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31. Tắc kinh 

Phụ nữ tới thời kỳ hành kinh mà không có kinh nguyệt gọi là tắc kinh. Con gái phát dục bình
thường, khoảng trên dưới 14 tuổi thấy có hành kinh. Nếu vượt quá tuổi đó mà không thấy kinh
nguyệt, hoặc trước đã có kinh, qua một thời gian dài không thấy kinh nhưng không có thai,
đồng thời xuất hiện những triệu chứng kèm theo, đều gọi là tắc kinh. 

Nếu do sau khi bị bệnh nặng, khí huyết hao tổn, hoặc sau đẻ ra máu quá nhiều, các lần hành
kinh sau dần dần giảm ít hoặc tắc hẳn, tiêu hoá kém, phân nát, chân tay lạnh, đầu váng, hồi
hộp, tinh thần mệt mỏi, toàn thân không có khí lực, môi mặt kém tươi, gọi là huyết khô tắc kinh.
Nếu cáu giận, suy nghĩ, hoặc hành kinh bị cảm phong, thấp, ăn thứ tươi sống đưa đến huyết
mạch ứ trệ, kinh nguyệt tự nhiên ngừng dứt, đau bụng dưới, khi đau không cho sờ, ngực tức,
sườn đau, miệng đắng, táo bón, gọi là huyết trệ tắc kinh. 

a. Huyết khô tắc kinh 

Cách chữa: Lấy huyệt Thận du, Tỳ du, Khí hải, Túc tam lý. 

Đều dùng pháp bổ, không lưu kim, chủ yếu là cứu. 

Giải nghĩa của phương: Phương này chủ yếu là điều bổ khí huyết. Đàn bà lấy huyết làm
chủ tỳ thống huyết, lấy Tỳ du, Khí hải có thể ôn thông hạ tiêu, điều bổ nguyên khí Túc tam lý
điều bổ trung khí. Thận du bồi nguyên cố bản. Kinh khí sung túc mà kinh tự hành. 

b. Huyết trệ tắc kinh 

Cách chữa: Lấy huyệt Huyết phủ, Túc tam lý, Tam âm giao, Hợp cốc. 

Huyết phủ dùng hào kim vê chuyển tiến kim theo tả pháp, lưu kim 30 phút (thời gian lưu kim
không vê). Sau khi rút kim, nghỉ 5 phút lại châm Túc tam lý, Tam âm giao, Hợp cốc. Lưu kim
30 phút. Cách 4 ngày châm một lần. 

Các huyệt khác như Cách du, Trung cực, Hành gian, Khí hải, Thận du, đều có thể dùng, mỗi
lần mấy huyệt, thay nhau châm trị. 

Giải nghĩa của phương: Huyết phủ là huyệt kinh nghiệm để chữa tắc kinh. Túc tam lý lưu
thông kinh khí dương minh. Hợp cốc, Tam âm giao làm cho khí huyết đi xuống để thông
kinh. 


