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�ây là m�t ph�n c�a ph��ng-pháp “ Di�n Ch�n -  �i	u Khi
n Li�u Pháp “ do Giáo S� 
Ti�n-S� Bùi Quc Châu nghiên-c�u và l�p ra. 

Áp-d�ng ph��ng-pháp này �� b�o-v� s�c-kh�e cho chúng ta. Ph��ng-pháp r�t an-toàn, hi�u-
nghi�m k�-di�u, �em l�i k�t-qu� b�t ng� cho chính các L��ng y. 

Tài-li�u này ghi l�i theo cu	n b
ng c�a L��ng y Tr�n Dng Th�ng d�y t�i Pháp n
m 1999, nhân 
d�p C� ���c nhóm ng��i Vi�t-Nam c� ng� t�i Pháp m�i sang �� ch�a b�nh cho b�nh nhân. 
(Nguy�n H�u Thâu) 

Sau �ây là ph�ong-pháp  

 

Xoa M�t: 

Chú ý: Sau khi xoa m�t xong ph�i dùng n��c nóng r�a m�t �� ��t ��	c k
t qu� cao. 

Xoa M�t giúp ích ���c gì? 

Nó giúp cho máu huy�t l�u thong toàn c�-th� nhanh chóng. Làm cho da m�t ���c h�ng-hào, h�t 
m�n, h�t nám, m�t sáng, tai thính. Ngoài ra nó còn tr� nhi�u b�nh thông th��ng ch�ng h�n nh� 
�au l�ng, nh�c m�i, tim ���c kh�e m�nh, ph�i ���c kích ��ng, hai vai b�t nh�c m�i, … 

Trong ph�n d�n ch�ng và gi i thích c�a L��ng y Tr�n Dng Th�ng, ph�n nhi�u là liên h� ��n �� 
hình “ Di�n Ch!n "i�u Khi�n Li�u Pháp” và ph i dùng các d�ng c� tr� b�nh thì s# có k�t qu  
nhi�u h�n. Tuy nhiên ph��ng pháp xoa m�t cng giúp ích ���c ph�n nào, vì nó �ã kích ��ng 
���c các huy�t n$m trên m�t. 

Nên áp-d�ng lúc nào �� �em l�i k�t-qu  t	t nh�t? 

Khi ng� d%y, b�t c� lúc nào, mà ta không mu	n ng� ti�p. thì ta làm 8 ��ng-tác Xoa M�t sau �ây, 
m&i ��ng-tác th'c-hành kho ng 40-50 l�n. Chú ý là khi ta làm nhi�u l�n, n�u c m th�y trong 
ng��i nóng, b�c r�c khó ch�u thì làm gi m b�t s	 l�n xu	ng ho�c ng�ng 1 hay 2 ngày r�i ti�p-
t�c tr( l�i. 

Trong ph�n d�n ch�ng và gi i thích c�a L��ng y Tr�n Dng Th�ng, C� có �� c�p ��n các d�ng-
c� nh� cây l
n, que dò, bàn cào …, �ó là các d�ng-c� �� ch�a tr� do Giáo s� Bùi Qu	c Châu 
sáng ch� ra và bán t�i Vi�t-Nam.. Tôi s# ghi ��a-ch) ( cu	i bài này �� quý v� nào có d�p �i Vi�t-
Nam s# ��n �ó mua n�u c�n. 

"�ng tác 1. Xoa nóng 2 bàn tay r�i áp vào hai � m�t. Nó s� làm t�nh ng��i ( làm nh� v�y 3-
5 l�n). 

Xong xoa ti�p hai bàn tay cho nóng tr� l�i, áp gò c�a bàn tay (hai gò g�n c��m tay) vào g� 
mày, xoa vòng quanh � m�t, b�t ��u t� chân mày ra �uôi mày �i vòng xung phía d��i mí 
m�t. ( 40-50 l�n) 

L�u ý là khi xoa �� 5-10 vòng thì tay h�t nóng, thì xoa nóng hai bàn tay tr� l�i cho nóng r�i 
ti�p-t c xoa cho �� s l�!ng c�n thi�t. 
D�n ch�ng và gi i thích c�a L��ng y Th�ng: 

Hai � m�t nó ph n chi�u hai tinh-hoàn ( nam), hai bu�ng tr�ng ( n� ). 
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Dùng cây l
n nh� l
n hai chân mày t* trong ra ngoài, t* ��u mày ra ��n �uôi mày ( 100 l�n ).Nó 
s# tr� ���c b��u ( vú – làm cho c�c b��u nh� d�n r�i tan �i; �àn bà mu	n sinh con mà bu�ng 
tr�ng b� ngh#n – nó s# làm cho thông và sinh con ���c; tr� ���c hai cánh tay b� nh�c m�i, d� lên 
xu	ng r�t khó-kh
n, hai b  vai �au nh�c . 

"�ng tác 2. Xoa M"i – Dùng hai ngón tr�, áp sát vào hai cánh m"i và sát da m�t, xoa m�nh 
b#ng cách chà lên chà xung d$c theo sóng m"i ( 40-50 l�n). Xong r�i dùng hai ngón cái và 
ngón tr� vut sóng m"i, vut t� trên xung ��n ��u m"i (40-50 l�n). 

D�n ch�ng và gi i-thích c�a L��ng y Th�ng: 

Sóng mi ph n chi�u sóng l�ng. 

Tr� �au th�t ngang l�ng, �au nh�c hai mông,bàn to�. 

Tr� gai c� s	ng, gai x��ng s	ng. ( B�nh này Tây Y không ch�a ���c, th��ng thì ph i m�, mà m� 
xong thì hay tái �i tái l�i, nên ph i m� nhi�u l�n ��n su	t cu�c ��i). 

"�ng tác 3. Xoa Má: Dùng hai bàn tay xoa hai bên má. Hai bàn tay áp sát vào hai má, xoa 
t� nh% ��n m�nh, b#ng cách chà lên chà xung . 
D�n ch�ng và gi i-thích c�a L��ng y Th�ng: 

Hai gò má nó ph n nhi�u b� ph%n trong c�-th� c�a con ng��i, toàn b� x��ng s��n, ph�i. 

Tr� �au x��ng s��n, t�c x��ng s��n. 

Tr� t�c ng'c, ph�i b� �au nh�c. 

"�ng tác 4. Xoa Tai: .Chà vành tai trong và vành tai ngoài – dùng ngón tr� ( cho vành tai 
ngoài, phía sau ót) và ngón gi&a ( cho vành tai trong, phía gò má), áp sát vào vành tai và sát 
v�i da ót và da m�t, chà lên chà  xung t� nh% ��n m�nh. ( 40-50 l�n). Xong r�i úp hai bàn 
tay vào hai man tai, chà lên chà xung ( 40-50 l�n ). 
D�n ch�ng và gi i-thích c�a L��ng y Th�ng: 

Hai tai ph n chi�u tim, nh�t là tai bên trái. Do �ó ��ng-tác này làm cho c�-th� kho+ lên. 

Thí-d� nh� lúc ta lái xe, bu�n ng� g�c, dùng m�t bàn tay chà m�nh vào man tai ( nh� là tay kia 
ph i c�m tay lái cho c!n-th%n v�ng-vàng), xong r�i ��i tay. Cá nhân tôi (NHT) �ã t*ng áp-d�ng. 
Tuy nhiên l�m lúc hi�u qu  không kéo dài ���c lâu, nên ph i làm �i làm l�i nhi�u l�n. 

"�ng tác 5. Xoa Trán: Úp bàn tay ph�i lên trán, chà qua chà l�i ( 20-25 l�n), xong úp bàn  
tay trái, chà qua chà l�i nh� l�n tr��c. 

Trán nó ph n chi�u v� gan, bao t�, lá lách. "�ng tác này nó giúp cho c�-th� ���c kh�e. 

"�ng tác 6. Xoa Mi�ng, Xoa C#m: Úp bàn tay ph�i lên mi�ng, chà qua chà l�i mi�ng và c#m 
( 20-25 l�n ), xong r�i ��i qua tay trái và c"ng chà qua chà l�i nh� tr��c (20-25 l�n ). 
D�n ch�ng và gi i-thích c�a L��ng y Th�ng: 

"�ng tác này tr� nhi�u b�nh thu�c l�c ph� ng t�ng. Ch�ng h�n  nh� Bàng quang, theo �� hình 
ph n chi�u thì nó n$m ( hai v�-trí là phía d��i c$m và trên trán t�i �)nh ��u. "�ng tác này nó 
giúp ích cho s' bài ti�t. 
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Tr� b�nh bí ti�u - ch�ng h�n nh� ng��i nào b� bí ti�u nhi�u ngày thì dùng các ngón tay vu	t c$m 
(�� 100 cái) thì s# �i ti�u ���c. 

N�u b� b�nh không �i ti�n (�i c�u) ���c thì dùng hai ho�c ba ngón tay c�a bàn tay trái, xin nh�n 
m�nh là tay trái, vu	t môi trên t* ph i qua trái, b�t ��u t* bên phía ph i c�a nhân trung, �n m�nh 
các ngón tay xu	ng, kéo d�n qua bên trái vòng quanh mi�ng cho ��n gi�a � c$m r�i �n m�nh 
xu	ng ( 400 l�n �� 15 phút). Nh� là kéo t* ph i qua trái, n�u làm ng��c l�i thì ph n �ng ng��c 
l�i, làm cho thêm táo bón. Sau �ó thì dùng các ngón tay vu	t g� mày t* trong ra ngoài ( 400 l�n). 
Hai ��ng tác này s# tr� ���c b�nh táo bón, bí ti�n ( không �i c�u ���c trong m�t th�i gian lâu). 

"�ng tác 7. Cào ��u: Dùng 10 ngón tay cào ng�!c trên ��u t� tr��c ra ��n sau ót. Nh� là 
cào ch� không ph�i chà xát. 
D�n ch�ng và gi i-thích c�a L��ng y Th�ng: 

Ph��ng-pháp này giúp cho máu v%n chuy�n lên não. 

Thí d� nh� b� v,p b+ ( chu�t rút) thì cào nh� sau: Cào m�t bên c�a ��u, b�t ��u t* �)nh ��u cào 
xu	ng ��n mang tai. N�u v,p b+ bên chân ph i thì cào phía bên trái, và ng��c l�i. Nên nh� là khi 
b� v,p b+ thì co chân l�i cho b�t �au. 

"�ng tác 8. Xoa Ót: Úp bàn tay ( tay nào tr��c c"ng ��!c) vào ót phía sau gáy, xoa m�nh 
ót b#ng cách chà qua chà l�i ( 20-25 l�n), xong r�i ��i tay. 

D�n ch�ng và gi i-thích c�a L��ng y Th�ng: 

"ây là ch& hi�m-hóc nh�t, nó ki�m-soát và �i�u-khi�n toàn b� c�-th�. Do �ó khi chà xát nó có 
tác-d�ng r�t là h�u hi�u. 

Ghi chú thêm v� ��c-�i�m c�a các b�-ph%n ph n chi�u trong c�-th�: 

Ngón tay gi�a c�a bàn tay trái: 

"�u c�a ngón tay - ph n chi�u �)nh ��u.. Khi b� nh�c ��u, dùng cây que dò �n 
��u ngón tay này �� 10-20 l�n s# gi m b�t nh�c ��u. N�u không có cây que dò thì 
dùng các ngón tay c�a bàn tay ph i vò bóp m�nh nó cng có k�t qu , tuy không 
b$ng cây que dò. 

Phía sau c�a ngón tay này, g�n phao tay, ph n chi�u ót. 

Xu	ng chút n�a là �	t th� nh�t, ph n chi�u c� và gáy. 

Xu	ng n�a là lóng gi�a, ph n chi�u s	ng l�ng. Có th� dùng cây que dò, cà lên cà 
xu	ng vài l�n s# tr� b�t �au l�ng. ( Que dò là m�t trong s	 các d�ng c� s n xu�t 
t�i Vi�t-Nam) 

Phía tr��c c�a lóng tay gi�a này là ph n chi�u b�ng c�a con ng��i. Có th� cà vài 
l�n tr� ���c b�nh �au b�ng. 

"i xa h�n n�a là s' ph n chi�u liên h� v� cánh tay trái: 

Bàn tay n�m l�i, nó cng ph n chi�u �)nh ��u nh� ��u ngón tay gi�a. 

M�t ngoài c�a cánh tay trái này, t* n�m tay xu	ng ��n cùi ch�, thì ph n chi�u 
l�ng. Do �ó nó tr� ���c b�nh �au l�ng. 
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Phía trong c�a cánh tay này thì ph n chi�u b�ng. Thí d� nh� �àn bà khi có kinh 
nguy�t mà b� �au b�ng nhi�u, thì dùng cây que dò, day �n ( �i�m l�y t* khu-u tay 
lên �� 3 phân, thì s# h�t �au b�ng. 

Xoa Chân: ( giúp cho ng� ngon gi�c ) Bôi d�u cù là ( không nên dùng d�u n��c �
 tránh tr�y 
da) vào gi&a bàn chân, dùng bàn tay xoa th�t m�nh nhi	u l�n cho nóng. 

Có th
 chà xát 2 lòng bàn chân v�i nhau th�t m�nh nhi	u l�n cho nóng. Xong r�i bôi m�t 
chút d�u cù là vào ��u ngón gi&a c�a bàn tay trái, dáy-dáy � �i
m gi&a c�a hai chân mày 
(�n ���ng) �� 2 phút ( 130 cái) 
Tr� Táo Bón 

Táo bón là m�t ch�ng b�nh mà chúng ta th��ng ít khi quan tâm ��n. Nh�ng ch�t th i c�n ph i 
th i ra ngoài mà trái l�i nó tích t� trong ru�t già lâu ngày, nó bi�n thành ch�t ��c, vi-khu!n s# �i 
theo máu xâm nh%p vào c� th� và gây b�nh. Do �ó chúng ta nên theo dõi s' bài ti�t cho ��u, nó 
s# giúp cho c� th� ���c kh�e m�nh. Ph��ng-pháp này �ã có �� c%p ( ��ng tác 6 xoa mi�ng, xoa 
c$m. Nh�ng vì tính cách quan tr,ng và c�n thi�t c�a nó, nên xin nêu lên l�i ra �ây �� gây s' chú 
ý nhi�u h�n. 

V%y �� giúp cho s' �i c�u ���c ��u ��n hay là tr� b�nh táo bón �ã lâu ngày mà v�n không �i c�u 
���c thì làm các ��ng tác sau �ây: 

Dùng 2 ho�c 3 ngón tay c�a bàn tay trái xoáy ( mi�t ) môi trên, b�t ��u t� bên ph�i c�a 
môi, �n m�nh xung r�i b�t ��u kéo qua bên trái vòng xung c#m, ��n gi&a   c#m và �n 
m�nh m�y cái. ( 40-50 l�n �
 giúp cho vi�c �i c�u h#ng ngày; 400 l�n khi c�n tr' táo bón �ã 
lâu ngày mà không �i c�u ��!c) 

N�u ch�a th�y có hiêu qu� thì dùng các ngón tay vut m�nh g� mày, ph�n trên c�a chân 
mày, vut t� ��u mày ra ��n cui �uôi mày ( 40-50 l�n giúp cho vi�c �i c�u hàng ngày; 400 
l�n �
 tr' b'nh táo bón). 

Ph��ng-pháp này áp-d ng h#ng ngày r�t hi�u nghi�m cho vi�c nhu�n tr��ng. 

Sau �ây là ��a ch� �� mua sách và d�ng-c� tr� b�nh ho�c xin tr� b�nh khi có d�p v	 Vi
t-Nam ho�c 
nh� ng��i mua giùm.Các d�ng c� này ch� cn n�u quý v� nào mu�n tr� b�nh theo ph��ng pháp 
Di
n Ch�n và có �� tài li
u sách v� h��ng d�n. 

Mua d�ng-c�, sách ho�c tr� b�nh: 

Trung Tâm Vi�t Y "�o  ho�c   L��ng y Tr�n Dng Th�ng 
19 bis Ph�m Ng,c Th�ch    s	 247A/32 Hu.nh V
n Bánh 
P.6, Q.3 TP H� Chí Minh    Q. Phú Nhu%n, TP H� Chí Minh 
"T: 08-829-5287     "T: 08-829-5287 
( N�i �ây thì GS Bùi Qu	c Châu �i�u hành vi�c tr� b�nh) 

"�a ch) mua nhang Ngãi C�u ( cng h� �m các huy�t �� tr� b�nh) 

Nhà thu	c Tu� H i "��ng 
L��ng y Tr�n H�u Thành 
105/7D Lê V
n Th, ( cây Trâm) 
P. 11, Q. Gò V�p, TP H� Chí Minh 
"T : 895-8090 

L�u ý là các Trung Tâm ��u tr� b�nh mi�n-phí 


	lt83 86
	lt83 87
	lt83 88
	lt83 89



