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Hướng dẫn hoàn chỉnh để phòng chống hơn 200 bệnh tật và rối loạn theo tự nhiên

bệnh đường TIÊU HÓA - digestive Problems
Viêm ruột thừa - Viêm đại tràng - Táo bón - Bệnh Crohn - tiêu chảy - đầy hơi - trĩ - thoát vị

hội chứng ruột kích thích - say tàu xe
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Mục đích chính của thực dưỡng là tạo điều kiện 
thuận lợi cho cơ thể tự điều chỉnh lập lại quân bình, 
và để cơ thể tự chữa bệnh tật chứ không thay thế cơ 
thể và chữa bệnh cho cơ thể  dù là bằng thuốc hay 
bằng những món ăn. Những món ăn dưới này không 
phải là thuốc trị bệnh mà chỉ hỗ trợ thuận lợi cho cơ 
thể tự phục hồi mà thôi.

Hầu hết các câu hỏi thường gặp là “Ăn cái gì để chữa 
bệnh này của tôi ?” Câu hỏi này có phần khá lệch lạc 
đối với với thực dưỡng, bạn nên biết ngay từ đầu như 
vậy kẻo biến thực dưỡng thành dùng những thức ăn 
để đối chứng trị liệu, không nên lắm. Việc lệch đường 
này tuy chỉ có 1 ly, nhưng sẽ sai 1 dặm về sau này, đó 
là khi hết bệnh thì không ăn nữa. 

Thực dưỡng không phải là một phương pháp chữa 
bệnh, mà là một nghệ thuật sống quân bình để có một 
đời sống an vui tự tại.



Một trong những vấn đề về sức khỏe thường gặp 
nhất hiện nay trong xã hội hiện đại chính là các 

bệnh liên quan đến tiêu hóa. Chúng bao gồm viêm 
ruột thừa, viêm ruột kết, viêm túi thừa, viêm ruột 
non, chứng đầy hơi, các bệnh thoát vị, trĩ, chứng liệt 
cứng hay kích thích ruột kết. Các căn bệnh liên quan 
đến đường ruột hầu như bắt nguồn từ những nguyên 
nhân như cách ăn uống không thích hợp, ăn quá 
nhiều, làm việc quá sức hay do ít vận động, đi lại. Thói 
quen ăn uống rối loạn, bất thường, đặc biệt là ăn quá 
muộn, ăn vặt giữa các bữa ăn hay nhai không đủ số 
lần, làm tăng thêm gánh nặng cho các cơ quan.

TRIỆU CHỨNG

1. Đau ruột

2. Suy nghĩ rời rạc, thiếu sự tập trung

3. Thể chất và tinh thần mệt mỏi

4. Sốt

5. Gặp vấn đề phổi hay sự hít thở

6. Gặp vấn đề về ngón cái hay bị yếu

7. Trầm cảm, bao gồm buồn rầu, u sầu, bi quan về 
cuộc sống hay cảm thấy bị cô lập với mọi người xung 
quanh

8. Tình trạng ruột có thể biểu hiện ở môi dưới. Phần 
trên môi dưới thể hiện tình trạng của ruột non trong 
khi phần dưới của môi dưới thể hiện tình trạng của 
ruột già. Môi dưới sưng phồng cho thấy xu hướng 
âm hơn, ví dụ như tiêu chảy hay táo bón thường xuy-
ên hơn, nguyên nhân từ sự suy yếu hay dãn của ruột 
và sự viêm nhiễm. Môi dưới bị co rút cho thấy ruột 
bị căng cứng và đang ở tình trạng dương, biểu hiện 
như bị táo bón do ăn quá nhiều thực phẩm khô, một 
nguyên nhân gây ra các bệnh polyp và trĩ.  

9. Phần dưới của trán cũng thể hiện tình trạng hệ 
thống tiêu hóa và hô hấp. Trán bị nhăn, bạc màu hay 
bất kỳ sự bất thường nào khác đều cho thấy đang có 
vấn đề ở những cơ quan này.

10. Ngón tay trỏ, và gốc của nó, xuống đến lòng bàn 
tay và vị trí tương tự ở phía sau bàn tay có liên quan 
đến đại tràng và chức năng của đại tràng. Ngón tay 
út, và gốc của nó, xuống đến lòng bàn tay và vị trí 
tương tự ở phía sau bàn tay có liên quan đến ruột 
non và chức năng của ruột non. Yếu, đơ cứng, có 
đốm hay các dấu hiệu bất thường khác cho thấy sự 
phát triển của các vấn đề liên quan đến cơ quan ruột.
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NGUYÊN NHÂN

Từ một cách nhìn tổng quan, môi trường và thực 
phẩm chi phối sự sống trên hành tinh của chúng ta. 
Ăn uống là cách mà các giống loài chuyển hóa từ 
một sang nhiều cái khác. Có một mối quan hệ bổ 
sung/ đối nghịch giữa các loại rau củ và động vật. 
Loài người, ở trung tâm của vòng xoắn phát triển 
của tự nhiên, biểu hiện sự tiến hóa sinh học sau hàng 
tỷ năm tích lũy. Các loại ngũ cốc nguyên cám là một 
ví dụ cho sự đỉnh cao của thế giới thực vật và có vai 
trò như loại thực phẩm chính yếu cho sự phát triển 
của con người. 

Các giai đoạn tiêu hóa bao gồm : (1) chế biến, nhằm 
làm cho thức ăn trở nên dễ tiêu hóa hơn; (2) nhai, 
kích thích miệng tiết ra nước bọt để tiêu hóa thức 
ăn; (3) tiêu hóa, điều phối sự phân giải các chất dinh 
dưỡng trong bộ máy tiêu hóa thông qua việc luân 
phiên nhau tiết ra các axit âm và dương từ dạ dày, 
gan, mật, tụy và tá tràng; (4) hấp thu, tiêu hóa thức 
ăn đã được chuyển hóa trong ruột non; (5) chuyển 
hóa, tại đây các chất dinh dưỡng được chuyển hóa 
thành các tế bào bạch cầu, hồng cầu và các tế bào sau 
cùng như mô, các cơ quan và ý thức. 

Các tác nhân sau có thể gây nhiễu loạn quá trình này :

1. Ăn quá nhiều, kể cả là các thực phẩm tốt cho sức 
khỏe.

2. Tiêu thụ quá nhiều các thực phẩm gây ra sự ứ 
đọng và căng cứng cho ruột, ví dụ như ăn quá nhiều 
tinh bột, bao gồm bánh mỳ, bánh cookie, muffins,… 
và các loại bánh ngọt khác.

3. Tiêu thụ quá nhiều các thực phẩm làm suy yếu 
ruột như các thực phẩm làm từ đường đơn : đường 
tinh chế, sô cô la, mật ong và trái cây, nước ép trái 
cây, soda.

4. Tiêu thụ quá nhiều các thực phẩm dương tính gây 
căng cứng ruột như trứng, thịt, cá, hải sản hay đồ 
nướng.

5. Tiêu thụ quá nhiều chất béo. Quá nhiều các thực 
phẩm có nguồn gốc động vật nhiều chất béo, bao 
gồm thịt, gia cầm, trứng, sữa, pho mát và các thực 
phẩm từ sữa khác, hay thậm chí là dầu ăn từ thực vật, 
có thể làm ruột bị bọc trong chất béo và dịch nhầy, 
dẫn đến sự hình thành các u nang, u bướu hay các 
loại polip.

6. Ăn quá ít hoặc quá nhiều muối : giảm lượng muối 
trong chế độ ăn có thể gây ra lỏng ruột trong khi tiêu 
thụ quá nhiều làm ruột bị căng cứng.

7. Ăn quá nhiều thực phẩm tinh chế, dẫn đến rối 
loạn tiêu hóa do thiếu chất xơ, vitamin và khoáng 
chất.

8. Uống quá nhiều nước hay các loại chất lỏng khác. 
Việc này dẫn đến việc ruột bị giãn, gây ra tiêu chảy 
và làm suy yếu cơ thể. Trong trường hợp việc này lặp 
đi lặp lại thường xuyên, ruột sẽ trở nên giãn hoàn 
toàn, có thể bị táo bón.

9. Thường xuyên ăn đêm, điều này có thể gây ra sự ứ 
đọng, đình trệ cho ruột.

10. Dùng quá nhiều thuốc hay các thực phẩm chức 
năng. Với liều lượng và chủng loại thích hợp, thuốc 
hay thực phẩm chức năng có thể giúp ổn định tình 
trạng của hệ tiêu hóa nhưng nếu sử dụng chúng 
trong một thời gian dài có thể gây ra táo bón, tiêu 
chảy hay các rối loạn nghiêm trọng hơn.

11. Ít tập luyện thể thao. Với một đời sống lười vận 
động, các chức năng tiêu hóa, hấp thu hay tuần hoàn 
máu sẽ không thể hoạt động trơn tru và thường gây 
ra sự chậm tiêu hóa,

12. Rối loạn tâm lý. Những người thường xuyên bị 
căng thẳng, rối loạn thần kinh hay stress sẽ hay gặp 
vấn đề về tiêu hóa.

13. Bệnh tật. Nhiều loại bệnh khác nhau cùng các 
cách điều trị chúng có thể dẫn đến sự rối loạn ruột 
kết. Trong trường hợp này, là cần thiết để chữa trị 
căn bệnh gốc trước tiên.



CÁC DẠNG BỆNH
 

Viêm ruột thừa. Khoa học hiện đại nhìn nhận ruột 
thừa, một u lồi nhỏ gần phần đầu ruột già, như một 
cơ quan không có tác dụng gì hữu ích. Nó sẽ được 
phẫu thuật cắt bỏ trong trường hợp chúng ta bị viêm 
ruột thừa. Từ cái nhìn của thực dưỡng, ruột thừa, là 
một cấu trúc nhỏ, chặt và mang tính dương, có chức 
năng cân bằng với phần còn lại của ruột già, mang 
đặc tính âm, lớn và nở rộng. Loại bỏ ruột thừa có thể 
dẫn đến sức sống của phần thân dưới bị suy nhược, 
bao gồm ruột, chân và vùng sinh sản. Những người 
đã cắt bỏ ruột thừa thường hay gặp vấn đề về đi lại 
hay chạy bộ.

Viêm ruột thừa chủ yếu bắt nguồn từ nguyên nhân 
ăn quá nhiều thịt, đặc biệt là thịt nướng, trứng, thịt 
gia cầm, hải sản và các thức ăn nhiều dương tính 
khác. Chúng ta có thể gặp tình trạng này trong 
những bữa ăn khi đi dã ngoại hay trong ngày nghỉ lễ, 
lúc chúng ta thường ăn quá nhiều thực phẩm động 
vật. Để giảm bớt tình trạng này, hãy ăn đơn giản, gọn 
nhẹ trong vài ngày. Ngoài ra, chúng ta có thể dùng 
GẠC GỪNG đắp ở vùng bụng trong vài phút, sau đó 
đắp thêm một tấm CAO KHOAI SỌ dày tầm ½ inch 
trong khoảng 2 tiếng. Cách chữa trị này giúp làm 
giảm sự viêm nhiễm và có thể áp dụng vài lần một 
ngày cho đến khi cảm thấy đỡ hơn. Đối với chỗ đau, 
có thể đắp CAO KIỀU MẠCH dày tầm ½ inch, có 
thể đặt lên trên đó một TÚI MUỐI để làm giảm sự 
viêm nhiễm. Nếu bị sốt cao, có thể dùng CAO ĐẬU 
PHỤ đắp lên trán và cách 90 phút thay 1 lần. Cao 
đậu phụ cũng có thể đắp gần chỗ viêm ruột thừa.
Trong trường hợp ruột thừa chưa bị thủng, phẫu 
thuật là không cần thiết. Tuy nhiên, nếu ruột thừa 
có nguy cơ bị thủng hay đã bị thủng, những phương 
pháp điều trị ở trên sẽ không có tác dụng, cần đưa 
đến bệnh viện ngay lập tức. 

Để đề phòng nguy cơ mắc bệnh viêm ruột thừa, hãy 
tham khảo Bảng hướng dẫn số 2, điều chỉnh cho tình 
trạng rất dương.

Viêm đại tràng. Viêm đại tràng hay còn gọi là viêm 
ruột kết, thường xuyên đi kèm với hiện tượng ỉa chảy 
kéo dài, cùng với đó có thể bị chảy mủ, nhầy hay 
máu trong ruột. Mệt mỏi, sốt, giảm cân, đau cứng 
khớp và các triệu chứng khác có thể đi kèm khi mắc 
bệnh này. Nguyên nhân gây bệnh đến từ sự tiêu thụ 
các thức ăn rất dương hoặc rất âm trong thời gian 
dài, làm cho máu và cơ thể bị nhiễm axit. Sử dụng 
quá nhiều kháng sinh hay các loại thuốc khác cũng 
có thể dẫn đến tình trạng viêm ruột thừa. Để phòng 
ngừa hoặc chữa trị viêm đại tràng, hãy tuân theo 
Bảng hướng dẫn số 3 cho tình trạng gây ra bởi sự kết 
hợp của các yếu tố cực dương và cực âm, cũng như 
tham khảo các lời khuyên dưới đây. Như một thức 
uống đặc biệt, UME-SHO KUZU (Bột sắn dây quấy 
với mơ muối và tương) với 1 thìa củ cải nạo cho vào 
khi nấu xong sẽ rất hữu ích. Để chữa trị chứng chảy 
máu, hãy thêm một ít sen nạo vào thức uống này. 
Hãy dùng thức uống này hàng ngày trong 10 ngày 
liên tiếp. Cơm nắm gạo lứt cũng rất được khuyến 
khích dùng cho tình trạng này. Hãy nhai khoảng 100 
lần mỗi miếng. Một tấm CAO BẮP CẢI có thể được 
đắp lên vùng bị ảnh hưởng, nhưng điều này không 
thường xuyên cần đến.

Viêm loét đại tràng là một dạng nặng của sự rối loạn 
này. Nó biểu hiện bằng những vết loét nhỏ trong 
đường ruột và kèm theo đó là dãn đại tràng, thường 
xuyên chảy máu trong ruột, đau quặn và sốt. Với 
trường hợp bị nhẹ hơn, những khuyến nghị về chế 
độ ăn uống hoặc các phương pháp điều trị bên ngoài 
đã nêu ở trên có thể có tác dụng. Tuy nhiên, tình 
trạng này có thể đe dọa đến tính mạng nên viêm loét 
đại tràng cần được chăm sóc y tế ngay lập tức. Trong 
trường hợp này, có thể áp dụng đồng thời chế độ 
Thực dưỡng để hỗ trợ cho tình trạng bệnh. 
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Táo bón. Một người khỏe mạnh sẽ có nhu động ruột 
bình thường, thường là 1 lần 1 ngày. Phân thường có 
hình dạng dài, màu vàng, nổi và ra khỏi hậu môn dễ 
dàng. Trong xã hội hiện đại, phần đông mọi người 
hay gặp các vấn đề về bài tiết. Nhiều người trong số 
họ mắc chứng táo bón. Tình trạng này thường có 2 
dạng. Ở dạng thứ nhất, đi ngoài thường khó khăn và 
gây đau đớn hoặc khó đi ngoài. Ở dạng thứ hai, có 
thể họ không đi ngoài trong 3 hoặc 4 ngày, thậm chí 
trong một số trường hợp là 7 đến 10 ngày. Táo bón 
thường đi kèm với nhiều sự rối loạn của ruột từ viêm 
túi thừa đến trĩ. Bên cạnh việc thay đổi chế độ ăn 
tăng thêm nhiều chất xơ, bác sĩ điều trị táo bón bằng 
các loại thuốc nhuận tràng, dung dịch điện giải hay 
bằng cách thụt. 

Những triệu chứng sau đây có thể xuất hiện cùng 
chứng táo bón, và trong một số trường hợp chúng 
là nguyên nhân gây ra táo bón : sốt, dị ứng, viêm da, 
phát ban (đặc biệt là trên mặt), tiểu đường hoặc tụt 
huyết áp, đau đầu, mệt mỏi, nghe khó, khí phế thũng, 
kinh nguyệt bất thường, mất ngủ, ung thư, hay rối 
loạn tâm lý, bao gồm bực tức, căng thẳng, suy giảm 
khả năng suy nghĩ và đánh giá, mất tập trung, trầm 
cảm, có cái nhìn bi quan về cuộc sống, có xu hướng 
phụ thuộc vào người khác. 

Táo bón có thể được nhận biết qua chuẩn đoán 
những dấu hiệu trên môi. Ruột liên quan đến môi 
dưới. Phần trên của môi dưới liên quan đến ruột non 
trong khi phần dưới của môi dưới liên quan đến ruột 
già. Môi dưới bị phồng cho thấy táo bón có nguyên 
nhân từ việc ruột bị suy yếu và lỏng. Môi dưới bị co 
rút cho thấy ruột bị căng cứng và táo bón có nguyên 
nhân từ việc ăn quá nhiều đồ dương. 

Có 2 loại táo bón cơ bản. Loại có xu hướng âm hay 
bành trướng, đến từ việc ăn ít ngũ cốc nguyên cám, 
đậu và các sản phẩm từ đậu, rau tươi (đặc biệt là các 
loại rau xanh lá), rong biển, hay các thức ăn nhiều 
chất xơ, khoáng chất khác hay các thức ăn giàu tính 
thực vật, hoặc đến từ việc ăn quá nhiều bột, đường 
tinh chế, thức ăn dầu mỡ và các thức ăn nhiều tính 
âm. Trong trường hợp này, ruột bị không đủ sức co 
lại và quá yếu để có thể thực hiện nhu động ruột. 

Loại còn lại có nguyên nhân đến từ việc ăn quá nhiều 
thực phẩm động vật, đồ nướng, quá nhiều muối, và 
các thực phẩm nhiều tính dương khác. Trong trường 
hợp này, ruột bị tắc nghẽn, cứng hơn và phân trở nên 
nhỏ, rắn và nặng mùi. 

Đối với loại táo bón có nguyên nhân bởi yếu tố âm, 
hãy tuân theo Bảng hướng dẫn số 1. Còn với loại táo 
bón có nguyên nhân bởi yếu tố dương, hãy theo tuân 
hướng dẫn cho Bảng hướng dẫn số 2. 

Hãy chú ý: Dùng các loại hạt (gạo, lúa mì,…) nguyên 
cám làm món ăn chủ đạo trong bữa ăn, không ăn các 
loại hạt đã qua tinh chế. Giảm thiểu tối đa các thức 
ăn từ bột (bột gạo, bột mì...). Có thể ăn mỳ (noodle) 
nhưng chỉ vài lần một tuần. Tránh các loại đường 
đơn (đường tinh chế, mật ong và socola). Nếu bạn 
thích ăn thịt, tốt nhất hãy chọn cá hay hải sản và chỉ 
ăn vài lần một tuần. Giảm thiểu dầu mỡ, kể cả dầu 
thực vật. Đừng ăn dầu chưa qua chế biến, như trong 
các món salad. Dầu luôn luôn nên được nấu lên, ví 
dụ như áp chảo trong trường hợp làm nước sốt. Dầu 
mè được khuyên dùng nhất. Tránh ăn rau củ có xuất 
xứ từ vùng nhiệt đới như cà chua, cà tím và tiêu hay 
ớt. Tránh ăn các loại khoai tây và khoai từ (yams), 
ngoại trừ khoai môn và củ mài (khoai núi) cho đến 
khi bạn khỏi chứng táo bón. Hàng ngày nên ăn các 
loại rau xanh lá nhiều chất xơ (như phần lá của củ 
cải hay cà rốt) và các loại rau dạng rễ (củ cải, cà rốt, 
ngưu bàng,…), ăn cả là tốt nhất, không nên gọt vỏ. 
Lượng muối (miso, tương, muối biển) ăn vào nên 
ở mức trung bình, nhưng đừng giảm đi quá nhiều. 
Hàng ngày cũng nên ăn một ít rong biển. Giảm 
lượng thức ăn xuống và nhai nhiều hơn. Tránh ăn 
quá khuya.

Các phương pháp điều trị tại nhà cũng rất hữu ích 
trong việc chữa táo bón. Trong trường hợp táo bón 
do ruột bị dãn, có thể thử một số cách sau đây:

1. Uống một cốc nhỏ UME-SHO KUZU (Bột sắn 
dây đun quấy với mơ muối và tương) hay UME-SHO 
BANCHA (Trà bancha nấu với mơ muối và tương) 
mỗi buổi sáng trong vòng 10 ngày; sau đó là 2-3 lần 
một tuần trong vòng 3-4 tuần.

2. Ăn 1 đến 2 bát cơm nhỏ trộn konnayaku rán mỗi 
ngày trong 5 ngày; và sau đó 2 đến 3 lần một tuần 
trong 3 tuần. Konnyaku là một loại khoai truyền 
thống vùng Đông Á, có nhiều chất xơ và khi nấu lên 
có dạng sền sệt. Nó có bán ở các cửa hàng thực phẩm 
ở phương Đông hay ở Nhật.



3. Ăn một ít rau mầm đậu đen với tỏi tây hàng ngày 
trong 3 đến 5 ngày.

4. Ăn 1 bát đậu đen nấu với phổ tai và củ cải khô mỗi 
ngày trong 1 tuần.

5. Vừng đen được nấu chín cũng rất có ích.

6. Ăn một ít các loại rau theo kiểu KINPIRA mỗi 
ngày. Súp kiểu KINPIRA có thể dùng vài lần mỗi 
tuần. 

7. Ăn mì SOBA với củ mài nạo thường xuyên để 
chữa chứng táo bón.

8. Đối với táo bón do nguyên nhân ăn quá chặt, hãy 
ăn rộng ra với các thực phẩm như các loại rau nhưng 
không nấu chín hoặc chỉ nấu sơ, nước ép táo ấm, 
KANTEN (thạch) trái cây và các thức ăn có tính âm 
tốt khác để kích thích bài tiết.

9. Những phương pháp sau đây có thể giúp rửa 
ruột một cách nhanh chóng : (a) Đun nhỏ lửa DẦU 
VỪNG VỚI TƯƠNG ĐẬU NÀNH VÀ GỪNG NẠO. 
Trộn đều lên và uống. (b) Thụt bằng trà bancha và 
muối biển cũng có hiệu quả.

10. Trong 7 đến 10 ngày, chế độ SEMI-FASTING 
cũng có hiệu quả : hãy giảm lượng và số các bữa ăn 
và nhai thật kĩ. Tuy nhiên, hãy tránh kết thúc chế độ 
này trong vài ngày hay nhiều hơn 10 ngày. Thường 
thì sự thèm ăn cực mạnh sau khi ăn trở lại có thể loại 
bỏ những tác động tích cực của chế độ này.

11. Có thể dùng một số loại thuốc hay thực phẩm 
chức năng trong một thời gian ngắn nếu bạn muốn, 
nhưng bạn cần ngừng dùng chúng càng sớm càng 
tốt, để tránh những ảnh hưởng tiêu cực có thể gây 
hại đến cơ thể cũng như tránh để bị phụ thuộc vào 
chúng. 

Thuốc đông y, châm cứu, yoga và các phương pháp 
điều trị truyền thống khác có thể được sử dụng dưới 
sự giám sát của một thầy thuốc đáng tin cậy. Nếu 
bạn đang bị những căn bệnh khác thì phương pháp 
điều trị căn bệnh đó có thể gây ra táo bón. Trong 
trường hợp này, hãy thảo luận với bác sĩ của bạn.
 

Mẫu bệnh Crohn ở đoạn ruột non

Bệnh Crohn. Bệnh Crohn là sự rối loạn của ruột, 
bao gồm các vấn đề mãn tính về tiêu hóa, viêm 
nhiễm hay suy yếu, và hàng loạt các triệu chứng ở 
các cơ quan khác. Bệnh này được y học hiện đại xem 
như không thể phục hồi, nó có đặc điểm có thể gây 
ra những cơn tấn công bất ngờ và dữ dội đến cơ thể, 
có nguy cơ dẫn đến tàn tật hay tử vong. Bệnh Crohn 
thường ảnh hướng đến phần cuối của ruột non hay 
đại tràng nhưng chúng cũng có thể xảy ra ở bất kì 
đâu trong đường ruột. Phụ nữ thường dễ mắc bệnh 
này hơn nam giới, chủ yếu ở độ tuổi 20-40, tuy nhiên 
trẻ sơ sinh và trẻ em cũng có nguy cơ mắc phải. 
Bệnh này hiếm gặp ở châu Á và châu Phi. Dựa theo 
mức độ nghiêm trọng, bệnh Crohn được điều trị 
với thuốc chống viêm, một chế độ ăn nhạt, và cũng 
có thể phẫu thuật cắt bỏ một phần hay toàn bộ đại 
tràng.

Dưới góc độ Thực dưỡng, nguyên nhân chính dẫn 
đến bệnh Crohn là do ăn quá nhiều thực phẩm và 
đồ uống cực âm, đặc biệt là các thực phẩm từ bơ 
sữa và đường. Điều này dần dần làm hư hỏng thành 
ruột, gây ra sự viêm nhiễm và kích thích. Hệ thống 
ruột mất sự đàn hồi, biểu hiện ở việc giảm khả năng 
tiêu hóa và hấp thu chất dinh dưỡng. Để điều trị 
tình trạng này, cần loại bỏ các thực phẩm cực âm, 
ăn uống theo một chế độ cân bằng, đặc biệt là ăn các 
thức ăn giúp hồi phục khả năng co rút tự nhiên như 
ngũ cốc nguyên cám, súp Miso, rong biển, muối biển 
tốt, tương đậu nành và một số gia vị khác. Hãy tuân 
theo Bảng hướng dẫn số 1, đối với tình trạng gây ra 
bởi các yếu tố cực âm. Các gia vị chất lượng cao như 
mận/mơ muối, muối vừng và tekka có thể củng cố 
chức năng của ruột. Với những sự thay đổi trong chế 
độ ăn uống như vậy, bệnh Crohn thường được kiểm 
soát tốt, và một vài trường hợp có thể chữa khỏi.
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Bệnh tiêu chảy. Bình thường, phân thường to, dài, 
nhẹ, mềm và nổi trên mặt nước. Phân mà nhỏ, rắn, 
sẫm màu là dấu hiệu của bệnh táo bón, còn nếu có 
dạng lỏng, nhão là dấu hiệu của bệnh tiêu chảy. 

Tiêu chảy có 2 dạng. Dạng âm hơn có nguyên nhân 
từ việc dùng quá nhiều thức ăn và đồ uống âm tính. 
Tiêu chảy cấp kèm sốt cao thường do nguyên nhân 
ăn quá nhiều đường và kem. Triệu chứng phân mềm, 
bất thường mà không kèm sốt thì thường do dùng 
quá nhiều trái cây, nước ép hay các đồ uống khác. 
Dạng còn lại nặng hơn, sẫm màu hơn do ăn quá 
nhiều thực phẩm động vật, đặc biệt là thịt, cá hay hải 
sản hầm và kết hợp với nhiều loại thức ăn khác.

Đối với dạng âm hơn, hãy ăn gạo lứt rang, bánh gạo 
lứt. KUZU-CREAM (Kem bột sắn) hay UME-KUZU 
(Bột sắn quấy trong với mơ muối) hay UME-SHO 
KUZU (Bột sắn quấy trong với mơ muối và nước 
tương đậu nành) sẽ giúp ruột co lại và ngăn ngừa 
tình trạng phân bị nhão. Một số phương thuốc điều 
trị khác có thể tham khảo là MƠ MUỐI hay TRÀ 
ĐẬU ĐEN. Nếu tiêu chảy do bị lạnh, hãy dùng 
CHÁO GẠO LỨT nấu với hành tăm hoặc dùng 
TRÀ GỪNG. Đối với trẻ nhỏ bị tiêu chảy, hãy dùng 
KUZU CREAM (kem bột sắn) với gia vị rong biển 
kombu hoặc UME-SHO BAN (trà Bancha nấu với 
mơ muối và nước tương đậu nành) phiên bản nhẹ. 
Ngoài ra, có thể chườm nóng bằng MUỐI hoặc GẠC 
GỪNG lên vùng bụng hoặc ruột. Đối với trường hợp 
bị tiêu chảy nặng, nên tắm bằng nước gừng. 

Đối với dạng dương hơn, hãy ăn CỦ CẢI BÀO, 
KUZU CREAM (kem bột sắn), mơ muối khô dưới 
dạng trà. Ngoài ra, CAO KHOAI MÔN hay CAO LÁ 

XANH cũng giúp ích cho bệnh này. 

Để phòng tránh tiêu chảy trong tương lai, cần tuân 
theo chế độ ăn Thực dưỡng chuẩn. Bảng hướng dẫn 
số 1 cho tình trạng âm hơn hoặc Bảng hướng dẫn số 
2 cho tình trạng dương hơn. Ngũ cốc nguyên cám, 
các loại đậu và sản phẩm từ đậu, các loại rau và rong 
biển đều có nhiều chất xơ và các dưỡng chất khác 
giúp điều hòa lại chức năng của ruột và nhu động 
ruột.

Bệnh viêm túi thừa. Viêm túi thừa, hay còn có tên 
khoa học là diverticulitis, là sự xuất hiện của các túi 
thừa nhỏ ở thành ruột già (đại tràng). Chúng có thể 
xuất hiện ở bất cứ đâu trong ruột già nhưng chúng 
thường tập trung ở phần dưới và chỗ xoắn hình chữ 
S (đoạn này còn gọi là đại tràng sigma) của ruột già. 
Trong nhiều trường hợp, không có triệu chứng nào 
xuất hiện nhưng trong một số trường hợp sẽ có dấu 
hiệu cảm giác bị co thắt dữ dội ở phía bên trái. Cũng 
có thể có các dấu hiệu khác như buồn nôn, sốt, táo 
bón hoặc tiêu chảy. Viêm túi thừa có thể ở 2 dạng 
cấp và mãn tính, bao gồm sự viêm, nhiễm trùng 
và dẫn đến thủng thành ruột và một số biến chứng 
nghiêm trọng khác. Viêm túi thừa ngày một lan rộng 
ở xã hội hiện đại, ước tính có một nửa số người Mỹ 
trên 50 tuổi rốt cuộc cũng mắc bệnh này. Y học hiện 
đại chuẩn đoán viêm túi thừa bằng cách thụt bari 
(barium enema) hoặc nội soi đại tràng và điều trị 
những trường hợp nghiêm trọng bằng cách phẫu 
thuật. Một chế độ ăn nghèo chất xơ và nhiều đồ tinh 
chế được công nhận sẽ tăng nguy cơ gây bệnh.

Từ góc nhìn thực dưỡng, tình trạng này chủ yếu do 
thức ăn cực dương và cực âm, bao gồm thịt gia súc, 
gia cầm, phô mai, hải sản, đường, các thực phẩm từ 
bơ sữa, thực phẩm tinh chế, thực phẩm nhiệt đới, 
gia vị, đồ uống có cồn và thực phẩm chứa nhiều 
chất hóa học. Quá nhiều đồ nước, đặc biệt là các đồ 



nướng từ bột lúa mỳ cứng và quá nhiều muối cũng 
có thể là các tác nhân gây bệnh. Bạn cần có một chế 
độ ăn cân bằng, loại bỏ các thức ăn cực âm hoặc cực 
dương, dùng muối, gia vị và dưa chua ở mức độ vừa 
phải cho đến khi tình trạng được cải thiện. Bạn nên 
tuân theo Bảng hướng dẫn số 3, cho tình trạng gây ra 
bởi sự kết hợp của các yếu tố cực dương và cực âm. 
Khi bị đau, có thể dùng các loại cao lạnh như CAO 
KHOAI MÔN hoặc CAO LÁ XANH để đắp lên vùng 
bị đau tầm 2 tiếng, trước đó nên chườm khăn nóng 
vài phút để máu được lưu thông. Đối với những 
trường hợp bị nặng thì cần có sự chăm sóc y tế ngay.

Bệnh viêm đường ruột. Viêm đường ruột có thể xuất 
phát từ nguyên nhân ăn quá nhiều thực phẩm cả âm 
tính và dương tính. Nó có cả 2 dạng cấp và mãn tính 
và thường đi kèm với tiêu chảy, táo bón, sốt hay các 
triệu chứng khác. 

Viêm đường ruột cấp thường đi kèm triệu chứng 
đau, đôi khi là tiêu chảy hoặc sốt. Nếu nguyên nhân 
từ việc ăn quá nhiều thực phẩm âm tính, hãy chườm 
nóng bằng GẠC GỪNG hoặc MUỐI lên vùng bị 
đau. Nếu nguyên nhân đến từ việc ăn quá nhiều 
thực phẩm dương tính, hãy chườm lạnh bằng CAO 
KHOAI MÔN hay CAO LÁ XANH. Tất nhiên, các 
thực phẩm cực âm hay cực dương cần bị loại bỏ khỏi 
chế độ ăn và cần cân bằng lại chế độ ăn một cách 
nhanh chóng.

Viêm đường ruột mãn tính phát triển từ từ và 
thường xuyên do nguyên nhân ăn quá nhiều thực 
phẩm cả âm tính lẫn dương tính. Triệu chứng hay 
gặp nhất là nhu động ruột bất thường và đôi khi bị 
tiêu chảy hay táo bón. Bạn cần có một chế độ ăn cân 
bằng, đặc biệt là chú ý ăn miso, tương đậu nành, nat-
to và các thức ăn lên men khác. Hãy tuân theo Bảng 
hướng dẫn số 3, cho tình trạng gây ra bởi sự kết hợp 
của các yếu tố cực dương và cực âm. Cũng nên ăn 
thường xuyên MƠ/MẬN MUỐI và dưa chua.

Chướng bụng, đầy hơi. Đau, chướng bụng, đầy hơi 
hay ợ hơi, thường do nguyên nhân ăn các thức ăn 
cực dương hay cực âm, nấu không đúng cách hay có 
một thói quen ăn uống hỗn loạn và bất thường (ăn 
quá nhanh, nhai không kỹ, nuốt vội vàng,…). Thức 
ăn từ động vật, các loại thực phẩm từ bơ sữa, carb 
tinh chế, đồ uống có ga và các loại thức ăn mang tính 
axit khác có thể làm tăng lượng khí ga do rối loạn sự 
lên men của các vi khuẩn trong đường ruột. Nấu các 
loại đậu không đúng cách là nguyên nhân thường 
xuyên dẫn đến đầy hơi trong xã hội hiện đại. Tuy 
vậy, đậu được làm đúng cách : ngâm đầy đủ, thêm 

gia vị hợp lý, nấu cẩn thận sẽ không gây ra chứng 
đầy hơi. Hơn thế nữa, đậu có chất lượng tiêu chuẩn 
“thực dưỡng” sẽ làm tăng khả năng tiêu hóa và điều 
hòa nhu động ruột. Người dân châu Phi, châu Á và 
người Mỹ bản địa thường mắc chứng đầy hơi sau khi 
ăn các thực phẩm làm từ bơ sữa bởi vì họ không hấp 
thu được lactose có trong sữa (xem phần “Dị ứng”). 
Bánh mỳ ngọt làm từ bột mỳ trắng và đường cũng có 
thể gây ra chứng đầy hơi. Để loại bỏ chứng chướng 
bụng và đầy hơi, người bệnh hãy tuân theo một chế 
độ ăn tiêu chuẩn, cân bằng giữa âm và dương. Bạn 
hãy tập trung chú ý vào việc nhai kỹ (50 lần hoặc 
hơn), bao gồm cả đồ uống. Đồng thời, bạn hãy có 
một thói quen ăn uống hợp lý: ăn đúng bữa, tránh 
ăn quá nhiều, không ăn vặt vào ban đêm và hạn chế 
ăn vặt giữa các bữa ăn. Đồ uống bột sắn, bao gồm 
UME-SHO KUZU (Bột sắn quấy với tương đậu 
nành và mơ muối) và KUZU CREAM (Kem bột sắn) 
có thể làm tăng khả năng tiêu hóa và phòng tránh 
chứng đầy hơi.

 
Bệnh trĩ. Bệnh trĩ là sự sưng tấy hay xuất hiện các 
bướu gây đau đớn trong tĩnh mạch xung quanh vùng 
hậu môn. Bệnh có dấu hiệu đau rát khi đi ngoài, 
thường xuyên cảm thấy ngứa, đôi khi có thể bị chảy 
máu. Dạng trĩ mang tính âm có nguyên nhân từ việc 
dùng quá nhiều đồ ăn có tính bành trướng (âm) dẫn 
đến chảy máu mao mạch ở trong ruột thẳng do mao 
mạch bị phình to và đứt. Dạng trĩ mang tính dương 
có nguyên nhân từ việc dùng quá nhiều đồ ăn mang 
tính co rút (dương) làm cho mô của ruột thẳng bị co 
lại và dẫn đến chảy máu. Trong cả 2 trường hợp trên, 
người bệnh cần tuân theo một chế độ ăn chuẩn và 
loại bỏ các thức ăn cực âm hay cực dương như thịt 
gia súc, gia cầm, trứng, đường hay các sản phẩm từ 
bơ sữa. Những người mắc bệnh trĩ do yếu tố âm cần 
tránh dùng nước trái cây, salad và uống quá nhiều 
nước trong khi những ai mắc bệnh trĩ do yếu tố 
dương cần tránh các thực phẩm động vật, đồ nướng, 
hạn chế tối đa muối và các thức ăn chứa nhiều muối. 
Nói chung, người mắc bệnh nên ăn theo Bảng hướng 
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dẫn số 3 cho tình trạng mắc phải do sự kết hợp của 
các yếu tố cực dương và cực âm, nên ăn nhiều rau 
xanh lá để bổ xung chất xơ. Đối với các vết sưng tấy, 
bạn có thể đắp CAO BẮP CẢI. Ngoài ra, hàng ngày 
có thể dùng 1-2 chén UME-KUZU-LOTUS TEA 
(Trà sen, bột sắn với mơ muối) trong 5-7 ngày. Sen sẽ 
giúp làm xẹp các vết phồng.

 
Bệnh thoát vị. Thoát vị xuất hiện khi thành ruột bị 
lỏng, giãn và sa xuống. Trong khi phẫu thuật là cách 
điều trị hay được sử dụng, thì khả năng co của ruột 
chỉ có thể được phục hồi thông qua một chế độ ăn 
và lối sống cẩn thận, đúng đắn. Trong nhiều trường 
hợp, bệnh trĩ có thể chữa trị trong khoảng 4-6 tháng 
bằng cách tuân theo Bảng hướng dẫn số 1 - cho tình 
trạng bị âm hóa nhiều, loại bỏ các thức ăn cực âm và 
cực dương, đặc biệt là thực phẩm từ bơ sữa, kem, trái 
cây, nước ép, đường, các thực phẩm âm tính khác và 
tránh uống quá nhiều. Trong khi bệnh trĩ được điều 
trị, thậm chí là chỉ một ít cam cũng có thể làm giãn 
và phình thành ruột. Người bệnh nên ăn các loại rau 
giàu chất xơ, dai như tỏi tây, cải xoăn, cải xoong, lá 
cà rốt, lá củ cải thường xuyên để tăng cường chức 
năng cho ruột. Bên cạnh đó, hãy ăn một ít rong biển 
HIJIKI mỗi ngày trong vài tuần. Bạn chỉ nên sử dụng 
muối biển chất lượng cao chưa qua tinh chế và dầu 
ăn chưa qua tinh chế. CAO BẮP CẢI cũng có thể 
hữu hiệu trong trường hợp này. Ngoài ra, bạn nên 
tránh tắm quá nóng bởi vì có thể làm cơ thể mất đi 
khoáng chất và khiến các mô bị giãn. Các bài tập 
thể dục nặng có thể khiến người bệnh kiệt sức. Các 
hoạt động thể dục nhẹ và vừa có thể giúp ích nhưng 
không nên quá gắng sức hay để bị kiệt sức.
Trong khi hầu như các yếu tố âm là nguyên nhân gây 
ra thoát vị nhưng đôi khi các thức ăn cực dương có 
thể làm gia tăng mức độ bệnh, gây ra sự căng cứng và 
táo bón, làm các mô ruột sa xuống và nhô ra ngoài 
vùng hậu môn. Trong trường hợp này, hãy theo Bảng 

hướng dẫn số 3 – cho tình trạng gây ra bởi sự kết hợp 
của cả 2 yếu tố âm và dương. Nếu các mô ruột bắt 
đầu lồi ra ở vùng hậu môn, hãy đắp 1 chiếc khăn thật 
nóng lên chỗ đó, xoa thêm một chút dầu vừng rồi ấn 
chỗ mô bị lồi trở lại bằng ngón tay.

 
Hội chứng ruột kích thích. Tình trạng này, hay còn 
gọi là viêm đại tràng co thắt, đi kèm chứng tiêu chảy 
hay táo bón kinh niên, đặc biệt là sau bữa ăn hay bị 
chướng bụng, đầy hơi hay ruột bị co rút. Khi mắc 
chứng này, tiêu hóa có thể vẫn bình thường nhưng số 
lần đi ngoài, tính chất phân có thể bị hỗn loạn trong 
vòng vài tuần hay vài tháng một lần. Được xem như 
là vấn đề rối loạn tiêu hóa phổ biến nhất ngày nay, tỉ 
lệ mắc hội chứng ruột kích thích … Sự rối loạn còn 
có thể gặp ở trẻ em và thường xuyên bắt đầu từ giai 
đoạn đầu của tuổi trưởng thành. Hội chứng này có 
xu hướng tăng lên trong giai đoạn bị stress và căng 
thẳng hay gặp những biến đổi lớn trong cuộc đời. 

Từ góc nhìn thực dưỡng, hội chứng ruột kích thích 
có thể có nguyên nhân từ yếu tố cực dương hoặc cực 
âm, thường thì là cả hai. Tùy thuộc vào nguyên nhân, 
hãy theo Bảng hướng dẫn số 1, 2 hoặc 3. UME-SHO 
KUZU (Bột sắn quấy trong với tương đậu nành và 
mơ muối) với 1 thìa CỦ CẢI BÀO thêm vào lúc nấu 
xong sẽ rất hữu ích cho tình trạng này. Để chữa trị 
sự chảy máu, bạn hãy thêm một ít củ sen bào vào 
đồ uống trên. Hãy dùng cả 2 đồ uống hàng ngày 
trong 10 ngày. CƠM NẮM GẠO LỨT được khuyên 
dùng trong tình trạng này. Ngoài ra, bạn hãy nhai 
kĩ, khoảng 100 lần mỗi miếng. Có thể đắp một tấm 
CAO BẮP CẢI lên vùng bị ảnh hưởng, nhưng điều 
này không thường xuyên cần thiết và cũng không bắt 
buộc. 

Trong Đông Y, hệ thống ruột khỏe mạnh liên quan 
đến cảm giác đầy đủ, an toàn và hạnh phúc. Sự kết 
hợp của chế độ ăn thiếu chất và lối sống rối loạn, 
những thay đổi đột ngột trong đời, những khó khăn 
hay những thách thức và căng thẳng có thể gây ra hội 
chứng này. Trong trường hợp này, hãy luyện tập thể 
dục thể thao ở mức độ vừa phải; thực hành các loại 



massage như DO-IN hay SHIATSU; các bài tập tâm 
lý hay tâm linh như THIỀN, QUÁN và hát các bài 
hát vui vẻ mỗi ngày.

Chứng say do chuyển động (Motion Sickness). 
Chứng say do chuyển động có biểu hiện hoa mắt, 
chóng mặt, toát mồ hôi, buồn nôn và một số triệu 
chứng không thoải mái khác khi di chuyển bằng 
máy bay, oto, xe buýt hay tàu hỏa. Nó thường đi kèm 
biểu hiện hệ thống ruột bị rối loạn và có thể dẫn đến 
nôn mửa. Thông thường, tình trạng này được điều 
trị bằng thuốc chống nôn, thuốc giãn cơ hay miếng 
dán chống say và một số loại thuốc khác. Đơn giản 
hơn, có một số phương thuốc chống say tàu xe có 
thể chuẩn bị ở nhà như MUỐI VỪNG (dùng riêng 
hoặc hòa với TRÀ BANCHA); MƠ/MẬN MUỐI (ăn 
cả quả hay hòa với trà), và GỪNG (uống trà). Một 
số người còn dùng mơ muối như một lá cao để đắp 
lên rốn và giữ chắc ở đó trong suốt chuyến đi để đỡ 
say xe. DO-IN hay MÁT XA có thể cũng giúp ích. 
Ấn vào huyệt ruột non 17, vết lõm đằng sau xương 
hàm phía dưới tai trong 1 phút và hít thở sâu. Lặp 
lại vài lần cho cả 2 bên. Tai là bộ phận chi phối khả 
năng giữ thăng bằng của cơ thể. Ấn huyệt tim số 6 ở 
giữa cổ tay, giữa 2 xương cánh tay và cách điểm bắt 
đầu của bàn tay khoảng 1 inch (2.54 cm) sẽ giúp làm 
dịu nỗi lo lắng và giảm sự buồn nôn. Giữ chắc ở đó 
khoảng 1 phút và thư giãn, lặp lại vài lần ở mỗi tay.

   

GIẢI PHÁP

Chế Độ Ăn Uống
Hãy tuân theo các chỉ dẫn ở trên, và đặc biệt chú ý 
vào các điều sau đây :

1. Ăn ngũ cốc nguyên cám như món chính trong mỗi 
bữa ăn, không ăn ngũ cốc tinh chế hay các sản phẩm 
từ chúng. Ngũ cốc nguyên cám rất giàu chất xơ, giúp 
phục hồi và duy trì sức khỏe của ruột. Cắt giảm các 
sản phẩm từ bột mỳ ở mức tối đa có thể. Có thể ăn 
mỳ nhưng chỉ vài lần một tuần.

2. Tránh dùng đường đơn (đường tinh chế, mật ong 
và socola), chúng có thể phá hủy hệ vi sinh đường 
ruột và phủ lên lông tơ của ruột một lớp nhầy.

3. Tránh ăn các thực phẩm động vật và thực phẩm 
từ bơ sữa, những thứ có thể gây ra sự ứ đọng, trì trệ 
trong ruột. Nếu bạn muốn ăn thực phẩm động vật, 
tốt nhất hãy chọn cá hoặc hải sản, và thỉnh thoảng 
thôi. 

4. Hạn chế tối đa dầu mỡ, bao gồm cả dầu thực vật. 
Tránh dùng dầu chưa nấu, ví dụ như ăn salad.

5. Tránh các loại rau củ từ vùng nhiệt đới như cà 
chua, cà tím và ớt chuông.

6. Hàng ngày hãy dùng các loại rau xanh lá, giàu chất 
xơ (như lá cà rốt và lá củ cải) và các loại củ như cà 
rốt, củ cải, ngưu bàng, tốt nhất hãy ăn cả vỏ.

7. Thường xuyên ăn các thực phẩm lên men như 
miso, tương đậu nành, natto và các thực phẩm từ đậu 
nành khác, sauerkraut (bắp cải muối kiểu Đức), mơ/
mận muối và các loại rau củ muối. Các thực phẩm 
lên men chứa các enzym và vi khuẩn tốt có thể hỗ 
trợ tiêu hóa. 

8. Lượng muối (miso, tương đậu nành, muối biển) 
nên ở mức vừa phải.

9. Giảm lượng nước uống xuống mức vừa phải, 
nhưng đừng giảm nhiều quá.

10. Tuân theo các chỉ dẫn chuẩn về dinh dưỡng khác.

Lối Sống
Tuân theo các lời khuyên chuẩn về lối sống, tập trung 
vào các điều sau đây :
1. Tránh để vùng bụng tiếp xúc với không khí lạnh 
hay uống các đồ uống lạnh, những thứ có thể gây ra 
hiệu ứng tê liệt cho ruột. Giữ ấm vùng bụng có thể 
phục hồi chức năng tiêu hóa.

2. Các căn bệnh về ruột thường xuyên đi kèm trầm 
cảm, buồn rầu và u sầu nên hãy giữ cho mình một 
thái độ tích cực, vui vẻ và suy nghĩ một cách lạc 
quan. Các bài tập thở có thể giúp hỗ trợ chức năng cả 
phổi và ruột.

3. Tránh mặc đồ len hay sợi tổng hợp chạm trực tiếp 
vào da.
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4. Tránh xem TV hay làm việc với máy tính trong 
một khoảng thời gian dài. Bức xạ từ chúng có thể 
làm yếu vùng ruột. Tia X và các phương pháp y tế 
khác cần được giới hạn bất cứ lúc nào có thể. 

Điều Trị Tại Nhà

1. Đối với hầu hết các vấn đề suy nhược của ruột già, 
hãy chuẩn bị sẵn các đồ uống đặc biệt cho ruột già.

2. Đối với hầu hết các vấn đề suy nhược của ruột 
non, hãy chuẩn bị sẵn các đồ uống đặc biệt cho ruột 
non. 

3. Đối với các bệnh về ruột do yếu tố âm, hãy uống 1 
chén UME-SHO KUZU (Bột sắn quấy trong với mơ 
muối và tương đậu nành) hay UME-SHO BANCHA 
(Trà bancha pha với mơ muối và tương đậu nành) 
vào mỗi sáng trong vòng 10 ngày, sau đó thì uống 2-3 
lần mỗi tuần trong 3 đến 4 tuần.

4. Nên dùng SÚP KINPIRA 2-3 lần một tuần cho các 
vấn đề rối loạn tiêu hóa do yếu tố âm.

5. TẮM TẨY DA CHẾT hoặc TẮM TẨY DA CHẾT 
BẰNG GỪNG mỗi ngày hay 2 ngày 1 lần cho cả thân 
thể, bao gồm vùng bụng, sẽ làm tăng lưu thông máu 
huyết đồng thời giúp tăng cường năng lượng cơ thể 
và tâm lý.

6. Có thể chườm KHĂN NÓNG để làm dịu vùng 
bụng. Chườm lên vùng nào bạn muốn điều trị. Hãy 
giữ nó ở đó đến khi chúng nguội và làm nóng nó 
rồi đắp lại. Cứ chườm như vậy trong khoảng 5-10 
phút hoặc cho đến khi vùng cần đắp đỏ lên hoặc 
nóng lên. Chú ý : Không nên đắp khăn nóng hay 
các loại chườm nóng khác lên vùng cơ thể đang bị 
nóng, sưng hay viêm nhiễm. Các loại chườm lạnh 
như CAO ĐẬU PHỤ hay CAO LÁ XANH sẽ tốt hơn 
trong việc làm dịu khi gặp tình trạng này.

7. Có thể chườm GẠC GỪNG nóng lên vùng da phía 
ngoài ruột vài lần một tuần để làm giảm sự ứ đọng, 
trì trệ và cải thiện tuần hoàn máu. Tuy nhiên, không 
nên áp dụng chúng trong trường hợp bạn bị sưng tấy 
hay viêm nhiễm.

8. Có thể chườm MUỐI để làm ấm và giảm đau 
những vùng đang bị đau. Như các loại chườm nóng 
khác, không nên áp dụng chúng trong hợp bạn bị 
sưng tấy, viêm nhiễm hay sốt cao.

CẨN TRỌNG

1. Rối loạn đường ruột có thể dẫn đến các mối nguy 
hại đối với sức khỏe hay những biến chứng có thể 
gây chết người. Hãy ghi chú lại các cẩn trọng được 
miêu tả trong các phần ở trên như viêm ruột thừa, 
viêm đại tràng hay các căn bệnh khác. Hãy tìm kiếm 
các sự chăm sóc y tế ngay lập tức khi cần thiết.

2. Trong vòng 7 đến 10 ngày, áp dụng chế độ ăn 
semi-fasting sẽ mang lại hiệu quả tốt, giảm số lượng 
các bữa ăn cũng như số lượng thức ăn trong mỗi 
bữa, nhai thật kĩ. Tuy nhiên, không nên hoàn thành 
chế độ ăn fasting trong vài ngày hay hơn nữa; thường 
thì sự thèm ăn khủng khiếp khi ăn trở lại sau đó có 
thể làm hỏng các tác dụng tích cực của chế độ ăn 
này. 

3. Có thể dùng các loại thuốc hay thực phẩm chức 
năng trong thời gian ngắn nếu muốn, nhưng bạn cần 
dừng sử dụng chúng càng sớm càng tốt, để tránh các 
tác dụng phụ có thể gây hại đến cơ thể và tránh phụ 
thuộc vào chúng.

4. ĐÔNG Y, CHÂM CỨU, YOGA và các phương 
pháp điều trị truyền thống khác có thể được áp dụng 
dưới sự giám sát của một thầy thuốc có kinh nghiệm 
lâu năm.

5. Có thể áp dụng phương pháp thụt thông thường 
hoặc THỤT BẰNG TRÀ BANCHA VÀ MUỐI BIỂN 
để giúp thông ruột bị nghẽn. Tuy nhiên, tránh các 
liệu pháp thụt đại tràng, làm sạch đại tràng, rửa 
đại tràng hay các cách điều trị đại tràng khác vì các 
phương pháp này cần thời gian điều trị vài ngày và 
điều này có thể gây ra quá nhiều áp lực cho ruột.



BẰNG CHỨNG Y HỌC

Chế Độ Ăn Truyền Thống Nhật Bản Làm Giảm 
Nguy Cơ Viêm Đại Tràng

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản báo cáo rằng sự tiêu 
thụ đồ ăn phương Tây, đặc biệt là bánh mỳ, bơ động 
vật, bơ thực vật, phô mai và các loại thịt có liên quan 
đến sự tấn công của bệnh viêm loét đại tràng, trong 
khi thức ăn truyền thống Nhật Bản cũng như các loại 
rau và trái cây, không làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Nguồn : “A Case-Control Study of Ulcerative Colitis in 
Relation to Dietary and Other Factors in Japan,” Jour-
nal of Gastroenterology 30 (Supplement 9): 9-12. 1995

Việc Ăn Thịt Liên Quan Đến Sự Gia Tăng Của Các 
Ca Mổ Ruột Thừa

Các nhà nghiên cứu Anh đã chỉ ra trong một nghiên 
cứu 11.000 ca mổ ruột thừa, những người ăn thịt có 
nguy cơ phải mổ ruột thừa cao hơn nhiều những 
người ăn chay. “Kết quả này cho rằng những người 
không ăn thịt có nguy cơ cần mổ ruột thừa khẩn cấp 
thấp hơn 50% so với những người ăn thịt,”các nhà 
khoa học kết luận.

Nguồn: P.Appleby et al., “Emergency Appendectomy 
and Meat Consumption in the U.K,” Journal of Epi-
demiology and Community Health 49 (6): 594-606. 
1995.

Chế Độ Ăn Nam Phi Phòng Tránh Bệnh Trĩ

Hầu hết những người da đen Nam Phi không mắc 
bệnh trĩ so với người da trắng, những người có nguy 
cơ cao gặp sự rối loạn này. Một nhà nghiên cứu tìm 
ra rằng bệnh trĩ có liên quan đến chế độ ăn uống 
thừa chất béo và thiếu chất xơ, ngược hẳn với chế độ 
ăn truyền thống của người Nam Phi.

Nguồn: D. Burkitt, “Varicose Veins, Deep Vein Throm-
bosis and Hemorrhoids: Epidemiology and Suggested 
Aetiology,” British Medical Journal 2: 556, 1972.

Sữa Nhiễm Bẩn Có Liên Quan Đến Bệnh Crohn

Bệnh Crohn có thể gây ra với một loại vi sinh vật 
được tìm thấy trong sữa. Theo một nghiên cứu y tế 
về vấn đề phát triển cơ thể, Mycobacteriumavium 
phân loài paratuberculosis, hay MAP, là dịch bệnh có 
trong những đàn bò sữa ở Mỹ và gây ra bệnh Johne ở 
gia súc, một loại rối loạn gây suy yếu giống như bệnh 

Crohn. Một nghiên cứu dưới sự chỉ đạo của NAH-
MP (National Animal Health Monitoring System) 
phát hiện ra rằng 22% số đàn bò sữa ở Mỹ có những 
con bò cái tiết ra mycobacterium trong sữa của 
chúng. Những vi khuẩn này không thể bị diệt bởi sự 
diệt khuẩn theo phương pháp Pastuer thông thường. 
Bệnh Crohn chỉ được phát hiện ở những nơi uống 
sữa trên thế giới, bao gồm Úc, phía nam châu Phi, 
châu Âu, Bắc Mỹ và New Zealand. Nó rất hiếm gặp ở 
các nước như Ấn Độ, tuy là nước uống sữa nhưng họ 
thường đun sôi rồi mới uống. Sự lan rộng của MAP 
tạo nên “một thảm hỏa sức khỏe cộng đồng có tầm 
vóc bi thảm,” theo như tiến sĩ John Hermon-Taylor 
của trung tâm y tế bệnh viện St.George ở Luân Đôn, 
một chuyên gia về sự truyền nhiễm của bệnh Crohn.

Nguồn: Thomas H.Maugh II, “Milk May Be the Carri-
er of Crohn’s”, Los Angeles Times, September 19, 2000.

Sự Tiêu Hóa Kém Liên Quan Đến Đồ Ngọt, Chất 
Béo, Thực Phẩm Từ Bơ Sữa

Trong một điều tra về sự liên quan giữa chế độ ăn và 
bệnh tật, một nhà nghiên cứu người Canada đã tìm 
ra rằng những người mắc bệnh Crohn và viêm loét 
đại tràng có những phản ứng mạnh mẽ nhất đối với 
socola, thực phẩm từ bơ sữa, chất béo và các chất 
ngọt nhân tạo.

Nguồn: G. Joachim, “The Relationship Between Habits 
of Food Consumption and Reported Reactions to Food 
in People with Inflammatory Bowel Disease,” Nutrition 
and Health 13(2): 69-83, 1999.

Các Trường Hợp Trong Lịch Sử
Chế Độ Thực Dưỡng Giúp  Người Phụ Nữ Chữa 
Khỏi Căn Bệnh Crohn

Virginia Harper đã bị những rối loạn đường ruột 
kể từ khi cô 14 tuổi. Sau 8 năm bị hành hạ, thường 
xuyên bị những cơn đau làm tê liệt, không thoải mái 
và bất lực, cô được chuẩn đoán mắc bệnh Crohn và 
bệnh viêm động mạch Takayasu, là bệnh suy giảm 
miễn dịch trong các mạch máu và tự sinh ra các cục 
chặn gây tắc nghẽn mạch máu. Bác sĩ cho cô ấy uống 
thuốc prednisone, một loại kháng viêm và đề nghị 
phẫu thuật, điều này dẫn đến nguy cơ cô có thể sảy 
thai khi có em bé. Từ những điều họ nói với cô về 
sự cần thiết của những ca phẫu thuật lặp đi lặp lại, 
cô sợ rằng mình không thể sống đến năm 30 tuổi. 
Tìm kiếm một phương pháp thay thế, Virginia đã 
tìm đến một cố vấn Thực dưỡng, người đã bảo với 
cô rằng, “Cô có thể thay đổi hoàn toàn tình trạng 
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này”. Virginia, tự miêu tả cô ấy là một cái hộp của thế 
hệ baby boomer trong đó chứa đầy thức ăn nhanh, 
thức ăn vặt, đồ ăn chuẩn bị sẵn, rau, đã chuyển sang 
ăn các loại thực phẩm toàn phần, tự nhiên và bệnh 
tình của cô đã suy giảm ngay lập tức. Cô ấy đã sinh 
hạ một bé gái xinh đẹp và đã trở thành người “không 
triệu chứng bệnh, không thuốc men, không đau ốm, 
không bác sĩ” trong vòng gần 20 năm. Cô ấy là một 
đầu bếp, cố vấn và giáo viên Thực dưỡng ở Nashville, 
Tennessee, giúp đỡ rất nhiều người, cũng như con 
gái của cô ấy, đã tốt nghiệp từ Viện Kushi.

Nguồn: Gale Jack and Wendy Esko, Women’s Health 
Guide (Becket, Mass : One Peaceful World Press, 
1977), 7-10.

Bệnh Viêm Đại Tràng Mãn Tính Biến Mất Khi 
Thay Đổi Chế Độ Ăn Uống

Andrew Weil, một bác sỹ y khoa, bị mắc bệnh viêm 
loét đại tràng mãn tính trong nhiều năm và phải 
điều trị bằng prednisone cũng như các thuốc ngăn 
ngừa khác. Sau khi bắt đầu chuyển sang chế độ Thực 
dưỡng, bệnh viêm đại tràng của cô ấy đã nhanh 
chóng biến mất. 

Nguồn: Andrew Weil, M.D, Spontaneous Healing 
(New York: Knopf, 1955).

 



TÌNH TRẠNG TIÊU HÓA VÀ CÁC RỐI LOẠN 
BẢNG 19. TÌNH TRẠNG TIÊU HÓA VÀ CÁC RỐI LOẠN 

1. Do lệch về Âm 2. Do lệch về Dương 3. Do lệch cả Âm lẫn Dương 
Triệu chứng tiêu biểu   
Sưng tấy Co thắt, đôi khi sưng tấy Sưng tấy 
Viêm nhiễm Viêm nhiễm Viêm nhiễm 
Các mô bị giãn Xơ cứng  
Cơ quan bị phình to Hình thành mủ, khối u, 

bướu 
Hình thành mủ, khối u, bướu 

Các cơn đau co thắt  Rối loạn trao đổi chất 
Trao đổi chất chậm Sốt  
Buồn nôn, ói mửa   
Chương bụng, đầy hơi   
Bệnh   
Miệng và cơ thể có mùi hôi Miệng và cơ thể có mùi 

hôi 
Miệng và cơ thể có mùi hôi 

Đau răng, sâu răng Mòn răng Đôi khi đau răng 
Viêm lợi, viêm nướu  Bệnh nha chu 
Đôi khi bị áp xe (Nhiễm trùng, mưng mủ) Bệnh Scorbut (thiếu hụt 

vitamin C) 
Đôi khi bị áp xe (Nhiễm trùng, mưng mủ) 

Đôi khi bị TMJ (rối loạn thái dương hàm)  Đôi khi bị TMJ (rối loạn thái dương hàm) 
Táo bón kinh niên Táo bón tạm thời  
Ỉa chảy kinh niên Ỉa chảy tạm thời  
Thừa cân Thiếu cân Béo phì 
Đau dạ dày, co thắt dạ dày, dạ dày sưng tấy  Phình lá lách 
Viêm dạ dày, viêm dạ dày-ruột, ợ nóng   
Ngáy   
Uể oải, thẫn thờ Uể oải, thẫn thờ Uể oải, thẫn thờ 
Mất ngủ Mất ngủ Rối loạn giấc ngủ 
Ngủ quá nhiều Mộng du  
Say do chuyển động  Chán ăn, nóng nảy, chứng háu ăn 
Dị ứng Viêm ruột thừa Bệnh trĩ 
Hội chứng ruột kích thích Hội chứng ruột kích 

thích 
Hội chứng ruột kích thích 

Không hấp thu lactose   
Bệnh Crohn  Viêm đại tràng 
Loét dạ dày Loét ruột tá Viêm đường ruột 
Viêm gan A Viêm gan B Viêm gan C 
Xơ gan Vàng da  
Viêm tụy mãn tính Viêm tụy cấp Viêm túi thừa 
Tiểu đường Tăng tiết insulin quá liều Giảm đường huyết 
Quai bị  Sỏi mật 
Ung thư dạ dày trên Ung thư đại tràng Ung thư dạ dày dưới 
Ung thư thực quản Ung thư ruột thẳng Ung thư lá lách (tỳ) 
 Ung thư tụy  
 Ung thư gan  
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BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHẾ ĐỘ ĂN THEO THỰC DƯỠNG theo tình trạng cơ thể

Loại thức ăn #1 Cho tình trạng cơ thể 
lệch về Âm

#2 Cho tình trạng cơ thể 
lệch về Dương

#3 Cho tình trạng cơ thể 
lệch cả Âm và Dương

Cách nấu ăn tổng quát Hơi mặn và nấu lâu hơn Ít mặn và nấu nhanh hơn Nấu ăn trung hoà
Ngũ cốc nguyên cám 
(chiếm 40-60% thực đơn 
hàng ngày)

Dùng đều đặn gạo lứt, kê, 
lúa mạch, lúa mì nguyên 
cám, bắp

Thỉnh thoảng dùng các loại 
hạt khác 

Tránh dùng các món bột 
nướng, dùng bánh mì lên 
men chua (sourdough) nếu 
thèm

Thỉnh thoảng dùng mì sợi/
nui

Kiều mạch, mì soba và mì 
căn tuỳ trường hợp nên 
dùng hay không

Dùng đều đặn gạo lứt, kê, 
lúa mạch, lúa mì nguyên 
cám, bắp

Thỉnh thoảng dùng các loại 
hạt khác 

Tránh dùng các món bột 
nướng, dùng bánh mì lên 
men chua (sourdough) nếu 
thèm

Thỉnh thoảng dùng mì sợi/
nui

Tránh dùng hoặc hạn chế 
tối đa  kiều mạch, mì soba 
và mì căn 

Dùng đều đặn gạo lứt, kê, 
lúa mạch, lúa mì nguyên 
cám, bắp

Thỉnh thoảng dùng các loại 
hạt khác 

Tránh dùng các món bột 
nướng, dùng bánh mì lên 
men chua (sourdough) nếu 
thèm

Thỉnh thoảng dùng mì sợi/
nui

Tránh dùng hoặc hạn chế 
tối đa  kiều mạch, mì soba 
và mì căn 

Súp 

(1-2 lần/ ngày)

Khẩu vị hơi đậm (thêm 
chút miso, shoyu hoặc 
muối biển)

Khẩu vị nhẹ hơn (nêm ít 
miso, shoyu hoặc muối 
biển)

Khẩu vị trung hoà

Rau củ

(chiếm tỷ lệ 25-30% thực 
đơn hàng ngày

Hàng ngày dùng cân 
đối rau xanh, thân và củ  
nhưng chú ý dùng nhiều 
các loại củ hơn 

Tránh dùng salad sống, 
thỉnh thoảng dùng salad 
luộc hoặc nén chua

Hàng ngày dùng cân 
đối rau xanh, thân và củ  
nhưng chú ý dùng nhiều 
rau lá xanh hơn

Thỉnh thoảng dùng salad 
sống, thường xuyên dùng 
salad luộc hoặc nén chua

Hàng ngày dùng cân 
đối rau xanh, thân và củ  
nhưng chú ý dùng nhiều 
rau củ mọc ngang mặt đất 
như bắp cải, bí đỏ..

Tránh dùng salad sống, 
thường xuyên dùng salad 
luộc hoặc nén chua

Đậu và các chế phẩm đậu 

(5% thực đơn hàng ngày)

Nêm gia vị khá đậm, dùng 
không thường xuyên

Nêm gia vị nhẹ nhàng, 
dùng thường xuyên hơn. 
Thỉnh thoảng thêm ngọt

Nêm gia vị trung bình, liều 
lượng cân bằng vừa phải

Rong biển 

(khoảng 2% thực đơn    
hàng ngày)

Nấu lâu, vị hơi đậm Nấu nhanh, vị nhẹ nhàng Nấu trung bình, vị trung 
hoà

Đồ chua lên men  (Rau củ 
muối) (tỷ lệ nhỏ)

Dùng loại muối lâu, đậm 
hơn

Dùng loại muối nhanh, 
chua nhẹ

1 trong 2 loại với lượng vừa 
phải

Muối và gia vị Dùng gia vị hơi mặn và 
mạnh hơn, muối biển trắng 
không tinh chế, tương miso 
ít nhất 2 năm và tương 
shoyu

Dùng gia vị ít mặn và 
nhẹ hơn, muối biển trắng 
không tinh chế, tương miso 
ít nhất 2 năm và tương 
shoyu

Dùng gia vị mặn vừa phải, 
muối biển trắng không tinh 
chế, tương miso ít nhất 2 
năm và tương shoyu

Dầu ăn Tuỳ trường hợp mới dùng, 
có thể tránh dùng 1 tháng 
đầu tiên hoặc dùng với 1 
cái cọ quệt dầu với lượng ít 
nhất có thể. Chỉ dùng dầu 
mè. Không dùng dầu chưa 
nấu.

Từ tháng thứ 2, dùng thỉnh 
thoảng.

Tuỳ trường hợp mới dùng, 
có thể tránh dùng 1 tháng 
đầu tiên hoặc dùng với 1 
cái cọ quệt dầu với lượng ít 
nhất có thể. Chỉ dùng dầu 
mè. Không dùng dầu chưa 
nấu.

Từ tháng thứ 2, dùng 
thường xuyên.

Tuỳ trường hợp mới dùng, 
có thể tránh dùng 1 tháng 
đầu tiên hoặc dùng với 1 
cái cọ quệt dầu với lượng ít 
nhất có thể. Chỉ dùng dầu 
mè. Không dùng dầu chưa 
nấu.

Từ tháng thứ 2, dùng thỉnh 
thoảng.



Muối mè Dùng đậm đà

16 mè : 1 muối

Dùng nhạt

18 mè : 1 muối

Dùng vừa phải

18 mè : 1 muối
Đồ uống Dùng trà bancha đun nấu 

kỹ, đậm hoặc trà truyền 
thống khác; dùng nước 
suối, nước giếng, nước lọc; 
thỉnh thoảng dùng nước ép 
củ cà rốt

Dùng trà bancha đun nấu 
nhanh hơn, loãng hơn 
hoặc trà truyền thống 
khác; dùng nước suối, 
nước giếng, nước lọc; thỉnh 
thoảng dùng nước ép củ cà 
rốt, ép táo và các loại nước 
ép khác.

Dùng trà bancha đun nấu 
vừa phải, hoặc trà truyền 
thống khác; dùng nước 
suối, nước giếng, nước lọc; 
thỉnh thoảng dùng nước ép 
củ cà rốt, các loại nước ép 
khác không thường xuyên.

Lửa đun Gas, củi, lửa tự nhiên, 
tránh dùng vi sóng, điện

Gas, củi, lửa tự nhiên, 
tránh dùng vi sóng, điện

Gas, củi, lửa tự nhiên, 
tránh dùng vi sóng, điện

Các thức ăn bổ sung khác
Thức ăn động vật Dùng thỉnh thoảng lượng ít 

cá có màu thịt trắng, được 
hấp, luộc hoặc chần và ăn 
kèm đúng 

Tránh hoặc hạn chế tối đa 
dùng cá và hải sản

Hạn chế tối đa dùng cá và 
hải sản

Quả và nước ép Tránh hoặc hạn chế tối đa

Dùng trái cây ôn đới được 
nấu nếu thấy thèm; dâu 
tươi, dưa gang vào mùa hè 
nếu thấy thèm

Thỉnh thoảng dùng trái cây 
ôn đới nấu với muối biển, 
sấy khô hoặc ăn tươi chấm 
với muối

Dùng lượng ít trái cây ôn 
đới nấu với nhúm muối 
biển, sấy khô hoặc ăn tươi 
chấm với muối

Hạt và hạch quả Tránh các hạt, bơ hạt; thỉnh 
thoảng dùng hạt chần hoặc 
rang nướng qua (không có 
muối); hạt hướng dương 
chỉ dùng vào mùa hè

Hạn chế tối đa hạt hoặc bơ 
hạt; thỉnh thoảng dùng hạt 
chần hoặc rang nướng qua 
(không có muối)

Hạn chế tối đa hạt hoặc 
bơ hạt; thỉnh thoảng dùng 
hạt chần hoặc rang nướng 
qua (không có muối); hạt 
hướng dương chỉ dùng vào 
mùa hè

Đồ tráng miệng ăn vặt Sushi, mochi, kanten, bánh 
pudding, đồ ăn vặt; tránh 
đồ nướng, phồng, sấy khô; 
amasake; mạch nha hoặc 
siro gạo chỉ dùng ít khi 
thèm

Sushi, mochi, kanten, bánh 
pudding, đồ ăn vặt; tránh 
đồ nướng, phồng, sấy khô; 
amasake; mạch nha hoặc 
siro gạo chỉ dùng ít và 
thỉnh thoảng

Sushi, mochi, kanten, bánh 
pudding, đồ ăn vặt; tránh 
đồ nướng, phồng, sấy khô; 
amasake; mạch nha hoặc 
siro gạo chỉ dùng ít và 
thỉnh thoảng

* Đây là những chỉ dẫn khái quát dùng chung. Tuỳ vào tình trạng sức khoẻ của mỗi người, môi trường, khí hậu, giới tính, 
tuổi tác, mức độ hoạt động thể lực, nhu cầu cá nhân và các yếu tố khác sẽ có những điều chỉnh tương thích riêng.
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