒn, rêu 
lÜ«i vàng dÀy khô. 
 
CH−NG VÎ NHI�T ÁCH NGHÎCH : (251) 
 GiÓng nhÜ nÃc cøc nhÜng phát ra ti‰ng nhÕ, g¥p 
nóng ít nÃc, g¥p lånh nÃc nhiŠu hÖn, kém æn, Çåi tiŒn 
lÕng, ti‹u trong nhiŠu, chân tay không Ãm,rêu lÜ«i tr¡ng 
trÖn. 
 
CH−NG VÎ NHI�T  SÁT C–C : (252) 
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 ChÙng háu Çói æn mau tiêu, vÎ nhiŒt khi‰n chÙc 
næng chuy‹n hoá thÙc æn thành mau nhØ nhuyÍn tiêu hoá 
nhanh, trong bao tº låi trÓng r‡ng thành mau Çói. 
 
CH−NG VÎ TIÊU : (253) 
 Do vÎ có nhiŠu hÕa æn mau Çói, dÍ tiêu nhÜng 
làm h‰t chÃt tinh vi cûa thûy cÓc, thÜÖng t°n tinh huy‰t 
nên vÅn gÀy, Çåi tiŒn táo k‰t, ti‹u vàng, ít, rêu lÜ«i vàng 
khô. 
 
CH−NG VÎ NHI�T  ÚNG THÎNH : (254) 
 VÎ bÎ nhiŒt nghiêm tr†ng sinh phiŠn khát, thích 
uÓng nhiŠu nÜ§c lånh, miŒng lª hôi, sÜng chân ræng, 
nóng rát trung quän, ti‹u sÈn Çåi tiŒn bí, n‰u do ngoåi 
cäm së sÓt hôn mê nói nhäm, cuÒng táo, chÃt lÜ«i ÇÕ, 
rêu vàng dÀy. 
 
CH−NG VÎ TH–NG : (255) 
 Là chÙng tâm hå thÓng, Çau vùng vÎ quän, do æn 
uÓng không ÇiŠu Ç¶ kéo dài, ho¥c do thÀn kinh bÎ kích 
thích, làm can vÎ bÃt hòa, vÎ khí uÃt trŒ, tØ khí trŒ sang  
huy‰t Ù trŒ, trên lâm sàng chia hai nguyên nhân khác 
nhau có dÃu hiŒu lâm sàng khác nhau : 
 
 Do can vÎ bÃt hòa : 
 Có dÃu hiŒu vÎ quän trÜ§ng ÇÀy Çau lan Ç‰n sÜ©n 
làm tâm phiŠn mu¶n dÍ n°i cáu, Ùa nÜ§c chua, miŒng 
Ç¡ng do hÕa uÃt,n‰u Ù huy‰t Çåi tiŒn ra phân Çen. 

 
Do tÿ vÎ hÜ hàn : 

 VÎ quän Çau âm Ì, Üa xoa bóp,nôn ra nÜ§c trong, 
chân lånh ,phân ra không thành khuôn. 
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CH−NG VÎ th¿c : (256) 
Do b¶i th¿c, do æn uÓng không ÇiŠu Ç¶, trÜ©ng vÎ 

Ù Ç†ng thÙc æn, tích nhiŒt t°n thÜÖng âm làm vÎ khí Ù trŒ, 
bøng trÜ§ng ÇÀy Çau, æn không tiêu,® chua, ® hÖi, thª 
hôi mùi thÙc æn, không muÓn æn, bón ho¥c tiêu chäy 
nhiŠu lÀn m‡i lÀn ra ít m¶t có mùi hôi g¡t, ngÜ©i nóng 
không có mÒ hôi, khô môi miŒng, Çau ÇÀu trÜ§c trán, 
sÜng Çau thÃp kh§p, ung thÜ vú, lÜ«i khô rêu vàng. 
  
CH−NG VÎ TRUNG TÁO TH�C : (257) 
 Phân k‰t thành cøc trong ru¶t vì trong vÎ có nhiŠu 
táo khí th¿c nhiŒt. 
 
 

 
 

7. BŒnh chÙng cûa Ph‰ : 
 
 
CH−NG Ph‰  hÜ : (258) 

Nói chung ph‰ hÜ là bao gÒm cä ph‰ khí và ph‰ 
âm  không ÇÀy Çû có dÃu hiŒu hô hÃp y‰u, thª nông, 
h†ng khô,  tai ù, chân tay lånh, tê buÓt da...,  
 
CH−NG Ph‰ âm hÜ : (259) 
  Do ph‰ âm suy hÜ có hai trÜ©ng h®p: 

Âm hÜ ÇÖn thuÀn: 
Có dÃu hiŒu ho khan, ít Ç©m, môi, h†ng khô, 

khàn ti‰ng, gò má ÇÕ bØng, mÒ hôi tr¶m nóng Äm, lòng 
bàn tay bàn chân nóng Äm, Çåi tiŒn phân khô, lÜ«i ÇÕ, 
rêu ít. 

Âm hÜ hÕa vÜ®ng : 
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HÕa vÜ®ng làm t°n thÜÖng ph‰  thì Ç©m có lÅn 
máu, miŒng khát, ra mÒ hôi tr¶m, phát sÓt vŠ chiŠu, 
thÜ©ng g¥p ª bŒnh lao ph°i, viêm h†ng mån tính, bŒnh 
båch hÀu . 
 
CH−NG ÂM HÐ PH� NHI�T : (260) 
 ThÜ©ng g¥p trong bŒnh båch hÀu và lao ph°i, có 
dÃu hiŒu riêng cûa tØng bŒnh. 
 
 BŒnh båch hÀu : 
 BŒnh truyŠn nhiÍm cÃp tính ª trÈ em do tà khí 
truyŠn qua miŒng mÛi vào ph‰ vÎ, hóa hÕa xông lên 
h†ng làm niêm måc h†ng n°i l§p màng tr¡ng såm dÍ 
tróc,toàn thân nhiÍm Ç¶c, bŒnh thÜ©ng phát vào lúc th©i 
ti‰t lånh khô ª mùa Çông xuân,bŒnh phát ra ÇÜ®c ba bÓn 
ngày nung mû,khô røng Çi, khát nÜ§c Üa uÓng mát, sÓt 
không cao nhÜng ngÜ©i cäm thÃy khô háo, m¥t s¡c nh®t 
,khi ho âm thanh bi‰n Ç°i khän Çøc nhÜ ti‰ng sûa, lÜ«i 
ÇÕ, rêu ít. 
  

BŒnh lao ph°i : 
 Ho khan ít Ç©m, Çôi khi khåc ra s®i huy‰t, sÓt nhË 
vŠ chiŠu, mÒ hôi tr¶m, vùng ng¿c Çau âm Ì, mÕi mŒt, æn 
ít, khô miŒng, ven lÜ«i và ÇÀu lÜ«i ÇÕ, rêu lÜ«i mÕng. 
 
CH−NG Ph‰ khí hÜ : (261) 

Có dÃu hiŒu hen, thª khò khè, âm thanh nhÕ y‰u 
không có sÙc l¿c, ng¡n hÖi, thi‰u sÙc, t¿ xuÃt mÒ hôi, s¡c 
m¥t tr¡ng nh®t nhåt, da khô nhæn, Ç©m tr¡ng loãng, dÍ 
bÎ cäm måo, s® gió, s¡c lÜ«i nhåt, rêu tr¡ng mÕng, n‰u 
Ç‹ lâu không ch»a së có änh hÜªng Ç‰n Tÿ khí, tâm khí, 
thÆn khí bÎ hÜ. 
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CH−NG Ph‰ dÜÖng hÜ : (262) 
 Có dÃu hiŒu ho khan nhiŠu, g¥p lånh hay làm 

viŒc n¥ng nh†c bŒnh trª n¥ng hÖn, lÜ«i nhåt, rêu tr¡ng 
trÖn, Ç©m tr¡ng loãng. 
 
CH−NG Ph‰ táo : (263) 

Do ph‰ âm hÜ t°n thÜÖng tân hóa táo làm ph°i 
khô, ho khan ho¥c khåc ra máu, không có Ç©m, h†ng 
ngÙa, miŒng mÛi khô, nói mÃt ti‰ng, chÃt lÜ«i ÇÕ, rêu 
lÜ«i tr¡ng khô rít. 

 
CH−NG Ph‰ th¿c : (264) 

 Có th‹ do phong hàn làm ph‰ th¿c hàn, do 
phong nhiŒt làm ph‰ th¿c nhiŒt, ho¥c do Ç©m nhiŒt, 
Ç©m hÕa gây nên có dÃu hiŒu chung là khí nghÎch,thª 
h°n h‹n, ra mÒ hôi,ho suyÍn và có dÃu hiŒu cûa th¿c 
nhiŒt nhÜ Çau h†ng, chäy máu mÛi, ho khåc ra máu, Ç¶t 
nhiên mÃt ti‰ng..ho¥c có dÃu hiŒu cûa th¿c hàn nhÜ Ç©m 
loãng, da m¥t nh®t nhåt,không khát.. 

 
CH−NG Ph‰ Hàn : (265) 
  Có dÃu hiŒu ho ho¥c suyÍn hàn , Ç©m tr¡ng loãng 
,da m¥t nh®t nhåt, co th¡t ph‰ quän, dÎ Ùng, không khát, 
môi không khô, n¥ng mí m¡t, tÙc sÜ©n ng¿c n¢m ngºa 
Çau, lÜ«i Ü§t hÒng nhåt, rêu tr¡ng mÕng. 
 
CH−NG Ph‰ khí hàn : (266) 
  Ng¿c lÜng lånh, ho Ç©m tr¡ng lÕng trong, bŒnh 
mån tính thành suyÍn hàn, bŒnh n¥ng chÌ ngÒi thª , n¢m 
không thª ÇÜ®c, lÜ«i Ü§t nhåt. 
 
CH−NG PH� – Hàn : (267) 
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 Là hàn tà xâm nhÆp tr¿c ti‰p vào ph‰ làm t°n 
thÜÖng dÜÖng khí phÀn vŒ ª bi‹u, ho¥c bên trong æn 
uÓng các chÃt hàn làm tÿ vÎ hÜ hàn thêm làm håi chÙc 
næng thæng thanh giáng tr†c cûa ph‰. 
 
CH−NG PHONG Hàn PH�M PH� : (268) 
 Do phong hàn xâm nhÆp ph‰ làm ph‰ không 
tuyên giáng có dÃu hiŒu ho månh, chäy nÜ§c mÛi, s® 
lånh, Çau mình, thÜ©ng g¥p trong bŒnh viêm ph‰ quän 
cÃp tính, hen ph‰ quän. 
 
CH−NG PHONG NHI�T PH�M PH� : (269) 
 Do phong nhiŒt håi ph‰ không tuyên giáng, có 
dÃu hiŒu ho Ç©m vàng dính, miŒng khô, h†ng Çau, thích 
uÓng nÜ§c mát, thÜ©ng g¥p ª bŒnh viêm ph°i nhiŒt, 
viêm ph‰ quän, thanh quän, áp xe ph°i. 
 
CH−NG PH� H½A : (270) 
 Do ph‰ nhiŒt hÕa vÜ®ng ,hÜ và th¿c có dÃu hiŒu 
khác nhau : 
 Ph‰ hÕa th¿c : 
 Ho d» d¶i, ti‰ng ho månh, ít Ç©m ho¥c khåc ra 
Ç©m vàng dính có lÅn máu, lÜ«i ÇÕ, rêu vàng. 
 Ph‰ hÕa hÜ : 
 Thu¶c âm hÜ hÕa vÜ®ng, ho kéo dài, ti‰ng ho y‰u 
lên cÖn nóng m‡i khi ho, mÒ hôi tr¶m. 
 
CH−NG Ph‰ nhiŒt : (271) 

Tà nhiŒt phåm ph‰ có dÃu hiŒu m¥t và hai gò má 
ÇÕ bØng, ho suyÍn nhiŒt,Ç©m vàng dính, miŒng khô , sÓt 
cao, h†ng ÇÕ Çau, khát, táo bón, ti‹u vàng, khi ho Çau 
ran lÜng ng¿c, viêm nhiÍm hô hÃp có sung huy‰t, lÜ«i 
ÇÕ, rêu vàng. 
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CH−NG PH� NHI�T ñI�P TIÊU : (272) 
 Ph‰ có uÃt nhiŒt nung nÃu kéo dài làm thành teo 
(nuy) có hai loåi bŒnh bi‰n khác nhau : 
 Ph‰ nuy : 

 Ph°i teo, ho nh° ra Ç©m dãi Ç¥c có b†t kèm theo 
nóng rét, suyÍn thª gÃp,hÒi h¶p, môi miŒng khô , tinh 
thÀn sa sút ûy mÎ, ho¥c kèm theo m¶t sÓ bŒnh khác do 
ch»a sai lÀm sinh bi‰n chÙng làm tân dÎch hao t°n trÀm 
tr†ng, âm hÜ n¶i nhiŒt t°n thÜÖng Ç‰n ph‰ khí , ho¥c 
trong ph‰ g¥p hÜ hàn do th©i ti‰t gây bŒnh thêm së có 
dÃu hiŒu dÜÖng hÜ, ngÜ©i bŒnh nh° ra nhiŠu dãi mà 
không ho, nhÜng chóng m¥t và ti‹u són. 
  

CÖ nhøc nuy : 
 Da và cÖ b¡p chân tay teo khô vô l¿c không cº 

Ç¶ng ÇÜ®c. 
 
CH−NG Ph‰ khí nhiŒt : (273) 
  Thª gÃp, h°n h‹n, cánh mÛi rung Ç¶ng, h†ng ÇÕ 
sÜng Çau, n‰u ho có Ç©m Ç¥c dính máu, suyÍn nhiŒt, Çåi 
tiŒn phân khô, lÜ«i ÇÕ rêu vàng khô. 
 
CH−NG Ph‰ Ç©m ûng t¡c : (274) 
  Có dÃu hiŒu tÙc ng¿c, hen thª khò khè do Ç©m 
thÃp nhiŠu ª ng¿c, mÀu tr¡ng, dÈo dính, rêu lÜ«i tr¡ng 
trÖn. 
 
CH−NG Ph‰ khí b‰ : (275) 
  Có dÃu hiŒu nghËn thª, hông ng¿c ÇÀy Çau lan 
Ç‰n sÜ©n, khí nghÎch làm ho, hÖi suyÍn, phäi ngÜ§c m¥t 
lên m§i thª ÇÜ®c, ti‹u không thông, có ít mÒ hôi, n‰u 
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khó thª không n¢m ngºa ÇÜ®c là có thûy khí nghÎch lên 
ph°i tåo ra suyÍn cÃp tính. 
 
CH−NG PH� B� SUY•N KHÁI : (276) 
 Do ng†ai tà ûng t¡c ª ph‰ làm ph‰ khí uÃt không 
thông ,có dÃu hiŒu phát sÓt, ho, thª gÃp, cánh mÛi phÆp 
phÒng, s¡c m¥t tr¡ng xanh, môi miŒng t1m tái, thÜ©ng 
g¥p ª bŒnh trÈ em viêm ph‰ quän , nguyên nhân do 
phong hàn ª bi‹u, do phong ôn phåm ph‰, do hÕa nhiŒt 
bÙc bách ph‰ ,có thêm các dÃu hiŒu riêng biŒt : 
 
 Do phong hàn ª bi‹u : 
 Phát sÓt, s® lånh, Çau ÇÀu, không mÒ hôi ,ho nhÜ 
suyÍn khí không Ç©m. 
 Do phong ôn phåm ph‰ : 
 SÓt nhiŒt, Ó hàn ho¥c không, có mÒ hôi, ho suyÍn 
sÜ©n Çau,lÜ«i ÇÕ, rêu hÖi vàng. 
 Do hÕa nhiŒt : 
 HÕa nhiŒt bÙc bách ph‰ thành sÓt nhiŒt cao, t¿ ra 
mÒ hôi, phiŠn khát, ho thª gÃp gáp dÒn dÆp. 
 
CH−NG PH� CAM : (277) 

Là m¶t trong ngÛ cam ª trÈ em do bú m§m 
không ÇiŠu Ç¶, nhiŒt uÃt làm t°n thÜÖng ph‰ có dÃu hiŒu 
khí nghÎch làm ho, h†ng Çau, nÜ§c mÛi nhiŠu, lånh nhiŠu, 
bøng to trÜ§ng, iä chäy phân nhÜ nÜ§c vo gåo, hay quÃy 
khóc, tÙ chi gÀy, da lông khô khan, miŒng tanh hôi. 

 
CH−NG PH� GI�N : (278) 
 Là chÙng co giÆt thu¶c ph‰, khi lên cÖn, s¡c m¥t 
tr¡ng såm, m¡t tr®n ngÜ®c, c° gáy Ü«n cong, tay xòe, 
miŒng há, lÜ«i thè dài ra, kêu be be nhÜ ti‰ng dê, do ph‰ 
hÜ nhiÍm tà khí t°n thÜÖng can thÆn. 
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CH−NG PH� LAO  : (279) 
 Là m¶t trong ngÛ lao cûa ngÛ tång do ph‰ khí t°n 
thÜÖng, có dÃu hiŒu ho, ng¿c ÇÀy, Çau vai, s® lånh, m¥t 
héo vàng kém tÜÖi, da dÈ khô khan. N‰u có cä ba tång 
hÜ nhÜ tÿ hÜ không nuôi ph‰, ph‰ hÜ không nuôi thÆn, là 
dÃu hiŒu cûa bŒnh lao ph°i. 
 
CH−NG PH� TH�N LÐ¦NG HÐ : (280) 
 Do hai nguyên nhân khác nhau có dÃu hiŒu lâm 
sàng khác nhau : 
 
 Do ph‰ thhÆn khí hÜ: 
 Ph‰ chû hô hÃp là ng†n cûa khí, thÆn chû nåp khí 
là gÓc cûa khí.Khi cä hai hÜ  thì ng¡n hÖi, suyÍn thª gÃp, 
ngÜ©i §n lånh, t¿ ra mÒ hôi,chân tay lånh, ho có nhiŠu 
Ç©m, thÜ©ng g¥p ª bŒnh viêm ph‰ quän mån tính,ph‰ 
khí thûng. 

Do ph‰ thÆn âm hÜ: 
 Có nguyên nhân nhÜ ph‰ hÜ không nuôi thÆn, có 
nguyên nhân thÆn hÜ không hóa khí ho¥c hÜ hÕa hun ÇÓt 
ph‰ nên có dÃu hiŒu ho khan, ng¡n hÖi, h†ng khô, lÜng 
gÓi mÕi,nóng âm Ì trong xÜÖng, nóng  tØng cÖn, di tinh, 
ra mÒ hôi tr¶m, thÜ©ng g¥p ª bŒnh lao ph°i. 
 
CH−NG PH� TH�N HÐ Hàn : (281) 
 Tên g†i khác là kim hàn thûy lãnh vì ph‰ khí hÜ 
liên løy Ç‰n thÆn, ho¥c thÆn dÜÖng hÜ liên løy Ç‰n ph‰, 
có dÃu hiŒu chung khi ho khåc Ç©m tr¡ng loãng, thª 
suyÍn, s® lånh, lÜng gÓi lånh, thûy thûng. 
 
CH−NG PH� THÑY : (282) 



 88 

 Là loåi bŒnh thûy thûng, trong ph°i có hÖi nÜ§c 
làm ph‰ khó thª, toàn thân phù thûng, ti‹u khó, Çåi tiŒn 
phân nhão lÕng. 
 
CH−NG PH� TRÐ�NG : (283) 
 Là ph‰ khí ÇÀy trÜ§ng có dÃu hiŒu ho suyÍn, ng¿c 
ÇÀy tÙc do ph‰ khí không giáng, chia hai loåi hÜ và th¿c , 
thÜ©ng g¥p ª bŒnh viêm ph°i, hen ph‰ quän cÃp tính, 
cäm nhiÍm ÇÜ©ng hô hÃp.. 
  

Th¿c chÙng : 
 Có tà khí Ç†ng ª ph‰ làm ph‰ khí không giáng. 
 HÜ chÙng : 

Ph‰ thÆn ÇŠu hÜ nên thÆn không nåp khí cûa ph‰ 
làm ph‰ khí không xuÓng. 

 
CH−NG PH� T´ : (284) 
 Là m¶t chÙng tí (Çau) cûa ngÛ tång do ngoåi tà 
ngæn trª ph‰ khí ho¥c do bì tí ª bi‹u nhÆp lš Än náu ª 
ph‰ làm phát nhiŒt Ó hàn, ho, thª suyÍn, ng¿c ÇÀy, phiŠn 
mu¶n không yên. 
 
CH−NG PH� UNG : (285) 
 Khi ho nh° ra máu mû do phong nhiŒt tà trª uÃt ª 
ph‰ lâu ngày thành ung nh†t trong ph‰ ho¥c nghiŒn 
rÜ®u, ho¥c æn thÙc æn chiên xào cay nóng nhiŠu håi ph‰. 
BŒnh chia 3 giai Çoån   

Giai Çoån bi‹u chÙng : 
 Phát nhiŒt Ó hàn, ra mÒ hôi, ho Çau ng¿c. 
 Giai Çoån û bŒnh : 
 Ho khí nghÎch, ng¿c ÇÀy tÙc,có lúc rét run. 
 Giai Çoån v« mû : 
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 Ho th° ra máu mû hôi thÓi và bi‰n chÙng thêm 
bŒnh khác. 
 
 
8. BŒnh chÙng cûa Çåi trÜ©ng : 
 
 
CH−NG Çåi trÜ©ng hÜ : (286) 

Là Çåi trÜ©ng khí hÜ thÜ©ng kiêm tÿ hÜ làm xŒ 
ru¶t, môi khô, h†ng khát mà không dám uÓng nÜ§c vì 
trong Çåi trÜ©ng còn chÙa nÜ§c, chÙc næng khí hóa hÜ  
không chuy‹n hóa ÇÜ®c nên bÎ sôi ru¶t, tiêu chäy  sÓng 
sít kéo dài, mÀu phân nhåt. 

 
CH−NG Çåi trÜ©ng th¿c : (287) 

ñau ræng, ÇÀy bøng, c°, má sÜng, mình nóng, 
viêm amygdale, h†ng khô, ho suyÍn, chäy máu cam. 

 
CH−NG Çåi trÜ©ng hÜ hàn : (288) 

MÃt chÙc næng khí hóa liên quan Ç‰n thÆn hÜ hàn, 
dau bøng Üa xoa n¡n, sôi ru¶t, iä phân cò hay iä ra nÜ§c, 
lâu ngày làm sa xŒ ru¶t,lòi trï,tÙ chi lånh, lÜ«i nhåt, rêu 
trÖn tr¡ng, thÜ©ng g¥p ª bŒnh viêm ru¶t mån tính. 

 
CH−NG Çåi trÜ©ng th¿c nhiŒt : (289) 

ñau ræng hàm trên,Çau ÇÀu, bí Çåi tiŒn, bón ho¥c 
iä lÕng thÓi nÒng n¥c, ho¥c phân ra có mû máu Ç©m s¡c 
ÇÕ tr¡ng lÅn l¶n, Çau bøng không thích xoa n¡n, lÜ«i ÇÕ, 
rêu vàng dÀy khô. 
 
CH−NG ñ�i TRÐ©NG NHI�T K�T : (290) 

NhiŒt k‰t ª Çåi trÜ©ng làm táo bón, s© vào bøng 
Çau, lÜ«i vàng rêu khô, thÜ©ng do ngoåi cäm nhiŒt tà còn 
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ª ngoài khí phÆn. 
 
CH−NG ñ�I TRÐ©ng THƒP NHI�T : (291) 
 ThÃp nhiŒt ª Çåi trÜ©ng làm ki‰t lœ máu, Çau bøng 
cÃp, ti‹u ÇÕ, sÈn, rêu lÜ«i vàng nh§t, thÜ©ng g¥p ª bŒnh 
lœ  ho¥c viêm ru¶t cÃp tính. 
 
CH−NG ñ�I TRÐ©NG UNG : (292) 
 Làm thành bŒnh viêm ru¶t thØa cÃp tính do thÃp 
nhiŒt, khí trŒ, huy‰t Ù lÜu trú ª ru¶t có dÃu hiŒu bên phäi 
bøng dÜ§i Çau d» d¶i có Çi‹m Çau rõ rŒt làm ÇÀu gÓi 
phäi co låi m§i Ç« Çau, kèm theo sÓt nóng lånh, xuÃt mÒ 
hôi, l®m gi†ng, có khi cøc b¶ Çã v« mû bên trong ru¶t tø  
thành m¶t khÓi làm Çau cæng cÙng bøng và sÓt cao, n‰u 
v« phía ngoài làm viêm màng bøng. 
 
CH−NG NHI�T K�T  BàNG LÐU : (293) 

Có dÃu hiŒu Çåi trÜ©ng th¿c nhiŒt Çi cÀu táo bón 
không thông, khó Çi nhÜng chÌ ra nÜ§c chÙ không ra 
phân cøc nhÜ táo bón thông thÜ©ng. 
 
CH−NG C�N HUY�T : (294) 
 BŒnh Çi cÀu ra máu nhÕ gÎ†t trÜ§c khi ra phân do 
nhiŒt Ç¶c ª tr¿c trÜ©ng, k‹ cä bŒnh trï. 
 
9. bŒnh chÙng cûa thÆn : 
 
CH−NG TH�N KH´ HÐ : (295) 

Tiêu chäy, mình và th¡t lÜng lånh, chân tay n¥ng, 
ù Çi‰c tai, tê tay chân, chóng m¥t, không muÓn æn, hay 
quên, tinh dÎch bÃt túc, di hoåt tinh, suy sinh døc, Çái 
không t¿ chû, Çái nÜ§c ti‹u ÇÕ vàng, thÜ©ng g¥p ª ngÜ©i 
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gìa, lão suy. ThÆn hÜ mãn tính làm ra chÙng tinh c¿c  gây 
ra bŒnh tai Çi‰c m¡t m©. 

 
CH−NG TH�N ÂM HÐ : (296) 

Do thÆn tinh hao t°n qúa Ç¶, mÃt máu, mÃt tinh, 
mÃt nÜ§c, làm di tinh, ù tai, ræng lung lay, Çau mÕi lÜng 
Çùi ê Äm, ÇÀu gÓi y‰u, liŒt dÜÖng, ho lâu ngày, nóng vŠ 
Çêm, mÒ hôi tr¶m, cÖ th‹ gÀy y‰u suy nhÜ®c, âm hÜ hÕa 
vÜ®ng do suyÍn, viêm nhiÍm lâu ngày, vì  mÃt dÎch chÃt 
nên khô miŒng, h†ng Çau, váng ÇÀu, tóc båc ho¥c hay 
røng tóc, chóng quên, táo bón, ti‹u ít, áp huy‰t tæng, hai 
gò má ÇÕ bØng, lòng bàn tay bàn chân nóng, chÃt lÜ«i 
ÇÕ, rêu ít. ThÆn âm hÜ mån tính làm ra chÙng cÓt c¿c  
gây ra bŒnh ræng trÒi, chân y‰u liŒt. 
 
CH−NG TH�N DÐ÷NG HÐ : (297) 

ThÆn chû dÜÖng khí toàn thân khi bÎ suy y‰u thì 
dÜÖng khí toàn thân hÜ, g†i là mŒnh môn hÕa bÃt túc, hai 
chân lånh, lÜng gÓi lånh mÕi y‰u, s® lånh, mình n¥ng nŠ, 
khí nghÎch, bøng ÇÀy, hay ti‹u Çêm, Çåi tiŒn nhÀy hay Çi 
lúc gÀn sáng, miŒng nhåt không khát, suyÍn, m¥t xåm 
Çen, gÀy còm, áp huy‰t thÃp, ban Çêm Çi ti‹u nhiŠu, 
nÜ§c ti‹u tr¡ng, lÜ«i nh®t nhåt, rêu tr¡ng trÖn. 
 
CH−NG TH�N HÐ THÑY PHI�M : (298) 
 Do thÆn dÜÖng hÜ không làm chû ÇÜ®c thûy 
khi‰n bàng quang bÎ håi, ti‹u tiŒn ít, änh hÜªng Ç‰n tÿ 
không dÅn thûy, sinh tràn lan thành phù thûng, nhÃt là tØ 
vùng lÜng trª xuÓng Ãn lÕm, lÜng Çau mÕi, s® lånh, tay 
chân lånh, lÜ«i nh®t bŒu, rêu tr¡ng trÖn, thÜ©ng g¥p ª 
bŒnh viêm thÆn mån tính, phù thûng do bi‰n chÙng bŒnh 
suy tim. 
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CH−NG TH�N TH�C : (299) 
Gan bàn chân nóng, khí nghÎch làm ho suyÍn, s® 

gió, bøng dÜ§i l§n cæng Çâÿ, tÙc ng¿c, chân sÜng, hay s® 
sŒt, ti‹u ra máu, Çàn bà con gái sinh lÆu huy‰t, lÜ«i khô. 

 
CH−NG TH�N Hàn : (300) 

Do khí lånh vào thÆn làm thÆn nª to, m¡c Çi ti‹u 
luôn làm mÃt nÜ§c cÖ th‹ båc nhÜ®c, hàn khí không 
chuy‹n hóa ÇÜ®c chÃt vôi bÎ k‰t thành sån thÆn, Çàn ông 
bÎ sÜng hòn dái, di tinh, m¶ng mÎ, Çàn bà bÎ huy‰t k‰t ª 
tº cung làm t¡c kinh, kinh nguyŒt không ÇŠu, Çau tº 
cung, ngÙa âm h¶, bŒnh lâu ngày thành ung thÜ tº cung, 
chân Çùi mÕi Çau. 
 
CH−NG TH�N NHI�T : (301) 

HÕa Ùc thûy, Çàn ông di m¶ng tinh, Çái són tØng 
gi†t Çau buÓt, Çàn bà sÜng nóng âm Çåo, t°n suy tinh l¿c 
,gan bàn chân nóng, có ÇÜ©ng trong máu cao thành bŒnh 
ti‹u ÇÜ©ng. 

 
CH−NG TH�N CAM : (302) 

Là m¶t trong ngÛ cam ª trÈ em do bú m§m 
không ÇiŠu Ç¶, phøc nhiŒt ngæn trª bên trong, có dÃu 
hiŒu chân tay gÀy còm, s¡c m¥t Çen såm, hay lª møn 
chäy máu trên da chân tay, trên nóng dÜ§i lånh, nóng rét 
tØng cÖn, bi‰ng æn, æn vào ói ra, Çi phân lÕng, hÆu môn 
Äm Ü§t ngÙa loét m†c møn, chÆm m†c ræng, chÆm bi‰t 
Çi. 
 
CH−NG TH�N KHÁI : (303) 
 Khi ho Çau lan tÕa ra sau lÜng, nh° ra nhiŠu nÜ§c 
dãi. 
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CH−NG TH�N LAO : (304) 
 M¶t trong 5 chÙng lao (næm loåi mŒt nh†c quá 
Çáng t°n thÜÖng cÖ th‹ nhÜ nhìn lâu håi huy‰t, n¢m lâu 
håi khí, ngÒi lâu håi nhøc, ÇÙng lâu håi xÜÖng, Çi lâu håi 
gân ). ThÆn lao là xÜÖng bÎ håi, trong xÜÖng nóng âm Ì, 
sÓt tØng cÖn, mÒ hôi tr¶m, di tinh, Çau lÜng nhÜ gÅy, chi 
dÜ§i mŠm y‰u không ÇÙng ÇÜ®c. 
 
CH−NG TH�N KHÔNG N�P KH´ : (305) 
 ThÆn không thu nåp, khi ph°i thª khí vào thì thÆn 
ÇÄy ra làm ho suyÍn kéo dài, Ç¥c biŒt ª ngÜ©i già thÆn bÎ 
hÜ y‰u thª ra nhiŠu mà hít vào khó khæn. 
 
CH−NG TH�N T´ : (306) 
 M¶t trong ngÛ tång tí, xÜÖng mŠm y‰u không Çi 
ÇÙng ÇÜ®c, còng lÜng, xÜÖng sÜng cÙng ÇÖ không co 
gÃp ÇÜ®c do cÓt tí (Çau nhÙc xÜÖng) lâu ngày không khÕi 
thêm cäm nhiÍm ngoåi tà Än náu ª thÆn khi‰n bŒnh phát 
tri‹n n¥ng. 
 
 
1o. BŒnh chÙng cûa bàng quang : 
 
 
CH−NG Bàng quang hÜ : (307) 

ñau nhÙc c£ng chân, Óng chân, Çau th¡t lÜng, 
bŒnh trï, Çau sau ÇÀu do khí không thông. 
 
CH−NG BàNG QUANG HÐ HàN : (308) 
 ChÙc næng khí hoá cûa Bàng quang y‰u ho¥c vŒ 
khí  ª ph‰ và Bàng quang suy, bÎ cäm nhiÍm hàn tà xâm 
nhÆp änh hÜªng Ç‰n s¿ co th¡t cûa bàng quang, có liên 
quan Ç‰n thÆn dÜÖng hÜ nên ti‹u bÃt bình thÜ©ng nhÜ 
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Çái són, Çái v¶i gÃp nhÜ muÓn vãi Çái mà Çái không 
ÇÜ®c, nÜ§c ti‹u trong, Çái nhÕ gi†t không dÙt, rêu lÜ«i 
mÕng nhuÆn. 
 
CH−NG Bàng quang th¿c : (309) 

ñau ÇÀu do khí tø trên ÇÀu, bŒnh liên quan Ç‰n 
não, Ç¶ng kinh, Çau m¡t, chäy máu cam. 
 
CH−NG BàNG QUANG KHÁI : (310) 
 Khi ho bÎ vãi Çái là bàng quang không Çû khí bäo 
vŒ có liên quan Ç‰n thÆn dÜÖng. 
 
CH−NG Bàng quang khí b‰ : (311) 
 ChÙc næng khí hoá cûa bàng quang t¡c nghën có 
liên quan Ç‰n thÆn và tam tiêu làm bøng dÜ§i ÇÀy 
trÜ§ng, bí ti‹u ho¥c khó ti‹u thu¶c th¿c chÙng. 
 
CH−NG NHI�T K�T BàNG QUANG : (312) 

Khi có bŒnh thÜÖng hàn ª kinh Thái dÜÖng (Ti‹u 
trÜ©ng và Bàng quang) chÜa giäi ÇÜ®c, c¿c hàn sinh nhiŒt 
Çi sâu vào lš, cùng chÓng ch†i v§i khí và huy‰t cûa vinh 
vŒ làm tà khí k‰t låi ª bàng quang thành khÓi cÙng co 
th¡t, ÇÀy cÙng Çau nÖi bøng dÜ§i làm phát sÓt, thÀn chí 
nhÜ cuÒng, không s® lånh. 
 
CH−NG Bàng quang thÃp nhiŒt : (313) 
 Do cäm nhiÍm thÃp nhiŒt ª bi‹u thu¶c vŒ khí cûa 
bàng quang làm bàng quang bŒnh có dÃu hiŒu ti‹u nhiŠu 
lÀn, Çái v¶i, lÜ®ng ít, Çái Çau ÇÜ©ng niŒu, nÜ§c ti‹u vàng 
sÆm ho¥c ra máu, chÃt lÜ«i ÇÕ, rêu vàng, thÜ©ng g¥p ª 
bŒnh viêm bàng quang cÃp tính. 
 
CH−NG SA LÂM : (314) 
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 Có sån sÕi trong Bàng quang, nguyên nhân phÀn 
nhiŠu do nhiŒt và thÃp nung nÃu ª hå tiêu, tåp chÃt trong 
nÜ§c tì‹u ngÜng tø k‰t thành sån làm vùng bøng rÓn co 
th¡t lan sang m¶t bên lÜng, có tØng cÖn Çau lan toä 
xuÓng bøng dÜ§i và b¶ sinh døc, khó ti‹u ho¥c Çang ti‹u 
bÎ t¡c nºa chØng, ti‹u Çau, mÀu  nÜ§c ti‹u vàng Çøc có 
lÅn cát, lÅn máu. 
 
CH−NG HUY�T LÂM : (315) 
 BŒnh ti‹u ra máu, Çái d¡t, buÓt, bøng dÜ§i cæng 
trÜ§ng Çau âm Ì do hå tiêu bŒnh ( thÆn và bàng quang ). 

N‰u niŒu Çåo nóng m‡i khi ti‹u là do bÎ thÃp 
nhiŒt nung nÃu bÙc huy‰t Çi càn. 

N‰u khi ti‹u, niŒu Çåo không nóng, và bøng dÜ§i 
hÖi Çau là do nguyên nhân âm hÜ hÕa Ç¶ng, không có 
khä næng thu gi» huy‰t gây nên. 
 
 
 
11. BŒnh chÙng cûa gan : 
 
 
CH−NG CAN HÐ : (316) 

ThÎ l¿c giäm do không Çû máu nuôi m¡t, gân giãn 
 tay chân y‰u, sa xŒ trÜ©ng vÎ, tº cung dây ch¢ng, sinh 
døc giäm, nghËt cÙng dÜ§i tim, ti‹u nhiŠu lÀn do cÖ 
vòng y‰u, bøng cæng sình, ù tai, thính l¿c giäm, hoa m¡t, 
choáng váng, tê dåi, móng chân tay khô, cäm thÃy s® 
nhÜ có ai b¡t, huy‰t áp giäm. Can hÜ mãn tính làm ra 
chÙng can c¿c  gây nên co giÆt run. 

 
CH−NG CAN ÂM HÐ (Can âm bÃt túc ): (317) 
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Do huy‰t không Çû nuôi dÜ«ng gan làm Çau ÇÀu, 
chóng m¥t, m¡t khô, m©, quáng gà, kinh nguyŒt ít ho¥c 
b‰, thÜ©ng g¥p trong các bŒnh cao áp huy‰t, bŒnh m¡t, 
bŒnh thÀn kinh, bŒnh kinh nguyŒt .Can âm hÜ  làm can 
dÜÖng bÓc lên g†i là can dÜÖng thÜ®ng cang. 

 
CH−NG CAN HUY�T HÐ : (318) 

Hoa m¡t, váng ÇÀu, tim ÇÆp nhanh, không sÙc, 
mŒt mÕi, nhút nhát, suy nhÜ®c thÀn kinh, dÍ bÎ nhiÍm 
trùng gan nhÜ bŒnh hépatite, móng chân tay ngä mÀu tÓi 
xanh, s¡c lÜ«i nhåt, thÜ©ng g¥p trong bŒnh xÖ cÙng 
Ç¶ng måch, cao áp huy‰t, lão suy, b‰ kinh, tiŠn mãn 
kinh, sau khi sanh . 
 
CH−NG CAN TH�C : (319) 

CÙng Çau sÜ©n ng¿c lan xuÓng bøng dÜ§i, Çau 
m¡t, chóng m¥t, nhÙc ÇÀu, nóng lånh, áp huy‰t tæng 
,nôn mºa nÜ§c chua, ho suyÍn, thª kém, gân tay chân co 
rút, Çi‰c do co th¡t, trÜ©ng vÎ co th¡t, bón, ngoåi vi Ù trŒ, 
có bŒnh liên quan Ç‰n sinh døc, Üa tÙc giÆn n°i nóng cáu 
g¡t. 

 
CH−NG CAN DÐ÷NG H¹A H½A : (320) 
 GiÓng chÙng m¶c uÃt hóa hÕa, là chÙng can 
dÜÖng thÜ®ng cang Ç‰n nhiŒt c¿c hoá hÕa. 
 
CH−NG CAN DÐ÷NG VÐ®ng : (321) 

ñÀu n¥ng chân nhË, áp huy‰t tæng cao, m¥t ÇÕ, 
Çau m¶t bên ÇÀu, tai nhÜ ve kêu, sÜ©n tÙc ÇÀy Çau, ngón 
tay tê rÀn, lÜ«i ÇÕ. 
 
CH−NG CAN DÐ÷NG THÐ®NG CANG : (322) 
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Do can âm hÜ làm can dÜÖng thiên vÜ®ng m¶t 
bên dÜÖng vÜ®t lên do thÆn âm bÃt túc, can âm không 
gi» ÇÜ®c dÜÖng, có dÃu hiŒu cao áp huy‰t, cæng ÇÀu, 
váng ÇÀu xây xÄm, tai ù Çi‰c, m¥t ÇÕ nóng bØng bØng, 
dÍ n°i giÆn sinh co giÆt chân tay mÃt ki‹m soát, chân tay 
tê dåi, run rÄy, phiŠn táo, mÃt ngû, miŒng Ç¡ng, lÜ«i ÇÕ. 
 
CH−NG CAN KH´ HÐ : (323) 
 Khí trong tång can không Çû cùng xuÃt hiŒn can 
huy‰t bÃt túc làm m¥t kém tÜÖi, môi nh®t, ù tai, mŒt 
mÕi, hay s® sŒt. 
 
CH−NG CAN KH´ NGHÎCH : (324) 
 Can khí uÃt k‰t thành nghÎch theo m¶t trong hai 
cách : 
 ThÜ®ng nghÎch : 
 Có dÃu hiŒu choáng váng Çau ÇÀu, ng¿c sÜ©n 
ÇÀy tÙc, m¥t ÇÕ, ù tai, n¥ng thì ói ra máu. 
 Hoành nghÎch : 
 Có dÃu hiŒu bøng trÜ§ng Çau, ® hÖi, ® chua. 
 
CH−NG CAN PHONG : (325) 

ñÀu váng, hoa m¡t, cÖ co giÆt, da tê rÀn,lÜng nÄy 
ngÜ®c, chân tay rút giÆt không kŠm ch‰ ÇÜ®c, trúng 
phong nhË làm miŒng méo, m¡t x‰ch, lÜ«i lŒch nói khó, 
trúng phong n¥ng thình lình té ngã làm tê liŒt nºa ngÜ©i, 
ho¥c hôn mê coma, ho¥c tº vong, lÜ«i tr¡ng không rêu. 

 
CH−NG CAN – PHONG : (326) 
 Quan hŒ bŒnh lš gi»a can và phong, gi»a  ngoåi 
phong cûa løc dâm v§i n¶i phong cûa gan bao gÒm các 
bŒnh trúng phong cûa ngÜ©i gìa, bŒnh kinh phong ª trÈ 
em, bŒnh phong thÃp, tê dåi, ngÙa gãi, co giÆt. 
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CH−NG CAN PHONG N¶i Ç¶ng : (327) 
 Ngoåi cäm phong tà là bŒnh thu¶c chÙng cûa løc 
dâm khác v§i bŒnh do gan tåo ra trong cÖ th‹ g†i là can 
phong n¶i Ç¶ng. ChÙc næng cûa gan chû huy‰t, chû gân, 
Óng måch máu, s®i thÀn kinh, tàng hÒn, khai khi‰u lên 
m¡t, theo ÇÜ©ng kinh måch lên ÇÌnh ÇÀu vào não, khi n¶i 
phong trong gan Ç¶ng lên së làm ra bŒnh tùy theo hÜ 
chÙng hay th¿c chÙng: 
 
 HÜ chÙng do âm dÎch (huy‰t) hÜ t°n g†i là hÜ 
phong n¶i Ç¶ng nhÜ chÙng can dÜÖng thÜ®ng cang, gây 
ra sung huy‰t não, tø huy‰t bÀm trong não, tai bi‰n måch 
máu não, làm tê liŒt bán thân bÃt toåi, gân tay chân xu¶i 
lÖ,chùng giãn gân. 
 Th¿c chÙng do dÜÖng nhiŒt cang thÎnh g†i là 
nhiŒt c¿c sinh phong, gây ra tai bi‰n måch máu não làm 
tê liŒt bán thân bÃt toåi, gân tay chân co cÙng. 
 
CH−NG CAN KH´  UƒT  (CH−NG NHI�T UƒT ): (328) 

Là can dÜÖng uÃt do tình chí không thoäi mái 
,hay giÆn, uÃt Ùc, hay thª ra, Çau ÇÀu, hai bên sÜ©n Çau 
nhói ÇÀy trÜ§ng, vùng ng¿c khó chÎu, Çau bøng, nôn ® 
chua, m¡t m©, ÇÕ, tai ù, æn ít, mŒt mÕi, kinh nguyŒt 
không ÇŠu, bón, ti‹u sÈn ÇÕ, lÜ«i ÇÕ nhåt, rêu tr¡ng ho¥c 
vàng  hÖi dÀy. 
 
CH−NG CAN UƒT T² HÐ : (329) 
 Can khí uÃt k‰t chÜ§ng ngåi khí hóa cûa tÿ có dÃu 
hiŒu rÓi loån tiêu hóa, khi tÿ hÜ làm Çau sÜ©n, chán æn, 
trÜ§ng bøng, chân tay mÕi mŒt, phân lÕng nhão. 
 
CH−NG CAN ÂM UƒT  H¹A H½A : (330) 
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 ThÜ©ng g†i là m¶c uÃt hóa hÕa làm can âm suy 
t°n, ho¥c trong ngÜ©i vÓn có s¤n n¶i nhiŒt, låi bÎ can hÕa 
nhiŒt thÎnh hóa hÕa làm Çau ÇÀu, chóng m¥t, ÇÕ m¥t 
phØng phØng, ói ra máu, phát cuÒng. 
 
CH−NG M¶c uÃt hóa phong : (331) 
 CÛng là bŒnh can uÃt làm can huy‰t suy t°n, ho¥c 
cÖ th‹ vÓn huy‰t suy kém s¤n, låi bÎ phong ngoåi tà hóa 
phong n¶i tà làm chóng m¥t, tê lÜ«i, run rÄy, té ngã bÃt 
tÌnh, co giÆt. 
 
CH−NG CAN Hàn : (332) 

DÜÖng khí ª can suy sinh hàn, mŒt mÕi, chân tay 
không Ãm, khi‰p s®, Üu uÃt. Can tàng huy‰t, huy‰t bÎ 
lånh sinh sán lãi quÃy phá làm Çêm mÃt ngû, n‰u hàn tà 
tích tø lâu ª gan làm viêm, ung thÜ gan, hå tiêu xuÃt 
huy‰t, kinh nguyŒt làm bæng, gân måch bøng Çau co rút 
xuÓng âm nang, Çau tº cung, tÙc hòn dái, viêm tuy‰n 
tiŠn liŒt, Çau ÇÌnh ÇÀu, øa mºa nÜ§c trong, lÜ«i xanh 
thâm, rêu trÖn. 

 
CH−NG CAN QUY�T : (333) 
 Can khí quy‰t nghÎch, do có s¤n chÙng âm hÜ can 
vÜ®ng låi bÎ kích thích thÀn kinh månh nhÜ tÙc giÆn, 
choáng váng, nôn mºa, chân tay co giÆt té ngã bÃt tÌnh, 
ngÜ©i và chân tay lånh toát. 
 
CH−NG QUY�T ñ„U TH–NG : (334) 
 M¶t chÙng Çau ÇÀu bÃt thình lình do can khí mÃt 
ÇiŠu hòa bªi tình chí cáu giÆn t°n thÜÖng can làm can khí 
nghÎch xông lên não phía bên chÙc næng ( bên trái ) Çau 
nhiŠu hÖn, và Çau hai bên sÜ©n. N‰u cÖ th‹ vÓn có vÎ khí 
hÜ hàn thành can vÎ bÃt hòa là vÎ thØa kh¡c can Çi vào 
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kinh can lên ÇÌnh ÇÀu làm Çau ÇÌnh ÇÀu, chân tay quy‰t 
lånh, nôn mºa ra b†t dãi g†i là chÙng quy‰t âm ÇÀu 
thÓng. ( = quy‰t âm can kinh ). 
 
CH−NG CAN HUY�T HÐ : (335) 
 S¡c m¥t vàng uá, thÎ l¿c giäm, hÜ phiŠn, mÃt ngû, 
kinh nguyŒt không ÇŠu, thÜ©ng g¥p ª bŒnh thi‰u máu, 
bÀn huy‰t, bŒnh thÀn kinh Çau nhÙc, bŒnh m¡t, bŒnh kinh 
nguyŒt.  
 Can huy‰t hÜ sinh phong làm rút gân, chân tay co 
qu¡p, da tê, kinh nguyŒt ra ít mÀu nhåt. 
 
CH−NG CAN HUY�T HÐ hàn : (336) 

Huy‰t hÜ hàn không nuôi gan làm nhiŒm vø khí 
hóa nên gân måch y‰u, tuÀn hoàn huy‰t không ra Ç‰n 
ÇÀu ngón tay chân làm thoái hóa các ÇÓt ngón khó cº 
Ç¶ng co du‡i, gân lÜng co rút cong vËo. 
 
CH−NG CAN H½A : (337) 
 ChÙc næng can thÎnh do nhiŒt nung nÃu ª kinh 
can, do tình chí bÎ kích thích quá Ç¶ làm Çau ÇÀu, chóng 
m¥t, m¡t, m¥t ÇÕ, Çau m¡t, miŒng Ç¡ng, nóng näy hay 
cáu g¡t, rìa lÜ«i ÇÕ, rêu lÜ«i vàng, n¥ng hÖn së chäy máu 
cam, khåc nôn ra máu, phát cuÒng. 
 
CH−NG CAN NHI�T  : (338) 
 Do can có nhiŒt  tà ho¥c khí uÃt hoá nhiŒt có dÃu 
hiŒu phiŠn mu¶n, miŒng Ç¡ng khô, tay chân nóng, ti‹u 
vàng ÇÕ, không ngû ÇÜ®c, n¥ng thì phát cuÒng. 
 
CH−NG CAN NHI�T  THÎnh  : (339) 

HÕa thiêu cân, gân bÎ co rút, sÜng Çau c° h†ng, 
bÓc hÕa lên m¡t làm m© m¡t, ngû không yên s® mê, 
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phiŠn giÆn, ti‹u vàng ÇÕ, môi khô, miŒng Ç¡ng, ÇÀu lÜ«i 
và bià lÜ«i ÇÕ thâm. 

 
CH−NG CAN HUY�T LAO : (340) 
 Huy‰t nhiŒt tích lâu ngày trong can thÆn không 
khí hoá ÇÜ®c làm thành huy‰t khô thÜ©ng g¥p ª bŒnh 
phø n» Çau bøng kinh, b‰ kinh, kinh ra ít, khó ra kèm 
theo dÃu hiŒu m¥t mÛi Çen såm, da khô tróc vÄy, gÀy 
y‰u, xÜÖng nhÙc âm Ì, nóng tØng cÖn, ra mÒ hôi tr¶m, 
miŒng khô, gò má ÇÕ, hay s®, Çau váng ÇÀu. 
 
CH−NG CAN H½A VÐ®ng : (341) 

Do can khí uÃt hóa hÕa, bÙc huy‰t Çi càn, có dÃu 
hiŒu chóng m¥t, Çau ÇÀu nhÜ búa b°, ù tai, lòng buÒn 
b¿c dÍ n°i giÆn, miŒng Ç¡ng, m¡t ÇÕ, hai bên ÇÀu lÜ«i 
ÇÕ, nÜ§c ti‹u vàng, nôn ra máu, chäy máu cam, nhÜng là 
dÃu hiŒu bình thÜ©ng cûa phø n» có dÃu hiŒu mang thai 
ÇÜ®c m¶t tháng. 
 
CH−NG CAN HUY�T NHI�T : (342) 

Huy‰t nóng làm sÓt rét, viêm nhiÍm gan mÆt ru¶t 
làm bài ti‰t kém, gây nhiÍm Ç¶c thÀn kinh, sinh co giÆt, 
làm thành bŒnh parkinson, sÜng má, bŒnh lÆu. 
 
CH−NG CAN THƒP NHI�T : (343) 

Do thÃp nhiŒt làm khí cûa can bÎ Ù trŒ, có dÃu 
hiŒu Çau nhÙc hông sÜ©n, vàng da, ti‹u tiŒn ÇÕ, khí hÜ, 
tinh hoàn sÜng Çau, ngÙa âm Çåo. 
 
CH−NG CAN ñŸM THƒP NHI�T : (344) 

Hàn nhiŒt vãng lai, vàng da, tròng m¡t vàng, Çau 
sÜ©n, miŒng Ç¡ng, lòng buÒn rÀu, bøng trÜ§ng chán æn, 
nÜ§c ti‹u ÇÕ vàng, rêu lÜ«i vàng trÖn. 
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CH−NG CAN CAM : (345) 

Là m¶t trong 5 chÙng cam cûa ngÛ tång ª trÈ em 
do bú m§m không ÇiŠu Ç¶ làm cho kinh can bÎ nhiŒt gây 
ra, có dÃu hiŒu gÀy mòn, trÜ§ng bøng, da m¥t vàng uá, 
nhiŠu mÒ hôi, iä lÕng nhiŠu lÀn, phân nhÀy lÅn máu tÜÖi, 
ÇÀu lúc l¡c, m¡t híp mª không lên, quáng gà. 

 
CH−NG CAN KHÁI : (346) 
 Khi ho Çau rút t§i sÜ©n, không quay trái phäi 
ÇÜ®c, hai bên sÜ©n ÇÀy trÜ§ng. 
 
CH−NG CAN T²  BƒT  H¼A : (347) 
 Do can khí uÃt k‰t änh hÜªng Ç‰n chÙc næng khí 
hóa cûa tÿ, có dÃu hiŒu ng¿c sÜ©n ÇÀy tÙc, dÍ xúc Ç¶ng, 
bøng trÜ§ng, phân lÕng nhão. 
 
CH−NG CAN VÎ BƒT H¼A : (348) 
 Do can khí uÃt k‰t làm håi chÙc næng cûa vÎ, có 
dÃu hiŒu vùng thÜ®ng vÎ Çau tÙc, ® hÖi. 
  
CH−NG CAN TH�N ÂM HÐ : (349) 
 M¶t trong hai tång suy ÇŠu có änh hÜªng cä hai 
,nên dÃu hiŒu cä hai tång ÇŠu xuÃt hiŒn cùng lúc nhÜ xây 
xÄm, tai ù, m¡t m©, lòng bàn tay bàn chân nóng, di tinh, 
mÃt ngû, lÜng gÓi mÕi, lÜ«i ÇÕ ít nÜ§c b†t, thÜ©ng g¥p ª 
các bŒnh nhiŒt cÃp tính th©i kÿ cuÓi, bŒnh rÓi loån tiŠn 
Çình, bŒnh thi‰u máu, bŒnh thÀn kinh, bŒnh n¶i thÜÖng, 
bŒnh kinh nguyŒt. 
 
CH−NG CAN UNG : (350) 
 SÜng nh†t Ç¶c ung mû trong gan do can uÃt hóa 
hÕa, can Çªm bÃt hòa ho¥c æn nhiŠu chÃt béo tích nhiŒt 
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thành thÃp nhiŒt k‰t trong gan, có dÃu hiŒu chung nhÜ 
Çau sÜ©n phäi âm Ì, rÒi dÀn dà Çau gia tæng không n¢m 
nghiêng bên phäi ÇÜ®c làm trª ngåi hô hÃp, thÜ©ng kèm 
sÓt, s® lånh, và có dÃu hiŒu riêng cûa nguyên nhân gây 
bŒnh : 
 Do Ç©m hÕa gây bŒnh : 
 BŒnh phát tri‹n chÆm, thÜ©ng không bÎ sÓt,khó 
chÄn Çoán. 
 Do huy‰t Ù : 
 ñau nhiŠu nÖi sÜ©n phäi, không nóng rét, nhÜng 
gan sÜng to dÀn, cæng trÜ§ng bøng, søt cân rõ rŒt, sau 
gan hóa mû mŠm låi, không ch»a kÎp th©i, gan v« mû lúc 
th° huy‰t có  mû mÀu cà phê hôi thÓi, có cÖn Çau bøng 
d» d¶i, Çåi tiŒn ra máu mû, có dÃu hiŒu hÜ thoát nguy 
hi‹m. 
 
CH−NG CÂN NUY : (351) 
 Là gân và màng gân mÃt nuôi dÜ«ng bÎ teo låi 
sinh y‰u gân do can khí nhiŒt, can âm suy t°n ho¥c hao 
t°n thÆn tinh, có dÃu hiŒu co gân các kh§p, ng†c hành 
buông thõng không co cÙng, hoåt tinh. 
 
CH−NG CÂN SÁN : (352) 
 ChÙng Çau co rút âm hành, ho¥c ngÜá, ho¥c sÜng 
mû chäy mû kèm theo chÙng teo nhÕ không cÜÖng cÙng, 
Çi ti‹u thoát ra niêm dÎch s¡c tr¡ng, nguyên nhân do can 
kinh có thÃp nhiŒt låi bÎ t°n tinh qúa Ç¶. 
 
CH−NG CÂN TÝ : (353) 
 ñau do gân co rút ª m¶t trong các kh§p khi co 
du‡i do tà khí phong, hàn, thÃp xâm nhÆp vào gân. 
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12. BŒnh chÙng cûa Çªm : 
 
 
CH−NG ñŸM HÐ : (354) 

Là Çªm khí bÃt túc hay g†i là Çªm hÜ khí khi‰p, 
nhát s®, m¡t m©, vàng m¡t, chóng m¥t, thª y‰u, gân chi 
y‰u, hÒi h¶p ngû không yên hay giÆt mình, suy nghï 
ho¥c thª dài, lÜ«i nhåt rêu ít. 

 
CH−NG ñŸM TH�C : (355) 

Vùng xÜÖng Ùc, sÜ©n ng¿c ÇÀy Çau kÎch liŒt 
không th‹ xoay trª, Çau hai khóe m¡t ngoài lên góc trán, 
Çau n¥ng m¶t bên ÇÀu, s® lånh, sÓt ra mÒ hôi, Ç¡ng 
miŒng, bøng n¥ng không muÓn æn, Üa ngû vùi, tinh thÀn 
trÀm l¥ng, dÍ tÙc giÆn, lÜ«i ÇÕ rêu vàng. 
 
CH−NG ñŸM Hàn : (356) 

DÜÖng không thæng, Ç©m không hóa, ng¿c bÙc 
rÙt, xây xÄm, øa mºa, Çêm không ngû ÇÜ®c, lÜ«i trÖn 
nh§t, rêu tr¡ng nhåt. 
 
CH−NG ñŸM NHI�T : (357) 

ChÙng nhiŒt, chÙng th¿c cûa ñªm liên quan Ç‰n 
gan nên miŒng Ç¡ng, h†ng khô, øa mºa Ç¡ng, hay giÆn, 
vùng Trung Uy‹n bÙc rÙt, lånh qua låi, ng¿c sÜ©n khó 
chÎu, choáng váng hoa m¡t tai ù, mÛi chäy nÜ§c, ngû 
không yên, hai bên lÜ«i ÇÕ rêu vàng dÀy. 

 
CH−NG ñŸM KHÁI : (358) 
 Ho, nôn mºa ra Çªm chÃp, loåi b†t Ç¥c Çøc mÀu 
xanh vÎ Ç¡ng. 
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e-tØ bŒnh lš  liên quan Ç‰n nhiŠu chÙng  

 
 
 
 Khi khám bŒnh, do bŒnh nhân khai ra m¶t bŒnh 
danh rõ ràng, nhÜng thÀy thuÓc phäi bi‰t thu thÆp thêm 
các dÃu hiŒu lâm sàng Ç‹ phân biŒt do chÙng nào làm ra 
m§i có th‹ ÇÓi chÙng trÎ liŒu Çúng. 
 
Thí dø m¶t sÓ B�NH DANH : 
 

A 
 
ÁC L¶ bÃt hå : ( 001) 
 Sau khi sinh, máu hôi không ra h‰t còn sót låi 
trong tº cung có th‹ do chÙng khí trŒ ho¥c do chÙng 
huy‰t Ù. 
 a-Do chÙng khí trŒ, có dÃu hiŒu ng¿c sÜ©n ÇÀy 
tÙc, Çau trÜ§ng bøng dÜ§i. 
 b-Do chÙng huy‰t Ù, có dÃu hiŒu khi s© vào bøng 
dÜ§i thÃy ÇÜ®c nÖi Ù huy‰t làm Çau ª m¶t ch‡ cÓ ÇÎnh. 
 
ác l¶ bÃt tuyŒt : (002) 
 Sau khi sinh, hai ba tuÀn máu hôi vÅn ra không 
ngØng có th‹ do m¶t trong ba chÙng sau : 
 a-Do chÙng khí hÜ, không nhi‰p ÇÜ®c huy‰t : có 
dÃu hiŒu s¡c m¥t xanh hay vàng úa, Çau lÜng, mŒt mÕi, 
bøng trÜ§ng, ra máu loãng, không hôi. 
 b-Do chÙng huy‰t Ù, có dÃu hiŒu s¡c m¥t såm tÓi, 
bøng dÜ§i Çau, máu hôi ra có cøc s¡c tía. 
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 c-Do chÙng huy‰t nhiŒt, có dÃu hiŒu m¥t ÇÕ, khô 
miŒng lÜ«i, máu hôi ra ÇÕ sÆm . 
 
Ách NghÎch ( nÃc cøc ) : (003) 
 NÃc liên tøc do khí nghÎch thÜ®ng xung do m¶t 
trong bÓn chÙng : 
 a-Do chÙng vÎ hàn : ti‰ng nÃc nhÕ khë, càng lånh 
càng nÃc nhiŠu, chân tay lånh, tiêu nhão, ti‹u nhiŠu nÜ§c 
trong, rêu lÜ«i tr¡ng trÖn. 
 b-Do chÙng vÎ nhiŒt : ti‰ng nÃc to, rõ, liên tøc, 
m¥t ÇÕ, miŒng hôi, khát, bón,rêu lÜ«i vàng khô. 
 c-Do chÙng vÎ hÜ : ti‰ng nÃc nhÕ r©i råc, bøng 
ÇÀy, chán æn, lÜ«i ÇÕ nh®t không rêu. N‰u già cä hÜ 
nhÜ®c Çã lâu, ti‰ng nÃc nhÕ y‰u, liên tøc là bŒnh nguy 
hi‹m. 
 d-Do chÙng vÎ th¿c : æn nhiŠu chÜa tiêu hóa kÎp 
làm t°n thÜÖng vÎ bÎ Ù trŒ sinh Ç©m tr†c, ® hÖi chua nÒng 
n¥c, nÃc månh, liên tøc, bøng Çau lên t§i sÜ©n ng¿c, có 
th‹ ói ra Ç©m nh§t. 
 
âm già  ( SA T± CUNG ): (004)  
 Tº cung sa xuÓng lòi ra m¶t cøc thÎt nhÜ qûa cà 
g†i là âm già, do m¶t trong hai chÙng sau : 
 a-Do chÙng khí hÜ, có cäm giác n¥ng bøng dÜ§i 
lan ra sau lÜng, hÖi ng¡n, mŒt mÕi, ra huy‰t tr¡ng. 
 b-Do chÙng thÃp nhiŒt, có dÃu hiŒu cºa mình 
sÜng Çau chäy nÜ§c vàng, ti‹u nóng buÓt, tâm phiŠn, 
miŒng Ç¡ng khô, t¿ hãn. 
 
BŒnh âm nuy ( liŒt dÜÖng ) : (005) 
 DÜÖng vÆt không cÜÖng cÙng bªi tình døc qúa Ç¶ 
ho¥c thû dâm nhiŠu làm hÜ t°n gây ra các chÙng sau : 
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 a-Do chÙng MŒnh môn suy, có dÃu hiŒu t°n 
thÜÖng tâm tÿ, mÕi mŒt chóng m¥t, lÜng Çùi y‰u. 
 c-Do chÙng thÆn khí hÜ, có dÃu hiŒu ngû không 
an giÃc . 
 d-Do chÙng Çªm khi‰p, có dÃu hiŒu lo s®, Ça 
nghi. 
 
âm xúc, dÜÖng xúc ( khàn ti‰ng ) : (006) 
 BŒnh khàn ti‰ng hay nói mÃt âm thanh là loåi 
bŒnh viêm h†ng do m¶t trong 4 chÙng sau : 
 Do chÙng cäm phong hàn, do chÙng cäm phong 
nhiŒt, do chÙng ph‰ hÜ nhiŒt, do chÙng ph‰ thÆn âm hÜ. 
 
ƒm phi ( nói ng†ng ) : (007) 
 Nguyên nhân do trúng phong có chÙng hÜ, 
chÙng th¿c. 
 a-Do chÙng phong Çàm nghën lÃp ( th¿c chÙng ). 
 b-Do chÙng thÆn hÜ, tinh khí không dÅn lên c° 
h†ng ÇÜ®c. 
 
Äu nghÎch ( nôn †e ): (008) 
 Nôn †e do vÎ khí không ÇiŠu hòa do th¿c ho¥c hÜ 
chÙng. 
 a-Do chÙng vÎ th¿c, có dÃu hiŒu æn nhiŠu, bao tº 
ÇÀy tÙc, ® hæng, nuÓt chua. 
 b-Do chÙng can phåm vÎ, ÇÀy tÙc bao tº, sÜ©n 
ng¿c. 
 c-Do chÙng Ç©m t¡c ûng trŒ. 
 d-Do chÙng vÎ nhiŒt, có dÃu hiŒu khát nÜ§c, bí 
tiŒn. 
 e-Do chÙng vÎ hÜ không vÆn hóa, có dÃu hiŒu æn 
vào nôn ra ngay. 
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 f-Do chÙng vÎ hÜ hàn, có dÃu hiŒu mºa ra Ç©m 
b†t. 
 g-Do chÙng vÎ hàn, tÿ dÜÖng suy, có dÃu hiŒu 
nôn mºa, tay chân lånh. 
 

B 
 
bách h®p :( 009) 
 Do chÙng tâm âm hÜ và ph‰ âm hÜ, có dÃu hiŒu 
n¶i nhiŒt, trÀm tÜ, nhiŒt Ç¶ cÖ th‹ lúc nóng lúc rét, không 
muÓn æn, giÓng nhÜ bŒnh suy nhÜ®c thÀn kinh hystéria 
.Trong thuÓc Çông y dùng vÎ bách h®p, ÇÎa hoàng ch»a 
khÕi bŒnh này nên Ç¥t tên bŒnh là bách h®p. 
 
båch lÎ : (010) 
 a-Do thÃp nhiŒt Ç¶c lÜu trŒ ª khí phÆn, có dÃu 
hiŒu Çi cÀu ra chÃt dính nhÜ nÜ§c mÛi tr¡ng hay nhÜ óc 
cá. 
 b-Do hàn thÃp ngÜng trŒ làm tÿ dÜÖng hÜ, có dÃu 
hiŒu Çi cÀu ra chÃt tr¡ng lÕng, tanh. 
 
båo Ãm : (011) 
 Có hai loåi, m¶t loåi g†i là kim th¿c bÃt minh 
(chuông Ç¥c không kêu) ti‰ng nói bÎ khan do ph‰ khí 
th¿c, tây y g†i là bŒnh viêm thanh quän cÃp tính, m¶t 
loåi t¿ nhiên mÃt ti‰ng Ç¶t ng¶t. 
 a-Do ph‰ khí th¿c hàn ho¥c th¿c nhiŒt : Nguyên 
nhân có th‹ bÎ cäm phong hàn, ph‰ khí không thông làm 
s¿ Çóng mª thanh quän khó khæn. Có th‹ bÎ táo tà phong 
nhiŒt làm ph‰ âm hao t°n. Có th‹ bÎ hàn uÃt hóa nhiŒt. 
Có th‹ Ç©m nhiŒt.. làm ph‰ mÃt chÙc næng phát âm. 
 b-Do ph‰ thÆn âm thu¶c th¿c chÙng ho¥c hÜ 
chÙng. Th¿c chÙng bªi tà khí ngoåi cäm løc dâm låi thêm 
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t°n thÜÖng do æn uÓng làm thành bŒnh viêm h†ng. HÜ 
chÙng bªi n¶i thÜÖng ph‰ thÆn âm hÜ mãn tính làm 
thành bŒnh hÜ thanh quän, bŒnh hystéria. 
 
båo tûng ( Çi‰c tai Ç¶t ng¶t ) : (012)  
 Các bŒnh vŠ tai liên quan Ç‰n ba kinh thÆn, Çªm, 
tam tiêu. 
 a-Do hÜ chÙng nhÜ thÆn tinh không Çû, hå 
nguyên suy làm thính l¿c giäm dÀn. 
 b-Do th¿c chÙng bªi ngoåi thÜÖng cäm phong 
hóa hÕa, ho¥c n¶i hÕa bÓc lên tai làm Çi‰c Ç¶t ng¶t. 
 
bÃt nguyŒt ( B‰ kinh ) : (013) 
 a-Do huy‰t hÜ :  

1-N‰u Tÿ hÜ, có dÃu hiŒu bi‰ng æn, bøng trÜ§ng, 
m¡t, m¥t vàng bûng, mŒt mÕi, choáng váng. 
 2-N‰u tâm thÆn hÜ, có dÃu hiŒu s¡c m¥t tr¡ng 
nh®t, mÕi lÜng gÓi, hÒi h¶p, hÖi thª ng¡n, ù tai, hoa m¡t, 
lòng bàn tay và chân nóng. 
 

b-Do khí huy‰t trŒ : 
1-N‰u do khí trŒ huy‰t Ù, có dÃu hiŒu s¡c m¥t 

xåm tÓi, bøng dÜ§i Çè có cäm giác Çau lan tÕa sang hai 
bên sÜ©n. 

2-N‰u do hàn thÃp ngÜng trŒ, có dÃu hiŒu s¡c 
m¥t tái xanh, bøng dÜ§i lånh Çau, s® lånh, muÓn ói, Çôi 
khi ra huy‰t tr¡ng. 
 
bÃt nhÛ : (014) 
 TrÈ m§i sinh sau 12 gi©, không bú ÇÜ®c do m¶t 
trong ba nguyên nhân: 
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 a-Th¿c chÙng, có dÃu hiŒu bøng trÜ§ng, bí Çåi 
tiŒn, ói, tr¢n tr†c, ti‰ng khóc thô.. do cÙt su không trôi 
xuÓng, chÃt bÄn uÃt k‰t ª trÜ©ng vÎ gây nên. 
 b-Hàn chÙng, có dÃu hiŒu m¡t mÛi tr¡ng xanh, 
môi, lÜ«i nh®t, tr§ ra b†t tr¡ng, khóc liên tøc, iä lÕng, 
chân tay lånh.. do trÜ©ng vÎ hÜ hàn ho¥c khi sinh bÎ 
nhiÍm hàn. 
 c-HÜ chÙng, có dÃu hiŒu thân th‹ båc nhÜ®c, m¥t 
tr¡ng bŒch, môi nh®t, thª y‰u, ti‰ng khóc y‰u, chân tay 
lånh.. do nguyên khí y‰u trong trÜ©ng h®p ÇÈ khó ho¥c 
sinh thi‰u tháng. 
 
BŒnh nhi :( 015) 
 Phø n» mang thai hai tháng có phän Ùng tÙc vùng 
ng¿c, buÒn nôn, chán æn, æn vào ói ra, ÇÀu n¥ng, hoa 
m¡t. N‰u nhË là phän Ùng bình thÜ©ng t¿ nhiên, n‰u 
n¥ng có th‹ khi‰n cho ngÜ©i gÀy còm nhanh nên có tên 
bŒnh là trª bŒnh hay bŒnh nhi, nguyên nhân khí cûa xung 
måch nghÎch lên, vÎ không giáng, do m¶t trong 4 loåi sau 
: 
 a-Do Tÿ vÎ hÜ nhÜ®c, có dÃu hiŒu vùng trung 
quän trÜ§ng ÇÀy nên không æn ÇÜ®c, miŒng nhåt vô vÎ, 
mŒt mÕi, Üa æn chua, cay, mºa ra dãi trong. 
 b-Do can vÎ bÃt hòa, ói liên tøc ra nÜ§c chua, khí 
nghÎch xông lên æn vào ói ngay, ng¿c sÜ©n trÜ§ng ÇÀy, 
ÇÀu n¥ng, hoa m¡t, dÍ cáu giÆn, tinh thÀn trÀm uÃt. 
 c-Do vÎ nhiŒt bÓc lên, có dÃu hiŒu m¥t ÇÕ bØng, 
chÃt lÜ«i ÇÕ tía, phiŠn khát, xao xuy‰n. 
 d-Do Ç©m thÃp Ù trŒ, có dÃu hiŒu nôn ra Ç©m 
dãi, ng¿c bøng trÜ§ng ÇÀy, chán æn, thª dÓc, hÒi h¶p, 
miŒng nhåt, rêu lÜ«i trÖn nh§t. 
 
bÓi ung : (016) 
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 Nh†t Ç¶c m†c ª vùng c¶t xÜÖng sÓng,do hÕa 
nhiŒt Ç¶c tø ª ñÓc Måch và Bàng Quang Kinh, loåi nh†t 
dÜÖng g†i là bÓi ung, nh†t âm g†i là bÓi thÜ. 
 a-BÓi ung do cäm nhiÍm tà khí løc dâm, ÇÀu tiên 
có m¶t hai cái nh†t, vài ngày sau sÜng to b¢ng n¡m tay 
ÇÕ và Çau kÎch liŒt, sÓt cao, khát nÜ§c. 
 b-BÓi thÜ do thÃt tình n¶i thÜÖng, æn nhiŠu chÃt 
béo b°, uÓng rÜ®u say, hÕa Ç¶c uÃt k‰t. Thoåt ÇÀu m†c 
møn nhÕ nhÜ håt gåo có rÍ lan tÕa, không sÜng l¡m, mÀu 
hÒng ÇÕ hÖi Çau, lòng phiŠn mu¶n, khát nÜ§c, bí Çåi 
tiŒn, ti‹u ÇÕ, sau vài ngày m†c thêm nhiŠu nh†t có mû l‡ 
ch‡ trên ÇÌnh nh†t g†i là liên hÒng phát hay phong oa 
thÜ, khó v« mû, n‰u n¥n chäy máu, sau 9 ngày t¿ nhiên 
v« mû thành mäng, nh†t lâu liŠn miŒng. 
 
bôn ÇÒn : (017) 
 Là m¶t trong næm loåi bŒnh tích, bôn ÇÒn là loåi 
bŒnh tích ª tång thÆn. Do hai nguyên nhân cùng lúc, hàn 
khí ª thÆn xông lên và hÕa khí can xông lên, có dÃu hiŒu 
phát cÖn tØ bøng dÜ§i khí xông th£ng lên y‰t hÀu, bøng 
Çau th¡t, vùng ng¿c khó chÎu, nhÜ l®n con thúc vú mË 
nên g†i là bôn ÇÒn, chóng m¥t, hÒi h¶p, dÍ s® hãi, phiŠn 
táo không yên, cÖn hå b§t låi tÌnh táo nhÜ thÜ©ng, ho¥c 
cÖn nóng rét qua låi bÃt thÜ©ng, nôn ra mû. 
 
bút quän tiên : (018) 
 Là bŒnh h¡c lào, da sÀn ngÙa có b© viŠn quanh 
hình tròn ÇÕ, do thÃp nhiŒt cäm nhiÍm bì phu ho¥c do 
lây lan, thÜ©ng phát ª vùng bøng, b¡p v‰, c°, m¥t. 
QuÀng ÇÕ tØ tØ nhåt Çi, Ç‹ låi b© rÕ ràng, bên trong có 
nÜ§c, có mû, và k‰t thành vÄy, bŒnh phát vŠ mùa hå, 
mùa Çông giäm nhË ho¥c bi‰n mÃt. 
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C 
 
Cam thÜ : (019) 
 Nh†t Ç¶c m†c ª hai bên thÎt ÇÀy trên vú dÜ§i 
huyŒt Trung Phû, do lo buÒn, khí uÃt ho¥c ngoåi cäm tà 
khí, có dÃu hiŒu, møn m§i ÇÀu nhÕ nhÜ håt gåo, mÀu 
xanh, to dÀn bi‰n ra mÀu tía, r¡n và Çau, s® lånh, sÓt cao, 
n‰u v« mÛ là chÙng thuÆn. BŒnh kéo dài, khi nóng khi 
lånh không thuyên giäm, không thành mû, khó v«, là 
bŒnh nan y. 
 
cam tích : (020) 
 BŒnh thu¶c m¡t do cam tích tái phát, nguyên 
nhân tÿ vÎ bÎ t°n thÜÖng, can nhiŒt xông lên m¡t, có dÃu 
hiŒu giác måc m© Çøc, khô, s® ánh sáng, n¥ng thì tròng 
Çen bÎ hûy hoåi Ç‰n mù . 
 
can cam : (021) 
 M¶t trong 5 chÙng cam cûa trÈ em do bú m§m 
không ÇiŠu hòa, can nhiŒt gây nên bŒnh, có dÃu hiŒu gÀy 
mòn, trÜ§ng bøng, m¥t vàng úa, nhiŠu mÒ hôi, Ìa lÕng 
nhiŠu lÀn, phân dính máu, ÇÀu l¡c, m¡t híp, quáng gà. 
 
can lao : (022) 
 M¶t trong 5 chÙng lao do tinh thÀn bÎ kích thích 
làm t°n thÜÖng can khí, có dÃu hiŒu m¡t m©, sÜ©n Çau 
lan Ç‰n ng¿c, gân måch lÕng lÈo, cº Ç¶ng khó khæn. 
 
can nhiŒt : (023) 
 Do can có tà nhiŒt ho¥c khí uÃt hóa nhiŒt xông 
lên, có dÃu hiŒu phiŠn mu¶n, Çáng miŒng, khô khát, 
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chân tay nóng, ti‹u vàng ÇÕ, cuÒng táo, không ngû 
ÇÜ®c. 
 
can phong : (024) 
 BŒnh vŠ cÖ, chia hai loåi :  

a-HÜ chÙng g†i là hÜ phong n¶i Ç¶ng , có dÃu 
hiŒu âm dÎch hÜ t°n, choáng váng, run rÄy, co giÆt, khác 
v§i ngoåi cäm phong tà. 

b-Th¿c chÙng g†i là nhiŒt c¿c sinh phong, chân 
tay co rút giÆt. 
 
can quy‰t ÇÀu thÓng : (025) 
 Có hai loåi : 

a-Do can khí mÃt ÇiŠu hòa bªi cáu giÆn làm can 
khí nghÎch xông lên ÇÀu phía bên trái làm Çau ÇÀu và 
sÜ©n bên trái.( bên chÙc næng can).g†i là bŒnh Çau ÇÀu 
n¶i thÜÖng. 

b-Do vÎ khí hÜ hàn làm can vÎ bÃt hòa xông hàn 
khí lên ÇÌnh ÇÀu, có dÃu hiŒu Çau ÇÌnh ÇÀu, chân tay 
lånh, nôn mºa b†t dãi , g†i là bŒnh quy‰t âm ÇÀu thÓng. 
 
can uÃt : (026) 
 ChÙc næng can là sÖ ti‰t và thæng phát, n‰u vì lš 
do gì không sÖ ti‰t, thæng phát ÇÜ®c thành uÃt làm Çau 
hông sÜ©n, có ba loåi; 
 a-Can khí thÜ®ng nghÎch : Có dÃu hiŒu cuÓng 
h†ng cäm thÃy nhÜ có gì vÜ§ng. 
 b-Can khí hoành nghÎch phåm tÿ vÎ, có dÃu hiŒu 
Çau vÎ quän, nôn oË, tr§ nÜ§c chua, kém æn, Çau bøng iä 
chäy. 
 c-Can uÃt làm khí trŒ huy‰t Ù, có dÃu hiŒu Çau 
nhói sÜ©n ª m¶t Çi‹m cÓ ÇÎnh ho¥c dÀn dÀn phát sinh 
trÜng hà tích tø làm sÜng gan, lách là triŒu chÙng ban ÇÀu 
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cûa bŒnh viêm gan, viêm tøy tång, rÓi loån tiêu hóa, chán 
æn, bøng trÜ§ng, Ìa nhão. 
 
can ung : (027) 
 Là bŒnh can uÃt hóa hÕa nhiŒt Ç¶c thành ung Ç¶c 
do can Ç©m bÃt hòa, do æn béo b° qúa mÙc, thÃp nhiŒt 
trùng tích Ù k‰t ho¥c té ngã làn huy‰t Ù k‰t ª gan. 
 a-Do tång can uÃt k‰t, có dÃu hiŒu Çau âm Ì sÜ©n 
phäi gia tæng dÀn không n¢m nghiêng bên phäi ÇÜ®c, 
giäm hô hÃp, phát sÓt, s® lånh. 
 b-Do Ç©m hÕa, bŒnh phát tri‹n chÆm, không có 
dÃu hiŒu phát sÓt. 
 c-Do huy‰t Ù, Çau nhiŠu vùng gan, không phát 
sÓt, gan sÜng to dÀn, bøng cæng trÜ§ng, sút cân nhanh, 
cuÓi cùng gan hóa mû mŠm, không ch»a kÎp th©i Ç‹ v« 
mû có mÀu cà phê, hôi thÓi, th° ra máu mû, ho¥c Çau 
bøng cÖn d» d¶i, Çåi tiŒn ra máu, là dÃu hiŒu hÜ thoát 
nguy hi‹m. 
 
cänh ung : (028) 
 M¶t loåi nh†t phát ra ª hai bên c°, dÜ§i hàm, 
dÜ§i tai và dÜ§i má. Do phong nhiŒt Ç¶c ho¥c phong 
thÃp Ç©m ûng trŒ ª hai Kinh Thi‰u dÜÖng và DÜÖng 
Minh, thÜ©ng g¥p ª trÈ em, có dÃu hiŒu phát sÓt, s® lånh 
,cÙng Çau vùng c° gáy, nh†t dÀn dÀn sÜng ÇÕ thành mû, 
nh†t v« mû là khÕi. 
 
Cao lâm : (029) 
 Ti‹u Çøc tr¡ng nhÜ nÜ§c vo gåo ho¥c váng m«, 
ti‹u không thông, nóng rát Çau thu¶c th¿c chÙng, không 
nóng Çau thu¶c hÜ chÙng. 
 a-Th¿c chÙng do thÃp nhiŒt k‰t Ç†ng ª bàng 
quang không khí hóa ÇÜ®c dÎch chÃt thành váng m«. 
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 b-HÜ chÙng do thÆn hÜ không bi‰n hóa dÎch chÃt 
thành váng m«. 
 
cÃm khÄu lÎ : (30) 
 Không thi‰t æn uÓng, æn vào ói ra gay, vùng trung 
quän và ng¿c bí, ÇÀy khó chÎu, chÃt lÜ«i ÇÕ, rêu vàng 
nh§t. 
 a-Do thÃp nhiŒt tà Ç¶c nung nÃu k‰t tø ª ru¶t làm 
t°n thÜÖng vÎ khí và vÎ âm. 
 b-Do Tÿ vÎ t°n thÜÖng chÙc næng hóa giáng làm 
nghën t¡c. 
 
cân anh ( bÜ§u gân c° ) : (031) 
 Vùng gân måch ª c° n°i to ch¢ng chÎt nhÜ con 
giun do tÙc giÆn t°n thÜÖng can hóa hÕa ÇÓt âm huy‰t. 
 
cân lÜu : (032) 
 M¶t loåi bÜ§u hình nh†n ÇÕ tía, có gân xanh 
ch¢ng chÎt ngo¢n ngoèo n°i lên nhÜ con giun ª b¡p chân 
, c° chân tay, theo tây y là bŒnh tïnh måch giãn bÎ gÃp 
khúc. 
 
cân nuy : (033) 
 Màng gân mÃt nuôi dÜ«ng làm co gân, xŒ dái 
không co låi ÇÜ®c, Ç¡ng miŒng, do can khí nhiŒt, can âm 
hÜ t°n, hao t°n thÆn tinh qúa mÙc. 
 
cân sán : (034) 
 Co rút gân b¶ sinh døc làm teo, Çau, ngÙa, sÜng 
có mû, khi ti‹u có chÃt nhÀy tr¡ng do can kinh thÃp nhiŒt 
và do lao thÜÖng phòng thÃt. 
 
cân tí : (035) 
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 Gân måch co rút làm Çau xÜÖng kh§p do phong 
hàn thÃp tà gây nên. 
 
cÃp hoàng : (036) 
 Kh¡p mình ÇŠu n°i mÀu vàng bóng rÃt nhanh, sÓt 
cao, phiŠn khát, ng¿c ÇÀy, bøng trÜ§ng, hôn mê, nói 
säng, Ç° máu cam, Çåi tiŒn ra máu, n°i ban chÄn, lÜ«i ÇÕ 
tía khô, rêu vàng.. do tÿ vÎ tích nhiŒt Ç¶c månh nung nÃu 
hao tân dÎch phåm doanh huy‰t vào tâm bào. 
 
cÃp kinh phong : (037) 
 Phát bŒnh nhanh, sÓt cao, m¥t ÇÕ, hôn mê, co 
giÆt, m¡t tr®n ngÜ®c, nghi‰n ræng sùi b†t mép, Ç©m 
trong h†ng khò khè..làm ra bŒnh viêm não, màng não.. 
do ngoåi cäm løc dâm ho¥c s® hãi Ç¶t ng¶t, ho¥c Ç©m 
tích trŒ. 
 a-Do cäm løc dâm, có dÃu hiŒu sÓt nóng. 
 b-Do s® hãi, có dÃu hiŒu khi ngû hay giÆt mình 
khóc, sÓt không cao. 
 c-Do Ç©m tích trŒ, có dÃu hiŒu bøng Çau trÜ§ng, 
Çåi tiŒn bí, phân hôi kh¡m, mºa nÜ§c chua. 
 
chân tâm thÓng : (038) 
 Là cÖn Çau th¡t tim, có dÃu hiŒu Çau th¡t vùng 
trÜ§c tim ng¿c khi‰n cho khó chÎu, b¿c tÙc, vã mÒ hôi, 
môi tím tái, chân tay lånh, khác v§i bŒnh hå tâm thÓng là 
Çau vÎ quän tØ mÕm xÜÖng Ùc trª xuÓng. 
 
chi Äm : ( 039) 
 Là bŒnh thu¶c Ç©m do thûy khí Ù Ç†ng vùng 
hung cách, ho¥c do vÎ quän xông lên ph‰, khi‰n ph‰ khí 
không giáng nên vùng hung cách bÎ trª ngåi làm thành 
suyÍn, thª ng¡n hÖi, n¢m xuÓng không thª ÇÜ®c, m¥t 
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phù, thu¶c chÙng ph‰ khí thûng mãn tính hay bŒnh tâm 
ph‰ mãn tính. 
 
chi nghÎch ( chân tay gía lånh ) : (040)  
 Chân tay lånh tØ bàn tay t§i khu›u tay và tØ bàn 
chân Ç‰n ÇÀu gÓi do m¶t trong hai chÙng : 
 a-Hàn chÙng : do âm hàn n¶i thÎnh, dÜÖng suy, 
có dÃu hiŒu s® lånh, chÃt lÜ«I nhåt, tiêu chäy ra nÜ§c 
trong. 
 b-NhiŒt chÙng : do nhiŒt tà thÎnh làm trª ngåi 
dÜÖng khí ra tay chân, có dÃu hiŒu bøng nóng rát, khát 
nÜ§c, tâm phiŠn, có th‹ hôn mê nói säng, chÃt lÜ«i ÇÕ 
tía. 
   
CH´NH THÑY : (041) 
 Là loåi bŒnh phù thûng toàn thân, có dÃu hiŒu 
bøng ÇÀy, suyÍn, nguyên nhân do tÿ thÆn dÜÖng hÜ, thûy 
Ù Ç†ng ª ng¿c bøng håi ph‰ là ng†n, tÿ thÆn là gÓc. 
 
CHÚ H� : (042) 
 Là bŒnh iä chäy nhÜ nÜ§c do hai nguyên nhân : 

a-Tÿ vÎ hÜ nhÜ®c : Có dÃu hiŒu thân th‹ suy 
nhÜ®c,vô l¿c, bøng khó chÎu, chán æn, bi‰ng nói. 

b-Thº nhiŒt xâm nhÆp :Có dÃu hiŒu sÓt cao vŠ 
chiŠu, có mÒ hôi ho¥c không, khát nÜ§c, ti‹u nhiŠu, sÓt 
dai d£ng không dÙt, gÀy còm, mÃt sÙc, mŒt mÕi. 
 
CHUY”N BàO : (043) 
 NgÜ©i có thai Çi ti‹u không thông do bàng quang 
bÎ ép cæng trÜ§ng bøng dÜ§i có cäm giác hÖi Çau tÙc, 
nguyên nhân trung khí bÃt túc. 
 
C– LãNH : (044) 
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 Hàn khí ª låi trong kinh låc tång phû nào lâu làm 
bŒnh hàn Äm, hàn thÃp khi‰n vùng bøng, vùng rÓn Çau 
lånh, mºa dãi trong, kh§p xÜÖng co rút Çau, lånh chân 
tay, do tÿ dÜÖng hÜ y‰u. 
C– Hà : (045) 
 BŒnh thu¶c trÜ©ng vÎ, có dÃu hiŒu Çåi tiŒn trÜ§c 
r¡n sau nhão, ho¥c lÅn l¶n do hàn khí k‰t tø ª ru¶t. 
 
C˜ H¸NH THÐ : (046) 
 BŒnh nh†t m†c ª vùng b¡p v‰ g†i là c°, m†c ª 
b¡p chân g†I là hïnh. Có mû thÃu vào xÜÖng, thoåt tiên 
r¡n ch¡c to b¢ng ÇÀu ngón tay, mÀu da không thay Ç°I, 
sau mû mŠm lÃn vào xÜÖng khó v« mû, nguyên nhân do 
hàn thÃp ngÜng k‰t ho¥c tình chí uÃt k‰t, can tÿ suy, khí 
trŒ Ç©m ngÜng. 
 
C–C ñ�N : (047) 
 M¶t loåi bŒnh vàng da do æn uÓng không ÇiŠu 
Ç¶, Çói no thÃt thÜ©ng, thÃp trŒ và th¿c trŒ gây nên, có 
dÃu hiŒu æn vào thÜ©ng chóng m¥t, phiŠn mu¶n, bao tº 
khó chÎu, ÇÀy bøng, Çåi tiŒn nhão, ti‹u thông, mình m¥t 
vàng. 
 
C–T CHÐNG :(048) 
 NhiŒt khí tØ trong xÜÖng phát ra do chÙng âm hÜ 
triŠu nhiŒt, kèm theo ra mÒ hôi tr¶m, m¶t trong nh»ng 
triŒu chÙng lao ph°i nên còn g†i là cÓt chÜng lao nhiŒt. 
 
C–T LAO : (049) 
 BŒnh lao kh§p xÜÖng, phát ra ª lÙa tu°i nhi ÇÒng 
do tiŠn sº có bŒnh lao håch, thÜ©ng phát ra ª c¶t sÓng, 
hông, gÓi, c° chân cuÓi cùng Ç‰n kh§p vai, khu›u, c° 
tay, nguyên nhân do tiên thiên bÃt túc ho¥c do bŒnh lâu 
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suy t°n thÆn khi‰n cÓt tûy bÎ r‡ng, ngoåi tà có cÖ h¶i 
xâm nhÆp, tr†c Ç©m ngÜng tø hay do va chåm t°n 
thÜÖng không hay bi‰t, m¶t th©i gian m§i n°i sÜng 
trÜ§ng không r¡n ch¡c rÒi v« mû tr¡ng nhÜ bã ÇÆu khó 
liŠn miŒng, kèm theo thân th‹ gÀy còm dÀn, y‰u §t, triŠu 
nhiŒt, ra mÒ hôi tr¶m.. 
 
C–T L�U : (050) 
 M¶t loåi bÜ§u © xÜÖng do thÆn khí suy kém, bÎ 
hàn tà và huy‰t Ù gây nên, bÜ§u såm Çen r¡n nhÜ Çá n°i 
gò ng†n bám vào xÜÖng không di chuy‹n. 
 
C–T NUY : (051) 
 M¶t trong chÙng nuy (teo), có dÃu hiŒu vai lÜng 
mŠm y‰u khó ÇÙng th£ng, chân vô l¿c ÇÙng không 
v»ng, da såm Çen, ræng khô, nguyên nhân do nhiŒt thÎnh 
làm t°n thÜÖng âm dÎch, hay do mŒt nh†c kéo dài, thÆn 
tinh suy kém, thÆn hÕa cang thÎnh làm khô xÜÖng tûy. 
 
C–T TÝ : (052) 
 ChÙng bŒnh do khí huy‰t không Çû, tà khí xâm 
nhÆp làm t°n thÜÖng cÓt tûy, làm Çau nhÙc xÜÖng, mình 
n¥ng, cäm giác tê dåi, chân tay n¥ng nŠ khó cº Ç¶ng. 
 
C÷ NHÐ®C NGÐ LÂN : (053) 
 BŒnh da khô Çóng vÄy mÀu sÆm nhÜ vÄy cá do Ù 
huy‰t trong cÖ th‹ thÜ©ng g¥p ª ngÜ©i cÖ th‹ gÀy còm, 
nhìn cûng måc có mÀu xanh tÓi. 
 
C÷ TÝ : (054) 
 CÖ nhøc tê dai, ê mÕi, vô l¿c, ra mÒ hôi, do 
phong hàn thÃp tà xâm phåm cÖ nhøc. 
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CÐ÷NG K´NH : (055) 
 Do sÓt nhiŒt qúa Ç¶ xuÃt hiŒn triŒu chÙng uÓn 
ván, cÃm khÄu, mình nóng chân lånh, khi s® lånh thì ÇÀu 
phát nóng, m¥t m¡t ÇÕ, c° gáy cÙng ÇÖ, chÌ có ÇÀu là l¡c 
lÜ. Nguyên nhân do løc dâm xâm nhÆp hóa phong hÕa 
nhÜ chÙng DÜÖng minh nhiŒt thÎnh dÅn Ç¶ng can phong 
ho¥c Tâm doanh nhiŒt thÎnh dÅn Ç¶ng can phong, ho¥c 
nhiŒt thÎnh thÜÖng âm, ho¥c dùng lÀm thuÓc hãn, hå, th° 
cÛng có th‹ làm ra bŒnh kính (co cÙng). 
 
CÐ©NG TRUNG : (056) 
 DÜÖng vÆt vô c§ cÜÖng cÙng kéo dài, không 
mŠm nhÜ bình thÜ©ng, tinh dÎch ti‰t ra, kèm theo dÃu 
hiŒu ti‹u nhiŠu, môi miŒng khô, nguyên nhân do tình døc 
qúa Ç¶, mŒnh môn hÕa Ç¶ng, âm hÜ dÜÖng cang. 
 
C±U NHI�T THÐ÷NG ÂM : (057) 
 Là bŒnh nóng kéo dài thÜÖng t°n phÀn âm: 
 a-N‰u ph‰ t°n thÜÖng : có dÃu hiŒu h†ng khô khát, ho 
không Ç©m, lÜ«i ÇÕ khô, måch sác. 
b-N‰u can thÆn t°n thÜÖng : thûy không nuôi m¶c, hÜ 
phong n¶i Ç¶ng, có dÃu hiŒu miŒng khô, lÜ«i ráo, chân 
tay run rÄy, hÒi h¶p, mŒt mÕi, tai Çi‰c, lÜ«i rung, lÜ«I ÇÕ 
không rêu. Måch t‰ sác vô l¿c, thÜ©ng g¥p ª giai Çoån 
cuÓi cûa bŒnh nhiŒt, th©i kÿ s¡p bình phøc. 
 
 

D 
 
D� ñ“ : (058) 
 BŒnh không Çêm liên tøc không dÙt cûa trÈ em, 
do 2 nguyên nhân : 
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 a-Tÿ lånh : Có dÃu hiŒu s¡c m¥t tr¡ng xanh, tay 
bøng lånh Çau, co lÜng và kêu khóc, không thi‰t æn bú. 
 b-Tâm nhiŒt : S¡c m¥t ÇÕ, tay, bøng Ãm, hÖi trong 
miŒng nóng, s® ánh sáng Çèn, Ü«n ngÜ©i mà khóc. 
 
D� MANH = quáng gà ( 059) 
 TÓi Ç‰n m¡t l© m© trông không rõ, do tÿ vÎ hÜ 
y‰u dÅn Ç‰n can huy‰t hÜ hoåi, thÆn âm bÃt túc. 
 
DI NI�U=Çái dÀm : (060) 
 Trong giÃc ngû mê thÃy Çi ti‹u tiŒn, nguyên nhân 
do thÆn khí bÃt túc, khí cÖ bàng quang hÜ y‰u, thiên vŠ 
hàn nÜ§c ti‹u tr¡ng trong, thiên vŠ nhiŒt nÜ§c ti‹u vàng 
khai. 
 
DI TINH : (061) 
 Khi ngû mà xuÃt tinh g†i là di tinh, khác v§I ban 
ngày vô c§ xuÃt tinh g†I là hoåt tinh. Nguyên nhân : 

a- Do tâm thÆn bÃt giao, có dÃu hiŒu chóng m¥t, hÒi 
h¶p, mŒt mÕi, nÜ§c ti‹u ít mÀu vàng.  

b- Do tÜ§ng hÕa bÓc månh, có dÃu hiŒu dÜÖng vÆt 
dÍ cÜÖng cÙng, miŒng khô lÜ«I ÇÕ, chóng m¥t, 
hoa m¡t, tai ù, lÜng mÕi. 

c- Do thÆn khí không bŠn, có dÃu hiŒu s¡c m¥t tr¡ng 
nh®t, tinh thÀn ûy mÎ, dÍ xuÃt tinh, mÕi lÜng, 
måch trÀm nhÜ®c. 

d- Do thÃp nhiŒt hå chú : có dÃu hiŒu miŒng Ç¡ng, 
ti‹u tiŒn ÇÕ, rêu lÜ«I vàng nh§t. 

 
DÎCH L� : (062) 
 BŒnh truyŠn nhiÍm do th‹ chÃt vÓn y‰u ho¥c do 
nhiÍm Ç¶c th¿c phÄm nÜ§c uÓng, lÃn sâu vào trÜ©ng vÎ, 
phát bŒnh nhanh, nguy kÎch, Ç¶t nhiên sÓt cao, run rÄy, 



 122 

khát, Çau th¡t bøng, Çåi tiŒn nhiŠu lÀn liên tøc ra mû máu 
dính Ç¥c, nôn mºa l®m gi†ng, Çôi khi n°i ban chÄn. 
 
DÎCH UNG : (063) 
 Loåi ung nh†t ° gà phát ra ª nách, có 2 loåi : 

a-thu¶c dÜÖng chÙng : sÜng cÙng ÇÕ Çau do can 
tÿ huy‰t nhiŒt ª kinh tâm, tâm bào, khi mŠm là lúc mÜng 
mû. 

b-thu¶c âm chÙng : n‰u dÀn dà m§i sung cÙng, 
da không có v‰t ÇÕ, không Çau quá, chÌ sÓt nhË, lâu m§i 
v« mû, do khí uÃt trŒ ª can tÿ. 
 
DU PHONG : (064) 
 BŒnh phong cÃp tính thÜ©ng g¥p ª trÈ em, có 
dÃu hiŒu môi miŒng, mi m¡t, quanh tai, ng¿c, bøng, lÜng 
, mu bàn tay.. n°i sÜng mäng ÇÕ to, nóng rát ngÙa, kèm 
theo phát sÓt, Çau bøng, nôn mºa, tiêu chäy ho¥c bí Çåi 
tiŒn. BŒnh phát tØ lÜng bøng ra tay chân là thuÆn, tØ tay 
chân vào lÜng bøng là nghÎch. Nguyên nhân do tÿ ph‰ 
táo nhiŒt, vŒ khí bi‹u bì không bŠn nên phong tà xâm 
nhÆp làm ûng trŒ khi‰n doanh phÆn không ÇiŠu hòa, 
ho¥c dÎ Ùng bªi thÙc æn. 
 
DÐ÷NG ñÁN : (065) 
 BŒnh bi‹u hÜ cûa Thái dÜÖng kinh, có dÃu hiŒu 
kém æn, âm hÜ sinh n¶i nhiŒt, phát sÓt, hÖi s® lånh, t¿ ra 
mÒ hôi, tâm phiŠn, ti‹u tiŒn luôn, Çau gót chân.., bŒnh 
này Çông y ch»a b¢ng DÜÖng Çán thang còn g†i là qu‰ 
chi thang, cho nên tên bŒnh Ç¥t b¢ng tên thuÓc ÇiŠu trÎ. 
 
DÐ÷NG GI�N : (066) 
 BŒnh nhân khÕe månh t¿ nhiên lên cÖn Ç¶t ng¶t 
té ngã kêu ré lên, co giÆt sùi b†t mép, ræng nghi‰n ch¥t, 
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m¡t tr®n ngÜ®c, mình nóng, måch huyŠn, có tên g†i khác 
là cÃp kinh phong. 
 
DÐ÷NG HOàNG : (067) 
 BŒnh vàng da cÃp tính, có dÃu hiŒu sÓt nóng 
lånh, da m¥t vàng sáng, miŒng Ç¡ng khô, muÓn ói, bøng 
ÇÀy, bí Ìa, nÜ§c ti‹u ÇÕ ÇÆm, chÃt lÜ«i ÇÕ, rêu vàng nh§t, 
måch huyŠn sác.. 
 
DÐ÷NG HÐ : 
 M¶t loåi bŒnh thi‰u dÜÖng, có dÃu hiŒu m¥t tr¡ng 
nh®t, chân tay không Ãm, dÍ ra mÒ hôi, Çi cÀu phân 
laõng, nÜ§c ti‹u trong tr¡ng, môi miŒng nhåt vô vÎ, lÜ«i 
nhåt, rêu tr¡ng nhuÆn, måch hÜ nhÜ®c. 
 
DÐ÷NG HÐ ÂM THÎNH : 
 Là bŒnh thÆn dÜÖng hÜ, bên trong hàn thÎnh, 
không sÜªI Ãm ÇÜ®c tång phû làm chân tay lånh, s® lånh, 
Ìa chäy, phù thûng, måch trÀm, vi. 
 
DÐ÷NG HÐ PHÁT NHI�T : 
 Do tÿ vÎ hÜ nhÜ®c dÜÖng khí vÜ®t ra ngoài, n¶i 
thÜÖng phát nhiŒt, sÓt ra mÒ hôi vào bu°i sáng, s® gió, 
mŒt mÕi, bi‰ng nói, måch phù Çåi vô l¿c ho¥c t‰ nhÜ®c. 
 
DÐ÷NG HÐ NGO�I HàN : 
 Là khí hÜ ho¥c MŒnh môn hÕa kém không giúp tÿ 
thÆn dÜÖng chuy‹n hóa dinh dÜ«ng làm Ãm tång phû 
nên nhiŒt næng không Çû, vŒ khí không bŠn, tuÀn hoàn 
kém làm cÖ th‹ lånh dÍ bÎ ngoåi cäm. 
 
DÐ÷NG HÐ THÑY PHI�M : 
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 Là bŒnh thûy thûng mån tính do tÿ thÆn dÜÖng 
hÜ, vì tÿ chû vÆn hóa thûy thÃp, thÆn chû bài ti‰t dÎch 
thûy, có dÃu hiŒu phù thûng toàn thân, tØ lÜng trª xuÓng 
phù thÃy rõ, Çái sÈn ít, bøng ÇÀy trÜ§ng, phân long nát, 
lÜ«i tr¡ng trÖn rêu nhåt, do viêm thÆn mån tính ho¥c suy 
tim. 
 
DÐ÷NG THÑY : 
 M¶t loåi bŒnh thûy thûng do chÙc næng ph‰ 
không giáng thûy, có dÃu hiŒu nºa ngÜ©I trên phù thûng 
trÜ§c, da ÇÕ vàng, bí Çåi tiŒn, khát nÜ§c, th¿c chÙng cÃp 
tính. 
 
DÐ÷NG TH± : 
 Do lao Ç¶ng mŒt nh†c dÜ§i n¡ng g¡t bÎ cäm 
nhiÍm khí viêm nhiŒt làm ra chÙng thÜÖng thº, có dÃu 
hiŒu sÓt cao, khát, tâm phiŠn, vã mÒ hôi, rêu lÜ«i vàng 
khô, måch hÒng sác. 
 
ñÁI DÐ÷NG : 
 Còn g†i là Cách dÜÖng, thu¶c chân hàn giä nhiŒt, 
có dÃu hiŒu hÜ hàn ª hå tiêu xông lên trên thì nóng, 
khi‰n hÖi thª gÃp, mŒt mÕi, nói không ra hÖi, chóng m¥t, 
hÒi h¶p, nÜ§c ti‹u trong, Çåi tiŒn long nhão, rêu lÜ«i Çen 
nhuÆn, bŒnh tình nghiêm tr†ng. 
 
 

ñ 
 
ñ�I C–T KHÔ C�O : 
 XÜÖng khô khan thi‰u dinh dÜ«ng, cÖ nhøc teo 
chÌ còn da b†c xÜÖng do thi‰u dinh dÜ«ng. 
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ñ�I ñ„U ÔN : 
 M¶t loåi bŒnh th©i khí phong ôn tà Ç¶c xâm 
phåm ph‰ vÎ, có dÃu hiŒu m¥t sung ÇÕ ho¥c Çau sung c° 
h†ng, n¥ng hÖn có th‹ Çi‰c tai cÃm khÄu, hôn mê nói 
säng. 
Khác v§i bŒnh Hà mô ôn có dÃu hiŒu c° gáy sung to toä 
lên ÇÀu và m¥t trông nhÜ hàm ‰ch. 
 
ñ�I K�T HUNG : 
 TØ bŒnh løc dâm còn ª bi‹u do ch»a sai lÀm dùng 
phép hå nên xuÃt hiŒn dÃu hiŒu bøng dÜ§i r¡n mà Çau 
không dám Çøng vào ÇÜ®c. 
 
ñ�I NøC : 
 BŒnh chäy máu mÛi Ò åt, miŒng, mÛi, m¡t tai có 
th‹ cÛng ra máu nguyên nhân do huy‰t nhiŒt Çi càn ho¥c 
khí hÜ không gi» ÇÜ®c huy‰t. 
 
ñ�I QUY�T : 
 M¶t bŒnh thu¶c chÙng phong (can phong n¶i 
Ç¶ng), ngã læn hôn mê bÃt tÌnh. 
Khác v§i bŒnh thu¶c chÙng quy‰t, cÛng ngã læn bÃt tÌnh 
nhÜng không bao lâu tÌnh táo låi ngay nhÜ không có gì. 
 
ñAN ñ¶C : 
 M¶t loåi bŒnh nhiŒt Ç¶c cÃp tính ngoài da ÇÕ nhÜ 
son, phát ra ª b¡p chân m¥t, tØng mäng sÜng ÇÕ gò cao 
có b© nét rõ rŒt, bŠ m¥t trÖn bóng, s© cÙng ch¡c, k‰ cÆn 
nÖi Çau có n°i håch, kèm theo sÓt cao, rét run, nhÙc ÇÀu, 
Çau kh§p, nguyên nhân do huy‰t phÆn nhiŒt phát ra da,  
ho¥c da bÎ xây xÜ§c nhiÍm Ç¶c. 
 
ñ�O HãN : 
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 Ban Çêm ngû ra mÒ hôi do âm hÜ n¶i nhiŒt ÇÄy 
mÒ hôi ra ngoài. 
 
ñ„U GIAO : 
 ñÀu bÎ lúc l¡c do nhiŠu nguyên nhân : 
 a-Do Ç©m hÕa uÃt dÅn Ç¶ng can phong làm l¡c 
ÇÀu hoa m¡t, Çi‰c tai, Çau cÙng c° gáy. 
 b-Do DÜÖng minh th¿c nhiŒt dÅn Ç¶ng can 
phong làm sÓt cao, m¥t ÇÕ, Çau bøng, táo bón, ng¿c 
bøng phiŠn táo.. 
 c-Can thÆn bÃt túc  do tu°i già hay sau khi Óm 
dÆy, khí huy‰t hÜ nhÜ®c thành hÜ phong n¶i Ç¶ng, ÇÀu 
thÜ©ng lúc l¡c . 
 
ñ„U PHONG : 
 Là bŒnh Çau ÇÀu kéo dài không khÕi, vì lúc có lúc 
không, khi xúc Ç¶ng là Çau ÇÀu kÎch liŒt lan tÕa ra chân 
mày, con ngÜÖi, m¡t tÓi sÀm, da ÇÀu tê dåi, không ngÄng 
ÇÀu lên ÇÜ®c, nguyên nhân do : 
 a-Phòng hàn xâm phåm kinh låc ª ÇÀu. 
 b-ñ©m dãi phong hÕa làm Ù trŒ khí huy‰t kinh 
låc. 
 
ñ„U TH–NG : 

Là bŒnh Çau ÇÀu thÜ©ng g¥p, do nhiŠu nguyên 
nhân : 

a-Do phong, có thêm dÃu hiŒu co giÆt, hoa m¡t, 
chóng m¥t, s® gió, ra mÒ hôi. 

b-Do nhiŒt, có thêm dÃu hiŒu sÓt cao, m¥t ÇÕ, 
tâm phiŠn, khát, nhiŠu mÒ hôi. 

c-Do hàn, có dÃu hiŒu co cÙng, s® lånh. 
d-Do thÃp, có thêm dÃu hiŒu ÇÀu n¥ng nŠ nhÜ bÎ 

bó ch¥t, n¥ng, chân tay mÕi, mình nhiŒt khó chÎu. 
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e-Do Çàm, có thêm dÃu hiŒu chóng m¥t, hoa 
m¡t, l®m gi†ng, buÒn nôn. 

f-Do khí hÜ, có thêm dÃu hiŒu Çau liên mien, làm 
viŒc nhiŠu thì Çau nhiŠu, mÕi mŒt, Çoän hÖi. 

g-Do huy‰t hÜ, có thêm dÃu hiŒu Çau vùng trán, 
Çau nhiŠu vŠ chiŠu, kèm theo hÒi h¶p, s® sŒt, choáng 
váng. 

h-Do chÙng can quy‰t ÇÀu thÓng. 
i-Do Ù huy‰t ÇÀu thÓng. 
j-Do lôi ÇÀu phong.. 

 
ñ„U TR†NG : 
 Là bŒnh n¥ng ÇÀu, nguyên nhân do : 
 a-Ngoåi cäm thÃp, có thêm dÃu hiŒu bi‹u chÙng 
c° gáy Çau nhÙc. 
 b-ñàm thÃp nghën trª, có thêm dÃu hiŒu choáng 
váng, l®m gi†ng buÒn nôn, bi‰ng æn, ÇÀy tÙc hông sÜ©n 
bøng, chân tay mÕi. 
 c-Khí huy‰t hÜ y‰u. 
 d-Th¿c nhiŒt ª kinh DÜÖng minh. 
 
ñÔNG ÔN : 
 Là bŒnh nhiŒt do khí hÆu thÃt thÜ©ng mùa Çông, 
có dÃu hiŒu Çau ÇÀu, không mÒ hôi, phát sÓt, hÖi s® rét, 
khát, mÛi nghËt khô ho¥c chäy nÜ§c mÛi, ho khí nghÎch, 
h†ng khô, Ç©m k‰t, måch sác, rêu lÜ«i tr¡ng chuy‹n sang 
vàng, bŒnh diÍn ti‰n chäy mÒ hôi, sÓt không lui, khát, ho 
khan, s® nóng, Çau sÜ©n, måch sác, lÜ«i ÇÕ, rêu vàng 
khô, bŒnh truyŠn bi‰n nhÜ bŒnh phong ôn. 
 
ñ©M  …M : 
 Là loåi bŒnh do thûy Äm gây nên, phân biŒt 2 loåi  
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 a-HÜ chÙng : Có dÃu hiŒu sÜ©n ng¿c ÇÀy tÙc, 
bøng kêu óc ách, nôn mºa dãi trong, chóng m¥t, hÒi 
h¶p, hÖi ng¡n, gÀy, nguyên nhân do tÿ thÆn dÜÖng hÜ 
không chuy‹n hóa, dÜ«ng trÃp hóa thành Çàm ª trÜ©ng 
vÎ. 

b-Th¿c chÙng : Có dÃu hiŒu vùng vÎ quän ÇÀy, 
cÙng nghën, sau khi tiêu chäy låi bÎ ÇÀy cÙng do thûy Äm 
Ù Ç†ng ª trÜ©ng vÎ, ru¶t kêu óc ách. 
 
ñ©M BAO : 

Do chÙng Ç©m hÕa lÜu trú phát sinh khÓi b†c 
dÜ§i lÜ«i, bŠ m¥t sáng trÖn, mŠm, mÀu vàng, bên trong 
chÙa niêm dÎch nhÜ tròng tr¡ng trÙng, tê Çau chung 
quanh, sÜng to änh hÜªng t§i æn uÓng và phát âm. 
 
ñ©M H½A : 
 Vùng c° và sau tai hay dÜ§I nách có håch Çàm 
cÙng không di chuy‹n, rêu lÜ«I vàng, måch huyŠn hoåt, 
nguyên nhân do can hÕa Ç©m uÃt. 
 
ñ©M KHÁI : 
 Loåi bŒnh thÜ©ng g¥p nhÜ viêm ph‰ quän mån 
tính, ph‰ khí thûng, co th¡t khí quän, có dÃu hiŒu ng¿c 
khó chÎu, ho n¥ng Çøc, dÍ khåc Ç©m, kém æn, rêu lÜ«I 
tr¡ng nh®t, måch phù hoåt, nguyên nhân do Ç©m thÃp 
tích chÙa trong ph‰. 
 
ñ©M MÊ TÂM KHI�U : 
 BŒnh thÜ©ng g¥p nhÜ trúng phong hôn mê, viêm 
não NhÆt Bän, chäy máu não, Çiên giän, có dÃu hiŒu 
h†ng vÜ§ng Çàm, ng¿c khó chÎu, š thÙc mÖ hÒ, hôn mê, 
rêu lÜ«i tr¡ng nh®t, måch hoåt. 
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ñ©M NGÐ®C : 
 Là bŒnh sÓt rét n¥ng, nóng nhiŠu, lånh ít, Çau ÇÀu 
chóng m¥t, nhiŠu Çàm, n¥ng có th‹ hôn mê co giÆt, 
måch huyŠn hoåt. 
 
ñ©M T´CH : 
 Nguyên nhân do Ç©m ngæn khí trŒ, thÃp tr†c 
ngÜng tø trong hung cách, có dÃu hiŒu hung cách Çau 
âm Ì, ho khåc không ra Çàm mà nh° ra dãi dính nh§t, 
nuÓt vào c° cäm thÃy vÜ§ng, chóng m¥t hoa m¡t, bøng 
có khÓi cÙng r¡n. 
 
ñ©M TRŸ PH� L�C : 
 Ph‰ nhiÍm tà khí mÃt chÙc næng ph6n giäi tân 
dÎch nên tích tø chÃt dÎch thành Çàm t¡c nghën gây bŒnh 
suyÍn, ho nguyên nhân do Ç©m nhiŒt ho¥c Ç©m thÃp trª 
ph‰. 
 
ñŸM TH�C : 
 Là loåi bŒnh th¿c chÙng, có dÃu hiŒu ng¿c bøng 
ÇÀy tÙc, Çau dÜ§I sÜ©n, miŒng Ç¡ng khô, Çau hai bên 
thái dÜÖng và Çuôi m¡t trên ÇÜ©ng kinh Çªm do Çªm khí 
không thông. 
 

E 
 
� : 
 Tròng Çen m¡t phû m¶t l§p màng làm trª ngåi thÎ 
l¿c. 
 
� CÁCH : 
 ThÜ©ng g¥p trong bŒnh ung thÜ bao tº, th¿c 
quän, hËp môn vÎ hay môn vÎ bÎ co th¡t làm vÜ§ng (‰) khi 
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nuÓt gây ti‰ng nÃc, nghËn nÖi hung cách (cách), bªi uÓng 
rÜ®u, thÙc æn cay nóng, cÙng khó tiêu, không chuy‹n hóa 
ÇÜ®c bi‰n thành Çàm tích, ho¥c Üu tÜ uÃt giÆn, do các 
nhuyên nhân sau : 
 a-ñàm khí ngæn trª : Có dÃu hiŒu nuÓt bÎ vÜ§ng, 
hung cách nghën ÇÀy Çau âm Ì, phân khô, miŒng h†ng 
khô. 
 b-Huy‰t Ù k‰t : Có dÃu hiŒu Çau hung cách nhÜ 
dùi Çâm, æn vào ói ra, uÓng nÜ§c cÛng khó nuÓt, Çåi tiŒn 
táo phân dê, Çen khô, mºa Ç©m dãi huy‰t tím. 
 c-DÜÖng khí hÜ : Có dÃu hiŒu æn uÓng không 
xuÓng, s¡c m¥t tr¡ng, §n lånh, hÖi thª ng¡n, nh° ra dãi 
trong, m¥t phù, chân thûng, bøng trÜ§ng. 
 
 

G 
 
GI�I TμNH : 
 BŒnh vŠ m¡t bÎ Çøc thûy tinh th‹, tròng Çen xuÃt 
hiŒn màng do hÕa nhiŒt xông lên. 
 
GIAO TRÐ©NG : 
 ñåi ti‹u tiŒn lÅn l¶n, iä ra nÜ§c, Çái ra nÜ§c phân. 
BŒnh xäy ra sau khi âm Çåo và bàng quang bÎ t°n thÜÖng 
liên quan Ç‰n tr¿c trÜ©ng bÎ l‡ rò. 
 
GIÁP CHI UNG : 
 BŒnh ung nh†t m†c ª nách thu¶c dÜÖng chÙng, 
có dÃu hiŒu sÜng ÇÕ, r¡n, Çau Ç¶t ng¶t kèm sÓt nóng rét, 
do can tÿ huy‰t nhiŒt ho¥c kinh tâm và tâm bào bÎ phong 
nhiŒt. 
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GI�T …M : 
 Ngoài bi‹u nÜ§c Ù Ç†ng dÜ§i da, Çau kh¡p ngÜ©I, 
phù thûng n¥ng, ho suyÍn, do suy tim ho¥c viêm thÆn. 
 
GI–C CUNG PH�N TRÐ÷NG : 
 BŒnh ÇÀu gáy cÙng ÇÖ, lÜng cong vŠ phía sau 
nhÜ cánh cung, thÜ©ng g¥p trong bŒnh kinh phong, phá 
thÜÖng phong, là nguyên nhân dÅn Ç‰n viêm não, màng 
não. 
 
GI�I S· : 
 BŒnh nghi‰n ræng trong khi ngû do vÎ nhiŒt hay 
do giun sán.  
 
 

H 
 
 
Hà Tø: 
 BŒnh thu¶c Måch Nhâm cûa phø n», có dÃu hiŒu 
dÜ§i rÓn tø khÓi cÙng di chuy‹n, qu¥n Çau. 
 
H� BÁCH : 
 BŒnh qu¥n Çau bøng muÓn Çi cÀu gÃp, nhÜng Çi 
không ÇÜ®c. 
 
H� CƒP TH�N ÂM : 
 BŒnh tâm hÕa thÎnh dÅn MŒnh môn hÕa v†ng 
Ç¶ng làm hao t°n thÆn âm gây hÜ phiŠn, mÃt ngû, di 
tunh, täo ti‰t. 
 
H� L®I : 
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 BŒnh tiêu chäy ra nÜ§c trong lÅn thÙc æn, không 
có mùi hôi, do tÿ thÆn dÜÖng hÜ, có dÃu hiŒu s® lånh, chi 
lånh, mŒt mÕi, måch vi. 
 
H� QUY�T THÐ®NG M�O : 
 BŒnh khí nghÎch lên ÇÀu, vì tr†c khí cûa vÎ không 
giáng, tÿ khí không thæng, mà Çi nghÎch, có dÃu hiŒu 
chóng m¥t, hoa m¡t, m¡t m©, bøng trÜ§ng. 
 
H� TIÊU : 
 BŒnh ti‹u nhiŠu, nÜ§c ti‹u sánh nhÜ m«, kèm 
phiŠn táo, khát, lÜ«i ÇÕ, måch trÀm t‰, do thÆn âm khuy 
t°n không nhi‰p làm mÃt chÙc næng chuy‹n hóa cûa tÿ 
vÎ. BŒnh n¥ng së ti‹u nhiŠu lÀn, s¡c m¥t tÓi, dÜÖng nuy, 
måch t‰ nhÜ®c, là âm dÜÖng ÇŠu hÜ. 
 
H� T˜N C�P THÐ®NG : 
 BŒnh hÜ t° tØ dÜ§i liên løy Ç‰n trên, có 5 loåi : 
 a-ThÆn t°n : NhÜ di tinh, kinh b‰. 
 b-Can t°n : ñau sÜ©n. 
 c-Tÿ t°n : TrÜ§ng bøng tiêu chäy. 
 d-Tâm t°n : S® hãi, mÃt ngû. 
 e-Ph‰ t°n : Ho suyÍn 
 
H�C TƒT PHONG : 
 BŒnh Çau sung kh§p gÓi, cÖ thÎt teo trông giÓng 
gÓi chim håc, nguyên nhân do thÆn âm khuy t°n bªi hàn 
thÃp xâm phåm ngÜng tø ª kh§p gÓi. 
 
H�C TƒT PHONG  ñàM : 
 M¶t loåi lÜu Çàm ª kh§p gÓi, sÜng n°i to nhÜ 
nhÒi bông, không Çau tåi gÓi, ch‡ sÜng không nóng 
không lånh, nhÜng Çau càng tæng ª Çùi dÀn dà không co 
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du‡i ÇÜ®c, cÖ thÎt teo qu¡t ch¡c nhÜ Çá, lâu ngày v« chãy 
ra nÜ§c hay mû rÒi thoái hóa kh§p gÓi bi‰n dång vËo 
lŒnh sang trái hay phäi làn chân co ng¡n låi, giÓng nhÜ 
lao kh§p gÓi. 
 
HàN L� : 
 ñau bøng Çi cÀu ra phân loãng tr¡ng ÇÕ lÅn l¶n, 
tanh, rêu lÜ«I tr¡ng, måch trì, nguyên nhân do nóng n¿c 
Çi hóng mát, ho¥c æn qúa mÙc thÙc æn mát sÓng lånh 
không såch làm hàn khí ngÜng trŒ khi‰n tÿ dÜÖng bÎ t°n 
thÜÖng. 
 
HàN NGÐ®C : 
 BŒnh sÓt rét nhiŠu, nóng ít, m‡I ngày lên cÖn m¶t 
lÀn ho¥c cách ngày m¶t lÀn, làm Çau ÇÀu, có ho¥c không 
có mÒ hôi, måch huyŠn khÄn có l¿c, nguyên nhân do 
ngÜ©iI có hàn khí Än náu s¤n låi bÎ thêm cäm nhiÍm 
phong hàn làm t°n dÜÖng khí làm nghën trª lÜu thông 
khí huy‰t . 
 
HàN SÁN : 
 Có hai loåi : Loåi Çau bøng cÃp tính, loåi Çau b¶ 
sinh døc. 
 A-ñau bøng cÃp tính: 

Quanh rÓn Çau nhÜ c¡t, vã mÒ hôi lånh, chi lånh 
quy‰t nghÎch, toàn thân gía lånh, tê dåi, måch trÀm khÄn, 
nguyên nhân do : 
 a-Tÿ vÎ hÜ hàn 
 b-Sau khi sinh nª, bÎ cäm nhiÍm ngoåi tà phong 
hàn k‰t tø trong bøng. 
 c-Huy‰t hÜ : có thêm dÃu hiŒu bøng dÜ§i co cÙng 
Çau lan t§i hai bên sÜ©n. 
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 B-ñau b¶ sinh døc : 
 Âm nang lånh, sÜng, r¡n và Çau lan tÕa, âm hành 
không cº, chi lånh, §n lånh, s® lånh, Üa Ãm, nguyên nhân 
do hàn tà xâm phåm kinh Quy‰t âm can. 
 
HàN THƒP : 
 CÖ b¡p Çau nhÙc, các kh§p xÜÖng tê dåi, co giÆt, 
nguyên nhân do thÃp tà xâm phåm khi‰n vŒ khí nghën 
trª. 
 
HàN THƒP L� : 
 ñi cÀu loãng phân tr¡ng nhÀy nhÜ óc cá, bøng 
trÜ§ng Çau âm Ì, n¥ng hÆu môn, không sÓt, mŒt mÕi, 
bi‰ng æn, nÜ§c ti‹u trong ho¥c hÖi vàng, lÜ«i nh®t, måch 
trì, hoãn, nguyên nhân do tÿ vÎ dÜÖng hÜ, thÃp tr†c 
nghën trª. 
 
HÁO SUY•N : 
 BŒnh hen suyÍn. Hen nói theo ti‰ng kêu, suyÍn 
nói theo ti‰ng thª. Phân biŒt : Khi lên cÖn háo (hen) 
thÜ©ng kèm theo thª suyÍn, nhÜng khi lên cÖn suyÍn 
thÜ©ng không kèm theo háo. Loåi háo hÖi thª gÃp gáp, 
hÖi ÇÜa lên thì ít hÖi ÇÜa xuÓng thì nhiŠu, loåi suyÍn hÖi 
ÇÜa lên thì nhiŠu, ÇÜa xuÓng thì ít. Nguyên nhân do Ç©m 
Äm. BŒnh bÄm sinh g†i là thiên háo. Nguyên nhân bên 
ngoài do khí hÆu løc dâm ( th©i ti‰t nóng, lånh). Chia 2 
loåi : 

a- Lãnh háo :Ho Ç©m trong loãng tr¡ng, có b†t 
dính, không khát, tÙc nghËt vùng ng¿c, Çôi 
khi kiêm bi‹u chÙng phong hàn. Nh»ng ngÜ©i 
bŒnh lãnh háo, thay Ç°i tØ vùng lånh sang 
vùng n¡ng Ãm së lành bŒnh. 
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b- NhiŒt háo : Ho Ç©m Ç¥c vàng dính khó khåc, 
m¥t ÇÕ, t¿ ra mÒ hôi, phiŠn mu¶n, Çôi khi 
kiêm chÙng phong nhiŒt. Nh»ng ngÜ©i bŒnh 
nhiŒt háo thay Ç°i sang vùng mát së lành 
bŒnh. 

Ngoài ra, nguyên nhân khác do æn uÓng nh»ng 
chÃt lånh, nhiŠu tinh b¶t, thÙc æn nhiŠu nhiŒt tính 
ho¥c hàn tính, tÿ dÜÖng hÜ không chuy‹n hóa 
dÜ«ng trÃp thành huy‰t mà hóa thành Ç©m, 
nguyên nhân do tình chí, do mŒt nh†c qúa Ç¶. 
Khi bŒnh n¥ng mãn tính së t°n thÜÖng chÙc næng 
ba tång ph‰, tÿ, thÆn ÇŠu hÜ së xuÃt hiŒn gÓc hÜ 
ng†n th¿c (bän hÜ, tiêu th¿c). 

 
H�C ñÁI : 
 Âm Çåo phø n» chäy ra nÜ§c ÇÕ Çen ho¥c loãng 
ho¥c Ç¥c mùi tanh kh¡m, nguyên nhân do thÆn thûy bÎ 
hÜ nhiŒt nung nÃu. 
 
HO�C LO�N : 
 BŒnh truyŠn nhiÍm, chia 2 loåi : 
 a-ThÃp ho¡c loån : VÎ, trÜ©ng th° tä (trên ói, dÜ§i 
Ìa chäy) ra thÙc æn. Bao gÒm bŒnh viêm ru¶t cÃp xäy ra 
trong mùa hè. 
 b-Cam ho¡c loån : ñau th¡t ru¶t, phiŠn táo, muÓn 
th°, muÓn tä cÛng không ÇÜ®c. 
 
HO�C LO�N TRUY“N CÂN  : 
 BŒnh ói mºa Çi tiêu chäy nhiŠu làm mÃt nÜ§c qúa 
nhiŠu Ç‰n n‡i cÖ bøng, b¡p chân tay bÎ chu¶t rút gân 
không du‡i ra ÇÜ®c. 
 
H„U CAM : 
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 Y‰t hÀu t°n thÜÖng, hàm trên bÎ lª loét v‰t to nhÕ 
không ÇŠu mÀu vàng làm Çau ÇÀu, sÓt nóng lånh do 
nh»ng nguyên nhân : 
 a-VÎ nhiŒt Ç¶c xông lên h†ng bÎ k‰t Ç¶c. 
 b-Ngoåi cäm phong nhiŒt. 
 
H„U ñINH : 
 Møn nh†t m†c ª hai bên lÜ«i gà, cånh håch 
amygdale, có rÍ sâu nhÜ Çinh Óc, trÜ§c khi m†c møn Çã 
bÎ phát sÓt, s® lånh, Çau ÇÀu, nguyên nhân do : Tà nhiŒt 
xâm phåm ph‰ vÎ, khi‰n hÕa Ç¶t k‰t tø ª c° h†ng. 
ThuÆn chÙng : Møn sÜng ÇÕ, ÇÀu ngòi v« mû. 
NghÎch chÙng : Møn mŠm loét nát, nguy hi‹m hÖn. 
 
H„U L�U : 
 Cøc thÎt cÙng r¡n, s¡c ÇÕ, m†c m¶t ho¥c hai bên 
h†ng, bŠ m¥t bóng, s© vào Çau làm khó thª, khó æn khi 
nuÓt, nguyên nhân : 
 a-Do can khí uÃt k‰t 
 b-ñ©m dãi, khí huy‰t ngÜng trŒ ª h†ng gây nên. 
  
H„U NHAM : 
 BŒnh cÃp tính, nghiêm tr†ng, h†ng n°i khÓi sÜng 
nhÜ con sâu to, khi v« chäy mû thÓi, khó thª, n‰u khÓi 
møn to ch¥n vào thanh quän së khó thª, khó æn nuÓt, 
khàn ti‰ng, gÀy còm, sÓt vŠ chiŠu, tÜÖng t¿ nhÜ ung thÜ 
h†ng, nguyên nhân do : 
 
 a-UÃt giÆn thÜÖng can. 

b-TÜ l¿ thÜÖng tÿ. 
c-Tÿ thÆn ÇŠu hÜ do rÜ®u chè qúa Ç¶. 

 
H„U PHONG : 
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 Vùng h†ng sÜng Çau Ç¶t ng¶t khó thª, khó nuÓt, 
Ç©m dãi nghën t¡c, ræng c¡n ch¥t, thÀn trí lÖ mÖ, nguyên 
nhân do : Ngoåi tà phong nhiŒt và ph‰ vÎ tích nhiŒt, cä 
hai phong và nhiŒt  nung nÃu thành bŒnh. 
 
( BŒnh danh së ÇŠ cÆp ÇÀy Çû trong tài liŒu riêng ) 
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phân biŒt tØ bŒnh Ç‰n chÙng 

 
 
 
a.Quy Ð�C Vþ BI”U ñ— bŒnh LÝ : 
 
 

 Khi 12 kinh không bŒnh ÇÜ®c vë tÜ®ng trÜng 
b¢ng các vòng tròn nhÕ b¢ng nhau giao nhau tØng c¥p ª 
5 Çi‹m ngÛ hành tÜÖng sinh  hÕa, th°, kim, thûy, m¶c, 
trên m¶t vòng tròn l§n lÒng ngoài ngôi sao ngÛ hành 
tÜÖng kh¡c. Bên ngoài vòng tròn l§n chÙa 6 kinh dÜÖng 
,bên trong vòng tròn l§n chÙa  6 kinh âm. NhÜ vÆy m‡i 
kinh ÇŠu có m¶t âm m¶t dÜÖng, nên chúng ta có th‹ g†i 
tên ÇÜ©ng kinh theo ngÛ hành ,nhÜ kinh kim âm là ph‰, 
kim dÜÖng là Çåi trÜ©ng...LuÆt tÜÖng sinh tÜÖng kh¡c 
trong cÖ th‹ ÇÜ®c áp døng cùng m¶t lúc m¶t cách t¿ 
Ç¶ng g†i là vòng ch‰ hóa ngÛ hành, có nhiŒm vø ÇiŠu 
chÌnh s¿ khí hóa cûa cä t°ng th‹ luôn luôn ª trång thái 
quân bình. Thí dø hÕa sinh th° dÜ thØa, tÙc thì m¶c së 
không sinh thêm hÕa mà m¶c phäi kh¡c ch‰ b§t th° Ç‹ 
lÆp låi quân bình cûa cä t°ng th‹  
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M¶t bi‹u ÇÒ không bÎ bŒnh 
 

 
Khi m¶t kinh bÎ bŒnh th¿c hay hÜ  do th©i ti‰t, do 

æn uÓng ho¥c dùng th¿c phÄm không thích h®p v§i cÖ 
th‹, do thuÓc men, do tâm lš ...änh hÜªng qúa månh, t¿ 
nó không th‹ gi» quân bình s¿ khí hóa chung cho t°ng 
th‹ nên khä næng khí hóa bÎ xáo tr¶n làm cho ÇÜ©ng kinh 
này dÜ thØa næng lÜ®ng, hoåt Ç¶ng qúa månh g†i là th¿c 
,ÇÜ©ng kinh kia thi‰u næng lÜ®ng, hoåt Ç¶ng qúa y‰u g†i 
là hÜ, chúng ta quy Ü§c b¢ng m¶t vòng tròn nhÕ bÎ bi‰n 
dång. BŒnh th¿c, vòng tròn nhÕ së trª nên to hÖn bình 
thÜ©ng. BŒnh hÜ, vòng tròn nhÕ së bé hÖn bình thÜ©ng.  

 
 
 
B.PhÜÖng pháp chÄn Çoán bŒnh  
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Cách vë phân biŒt bŒnh hÜ th¿c thu¶c cÖ sª hay 
thu¶c chÙc næng : 

 
 
Nh»ng vòng tròn nhÕ chÌ các ÇÜ©ng kinh, ÇÜ®c 

chia làm hai phÀn b¢ng m¶t l¢n gåch kÈ qua tâm vòng 
tròn, n‰u ÇÜ©ng kinh không có bŒnh, së không vë gì 
thêm ª  bên ngoài hay bên trong vòng tròn nhÕ. Phía bên 
trái nºa vòng tròn chÌ cÖ sª (vi‰t t¡t cs), phía bên phäi 
nºa vòng tròn chÌ chÙc næng (vi‰t t¡t cn). N‰u bŒnh th¿c 
së vë thêm m¶t l¢n Çen bên ngoài vòng tròn, n‰u hÜ së 
vë thêm m¶t l¢n Çen bên trong vòng tròn. Riêng tång 
ph‰, có hai lá ph°i, tång thÆn, có hai qûa thÆn, nên m‡i 
nºa vòng tròn ÇŠu chÌ vØa cÖ sÖ vØa chÙc næng cûa ph°i 
trái, thÆn trái, ho¥c cûa ph°i phäi, thÆn phäi. 

 
 

Thí dø 1: M¶t bi‹u ÇÒ khám b¢ng Quy Kinh ChÄn Pháp, 
có chi ti‰t nhÜ sau: 
 
Trên hành hÕa : Kinh Ti‹u trÜ©ng :cn.th¿c. 
                         Kinh Tam tiêu : cs.cn.th¿c. 
                         Kinh Tâm bào : cn.th¿c. 
Trên hành th° : Kinh VÎ  :cs.hÜ. cn.th¿c. 
                         Kinh Tÿ :cs.th¿c. 
Trên hành kim: Kinh ñåi trÜ©ng :cn.cs tr¿c trÜ©ng hÜ 
                        Kinh Ph‰ :cn.cs.ph°i phäi th¿c. 
Trên hành thûy : Kinh ThÆn :cn.cs.thÆn phäi th¿c.    
Trên hành m¶c : Kinh ñªm :cn.th¿c. 
                          Kinh Can :  cs.th¿c. 
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Khám theo tÙ chÄn Ç‹ tìm chÙng : 
 
 V†ng : Rêu lÜ«i tr¡ng trÖn, chÃt lÜ«i ÇÕ nhåt, 
miŒng có nÜ§c dãi trong.( do chÙng hàn) 
 Væn   : Thª y‰u. ( do chÙng khí hÜ) 

VÃn  :  Sau khi æn thÙc æn lånh bøng bÎ Çau, æn 
uÓng kém, miŒng không khát, thích  uÓng nÜ§c nóng.( 
do vÎ hÜ hàn) 
 Thi‰t :  ƒn vào bøng cäm thÃy dÍ chÎu, Ãn vào 
thành bao tº cäm thÃy Çau,tay chân lånh. (do chÙng 
dÜÖng khí hÜ ). 
 
 
Khám theo Quy Kinh ChÄn Pháp Ç‹ tìm nguyên 
nhân : 
 



 142 

 
 

NhÆn xét : 
 VÎ th¿c không do mË truyŠn vì hÕa hÜ, nên bŒnh tØ bao 
tº do æn uÓng gây ra. 
ThÆn th¿c do uÓng nÜ§c không Çû hÕa ª MŒnh môn tam 
tiêu chuy‹n hóa vì K. Tam tiêu hÜ nên cÖ th‹ bÎ hàn, tay 
chân lånh . 
K‰t luÆn : 
 Có 5 kinh bŒnh, nhÜng dÃu hiŒu lâm sàng có triŒu chÙng 
ª bao tº, tính chÃt bŒnh là chÙng hàn, cho nên bŒnh nhÜ 
vÆy  g†i là bŒnh ‘ vÎ hàn’ . 
 
 
Khám theo huyŒt : 
         Vùng lÜng lånh , Tâm du không Çau, VÎ du 
Çau,ThÆn du, Bàng quang du Çau,Tam tiêu du không Çau. 
Vùng bøng, huyŒt Trung quän Çau ,lånh,khi bÃm vào 
bøng kêu †c åch.HuyŒt Thúc cÓt ª chân Çau. 
 
Khám theo âm dÜÖng : 

Tùy theo dÃu hiŒu cûa bŒnh Çang diÍn ti‰n ª giai 
Çoån nào là chính, bŒnh chÙng së l¶ ra nhÜ nhiŒt Ç¶ ª 
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bàn tay,ª trán, ª chân, mÀu s¡c ª m¥t, ª da, ª lÜ«i,ª 
ti‰ng nói, hÖi thª, ª tiêu hóa... 

N‰u có dÃu hiŒu hÜ, hàn, mãn tính, suy nhÜ®c, s® 
lånh, s¡c m¥t tái,æn không tiêu, không thích uÓng nÜ§c 
nhiŠu, n‰u có uÓng thích uÓng nÜ§c nóng Ãm...Çó là 
nh»ng dÃu hiŒu cûa âm chÙng. 

N‰u có dÃu hiŒu nóng nhiŒt, khát, thích uÓng 
nÜ§c mát,Çi Çåi tiŒn phân khô,m¥t ÇÕ, lÜ«i ÇÕ, khô...Çó 
là nh»ng dÃu hiŒu cûa dÜÖng chÙng. 
 
M¶t bŒnh do m¶t chÙng: 

 
M¶t bŒnh do m¶t chÙng ÇÖn giän làm ra bŒnh . 
 Thí dø : ˆn không tiêu do vÎ hàn, bi‹u ÇÒ nhÜ 

trên. 
Khi khám và ÇÎnh bŒnh có dÃu hiŒu nhÜ : bøng 

lånh Çau, thích uÓng nÜ§c Ãm, nhÜng không dám uÓng 
nhiŠu vì có dÜ nÜ§c không Çû hÕa Ç‹ chuy‹n hóa khí, 
nguyên nhân do tâm hÕa suy. 
 
M¶t bŒnh do nhiŠu chÙng : 

 
M¶t bŒnh cÛng có th‹ do chÙng phÙc tåp làm ra 

bŒnh nhÜ : 
 

BŒnh chai gan : 
Do chÙng tam dÜÖng th¿c nhiŒt  bªi ba kinh VÎ, 

ñªm, Bàng quang ÇŠu nhiŒt k‰t khí ª gan làm ra bŒnh 
chai gan. 
 
BŒnh ung thÜ tº cung :  

Do chÙng tam âm th¿c hàn  bªi ba kinh Can, Tÿ, 
ThÆn ÇŠu hàn k‰t khÓi u ª bøng dÜ§i làm thành bÜ§u.    
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BŒnh cao áp huy‰t : 
Có th‹ do nhiŠu chÙng khác nhau làm ra bŒnh 

nhÜ chÙng can hÕa vÜ®ng, chÙng can phong n¶i 
Ç¶ng,chÙng dÜÖng cang can nhiŒt, chÙng âm hÜ dÜÖng 
cang,chÙng can thÆn âm hÜ, chÙng âm dÜÖng lÜ«ng hÜ... 
 
Do chÙng dÜÖng cang can nhiŒt thÎnh : 

ñÀu nóng hÖn chân, ÇÀu cæng Çau,váng ÇÀu,buÒn 
b¿c, dÍ cáu giÆn,h†ng khô khát nóng, thích uÓng 
mát,bón,ti‹u vàng,chÃt lÜ«i ÇÕ, rêu lÜ«i vàng. 
Do chÙng âm hÜ dÜÖng can : 

ñÀu cæng Çau,váng, miŒng h†ng khô, dÍ cáu 
giÆn,mÕi lÜng gÓi, s¡c lÜ«i ÇÕ, rêu khô. 
Do chÙng can thÆn âm hÜ : 

Chóng m¥t hoa m¡t, hay quên, mÃt ngû, lÜng gÓi 
nhÙc mÕi, king nguyŒt không ÇŠu, bón, lÜ«i ÇÕ, rêu ít. 
 

Trong trÜ©ng h®p m¶t bŒnh có m¶t chÙng ,cÀn 
phân biŒt bŒnh do tång hay phû nào bÎ hÜ, bÎ th¿c, bÎ 
hàn, bÎ nhiŒt, và  nguyên nhân do tinh hay khí hay thÀn 
làm ra, dÃu hiŒu lâm sàng thu¶c chÙng nào và cuÓi cùng 
cÀn phäi truy tìm nguyên nhân gÓc phát bŒnh do tång 
phû nào Çã tåo ra chÙng Ãy, bŒnh Ãy, m§i có ÇÜ®c cách 
ch»a Çúng. 
 
.B�NH NGO�I  C�M : 
 
DÃu hiŒu lâm sàng chung : sÓt, nghËt mÛi, chäy nÜ§c 
mÛi, ho, Çau mình mÄy. 
 
Do chÙng phong hàn :  

Thêm dÃu hiŒu s® lånh,không mÒ hôi,Ç©m tr¡ng 
loãng, rêu lÜ«i tr¡ng mÕng trÖn. 
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Do chÙng phong nhiŒt :  
Thêm dÃu hiŒu s® gió, h†ng khô Çau, Ç©m dính, 

Ç° mÒ hôi,ÇÀu lÜ«i ÇÕ, rêu lÜ«i vàng. 
Do chÙng phong hàn giáp thÃp :  

Thêm dÃu hiŒu ÇÀu Çau cæng,ngÜ©i nóng hâm 
hÃp, chân tay mÕi n¥nh nŠ, bøng trÜ§ng ho¥c Çau bønh 
Çi cÀu, rêu lÜ«i trÖn. 
Do chÙng cäm lånh mùa hè :  

SÓt s® lånh, không mÒ hôi, miŒng khát, nÜ§c ti‹u 
vàng,rêu lÜ«i vàng mÕng. 
Do chÙng ngoåi hàn, n¶i nhiŒt :  

S® lånh không ra mÒ hôi ,ÇÀu mình Çau, h†ng 
khô Çau, Ç©m dính. 
 
BŒnh viêm ph‰ quän: 
 
DÃu hiŒu lâm sàng chung : SÓt, ho Ç©m. 
Do chÙng phong hàn : 

G¥p gió lånh ho nhiŠu,Ç©m tr¡ng trong loãng,s® 
lånh,ÇÀu và chân tay Çau nhÙc, miŒng nhåt không 
khát,lÜ«i ÇÕ nhåt, rêu lÜ«i tr¡ng trÖn. 
Do chÙng phong nhiŒt : 
  S® gió,Ç©m dính, h†ng khô Çau, ÇÀu lÜ«i ÇÕ. 
Do chÙng ph‰ hÜ hàn giáp Ç©m Äm : 
  G¥p gió thì ho,Ç©m tr¡ng loãng có b†t, tÙc ng¿c, 
miŒng nhåt không khát,thích uÓng nóng, dÍ ra mÒ hôi, 
rêu lÜ«i tr¡ng trÖn. 
Do chÙng khí hÜ Ç©m tr†c : 

Ti‰ng ho nhÕ, ho kéo dài, khi ho ho¥c hoåt d¶ng 
thì toát mÒ hôi, thª ng¡n, tÙc ng¿c, æn ít, lÜ«i nhåt, rêu 
dính nh§t. 
 
Do ph‰ uÄn nhiŒt Ç©m : 
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  Ho gÃp, Ç©m vàng dính, miŒng khô, tÙc ng¿c, 
chÃt lÜ«i ÇÕ, rêu lÜ«i vàng. 
Do chÙng âm hÜ (ph‰ thÆn ): 
  Ho khan không Ç©m ho¥c ít Ç©m, h†ng, miŒng 
khô ráo, chân tay nóng, lÜng gÓi nhÙc mÕi, Çàn ông di 
tinh, lÜ«i ÇÕ nhåt rêu lÜ«i ít. 
 
 
BŒnh hen PH� QU�N :  
 

Là bŒnh dÎ Ùng cûa ph°i, Çông y g†i là bŒnh háo , 
nguyên nhân do Ç©m tr†c tích lÛy trong ph°i lâu ngãy 
dÅn Ç‰n ph‰, tÿ, thÆn hÜ låi do th©i ti‰t thay Ç°i, do æn 
uÓng bÎ dÎ Ùng,hay do hút thuÓc uÓng rÜ®u ho¥c làm viŒc 
quá mŒt nh†c, lúc lên cÖn thª khò khè, gÃp gáp nhÜ 
suyÍn, n¢m ngºa khó thª, khäc Ç©m.ñông y phân biŒt 
thành bÓn chÙng : 

 
Do chÙng hàn : 

SuyÍn phát Ç¶t ng¶t, thª gÃp, khó, có ti‰ng kéo 
Ç©m, khåc Ç©m tr¡ng loãng,sÓt, s® lånh,không khát, chäy 
nÜ§c mÛi trong,Çau nhÙc mình, chÃt lÜ«i nhåt, rêu lÜ«i 
tr¡ng. 
 
Do chÙng Ç©m nhiŒt : 

Tr©i n¡ng ho¥c ª nÖi nóng bÎ tÙc ng¿c khó thª, 
thª gÃp, Ç©m vàng dính, miŒng khát, buÒn b¿c, bón, lÜ«i 
ÇÕ, rêu vàng nh¤n. 
 
Do chÙng Ç©m tr†c : 

Khi lên cÖn Ç©m khò khè trong c°, tÙc ng¿c, 
bøng, sÜ©n, buÒn nôn, không n¢m ÇÜ®c, rêu lÜ«i tr¡ng 
dính. 
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Do chÙng khí hÜ : 

HÖi thª ng¡n, nói nhÕ, æn uÓng kém, sau khi æn 
sình bøng, ho Ç©m tr¡ng, t¿ xuÃt mÒ hôi, lÜ«i nhåt. 
 
Do chÙng dÜÖng hÜ : 

Khi vÆn Ç¶ng thì thª khò khè, ho Ç©m trong, 
loãng, s® lånh, chi lånh, ti‹u nÜ§c trong nhiŠu, lÜ«i nhåt 
bóng, rêu tr¡ng trÖn. 
 
Do chÙng âm hÜ :  

Bàn tay chân nóng, ho Ç©m ít mà dính, h†ng ráo 
miŒng khô, thª khò khè, buÒn b¿c,chÃt lÜ«i ÇÕ. 
 
 
 
(Chúng ta së nghiên cÙu trong phÀn  Nh»ng bài tÆp mÅu) 
 
 


