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CHỮA BỆNH THEO CHU DỊCH

LỜI GIỚI THIỆU

Chu Dịch hay Dịch Học xuất hiện tại Trung Hoa cô xưa, 
nội dung của học thuyết này có quan hệ mật thiết với các lĩnh 
ưực của đời sống xã hội phương Đông như: Y học, K hí công 
phu, Địa lý phong thủy, Dưỡng sinh, Lịch pháp...

Đối với Y học phương Đông (Trung y), là một ngành 
chân đoán và trị bệnh trên nền tảng và tinh thần của Dịch 
Học. Từ bao đời nay các nhà y học phương Đông đã trị bệnh 
theo phương hướng cản bằng Am Dương, theo sự điều hòa mối 
quan hệ tương sinh, tương khắc, tương chế, tương hòa... trong lục 
phủ ngũ tạng theo học thuyết Ngủ hành phản ánh trong cơ thê 
một con người. Ngành Dược học của phương Đông củng phản 
chia các vị thuốc từ thảo mộc, sa khoáng, động vật theo tiêu 
chuẩn tính Dươĩig và âm (hàn, nhiệt, binh), đ ể  từ đó tạo ra một 
phươìig thức dược tính sao cho phù hợp với sự cân bằng Am 
Dương trong người khi điều trị. Do đó, khi nối đến y học phương 
Đông, người ta luôn luôn nói đến vấn đề Dịch /ýắ Chính vì 
vậy, đã tạo ra một học phái Dịch Học trung y là Y Dịch.

Cuốn sách "Chữa bệnh theo chu dịch" của hai tác giả  
Trung Hoa họ Lý: Lý Ngọc Sơn uà Lý Kiện Dân, đả mô tả sự 
đồng nhất qiừa các bộ phận trong cơ thê một người với không 
gian sinh tồn - không gian Ảm Dương (hay Không gian Dịch 
Học) là một vấn đ ề  trọng tâm mà Y Dịch đã chi ra. Nội dung 
cuốn sách đã phản  ánh rõ nét sự tương đồng giữa các bộ
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phận cơ Ị hô với các (lạn,ự thức khóng gian, diều mà cuốn sách 
mọi là Bat Quái cùng với ỉượng sỏ' tự nhiên dặc biệt cua 
chúng (từ 1 đàn 9 ; ệ Từ đây có thê “điều chình " hãng  V qiữa 
rcícẩ (lạng thức không gian với các bộ phận CƯ tho sao cho trơ uể 
trạng thái quản binh Am Dương, lúc đó mọi bệnh có thế được 
tiêu trừ, cơ thê con người phát triển, tồn tại binh thường. Đây 
chính là phương pháp "luyện ý" đê chữa bệnh rất độc đáo rút ra 
từ tư tưởng của Y Dịch mà hai tác giả Lý Nqọcẳ Sơn và Lý Kiện 
Dân nêu ra. Mục đích chung của phương pháp lu vện V mà cuốn 
sách đề cập tới cũng vẫn là hướng mọi người làm chủ lấy minh, 
làm  chủ thiên  nhiên  tai ch ính  bản  thăn, đẽ đạt tới sự cân 
bằng Ảm Dương tuyệt đối - tới cái không vĩnh cửu của uủ trụ, 
lúc đó, cá nhàn có trạng thái đặc biệt mà lúc thường khống 
có, điều mà nhà tư tưởng lỗi lạc Trung Hoa cỏ Trang Tủ viết: 

Tập tru ng  chỉ của mi, không nghe b ăng  tai mà  
nghe b ằng  tâm, k hông nghe băng tâm, mà nghe bang  
hơi. N ghe n g ừ n g  ở tai, tâm n g ừ n g  ở chỗ p h ù  hơp. Hơi 
ây trông rỗng  mà đợi vật vây. Chỉ cỏ đcio mới tập hợp 
dươc trông không. Trông không vô tư, ấy là chay lòng  
vây" (Trang Tử - Nhân gian thê).

Cuốn sách có giá trị trong nghiên cứu V học phương 
Đông, trong dưỡng sinh, trị bệnh một cách giản đơn mà bất 
cứ ai ở bất cứ đâu cũng có thê áp dụng được.

BÙI BIẾN HÒA
Viện Thông tin Khoa học Xã hội 

Trung tám Khoa học Xã hội và Nhàn văn QiŨKẵ L>'ia
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LỜI TỤệA

"Chu Dịch" là đại biếu văn hóa truyền thông 
của Trung Quốc, còn tượng sổ" lại đóng vai trò "hạt 
nhân" của dịch học. "Tượng sô"" và "Dịch chiêm" là 
hai kho báu tinh thần cực kỳ phong phú trong 
"Dịch học" mà trong đó "Tượng số” chính là cơ sở 
của nó.

Lý luận tượng sô của "Chu dịch" đã thấm sâu 
trong văn hóa truyền thông, ứng dụng linh hoạt. 
Từ cổ đến nay dù là tư duy triết học, thiên văn khí 
tượng, tâm lý y học hay lịch sô" kiến trúc, dự toán 
đo đạc địa lýẳ.. đều không thể không liên quan mật 
thiết với tượng sô', đủ để thấy tượng s ố  có địa vị 
trọng đại trong văn hóa truyền thông.

Cuốn “Chữa bệnh theo chu dịch” do hai học giả 
Lý Sơn Ngọc và Lý Kiện Dân biên soạn. Các ông 
đã tuân thủ các nguyên lý tượng s ố  dịch tượng, 
đồng thòi lấy lý luận tàng tượng của Đông y làm cơ 
sở. kết hợp với V niệm khí công, đã sáng tạo ra một 
phương' pháp điều trị tượng s ố  bát quái. Đây là một 
phương pháp điều trị bằng khí công loại mới, thông
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qua ngưòi bệnh đọc nhẩm một nhỏm tượng sỏ bát 
quái được sắp xếp theo y dịch để đạt tới mục đích 
chữa khỏi bệnh, nó được kết hợp hữu cơ giữa Chu 
dịch, đông y và khí công đựới sự chỉ đạo của tư 
tưởng triết học biện chứng duy vật của Chu dịch, 
lấy học thuyết bát quái làm hạt nhân, lấy lý luận 
tàng tượng của đông y làm cơ sở, lấy tượng sô'bát 
quái làm môi giới truyền đạt tin tức, đồng thời lại 
tiếp thu được phương pháp điều trị đơn giản, thực 
dụng mà kỳ diệu của nhiều thành quả nghiên cứu 
khoa học hiện đại.

Tượng sô̂  bát quái, gồm 8 quẻ, tượng và sấ  
Tám quẻ là càn ( = ) ,  đoài 1=  ), ly(E=E), chấn (=-=), 
tốn (==), khảm (=_=) , cấn< —1, khôn (= = ) , tượng 
của bát quái tương ứng có sô" của bát quái là Thiên, 
Trạch, Hỏa, Lôi, Phong, Thủy, Sơn, Địa, tức là sô" 
thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 của tiên thiên bát quái. 
Cổ nhân nói: "Bát quái thành liệt, tượng tại kỳ 
trung” (tức 8 quẻ xếp thành hàng, tượng nằm 
trong nó). Có nghĩa là nói bát quái chia nhau đại 
biểu 38 loại tượng vật nói trên, cổ  nhân nói: "Phục 
Hy vẽ bát quái bắt dầu từ số’" tức là các số  tự nhiên 
nói trên. Như vậy tượng và số’ là gắn với nhau 
không thể tách ra được, nó là một thực thế, được 
gọi "tượng dĩ định sô"", "sô" dĩ trưng tượng". Dịch 
học cho rằng bát quái là mô thức cơ bản của kết 
cấu vũ trụ, tượng của bát quái là tượng trưng vạn
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Sự. vạn vật (kể cả phủ tạng' co' thể), số  của bát quái 
là dịch số  của vạn sự, vạn vật của vũ trụ. Tượng sô" 
là kết quả tạo hóa tự nhiên, là căn nguyên về vận 
động của vũ trụ.

Chính thể quan hợp nhất giữa trời và ngưòi 
của "Chu dịch". Thế giói vật chất là một thể tương 
quan với nhau, thông liền với nhau, mà bát quái là 
mô thức kết cấu cơ bản của nó, lớn đến thiên thê 
vũ trụ, nhỏ đến phủ tạng, tế bào của cơ thể ngưòi 
đều như vậy cả. Lý luận "Tự nhiên toàn tức luận" 
hiện đại cho rằng, toàn vũ trụ từ cách nhìn vĩ mô 
hay vi mô đều có luật toàn tức luận. Lý luận "luật 
toàn tức sinh vật" hiện đại cho rằng bất cứ một 
phần nhỏ nào của sinh vật đều là "hình ảnh thu 
nhỏ” của chính thể, giữa chính thê và cục bộ đều có 
liên hệ tính chất toàn tức. Như vậy Bát quái là 
hình ảnh thu nhỏ toàn tức của cả vũ trụ, còn cơ thê 
con người cũng là hình ảnh thu nhỏ toàn tức bát 
quái của cơ thể con ngưòi, giữa chúng đều có liên 
hệ về tính chất toàn tức, là một chính thế thông 
suốt với nhau. Bác sĩ Lý Ngọc Sơn có nêu: Khi 
người bệnh đọc nhẩm một nhóm sô" bát quái, sẽ 
hình thành sóng tin tức với năng lượng nào đó, 
những sóng này sẽ được vận chuyến từ đại não đến 
mọi phương vị của phủ tạng. Khi những sóng tin 
tức này làm thức tỉnh, kích thích phát động những 
tin tức bát quái tương ứng trong phủ tạng và tế 
bào hội tụ thành sóng tin tức với năng lượng nào
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đỏ. sẽ cùng hoàn thành hai hạng mục. một là điều 
chinh chức năng chính thê. hai là xung kích vào các 
"ổ bệnh" cục bộ. khiến các tỏ chúc kết càu bál quái 
của ổ bệnh từ vô trật tự biến sang có trật tự. khiến 
trường cơ thể cộng chấn đồng bộ với các vũ trụ, từ đỏ 
hợp nhất được trời với người, thông các kinh lạc trong 
cơ thể, cân bằng âm dương, điều hòa khí huyết, đạt 
tới mục đích chữa bệnh làm khỏe người.

Bác sĩ Lý Ngọc Sơn củng từ "Chu dịch" và các 
văn kiện cổ tìm được lấy Càn là đầu, đại tràng; 
Đoài là mặt, tim; Chấn là chân, Can; Tôn là đùi, 
mật; Khảm là tai, thận; Cấn là tay, dạ dày; Khôn 
là bụng, tỳ. Đã tìm ra các cách ghi dùng trong các 
đơn thuốc trong "Thiên địa chi cốt” còn phát hiện ra 
cách dùng sô"hay của "sô" trong các đơn thuốc của các 
danh y cổ xưa. Như trong đơn thuốc có ghi "Đại táo 6 
quả" mà không cần là to, nhỏ, chang cần đến trọng 
lượng mà chỉ là "sáu” điều đó phải chăng là ngẫu 
nhiên chăng? ớ  đây không chỉ là 6 quả có tác dụng 
dược tính của nó, mà sô" "6" cũng lại là mảnh cắt về 
tin tức, điều đó nói lên rằng các người xưa đã đùng 
tượng sô'kết hợp với thuốc trên lâm sàng.

Bác sĩ Lý Ngọc Sơn dựa trên thực tiễn lâm sàng 
đã bao quát các đặc điểm của điều trị tượng sô' là: "tự 
nhiên", "tự do", "tự vi" và "mỗi chìa mở một khóa".

“Tự nhiên" là chỉ khi người bệnh đọc nhẩm 
tượng sỏ', tâm trạng tự nhiên, hình thái tự nhiên,
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không* cần có tác động đặc hiệt ở hên ngoài, cùng 
không cần tư thế đặc biệt nào, cũng chang can ý 
niệm đặc biệt nào.

“Tự do" là chỉ khi người bệnh đọc nhẩm tượng 
s ố  có thê tiến hành tự do, tùy lúc, tùy nơi, cũng 
không cần chọn thời gian, địa điểm, chiểu hướng, lúc 
trà dư tửu hậu, sớm hoặc tối, đi, ngồi, nằm, đánh 
răng, súc miệng, xem ti-vi, tán gẫu... đều được.

"Tự vi" là chỉ yêu cầu người bệnh tự mình lo 
liệu không cần phải có nhiều người một lúc. không 
cần có sự ám thị và chỉ dẫn của thầy dạy khí công, 
không cần khí công sư phát ngoại khí.

“Mỗi chìa mỏ một khóa" là chỉ điều trị cho mỗi 
người một khác, mỗi bệnh một khác, khôn^ phải 
một nhóm tượng số  là dùng cho tất cả mọi người, 
mà là mỗi bệnh thì đều có nhóm tượng sô" khác 
nhau, tức là mỗi người, mỗi bệnh sẽ có một "sô"" 
riêng. Nó không phải là hàng vạn người tập một 
loại công, hàng nghìn người niệm một số, mà là 
chìa nào mở khóa nấy.

Vấn đề mấu chốt của phương pháp điểu trị 
tượng s ố  bát qu ái, tức là điều trị biện chứng, lập sô" 
như thế nào. Cũng tương tự như đông y "thuốc 
đông y vô hình", "khí công bất động" uy lực của 
tương s ố  rất lớn, nếu không lập được sô" chính xác 
thì cũng khó đạt được mục đích chữa bệnh, do đó 
cần phải nắm vững lý luận cơ bản của Chu dịch và
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đông y. biết được phương pháp điểu trị biện chứng, 
nếu không sè không hiếu được và không nam được 
"bát quái vi thê, ngũ hành vi dụng, tùy loại để chọn 
tượng, lấy tượng đê chọn số, thi trị biện chứng, cân 
bằng âm dương" là những nguyên tắc của liệu pháp 
tượng số bát quái, nếu không hiểu và nắm được 
phương pháp cụ thê lập sô", tức là không biết lập số 
theo tượng của bát quái, lập sô" theo sinh khắc của 
ngũ hành., lập sô" theo học thuyết tàng tượng, lập số 
theo tả sứ quân cự, lập sô" theo tuần hành kinh lạc. 
Chọn lập sô" không thể đơn giản, không chỉ là cứ đau 
đầu là niệm 1, đau chân là niệm 4, mà học vấn của 
liệu pháp tưựỉĩg sô' bát quái là toàn bộ nằm trong 
cách chữa theo biện chứng và cách lập sô". Vậy thì đặc 
điểm "Chìa nào mở khóa nấy" có ảnh hưởng đến tính 
phổ cập của liệu pháp này không? Liệu pháp tượng số  
bát quái gồm có đặc điểm tự nhiên, tự do, tự vi, điều 
đó sẽ tạo ra các điều kiện có lợi mang tính phổ cập, 
còn chìa nào mơ khóa nấy, đó chính là tư tưởng minh 
triết, là tinh thần cầu thực của nền y học cổ truyền, 
chỉ cần có hiệu quả điều trị tốt, được quảng đại 
người bệnh tiếp thu. Liệu pháp tượng s ố  bát quái 
nó truy tìm thực dụng và hiệu quả thực tế.

Chúng tôi tin rằng, liệu pháp tượng sô' bát quái 
sẽ mang đến những nụ cười ấm áp cho mọi nhà.

XÍCH PHONG NHẬT BÁO
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CHƯƠNG I 

C ơ SỞ LÝ LUẬN 
CỦA LIỆU PHÁP TƯỢNG s ố  BÁT QUÁI

PHẨN ỉ

LIỆU PHÁP TƯỢNG SỐ BÁT QUÁI 
VỚI CHU DỊCH

Nguồn gốc tượng sô" của liệu pháp tượng sô" bát 
quái là từ ,”Chu dịch". Liệu pháp tượng sô" bát quái 
là một phương pháp điều trị đơn giản thông qua 
nhẩm đọc một nhóm mật mã tượng sô" để chữa khỏi 
bệnh. Tượng sô" là nội dung cơ bản của "dịch sổ”, 
trong Chu dịch thì toàn là tượng và sô". Như trong 
"Chu dịch" phần "Hệ từ” có nói: "tượng giả, tượng 
dã; tượng dã giả, tượng dã". Nghĩa là: Tượng tức là 
hình tượng và ngược lại: "Hình tượng cũng là 
tượng". Nói một cách khác, tượng là chỉ tượng của 
âm dương vạn vật, vũ trụ; sô" là chỉ sô" của âm 
dương vạn vật vũ trụ. Tượng là cơ sở vật chất của

x u ư x



LÝ NGỌC SON - LÝ KIỆN DÀN

sỏ", số  là tư duy trừu tượng của tương, (tượng dĩ 
dịch sò\ sô" dĩ dịch tượng) hai cái đó gắn liền với 
nhau không thể phân cách: là nhất thể, đều hàm 
chứa những tin tức vũ trụ phong phú, là hình ảnh 
thu nhỏ của thiên đạo, địa đạo, nhân đạo, là môi 
giới trọng yếu để trường bát quái cơ thể người cùng 
cộng chấn với trường bát quái vũ trụ.

Liệu pháp tượng sô" bát quái là một phương 
pháp điểu trị vận dụng tượng sô" bát quái để chữa 
bệnh, cho nên cẩn phải học tập nghiên cứu liệu 
pháp tượng sô" bát quái, phải nắm vững và thành 
thuộc tri thức cơ sở của bát quái. Liệu pháp tượng 
sô" bát quái còn được gọi tắt là “tượng sô" liệu pháp".

A. HỌC THUYẾT BÁT QUÁI

Bát quái là quải treo 3 hào được tổ hợp thành
một quái, gồm hào dương (—), hào âm (------- ), là
các dấu hiệu của 8 loại hiện tượng cơ bản nhất, th
ượng trưng trong vũ trụ của "Kinh Dịch", là đại 
biểu tính năng vạn vật đều biến hóa theo hai khí 
âm dương, là chỉnh thể của vạn tượng bao la. Bát 
quái bao hàm trong quan hệ chỉnh thể quan, vận 
động quan, bình hoành quan của vạn vật vũ trụ, 
bát quái tượng sô" liệu pháp trong quan hệ lấy bát 
quái vi thể, ngũ hành vi dụng, chính là thể hiện 
nguyên lý vĩnh hằn^ của vũ trụ. Học thuyết bát
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quái là lý luận hạt nhãn Iẽiia liệu pháp tượng S(V. 
Bát quái là một loại quái '■] hào. gồm có 8 cái gọi là 
kinh quái hoặc đơn quái. Bát quái đểu có quái 
hình, quái danh, vật tượng trưng, thuộc tính chức 
năng như bảng sau:

Quai

1
1
1
Ị

Can quyết 

(cảu đẻ dỗ 

nhớ)

Số

quai

Tư

nhiên

Thuộc 

tinh 

chức 

nãng cơ 

bản

Ngũ

hánh

Cơ thể Quan 

hẻ gia 

tộc

Can tam lièn 1 Thiên Kiện

(khoẹ)

Kim Đại trảng, 

đáu

8(5

Ị _ Doải thượng 

khuyết

2 Trạch Duyệt

(vui)

Kim Phế tràng, 

Khẩu 

(móm)

Thiếu

nữ

Ị

Ly trung hư 3 Hoả Lẻ (đẹp) Hoà Tãm bào, 

Mục (mắt)

Trung

nữ
Ị

Chấn

ngưỡng

mánh

4 Lôi Động Mộc Can (Can) 

Tủc (chàn)

Trưởng

nam

--------
Tón ha đoan 5 Phong Nhập

(váo)

Mộc Đàm (mậl) 

Củ (đùi)

Trường

nữ

---- Khảm trung 

mãn

6 Thùy Hãm

(lún

lõm)

Thuỷ' Thản Nhĩ 

(tai)

Trung

nam

-  - Cấn phuc 

uyển

7 Sơn Chì

(ngừng)

Thổ Vị (dạ dày) 

Thù (tay)

Thiếu

nam

-  —
Khòn lục 

doạn

8 Địa Thuận Thổ Tỳ (lả lách) 

Phúc 

(bụng)

Mẹ
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1 . Quái tượng và quái số

Tượng sô" là thuật ngữ thường thấy trong học 
thuyết bát quái, nó bao hàm thần uy rất lớn, cơ 
bản nhất là tượng của bát quái; mỗi một quái 
tượng đều hàm nghĩa một sô nhất định, tức là 
"tượng dĩ định số”, (Tức vốn đã được xác định ở số), 
"số dĩ trưng tượng "(Scí vốn được tượng trưng ở 
tượng), tượng số  thực chất là nhất thể. Nay giới 
thiệu giản đơn về quái số  và quái tượng như sau:

Quái tượng là các sự vật tượng trưng cho một 
quái. "Dịch giả tượng dã", (Dịch vốn là tượng vậy).

Bát quái đại biểu cho tính chất cơ bản của vạn 
vật, vạn sự của vũ trụ, tính chất của vạn sự, vạn 
vật có thể trừu tượng thành 8 loại. Trong "Thuyết 
quái" nói: "càn là ngựa, khôn là trâu, chấn là rồng, 
tôn là gà, khảm là lợn, ly là trĩ (chim trĩ), cấn là 
chó, đoài là dê. Mà càn CÒÌ1 là đầu, khôn là bụng, 
chấn là chân, tốn là đùi, khảm là tai, ly .là mắt, cấn 
là tay, đoài là miệng" v.v... Chữ "là" ở đây không 
phải chữ "là" bất biến, cần hiểu nó một cách tương 
đối, không cô" định. Cũng tức là bát quái có thể đại 
biếu cho bất cứ vật gì, sự vật mà nó đại biếu là vô 
hạn. Nhưng bản thân nó ngược lại cái gì cũng đều 
không phải (các loại quy nạp vạn tượng khác của 
tượng bát quái, còn ít được bàn luận tớiễ..).

Từ đó chúng ta có thể hiểu nội dung "tỷ loại
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thủ tượng" (so loại láy tượng) của bát quái, tuần 
hoàn từng bước quy luật của nó. mới có thê vận 
dụng linh hoạt lập sỏ của tượng' trong sinh lý, bệnh 
]ý trong cơ thể con người.

Cái gọi là quái ổố chỉ là những chừ sô" tượng 
'trưng cho mỗi quái. Chữ sô" tượng trưng cho bát 
quái, được phân thành tiên thiên bát quái sô" và 
"hậu thiên bát quái số'. Số được dùng trong liệu 
pháp tượng sô" là sô" của tiên thiên bát quái (xem 
bảng trên) .

2. Bát quái đồ

Về hình thức bản đồ của bát quái, cổ nhân có 
đê lại tiên thiên bát quái đồ và hậu thiên bát quái 
đồ. Theo truyền thuyết tiên thiên bát quái đồ là do 
Phục Hi vẽ, nên được gọi là "Phục Hi bát quái đồ". Nó 
gồm hai loại là "Phục Hi bát quái phương vị đồ" và 
"Phục Hi bát quái thứ tự đồ". Còn hậu thiên bát quái 
là do Văn Vương làm ra, nên được gọi là "Văn Vương 
bát quái đồ”. Nó cũng gồm hai loại là "Văn Vương bát 
quái phương vị đồ" và Văn Vương bát quái thứ tự 
đồ". Trong quá trình chúng tôi nghiên cứu tiên hậu 
thiên bát quái phương vị đồ và thứ tự đồ, có thể tìm 
hiểu được liệu pháp tượng số. Nguyên nhân vì sao 
lại lấy sô" của tiên thiên và của hậu thiên.

Dưối đây xin trình bày các nội dung có liên 
quan đến bát quái của tiên thiên và hậu thiên.



LY NGỌC SƠN - LY KỈẸN DAN

/ .  Tiên thiên bát quái phươtig  I'ề/ đồ

o

Cù

(? ' 1 ữp ■ 
vì :,r«v

Tử 6a/i yè írển cho thấy.
Quẻ càn ỏ phương nam, quái sô' là l ế 
Quẻ đoài ở đông nam, quái sô"là 2.
Quẻ ly ở phương Đông, quái sô" là 3.
Quẻ chấn ỏ đông bắc, quái số là 4 
Quẻ tôn ở tây nam, quái sô" là 5.
Quẻ khảm ở phương Tây, quái số  là 6.
Quẻ cấn ở tây bắc, quái sô" là 7.
Quẻ khôn ỏ phương bắc, quái sô" là 8.
Người xưa ỉ ấy bên trên là Nam. hên dưới là 

Bắc, bên trái là Đông, phải là Tây. Bản họa này gọi 
là "Phục Hi bát quái phương vị đồ".

Trong phần "Thuyết quái" của Chu dịch có
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viết: “thiên địa định vị. sơn trạch thống khí. lỏi 
phong tương hạc. thủy hỏa tương xạ" đây là cơ sò 
lý luận của tiên thiên bát quái phương vị.

Trong câu nói trên đã dùng 8 loại vật tượng 
trưng đại biểu cho 8 quái (8 quẻ), nói rõ phương vị 
của chúng. Đó chính là tương đối theo cặp.

Thiên địa (2 quái càn, khôn). Sơn trạch (2 quái 
cấn, đoài) Lôi phong (2 quái chấn, tốn). Thủy hỏa 
(2 quái khảm, ty).

Hình thành tiên thiên bát quái phương vị đồ, 
còn gọi là bát quái đối đãi đồ (đối đãi có nghĩa là 
trong tương quan đối lập). Như vậy tiên thiên bát 
quái đă định ra không gian, và đã dùng 8 thuộc 
tính để định ra các hiện tượng tự nhiên của vạn 
vật trong vũ trụ; cho nên tiên thiên bát quái đồ là 
bản vẽ mô thức về tượng tự nhiên của thiên địa. Vì 
vậy nó đã phản ánh được như quy luật nguyên 
bản, và sự tồn tại của tiên thiên.

Phần “Hệ từ" của Chu dịch có nói: "Dịch hữu 
thái cực thị sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ 
tượng, tứ tượng sinh bát quái". Đó là tiên thiên bát 
quái và quá trình sản sinh ra thứ tự của nó, là quá 
trình hình thành vũ trụ. Quá trình này tự nhiên 
đã hình thành nên một thứ tự, tức càn 1, đoài 2, ly
3. chấn 4, tôn 5, khảm 6. cấn 7. khôn 8. Cho nên 
tiên thiên bát quái sinh, tự đắc kỳ số. Vì thế sô"

x u ư i
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tiên thiên là tự nỏ sinh ra bản thán nỏ, tức là 
nguyên bản của thế giới ]à đầu nguồn. Bất cứ 
trường hợp nào, thứ tự quái của nó đều cố  định, 
luôn bất biến; cho nên có thê bao hàm những tin 
tức của vạn sự vạn vật vù trụ. Đó là một trong 
những' căn cứ dùng số của tiên thiên cho bát quái 
tượng sô" liệu pháp.

Nhà triết gia dịch học nổi tiếng đòi Bắc Tông, 
người sáng tạo đầu tiên của phái tượng số  học của 
Dịch học là Triệu Khang Tiết đã sáng tạo độc lập 
phương pháp dự đoán "Mai hoa dịch sô", tức clùng 
tiên thiên bát quái đồ và hậu thiên bát quái đồ. Tới 
nay đã có lịch sử trên ngàn năm, trong các phương 
pháp dự đoán khác, tiên thiên sô", đều chiếm vị trí 
quan trọng. Đó là căn cứ thứ hai để dùng tiên 
thiên sô" cho liệu pháp tượng số  bát quái.

Trong thực tiễn lâm sàng của liệu pháp tượng 
sô" bát quái, cũng chứng tỏ quan hệ đối ứng giữa 
tiên thiên bát quái sô" với cơ thể con người, (tham 
khảo các bài chữa điển hình ở chương II). "Sô" dĩ 
trưng tượng", "tượng dĩ dịch số’". “Hán thư luật lịch 
chí" viết: "Bản đồ do Phục Hi tự vẽ là bắt đầu tự 
tượng số”. Tượng số  thực chất là một thể, là quan 
hệ máu thịt, gắn liền không thê tách rời; là môi 
giới hợp nhất giữa thiên và nhân. Liệu pháp tượng 
sô" cho rằng thế giới vật chất là một chỉnh thể quan
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hệ tưễ(ing hỗ. là một hệ thông' thông suốt với nhauế 
Còn thái cực bát quái là mô thức kết cấu của hệ 
thông cả thê giới vật chất (vĩ mô và vi mô), lớn như 
thiên thể vũ trụ, nhỏ như tế bào cơ. thể con người, 
đều phản bcí thành mô thức kết cấu bát quái; đúng 
với lý luận “sinh vật toàn tức luật", “tự nhiên toàn 
tức luật". Vì thế khi đọc nhẩm một bài tượng sô" 
nào đó, thì tin tức hoặc hình thức là sóng điện từ, 
hoặc sóng ánh sáng, sóng âm thanh, tóm lại đều 
truyền đi dưới hình thức sóng, thứ nhất là tác 
dụng vào chỉnh thể để điều chỉnh; thứ hai là tác 
dụng vào bộ phận tương ứng, gây nên chấn động, 
kích thích, làm cho trường bát quái của bộ phận 
tương ứng cộng chấn với trường của con người và 
trường vũ trụ để chuyển hóa từ trạng thái không 
trật tự sang có trật tự để đạt hiệu quả chữa bệnh.

2. T iê n  t h iê n  bát q u á i  t h ứ  t ự  đ ồ

íiát quái 

l'ử lượng

Luông nghi

X 7 6 5 4 3 ~> 1

Khôn Cân Khám
:__:

Ton Chấn j £
Đòai Càn

Thái âm Thiếu đương Thiếu âm Thái dương

Âm Oưcmg

8 quái 

4 tượng 

2 nghi

x u y x
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3. Hậu thiên bát quái p h ư ơ n g  vì dồ

Ly

1

Từ bản vẽ trên thấy.
Quẻ ly ở phương Nam, quái sct là 5 
Quẻ khảm ở phương Bắc, quái sô" là l ế 
Quẻ chấn ở phương Đông, quái sô"là 3.
Quẻ đoài ở phương Tây, quái số  ]à 7.
Quẻ tôn ở Đông nam; quái số  là 4.
Quẻ cấn ở Đông bắc, quái sô" là 2.
Quẻ càn ở Tây bắc, quái sô" là 8.
Quẻ khôn ở Tây nam. quái số  là 6.
Theo truyền thuyết, hậu thiên bát quái là do

U M E
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Chu Văn Vương làm ra. nên còn được gọi là Văn 
Vương bát quái. Hậu thiên bát quái củng được làm 
ra (lựa theo "Thuyêt quái" Trong "Thuỵêt quái" có 
"Để xuất hồ chấn, tề hồ tốn, tương kiến hồ ly. chỉ 
(lịch hồ khôn, thuyết ngôn hồ Đoài, chiến hồ Càn. 
lao hồ Khảm, thành ngôn hồ Cấn". Đó là căn cứ lý 
luận của hậu thiên bát quái.

Quan hệ mật thiết giữa hậu thiên bát quái vối 
tứ thời, ngũ phương, ngũ hành, lấy ngũ hành 
tương sinh để làm thứ tự, phân loại vạn vật, vạn 
sự theo ngũ hành để nạp nhập vào trong bát quái, 
lấy sự dịch chuyên của tứ thời đê biểu thị quy luật 
vận động sinh ra và thu về của vạn vật. Như vậy 
thể hiện của hậu thiên bát quái là quá trình lưu 
động. Cho nên hậu thiên bát quái còn gọi là bát 
quái lưu hành đồ [chữ lưu hành có ý là sự vận 
động biến hóa của thứ tự thời (thời thứ)] .

4. H â u  th iê n  bát q u á i  t h ứ  t ự  đ ồ

K hôn Càn
M ẹ Bố

Đoài Lỵ T ố n  Cấn K hảm  Chấn
thiếu nữ trung nữ trường nữ Ihiếu nam  trung nam  trường nam

Hào thượng H ào trung H ào sư H ào thượng H ào trung H ào sơ 
đãc khôn đ ác khòn đầc khôn đắc càn  đ ác càn  dắc càn

X L h E
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Hậu thiên bát quái đồ, lấy quan hệ bô" mẹ. con 
trai, con gái đưa vào bát quái, nói lên càn khôn là 
gốc của âm dương, tổ tông của vạn vật. Thiên địa 
sinh vạn vật, vạn vật không phân lưỡng tính âm 
dương, tức là chỉ quy luật biến hóa của vạn vật vũ 
trụ (trong đó kể cả người).

Sô' của hậu thiên được hình thành trong biến 
hóa của vận động, lại lấy nhân sự làm mốc (cớ 
chuẩn), nên rất khó bao hàm tin tức sinh hóa của 
vạn vật, cho nên liệu pháp tượng sô" không' thê 
dùng sô" của hậu thiên, mà là dùng tiên thiên số và 
hậu thiên đồ.

Có thể nói tóm lại, tiên thiên bát quái đồ và 
hậu thiên bát quái đồ là thê đối lập thông nhất, là 
quan hệ thể dụng. Tiên thiên bát quái đồ là bản đồ 
mô thức của hiện tượng tự nhiên của thiên địa; còn 
hậu thiên bát quái đồ là mô thức của dịch chuyến 
của tứ thòi, sự sinh trưởng và thu về của vạn vật; 
tức là bản đồ tương giao của âm dương, của trời và 
đất. Hạt nhân lý luận của tiên thiên đồ là học 
thuyết âm dương. Tức càn thiên vi dương, khôn địa 
vi âm. Dương khí tăng lên do chấn, ly, đoài, đến 
càn là cực (cực điểm), âm khí hạ thấp do tôn, 
khảm, cấn đến khôn là cực. Hạt nhân lý luận của 
hậu thiên bát quái là học thuyết ngũ hành. Chấn, 
tôn thuộc mộc, ly thuộc hỏa, khôn cấn thuộc thổ, 
đoài càn thuộc kim, khảm thuộc thủy. Mộc, hỏa,
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thổ. kim. thủy là các nguyên tô cơ bản của vạn vật 
và cơ thê người. Cho nên hậu thiên bát quái lấy 
“tiên thiên vi thế, hậu thiên vi dụng", là quan hệ 
giữa thế và dụngể Chỉ có tiên thiên mà không có 
hậu thiên, sẽ không có (căn bản) gốc. Liệu pháp 
tượng sô" của tiên hậu thiên. Như trong lập tượng 
sô", nếu không xuyên suốt, lấy tượng đê chọn tượng 
(thê) của bát quái dùng cho sinh lý bệnh lý và 
quản là lấy quá trình (dụng) sinh khắc chế hóa 
của ngũ hành từ đầu đến cuối (thủy chung). Tức 
là mối quan hệ gắn bó không chia cắt là tiên 
thien vi thể, hậu thiên vi dụng; bát quái vi thể, 
ngũ hành vi dụng.

B. HỌC THUYẾT NGŨ HẢNH

Học thuyết ngũ hành được coi như tất cả sự 
vật (kể cả người) trong vũ trụ đều cấu thành bởi sự 
vận động và biến hóa của 5 loại vật chất: mộc, hỏa, 
thổ, kim, thủy. "Ngũ” là chỉ vật chất không thể 
thiếu được trong sinh hoạt của 5 loại: mộc, hỏa, 
thồ, kim, thủy, "hành" là chỉ vận động và biến hóa. 
Người xưa đã lấy thuộc tính của õ loại: vật chất để 
suy diễn trừu tượng, dùng để nói lên toàn bộ thế 
giới vật chất, còn cho rằnẹ 5 loại vật chất không 
những có quan hệ tương .hỗ tư sinh, tương hỗ chế 
ước, mà còn không ngừng vận động và biến hóa.
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Khán loại phát hiện sự vận động không n,u'ừn̂  và 
tác dụng tương hồ của ntfù hành là quy luật và 
nsỊuvên nhán sinh diệt biên hóa của vù trụ. Trong 
hệ thông lớn của vũ trụ, bát quái có thuộc tính ngũ 
hành; vì thế bản đồ ngũ hành là đòn gian, nhưng 
vạn vật của trời đất có hàm chứa ỏ trong đóể Học 
thuyêt ngũ hành có tư tưởng triết học sâu sắc lồ 
một bộ phận quan trọng trong văn hóa truyền 
thông của Trung Quốc.

I. NỘI DUNG Cơ BẢN CỦA HỌC THUYẾT NGỦ HÀNH 

1. Phân loại ngũ hành đối với thuộc tính của sự vật

Các nhà y học cổ đại vận dụng học thuyết ngũ 
hành, lấy tổ chức phủ tạng, hiện tượng sinh ]ý, 
bệnh lý của cơ thể con người vả sự vật giới tự nhiên 
có liên quan đến đời sông nhân loại, dùng phương 
pháp "tỷ loại thủ tượng" (so sánh thể tượng), dựa 
vào tính chất, tác dụng, hình thái khác nhau của 
sự vật đê phân biệt quy nạp vào ngũ hành: mộc, 
hỏa, thô. kim. thủy, để nói lỏn quan hệ phức tạp về 
sinh lý bệnh lý của con n£ifòẳi, và quan hệ hoàn 
cảnh ngoại giới với con người Tham khảo hảng quy 
loại ngũ hành dưới đây:

M I
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Bang 2. Qui loại ngủ hành gìcíỉi biểu

Giới tự nhiên Ngủ Cơ thế người___
.
Nqũ

vị

Nqũ

sàc

Ngũ

hóa

Ngũ

khi

;^gũ

phương

Ngũ

thời

hành
Ngũ

tạng

Ngũ

phủ

Ngũ

thể

Ngũ

quan

Nqũ

hhoa

Chua Xênh Sinh Phong Đống Xuân Mộc Can Đém Gàn Mắt Móng

Dắng Đỏ T rườna Nhiệt Nam Hạ Hỏa Tám Tiểu

trồng

Mạch Lưỡi Mặt

Ngot Vảng Hỏa Thấp Trung Trường

Ha

Thổ Tỷ Vi Thịl Mồm Mòi

Chat Trấng Thiểu Tào Tây Thu Kim Phế Đại

tráng

Bi Mũi Lóng

Mãn Đen Tăng Hàn Bắc Đỏng Thủy Thận Bảng

quang

Xương Tai Tóc '

Người xưa đem vạn sự, vạn vật lấy phương 
pháp "tỷ loại thủ tượng" (phân loại lấy tượng) quy 
nạp thành 5 loại lớn, đê mọi người nhận thức thế 
giới đơn giản và có qui luật. Phương pháp quy nạp 
này. trôn cơ bản đã không là bản thân... của mộc. 
hỏa, thổ, kim, thủy, mà là những đặc điểm của 
chúng, đã khái quát trừu tượng ra 5 loại thuộc tính 
của các sự vật khác nhau: như đặc điếm của tính 
mộc là sinh phát, nhu hòa, phàm loại vật liệu nào 
Cệó đặc tính này đều thuộc "mộc"; đặc điếm của hỏa 
là dương nhiệt, là nóng, phàm loại nào có đặc tính 
này đều thuộc "hỏa"; đặc điểm của thố là trường

x u ư i
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dưỡng, biến hóa. loại nào có đặc tính trên đều 
thuộc "thổ"; đặc tính của kim là thanh túc. cứng 
khỏe, những loại nào thuộc đặc tính này đều thuộc 
“kim"; đặc tính của thủy là lạnh ẩm, chảy xuôi, 
những' loại nào thuộc đặc tính này thì thuộc “thủy".

2ề Thừa vũ sinh khắc của ngũ hành

Học thuyết ngũ hành chủ yếu lấy quan hệ 
tương sinh, tương khắc của ngũ hành để thuyết 
minh quan hệ tương hỗ giữa các vật. Tương sinh 
tức là tư sinh và trợ trương tương hỗ; tương khắc 
tức là chế ước và khắc chế tương hỗ.

Quan hệ tương sinh của ngũ hành là: mộc sinh 
hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, 
thủy sinh mộc.

Quan hệ tương khắc của ngũ hành là: Mộc 
khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc 
kim, kim khắc mộc.

Quan hệ tương khắc của 5 loại này, là tuần 
hoàn không có đầu, và vô cùng, hình dưới là hình 
vẽ ngũ hành tương khắc.

Quy luật thể hiện đưòng liền nét là tương sinh, 
đường ngắt quãng là tương khắc.

Trong quan hệ tươnẹ sinh của ngũ hành, bất 
cứ một “hành" nào, đều có "sinh ngã" "ngã sinh", 
sinh ngã là "mẹ", ngã sinh là "con”, cho nên trong

M I
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quan hệ tương' sinh của ngu hành, còn gọi là quan 
hệ "mẹ con".

Mộc

Hỏa

Bán đồ sinh khắc của ngũ hành

Trong quan hệ tương khắc của ngũ hành, bất 
cứ một chữ "hành” nào, đều có hai mặt "ngã khắc", 
"khắc ngã", ngã khắc là ngã sở thẳng (tôi thắng), 
khắc ngã là ngã sở bất thắng (tôi không thắng), 
cho nên trong quan hệ tương khắc ngũ hành còn 
gọi là "sở thắng" và "sở bất thắng". Như mộc sinh 
hỏa tức mộc là "mẹ" của hỏa, hỏa là "con" của mộc. 
Như kim khắc mộc thì mộc không thể thắng kim, 
vậy kim là "sơ bất thắng" của mộc; mộc khắc thổ, 
tức mộc thắng thổ, vậy thổ là "sở thắng" của mộc. 
"Loại kinh đồ dực" nói: "Cái tạo hóa chi cơ, bất hà 
vô sinh, diệc bất hà vô chế, vô sinh tắc phát dục vô 
do, vô chê tắc cang nhi vi hại" tức là nếu không có 
sinh, sẽ không có sự phát triển và trương thành
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của sự vật; không có khắc sẽ không thế biên hỏa và 
phát triển trong hệ duy trì sự hiệp đồng hình thư
ờng. Tức là trong sinh có chẽ. trong chê có sinh, 
mới vận hành không nghỉ. Nói cách khác, tất cá sự 
vật trong giới tự nhiên đểu tuần tự tương sinh theo 
mộc, hỏa, thổ, kim. thủy, đồng thòi cũng tuần tự t- 
ương khắc theo mộc hỏa thổ kim thủy, chạy quanh 
lại trở về ban đầu như chiếc vòng không đầu, 
không ngừng vận động và biến hóa.

Tương thừa, tương vũ là hiện tượng ngược lại 
về sự phát triển biến hóa của sự vật. Thừa có ý là 
thừa hư xâm nhập; quy luật phản sinh vũ là nhờ 
mạnh lấn át yếu quy luật phản khắc. Tương thừa 
là sự thái quá của tương khắc, vượt quá mức độ 
chế ước thông thường, là một biểu hiện làm mất đi 
sự hiệp đồng bình thường trong quan hệ giữa các 
sự vật. Như khi mộc khí thiên cang (chì tiến), mà 
kim không thể khắc chế bình thường với mộc, mộc 
thái quá se đi thừa (thắng) thổ, làm thổ càng yếu 
đi. Tương vũ, là ngược lại với tương khắc, nên gọi là 
"phản khắc" lại là một biểu hiện khác làm mất đi sự 
hiệp đồng binh thường trong quan hệ tương khắc 
bình thường, nếu như kim khí không đủ hoặc mộc 
khí chì tiến, thì mộc sẽ phản ngược lại "vũ kim".

Tóm lại tất cả thế giới vật chất, dù là thiên thể 
hav nhân thể, đều phái tuân theo quy luật sinh
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khác ngù hành cán hằng tương đối và có tlúi tựễ 
nơi hảo đảm được tính ôn định tương đôi nội bộ. Đó 
cùng là quy luật phải tuân thủ trong liệu pháp 
tượng sô"ế

II HỌC THUYẾT NGŨ HÀNH ỨNG DỤNG TRONG Đ Ô N G  

Y HỌC VÀ LIỆU PHÁP TƯỢNG s ố  BÁT QUÁ!

ứng dụng học thuyết ngũ hành của Đông y là 
dùng phương pháp nhân loại ngũ hành của thuộc 
tính sự vật và quy luật biến hóa thừa vù sinh 
khắc, để giải thích sinh lý cơ thê người và hiện 
tượng bệnh lý, đê chẩn đoán lâm sàng' và điều trị.

1. Thuyết minh về chức nãng sinh lý và quan hệ tương hồ 
của tạng phủ

Học thuyết ngũ hành đem nội tạng con người, 
lần lượt quy vào ngũ hành, dùng đặc tính của ngũ 
hành để nói lên đặc điểm hoạt động sinh là của 
ngũ tạng. Như can huỷ điều đạt, có chức năng sơ 
thông, mộc có đặc diêm sinh phát, nên lấy can 
thuộc "mộc"; tâm dương có tắc dụng làm ấm 
nóng, hỏa có đặc tính dương nhiệt, nên tâm 
thuộc "hỏa": tỳ là nguồn của sinh hóa, thổ có đặc 
tính sinh hóa vạn vật. nên tỷ thuộc "thô , phế khí 
chủ túc giáng (dẹp xu ông), kim có thanh túc, thu 
gom, nên phế thuộc "kim", thận là chủ thủy, có
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chức năng tàng tinh, thủy có đặc tính ấm ướt. t‘hc 
nên thận thuộc "thủy".

Học thuyết ngũ hành, nói lên quan hệ nội tại 
về chức năng sinh lý giữa các tổ chức phủ tạng cơ 
thể con người, như tinh của thận (thủy) để dưỡng 
can, can (mộc) giữ huyết để cứu tim, nhiệt của tim 
(hỏa) để ôn tỳ, tỳ (thổ)... hóa sinh khí để nạp cấp 
cho phổi, thanh túc của phế (kim) để hỗ trợ nưốc 
cho thận. Đó là quan hệ tương hỗ tư sinh của ngũ 
tạng. Thanh túc của phế (kim) giảm xuống, có thể 
kiềm chế sự tăng lên của dương can; sự điều đạt 
của Can (mộc), có thể sơ tiết ung uất của tỳ (thổ) 
vận hóa của tỳ (thổ) có thể ngăn chặn lại sự tràn 
trề của thận (thủy); sự ẩm ướt của thận (thủy) có 
thể ngăn được sự tăng lên của tâm hoả; sự dương 
nhiệt của tim (hỏa), có thể hạn chế thái quá thanh 
túc của phế kim. Đó là quan hệ chế ước tương hỗ 
của ngũ tạng.

2. Thuyết minh ảnh hưởng bệnh lý giữa các phủ tạng

Học thuyết ngũ hành cũng có thể nói rõ về ảnh 
hưởng tương hỗ giữa các phủ tạng trong điều kiện 
bệnh lý, như Can bị bệnh có thể truyền sang tỳ, là 
mộc thắng thổ; tỳ bị bệnh có thể ảnh hưởng đen 
Can, là thổ vũ (lấn át) mộc; bệnh Can còn có thể 
ảnh hưởng đến tim, là bệnh của mẹ sang con; ảnh
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hưởng phế, vì mộc lấn át kim; ảnh hưởng tới thận, 
là bệnh của con sang mẹ. Bệnh Can là như vậy, các 
bệnh của các tạng khác cũng thế đều có thể dùng 
quan hệ sinh khắc thừa vũ của ngũ hành để thuyết 
minh ảnh hưởng tương hỗ trên bệnh lý của chúng.

3. Dùng để chẩn đoán và chữa trị

Hoạt động chức năng nội tạng của cơ thể người 
và sự thay đổi khác thường trong quan hệ tương hỗ 
của chúnẹ, đều có thể phản ảnh trên các mặt từ sắc 
mặt, âm thanh, hơi thở, mạch đập v.vế.. Sự biến hóa 
của ngũ tạng với ngũ sắc, ngũ âm, ngũ vị và tương 
quan mạch đập biến hóa, trên việc phân loại quy tụ 
của ngũ hành đều có liên quan tới nội tạng Cho nên 
khi chẩn đoán bệnh lâm sàng, đều có thể có được tài 
liệu chẩn đoán bởi bôn cách: nhìn, nghe vọng, hỏi vấn 
và bắt mạch (thiết), sau đó căn cứ vào thuộc tính của 
ngũ hành và quy luật biến hóa sinh khắc thừa vũ 
của nó để phán đoán bệnh tình, nếu thấy mặt xanh 
là mộc thắng thổ; người bệnh tim, nhìn mặt có 
màu xám đen, là thủy khắc hỏa v.v...

Sự phát sinh và phát triển của bệnh tật, đôi 
khi có liên quan khác thường với quan hệ sinh 
khắc với nội tạng. Khi điểu trị, ngoài việc điều trị 
cho tạng bị bệnh ra, còn phải xét đến các phủ tạng 
liên quan khác để kết hợp điều trị. Những nhà y
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học đời sau đã vặn dụng quy luật sinh khắc thừa 
vũ ngũ hành, còn soạn ra rất nhiều phương pháp 
điều trị cụ thể, như bồi bổ sinh kim, tư (thêm) thủy 
hàm mộc, phò thổ ức (chế) mộc. tráng thủy chế hoả.

Quy luật biến hóa sinh khắc thừa vũ ngũ hành 
kể trên cần tìm hiểu nắm vững, mới có thể chỉ đạo 
chẩn đoán và chữa trị trong liệu pháp tượng số. 
Trong liệu pháp tượng số  chính là dùng quy luật 
biến hóa sinh khắc của ngũ hành, qui nạp ra "Mẫu 
tử bổ tả pháp" có hàm nguyên lý sinh khắc chế hóa 
ngũ hành, có hàm nghĩa dùng quan hệ bát quái vi 
thể, ngũ hành vi dụng.

Bảng 3. Bảng sơ lược của “Mẩu tử bô tả pháp " (lấy 
đoài kim 2 là “ngã”).

Bổ tả Mẹ sinh ra tôi Tôi sinh ra 

con

Tôi ở giữa hư và 

thực

Bổ Thổ sinh kim 

820

Tả Kim sinh thuỷ 

260

Bình bổ 

bình tả

Kim 20

Bảng trên chỉ là thí dụ lấy thổ sinh kim, kim 
sinh thủy và đoài kim ở vào giữa hư và thực. Các 
cái khác cũng phỏng theo như vậy.
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“Mẫu tử bổ tả pháp" tham khảo phần "Điều trị 
biện chứng" mục I phần III, chương I.

IIIỄ HỌC THUYẾT ÂM  DƯƠNG

Âm dương trong "nhất âm nhất dương chi vị 
đạo” là thuộc tính của vạn sự vạn vật trong vũ trụ. 
Học thuyết âm dương cho rằng, thế giới là kết quả 
đối lập thống nhất của hai khí âm dương, trong 
"Tô" vấn âm dương ứng tượng đại luận" có nói: 
"thanh dương vi thiên, trọc âm vi địa, địa khí 
thượng vi vân, thiên khí hạ vi vũ”. Bất cứ sự vật 
nào trong vũ trụ đều bao hàm hai mặt là đối lập 
tương hỗ và liên hệ tương hỗ của âm dương. Bát 
quái phân ngũ hành, ngũ hành phân âm dương, 
âm dương là cương (chủ yếu) của "dịch".

Học thuyết âm dương cho rằng, nội bộ bất cứ 
sự vật nào trong vũ trụ đều có thể chia làm hai 
phần âm và dương. Còn âm hoặc dương nào trong 
mỗi sự vật lại có thể phân thành âm dương. Loại 
sự vật này tức là hiện tượng đốì lập còn có liên hệ 
tương hỗ là vô cùng vô tận, tức “Kỳ đại vô xứ, kỳ 
tiểu vô nội". (Ý vô cùng lớn, vô cùng nhỏ).

Âm dương đại biểu cho hai mặt tương hỗ đối 
lập, tương hỗ liên hệ của sự vật, nhưng lại không 
định hạn ỏ một sự vật nào, âm đại biểu sự vật âm 
tính, dương đại biểu sự vật dương tính. Nói tóm
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lại, phàm cái gì hoạt động, tại ngoại, bay lên. ấm 
nóng, rõ ràng, tính tiến hành, cơ năng khang 
tiến (tiến triển), đều thuộc dương; còn cái gì trầm 
tĩnh, nội tại hạ xuống, hàn lạnh, tối tăm, lùi lại, 
cơ năng giảm lùi. đều thuộc âm. Đủ thấy bất cứ 
sự vật nào trong vũ trụ, đều có thể khái quát vào 
hai loại âm dương.

1. Nội dung cơ bản của học thuyết âm dương

a. Đ ấu tranh  đối lập của ăm dư ơn g

Học thuyết âm dương cho rằng, tất cả sự vật 
trong thế gian đều tồn tại hai mặt âm dương đối 
lập tương hỗ. Đối lập tương hỗ, của hai phía âm 
dương chủ yếu biểu thị là giữa chúng vừa chế ước 
tương hỗ..ề lại vừa đấu tranh tương hỗ. Thí dụ: 
mùa hạ đúng là dương rất nóng, nhưng sau hạ chí 
âm khí lại dần dần nảy sinh, dùng để chế ước với 
dương oi bức, mùa đông đúng là âm hàn nhiều, 
nhưng sau đông chí, dương khí lại bắt đầu trở lại 
dùng để chế ước âm rét lạnh. Sự biến hóa của tất 
cả sự vật trong vũ trụ, đều phải tuân theo quy luật 
nhất định, tức là phải kinh qua quá trình tất 
nhiên là sinh trưởng, lớn lên, già đi và chết. Nó bắt 
đầu từ sơ sinh rồi lớn lên, khi đã phát triển tới cực 
độ sẽ quy về tiêu vong để biến thành một sự vật 
mói khác; Khi sự vật mới đã thành thục thì đã ẩn
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phục nhân tô diệt vong, khi sự vật cũ đã bại hoại 
thì cũng đã chuẩn bị sinh trưởng cái mới. Đại vũ là 
như thế, con người, một tiểu vũ trụ cũng là thế.

Trong trạng' thái sinh lý bình thường của con 
người, hai phía âm dương cũng không phải cứ nằm 
yên trong một thể thông nhất mà là bài bác nhau, 
đấu tranh với nhau. Cái gọi là "âm bình dương bí" 
cũng là trạng thái cân bằng động thái trong' đấu 
tranh đôì lập âm dương. Tóm lại, sự đấu tranh đối 
lập của âm dương, sẽ thúc đẩy sự phát triển biến 
hóa của sự vật

b. Y tồn (dưa n h au  tồn tai) của  âm dương

Am dương là đối lập nhau, nhưng lại dựa nhau 
để tồn tại, dù là phía nào. đều không thể thoát ly 
đối phương để tồn tại độc lập. Nếu không có động 
thì sẽ không có tĩnh; nếu không có lên thì cũng 
không có xuống; nếu không có nóng thì cũng không 
có lạnh; nếu không có ngoài cũng sẽ chẳng có 
trong; không có thực thì củng chang có hư v.v... 
Tất cả hai phía âm dương đối lập nhau đều như 
vậy, âm dựa vào dương để tồn tại, dương cũng vậyề 
mỗi phía đều có một điều kiện với một phương 
pháp để tồn tại. Quan hệ dựa nhau để tồn tại này 
của âm dương, được gọi là "hỗ căn". Kết hợp với 
sinh lý của cơ thê mà nói thì cũng vậy, âm chỉ vật

l u ư i
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chất ở bôn trong' cơ thể. gọi là "ám tại nội", dương 
chỉ chức nàng biểu hiện bẽn ngoài. gếọi ]à "đương 
tại ngoại". Dương tại ngoại là biêu hiện sự vận 
động vật chất nội tại, cho nên nói dương là "âm chi 
sứ"; âm tại nội là cơ sỏ vật chất của cơ năng sinh 
sản, cho nên nói âm là "dương chi thủ".

Nếu âm dương đều mất đi điều kiện dựa nhau 
để tồn tại tức là "cô âm" và "độc dương" cũng tức là 
không thể sinh hóa và sinh sôi (tư sinh).

c. Chuyên hóa tiêu trưởng (tức mất đi và lớn 
lên) củ a  âm dương

Âm dương là đối lập tương hồ, y tồn tương hồ 
của hai bên, nhưng nó không ở trạng thái tĩnh bất 
biến, mà chúng luôn ở trạng thái vận động "âm 
tiêu dương trưởng" hoặc "dương tiêu âm trưởng"ẳ 
Như giới tự nhiên, từ đông chí đến xuân hạ, khí 
hậu dần từ lạnh chuyển sang nóng, đó là quá trình 
“âm tiêu dương trưởng"; ngược lại, từ hạ chí đến 
thu đông, khí hậu từ nóng chuyến dần sang lạnh, 
đó là quá trình "dương tiêu âm trưởng". Nói ngay 
đến cơ thể con người, những cái sinh ra do hoạt 
động (dương) của cơ năng, tất nhiên phải tiêu hao 
đi vật chất (âm) dinh dưỡng, đó là "dương trương 
âm tiêu". Còn khi vật chất (âm) dinh dưỡng được 
trao đổi bù đắp. và còn phải tiêu hao một năng' 
lượng (clương) nào đó, đó là quá trình "âm trưởng
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dương tiêu”. Do tiêu và trưởng của âm dương đã 
thúc đẩy sự vật không ngừng biến hóa và phát 
triển. Trong trường hợp bình thường, tiêu trưởng 
của âm dương sẽ ỏ trạng thái cân bằng tương đối 
Nếu quan hệ tiêu trưởng này vượt quá hạn độ nhất 
định, không đảm bảo được cân bằng tương đối sẽ 
xuất hiện bên mạnh bên yếu của âm dương, nếu 
nói về người thì sẽ sinh bệnhẻ

Hai mặt âm dương của sự vật, khi phát triển 
đến một giai đoạn nhất định, cũng có thế phát 
triển theo hướng ngược lại, âm có thế chuyên hóa 
thành dương và ngược lại. Trong "Âm dương ứng 
dụng đại luận" có "trọng âm tất dương, trọng 
dương tất âm", "hàn cực sinh nhiệt, nhiệt cực sinh 
hàn", điều đó nói lên âm dương phát triển đến giai 
đoạn nào đó, có thể chuyển hóa lẫn nhau. Trong 
quá trình phát triển bệnh, do âm chuyển sang 
dương hoặc dương chuyển sang âm, đó là những 
thay đổi ta thường thấy được.

Đấu tranh đối lập. Y tồn hỗ căn, Chuyển hóa 
tiêu trưởng của âm dương, là nội dung cơ bản của 
học thuyết âm dương. Quy luật cơ bản của nó được 
quán triệt từ đầu đến cuối của liệu pháp tượng sô" 
bát quái.

Tóm lại "âm dương giả, thiên địa chi đạo dã, 
vạn vật chi cương kỷ, biến hóa chi phụ mẫu, sinh
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sát chi bản thủy". Nếu muôn nắm được liệu pháp 
tượng sô" bát quái, cần phải nắm được học thuyết 
âm dương.

2. ứng dụng của học thuyết âm dương đối vói đông y học 
và liệu pháp tượng số bát quái

aệ Thuyết m inh vê kết cấu  tổ ch ứ c của cơ thê

Đông y học thì lấy kết cấu tổ chức cơ thể người 
là có thuộc tính tương đối, đểu qui nạp phân loại 
bằng âm dương, cho rằng cơ thể là một chỉnh thể 
hữu cơ, tất cả kết cấu tổ chức của người, đều có 
quan hệ hữu cơ, lại có thể phân thành hai mặt âm 
dương đối lập lẫn nhau (hỗ tương). Đại thể là: 
phần trên của người thuộc dương, phần dưới thuộc 
âm; bên ngoài thuộc dương, bên trong thuộc âm; 
phần lưng ngoài thuộc dương, phần bụng thuộc 
âm; cạnh bên phía ngoài thuộc dương, cạnh bên 
phía trong thuộc âm. Nếu nói về tạng phủ: lục phủ 
thuộc dương, ngũ tạng thuộc âm. Trong ngũ tạng 
cũng phân ra âm dương, tức tim phổi thuộc dương, 
còn Can, tỳ, thận thuộc âm. Còn đốì với mỗi tạng 
phủ cũng chia ra âm dương như tim có tâm âm, 
tâm dương; thận cũng có thận âm và thận dương. 
Kết cấu của cơ thể người rất phức tạp, nhưng đều 
có thể phân thành âm dương với cái tên “nhân sinh 
hữu tình, bất ly dương".



CHỬA BỆNH THEO CHU DỊCH

b. Thuyết m inh  ch ứ c n ă n g  sinh  lý của  người

Đối với chức năng sinh lý của người, Đông y 
cũng khái quát bằng học thuyết âm dương. Hoạt 
động sinh lý bình thường của người là kết quả bảo 
đảm sự hiệp đồng đốì lập thông nhất của âm và 
dương. Sinh hoạt sinh lý của người lấy vật chất 
làm cơ sở, nếu không có âm tinh sẽ không thể sinh 
ra dương khíễ Mà kết quả của hoạt động sinh lý lại 
do tác dụng của dương khí, và liên tục hóa sinh âm 
khí... Nếu như âm dương xa rời nhau không tác 
dụng lẫn nhau, thì hoạt động sinh mệnh con người 
sẽ ngừng nghỉ. Vì vậy trong "Tô" vấn, sinh khí 
thông thiên luận" có nói: "âm bình dương bí, tinh 
thần nãi trị, âm dương ly quyết, tinh khí nãi 
tuyệt". (Ý là âm dương chỉ bình và bí còn chữa 
được, nếu âm dương cách biệt sẽ không chữa khỏi 
tinh khí) ế

cễ Thuyết m inh  về thay đổi bệnh lý con người

Học thuyết âm dương nói lên sự thay đổi bệnh 
]ý cho rằng: sở dĩ cơ thể sinh bệnh, là do sự mất 
cân bằng về ậm dương, xuất hiện hiện tượng bên 
mạnh bên yếu. Quan hệ phát sinh và phát triển 
của bệnh là hai phương diện chính và tà. Cơ năng
chống lại bệnh tật l à ------ chính khí, và nhân tô"
gây b ệ n h ------- tà khí, tác dụng tương hỗ giữa
chúng; trong trường hợp chúng đấu tranh vối nhau

X U Ê
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đều có thể nói rõ bằng âm dương. Tà bệnh còn 
phân thành âm tà và dương tà, còn chính khí gồm 
hai phần là âm tinh và dương khí. Dương tà gây 
bệnh, có thể coi là dương thịnh làm tổn thương âm, 
nên sinh ra chứng nhiệt; còn âm tà gây bệnh, có 
thể coi là âm thịnh làm hại dương, nên xuất hiện 
chứng hàn; khi dương khí hư, không thể chế ngự 
được âm thì xuất hiện chứng hư hàn do dương hư 
âm thịnh; trường hợp âm dịch hư bẩn không thể 
chế ngự dương nên xuất hiện chứng hư nhiệt do 
âm hư dương cang (tiến). Cho dù sự biến hóa của 
bệnh là đa biến phức tạp, nhưng đểu có thể dùng 
"âm dương thất điều”, “âm thịnh tắc hàn, dương 
thịnh tắc nhiệt, dương hư tắc hàn, âm hư tắc 
nhiệt" để thuyết minh một cách khái quát.

Ngoài ra bất cứ mặt nào của cơ thể hư tổn đến 
mức độ nhất định, đều sẽ dẫn đến bất túc (không 
đủ) đôi với đốĩ phương, tức là "dương tổn cập âm", 
"âm tổn cập dương" rồi đến cuối cùng là âm dương 
lưỡng hư.

d. C hẩn đoán bệnh

Nguyên nhân căn bản của phát sinh và phát 
triển bệnh là do mất cân bằng âm dương, vì vậy 
bất cứ chứng bệnh nào, cho dù biểu hiện lâm sàng 
có phức tạp đến đâu, thiên biến vạn hóa thế nào 
cũng có thể khái quát là “chứng âm" và "chứng
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biện chứng là cương lĩnh các loại biện chứng, mà 
âm dương trong đó lại lả tổng cương, lấy biểu lý 
thông lĩnh làm hằng, hàn nhiệt, hư thực, tức biểu 
là nhiệt, thực thuộc dương, còn lý là hàn, hư thuộc 
âm; thí dụ: đoán bằng nhìn, nếu thấy màu sắc trơn 
nhãn tươi sáng ià thuộc dương, liêu tối ám là thuộc 
âm; đoán bằng nghe: âm thanh trong rõ thuộc 
dương, nếu là trầm, đứt quăng là thuộc âm; bằng 
bắt mạch: nếu là mạch nổi, sô", đại, hoạt, thực 
thuộc clương, nếu trầm, chậm, nhỏ, sáp hư, thuộc 
âm. Cho nên, đê chẩn đoán chính xác, trước hết phải 
phân rõ âm dương, mối nắm được bản chất của'bệnh. 
Trong "Âm dương ứng tượng đại luận" nói: "thiện 
chân giả, sát sắc án mạch, tiên biệt âm dương”. Đó 
là cái lý của tổng cương biện chứng âm dương.

e. D ùng điêu trị bệnh

Do âm dương bên mạnh, bên yếu, đó là nguyên 
nhân căn bản phát sinh và phát triển của bệnh tật; 
vì thế điều chỉnh âm dương, khiến nó cân bằng 
tương đôi là nguyên tắc cơ bản của điếu trị. Nếu 
dương nhiệt thịnh mà ton hại âm dịch (tức bệnh 
âm khi dương thịnh), cũng có thể tổn hại đến các 
dương khác còn lại, phải dùng phương pháp "nhiệt 
tắc hàn chi"; nếu âm hàn thịnh tổn hại đến dương 
khí (tức âm thịnh thì bệnh dưcịng), có thể tổn 
t hương đến âm khác, còn lại thì dùng phương pháp
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"hàn tắc nhiệt chi". Ngược lại. nếu ám dịch không 
đủ để chê ngự được dương tàng, hoặc do dương khí 
không đủ để chế ngự được âm thịnh, thì phải bổ 
âm hoặc dương và chỗ không đủ, không được chế 
ngự âm mà là lại trở thành âm thịnh thì phải bổ 
cho chỗ không đủ của âm hoặc dương. Nói khái 
quát là: “tổn kỳ hữu dư" "bổ kỳ bất túc,” (thương 
tổn nhưng không phải hết, có bô nhưng cũng 
không phải là đủ). Tóm lại, làm sao để đạt được 
nguyên tắc cân bằng tương đối mới.

Liệu pháp’ tượng sô" từ đầu đến cuối phải trên 
nguyên tắc theo lý “pháp vu âm dương, hợp vu số  
thuật” để cho lý luận âm dương xuyên suốt từ đầu 
đến cuối. Như âm hư dương cang (tiến) thì phải tư 
âm tiềm dương, dùng bài 640 hoặc 20.640 là bổ 
Can thận; 640 là bổ Can nhưng “can thận cùng 
nguồn" nên thực chất là bổ Can thậnề Hoặc như tỳ 
khí (dương) hư, có thể là kiện tỳ ích khí (dương), 
lập sô" là 380, thì biện chứng thi trị (tức chữa trị 
trên cơ sở biện chứng) đều phải dựa vào cương của 
âm dương.

Tóm lại, học thuyết bát quái, học thuyết ngũ 
hành, học thuyết âm dương dùng đê thông suốt chỉ 
đạo chẩn đoán và điều trị lâm sàng cho liệu pháp 
tượng sô".
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B ả n g  4: Am d ương  ngủ  hà nh  bát quái  
p h â n  phôi vào tang p h ủ

N gũ
hành

M ộc H o ả T h ổ Kim Th u ỷ

Âm
dương

Dương Am Dương Âm Dương Âm Dương Âm Dương Ảm

Tạng Can Tâm Tỳ Phế Thân
Phủ fìạm Tiậ.i

trànq
Vị Đại

trảng
Bàng

quang
Bát quái. Tốn Chân Ly Lỵ Cấn Knôp Càn Đoài Khảm Khảm

Vũ trụ tức là'người, người tức là vũ trụ; vu trụ 
là bát quái, bát quái là vũ trụ. Bát quái chia thành 
ngũ hành, thành âm dương, chúng là phương thức 
biếu đạt có thê chia, có thê hợp trong đại hệ thông 
của vũ trụ luận, là công cụ của thuyết lý "thiên 
nhân hợp nhất", là cốt lõi về lý luận của liệu pháp 
tượng sô" bát quái.
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PHẦN / /

HỌC THUYẾT TÀNG TƯỢNG CỦA ĐÔNG Y 
VỚI LIỆU PHÁP TƯỢNG SỐ BÁT QUÁI

Liệu pháp tượng sô" bát quái được xây dựng 
trên cơ sỏ' Dịch học (bát quái đồ + ngũ hành), lấy lý 
luận đông y làm cơ sở và dùng tượng sô" làm môi 
giớ' được coi là một loại liệu pháp khí công. Lý 
luận cơ sớ cua đông y ỏ’ đây chủ yếu là học thuyết 
tàng tượng. Vì học thuyết tàng tượng là lý luận cốt 
lõi của đông y. Trong thực tiễn lâm sàng, cách lập 
sô" của liệu pháp tượng sô" bát quái vối cách trị liệu 
biện chứng cùng với dùng thuốc đông y, châm cứu 
là rất giông nhau, nguyên tắc cơ bản của nó là 
nhất trí; chỉ khác là trên lâm sàng, liệu pháp 
tượng sô" bát quái là dùng tượng sô" mà không cần 
đến thảo dược hoặc kim bạc, vì thế nếu không nắm 
được học thuyết tàng tượng của đông y thì không 
thể nắm vững được liệu pháp tượng sô" bát quái. 
Nhưng liệu pháp tượng sô" khi vận dụng học thuyết 
tàng tượng trên lâm sàng, lại có đặc điểm riêng,
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I hI dụ về mặt "lấy tưọểng tbeo phán loại"ẽ chàng 
(ịiia là đem tượng về sinh lý bệnh ]ý của các tạng 
phủ qui về ngũ hành, rồi mới tiến thêm một bước 
(Jiii loại vào bát quái, kết họp chặt chẽ thành một 
khôi giữa bát quái đông V và khí công, sẽ nâng học 
ỉ lniyết tàng tượng tiến xa bơn.

I. Sơ LƯỢC VỆ HỌC THUYẾT TÀNG TƯỢNG

Học thuyết tàng tượng của đông y, nói đơn 
giản là học thuyết tạng phủ về cơ thể con người. 
Tạng phủ ở đây, không đơn thuần là một khái 
niệm giải phẫu học mà quan trọng hơn là có những 
khái niệm về các mặt sinh lý, bệnh lý học. Người 
xưa cho rằng tàng tượng hàm ý nghĩa, một là chỉ 
tạng của cơ thể, hai là lấy tượng theo phân loại, 
Tượng ỏ đây bao gồm những phần lộ ra bên ngoái 
của tạng phủ, có thể trực tiếp nhìn thấy hình 
Lượng cụ thể của nó, còn bao gồm cả tượng trưng 
những tiềm tàng trong nội bộ của phủ tạng, cũng 
là tượng của sinh lý, bệnh lý. Cái gọi là lấy tượng 
I heo phân loại, nói đơn giản là dùng phương pháp 
so sánh đê nói lên hiện tượng sinh lý, bệnh lý rất 
phức tạp giữa các tổ chức của phủ tạng cơ thể 
người, nó chỉ ra và nắm vững quan hệ về ảnh 
hưởng tương hỗ và chế ước tương hỗ giữa hoàn 
cánh vối tạng phủ và giữa tạng phủ với nhau. Nếu
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theo thuộc tính chức năng' và đặc điểm khác nhau 
của phủ tạng cùng với phân loại theo ngũ hành: 
Can hỷ điều đạt, có chức năng sơ tiết, mộc có đặc 
tính sinh phát, cho nên lấy Can thuộc "mộc"; tâm 
có tác dụng làm ấm nóng, mà hỏa có đặc tính dư
ơng nhiệt, nên lấy tâm thuộc "hỏa"; tỳ chủ yếu là 
nguồn sinh hóa, thổ thì có đặc tính sinh hóa vạn 
nên tỳ thuộc "thổ"; phế khí là chủ của túc giáng, 
kim có đặc tính thanh túc thư kiếm (thu lại) nên 
phế thuộc “kim", thận tàng tinh có chức năng của 
nước, thủy có đặc tính làm nhòn, nên thận thuộc 
thủy. Lý luận tạng phủ dùng phương pháp phân 
loại này, không những đem lục phủ ngũ tạng quy 
về ngũ hành, đồng thòi còn đem các hiện tượng 
phức tạp về các mặt sinh lý, bệnh lý giữa các tạng 
phủ dùng quan hệ sinh khắc chế hóa của ngũ hành 
để phân loại. Ngoài ra lý luận tàng tượng của đông 
y thì dùng chỉnh thể quan "thiên nhân hợp nhất", 
vận dụng nguyên lý "viễn thủ trư vật, cận thủ trư 
thân" (xa lấy vật, gần lấy người), dùng phương 
pháp "lấy tượng phân loại" đã làm thông ứng giữa 
vật chất của thế giới tự nhiên vối phủ tạng của cơ 
thể người, như trong bát quái “tôn vi phong", trong 
"Nội kinh” coi "phong" có đặc tính làm lay động 
(tức là tượng của phong) để áp dụng vào các cơ chế 
bệnh của cơ thể, phàm những bệnh tật nào có tính 
hoạt động, biến dộng, di động, giao động (như nhức

M I
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đầu hoa mắt. bị chân động, co rút. co co' và tê bì lan 
truyền v.v... đểu thuộc "phong", từ đó đã sáng lập lên 
lý luận "phong thông khí do Can".

Tóm lại: đông y trên cơ sở tư duy phân loại sơ 
lược của “Chu dịch” đã dùng phương pháp lấy "tượng 
phân loại" áp dụng rộng rãi trong bệnh lý học và sinh 
lý học đã đẩy mạnh sự phát triển của đông y học, trở 
thành một môn đặc biệt trong đông y học.

Trong thực tiễn lâm sàng qua liệu pháp tượng 
sô" bát quái dùng phương pháp "lấy tượng theo 
phân loại" tức là tượng và các quan hệ tương hỗ về 
sinh lý bệnh lý của tạng phủ, để lấy ra sổ; tuyệt 
đôi không chỉ căn cứ vể tượng sô" đối chứng với các 
phủ tạng rồi sử dụng một cách máy móc hoặc các 
ký hiệu đơn giản, mà phải là tuân theo các nguyên 
tắc "bát quái vi thể, ngũ hành vi dụng, lấy tượng theo 
phân loại, điều trị biện chứng, cân bằng âm dương 
(điểm này sẽ nói ở thí dụ sau). Học thuyết tàng tượng 
của đông y lấy thiên tượng, địa tượng; nhân tượng 
hợp thành nhất thể, và được quán triệt âm dương 
ngũ hành, nó là tinh hoa của chỉnh thể quan tương 
ừng giữa người với thiên địa, là cơ sở lý luận đặc sắc 
cỏ một không hai để chẩn đoán "lấy ngoài đoán 
I rong" tương ứng với nội ngoại của đông yỂ

Vì vậy giáo sư Dương Lực đã chỉ rõ: "Nguồn 
P.oc của học thuyết tàng tượng đông y là dựa vào
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"Chu dịch"; dồng' thời liên họp giữa thiên tượng, 
vật tượng và nhân tượng đê cùng phát triển, nhất 
là khi tiếp thu trên cơ sỏ cỉịch lý. và lấy tượng theo 
phân loại, đã khiến việc lấy tượng mở ra một đột 
phá mới, đã sáng lập học thuyết tàng tượng đông y 
- hạt nhân lý luận đông y đặc sác, đã trỏ thành 
sinh lực vĩnh hằng của đông y học" (Chu dịch vối 
đông y học). Liệu pháp tượng số cũng được chứng 
minh trong thực tiễn lâm sàn£j, cần nắm vững 
chính xác và vận dụng liệu pháp tượng sô" bát quái, 
cần thành thuộc và nắm vững, vận dụng học 
thuyết tàng tượng đông y.

II. HỌC THUYẾT TÀNG TƯỢNG VÓI LIỆU PHÁP TƯỢNG số  

BÁT QUÁI

Học thuyết tàng tượng, cũng là học thuyết của 
tạng phủ. Tạng phủ tức là lục phủ ngũ tạng và 3 
loại phủ đặc biệt. Ngũ tạng là chi tâm (bao gồm cả 
tâm bào lạc) Can, tỳ, Phế, thận; lục phủ là ruột 
non, đảm (mật), vị đại tràng, bàng quang, tam 
tiêu. Sự phân biệt giữa tạng và phủ là căn cứ vào 
chức năng, đặc điểm của chúngẼ Ngũ tạng tàng trữ 
tinh, khí, thần, huyết và dịch, lục phủ chủ yếu là 
thu. nạp, tiêu hóa, hấp thu, truyền dẫn, bài tiết 
vật chất, nên được gọi "tạng dĩ tàng vi chủ, phủ dĩ 
thông vi dụng”.
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Ngoài lục phủ ra, còn có phủ đặc hiệt là não, 
ỉ ủy. xương, mạch, mật và bào thai của phụ nữễ Vì 
lìó cỏ cái khác biệt với ngũ tạng bình thường, và 
cũng khác biệt với lục phủ nói chung, nên gọi là 
"phủ đặc biệt". Về các mặt sinh lý bệnh lý cũng 
như quan hệ phủ tạng chúng có quan hệ mật thiết 
gắn bó cực nhiều.

Dưới đây giới thiệu sơ lược về sinh lý, bệnh lý 
của tạng phủ và vận dụng trong liệu pháp tượng sô" 
bát quái của chúng.

A. SINH LÝ, BỆNH LÝ CỦA NGŨ TẠNG VÀ LIỆU PHÁP 

TƯỢNG SỔ BÁT QUÁI

1 Tâm (tim)

Tim, quẻ ly, tượng hỏa, sô 3, thuôc hỏa.

Tim nằm trong lồng ngực, cùng biểu lý với ruột 
non trong lục phủ. Mạch máu chủ như ôm trên 
mặt. Mạch chủ của tim có chức năng thúc đẩy 
huyết dịch vận hành trong mạch đi nuôi toàn cơ 
lhêỗ Mạch là đường thông cho huyết dịch vận 
hành, huyết dịch được vận hành trong mạch, chủ 
yêu nhò sức đẩy của tim, nên "khí hành thì huyết 
cũng hành", "khí là bố của huyết, còn huyết là mẹ 
của khí". Tim và mạch quan hệ mật thiết nhất là 
các mạch máu trên mặt lúc nào cũng tràn đầy. cho

S L ễU I
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nên thịnh suy của tâm khí, sự thay đổi xâu tôt của 
mạch máu, đều phản ảnh qua mạch tượng và màu 
sắc của mặt. Nếu khí huyết thịnh, mạch máu sẽ 
tràn đầy, thì mạch tượng điều hòa có sức; sắc mặt 
hồng hào nhẵn trơn; nếu tâm khí không đủ. mạch 
sẽ hư không (hẫng), có thể xuất hiện mạch nhỏ 
yếu, hoặc nhịp đập thất thường, sắc mặt tái nhợt 
v.về.. Nếu gặp phải bệnh này. khi lấy tượng sô" chủ 
yếu là bổ ích tâm khí. Thường lấy sô" là 650, lấy bổ 
thận dương trợ tâm khí. 650 tuy là thủy sinh mộc, 
mà Can thận cùng nguồn, 5 là dương mộc, cho nên 
thực chất là làm chấn (khỏe) thận dương. Do 
nguồn khí của tạng phủ là từ thận, nên thận 
dương được phấn chấn, sẽ trợ tâm khí, giúp cho 
tâm khí. Cũng lập số  như vậy thường thường lợi 
cho bồi bổ trực tiếp khí tâm trạng.

Tạng thần. Thần là cái tên chung cho hoạt 
động sinh mệnh của cơ thể con người. Tức là chỉ 
hoạt động tinh thần, ý thức và tư duy của con 
người. Sinh lý học hiện đại cho rằng, hoạt động 
tinh thần, tư duy của người là chỉ chức năng của 
đại não, nhưng đông y học cho rằng nó có liên quan 
đến ngũ tạng, chủ yếu là chức năng sinh lý của 
tim. Vì thế nếu chức năng tim bình thường, thì 
thần trí trong sáng, tinh thần bình thường. Nếu 
chức năng tim có trở ngại, sẽ gây ra mất ngủ. đa 
mộng và hay quên V.V.Ề. thậm chí có khi tinh thần
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bất bình thường. Những chứng bệnh trên, trong 
các trường hợp bình thường chủ yếu là chữa kiện 
tỳ an thần, lập tượng sô" là 30.80, trong đó 3 là quẻ 
ly, chủ tâm, 8 là quẻ khôn chủ tỳ, ngoài ra 30.80 
còn là nhị nguyên. Hiệu quả bồi bổ không rõ ràng, 
có thê gây phấn chấn khí của tạng phủ, cho nên 
30.80 có thế chấn tim, tỳ, kiện tỳ an thần.

Khai khiếu (lỗ) ra lưỡi. Khai khiếu là chỉ mối 
quan hệ giữa các bộ máy nội tạng của cơ thể với bộ 
máy hoặc tổ chức bên ngoài. Trạng thái cơ năng 
của bộ máy nội tạng ra sao, thường được phản ánh 
qua các bộ máy bên ngoài. Bệnh của tim thưòng 
được phản ánh qua lưỡi. Như máu trong tim không 
đủ, lưỡi sê có màu trắng nhạt; khi tâm hỏa gây 
viêm hoặc tâm âm hư, thì lưỡi đỏ, thậm chí thân 
lưỡi bị rộp lên, Cho nên có cách nói "tâm khai 
khiếu ra lưỡi, và tâm vi thiệt (lưỡi) chi miêu (mầm) 
(rêu)". Khi xuất hiện máu trong tim không đủ, 
thấy lưỡi có màu trắng nhạt thì coi đó là chứng tim 
ỉ hất thường, có thể lập tượng sô" là 430, để gây 
phấn chấn cho Can, bổ máu cho tim. Trong đó 4 là 
quẻ chấn, chủ can, can chủ tàng huyết, thuộc mộc; 
3 là quẻ ly, chủ tâm, thuộc hỏa, cho nên 430 là 
('hấn mộc sinh ly hỏa 3, bổ tâm huyết,

Mồ hôi là dịch của tim. Mồ hôi là do dịch nhờn 
sinh ra, mà dịch nhòn là một bộ phận của huyết 
(lịch, cho nên được nói là "máu và mồ hôi cùng

M E
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nguồn". Nếu mồ hôi ra quá nhiều, sẽ gây tổn thương 
gân cốt và hao máu; ngược lại nếu người bệnh thiếu 
máu, dịch nhờn xấu, thì nguồn mồ hôi không đủ. sẽ 
không ra mồ hôi, cho nên người xưa có nói "đoạt 
huyết giả vô hãn (mồ hôi), đoạt hãn giả vô huyết".

Phụ chú: Tâm bàoể
Tâm bào, quẻ ly, tượng hỏa, sô" 3, thuộc hỏa.
Tâm bào còn gọi là tâm bào lạc, là tổ chức bao 

quanh ngoài của tim, có tác dụng bảo vệ tim và 
cùng biêu lý với tam tiêu của lục phủ.

2. Phế (phổi)

P hê , quẻ đoài, tương trạch , sô 2, thuộc kim.

Phế (phổi) nằm trong lồng ngực, cùng biểu lý 
với đại tràng trong lục phủ. Chủ khí, tư (điểu 
khiến) hô hấp, chủ khí của phế bao gồm 2 mặt là 
khí hô hấp và khí chủ của thân thể. Khí hô hấp 
chủ của phổi là chỉ phổi có tác dụng điều khiển hô 
hấp, là môi trường trao đối thế khí trong và ngoài 
cơ thể. Cơ thể người thông qua phổi để hít không khí 
tự nhiên trong lành và thỏ ra các khí độc trong cơ 
thể, tiến hành thay cũ đổi mới, làm cho không khí 
luôn được trao đổi. Cho nên trong "âm dương ứng 
tượng đại luận" có nói "thiên khí thông do phế”.

Khí thân chủ của phổi. Sự hình thành của khí 
với phổi có quan hệ mật thiết, tông khí được hình
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l.hành bởi tinh khí do với khí hít vào của phổi được 
lích lại trong phổi, lên cổ họng để điều khiển hô 
hấp "phế chiều bách mạch", tông khí lại thông qua 
t.íYt cả các mạch phân bô' khắp trên thân thể, chúng 
làm nóng, tứ chi bách hài (hài cốt tứ chi) và duy trì 
hoạt động sinh lý bình thường của nó. Cho nên 
phổi có tác dụng chủ trì khí của toàn thân.

Chức năng của chủ khí phổi bình thường, thì 
I lô hấp sẽ đều đều nhịp nhàng. Nếu phổi thiêu khí 
ểsẽ làm hô hấp thiếu lực hoặc do không đủ không 
Khí làm cho tiếng nói sẽ bị nhỏ lại, người mệt mỏi 
cam thấy không còn sức, liệu pháp tượng sô" cho 
(lạng bệnh này sẽ là bổ phế khí là chính, lập tượng 
số là 820. trung đó 8 là quẻ khôn, chủ tỳ, thuộc thổ; 2 
quẻ đoài, chủ phế, thaộc kim, cho nên 820 là tỳ thô 
sinh phế kim, tức là khí của mẹ bổ cho hư của con.

Chủ tuyên phát, ngoại hợp bì mao (lông da). 
Tuyên phát có ý là rải rác. Phế chủ tuyên phát là 
('hỉ sự thúc đẩy của phế khí làm cho khí huyêt và 
các dịch nhòn được phân tán đi khắp cờ thể, trong 
|Ệliì đến các kinh lạc tạng phủ, ngoài thì đên các cơ 
l)ắp là da lông, không chỗ nào là không đên. Nêu 
phế khí không được tuyên phát mà ngưng lại thì sẽ 
ninh ra tức ngực, tắc mũi ho v.v..ẻ Liệu pháp tượng 
ềMố chủ yếu là phấn chấn năng lực tuyên phát của 
lạng đó, tả thì lấy kiện tỳ, lập sô”là 2000.80. Trong
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đó 2 là quẻ đoài, chủ phế thuộc kim, sau 2 là ba sô"
0. có thể làm tăng sự phấn chấn của chức năng 
tạng đó; 8 là quẻ khôn, chủ tỳ, thuộc thổ có thể làm 
phấn chấn phế khí của tỳ.

Da lông ở ngay trên mặt cơ thể, nó như một 
chiếc áo giáp để chống lại các tà khí bên ngoài. Phế 
chủ bì mao, là chỉ phổi thông qua tác dụng tuyên 
phát của nó, mang các tinh của nước và cốc vận 
chuyển đến khắp da lông, làm ấm da lông, chống 
lại sự xâm nhập của ngoại tà. Còn các lỗ chân lông 
của da cũng có tác dụng tán khí để điều tiết hô 
hấp. Phế khí khi hư, da sẽ không được mịn chặt, 
dễ bị phong hàn, cảm cúm, ra mồ hôi v.v..., như 
trên lâm sàng thường thấy bệnh ngứa da tức là khi 
mặt da không săn thì không thể chống đỡ được 
phong hàn (nhiệt). Liệu pháp tượng sô" của bệnh 
này có thể lập sô" 2000 để làm phấn chấn khí của 
tạng đó. "Phế chủ bì mao" được lấy tượng sô" là 2, để 
tuyên phát ngoại tà, làm chức năng bảo vệ bên ngoài.

Chủ túc giáng, thông điều thủy đạo, - túc 
giáng tức là thanh túc giảm xuống. Túc giảm tức là 
phế khí luôn luôn giảm xuống, làm cho nước của 
thượng tiêu cũng không ngừng chảy xuống bàng 
quang làm thông thoát tiểu tiện, cho nên có câu 
nói "phế vi thủy chi thượng nguồn" (phổi là thượng 
nguồn của nước). Nếu phế khí không được thanh 
túc sẽ trở ngại cho việc giảm xuống, có thễ xuất



CHỮA BỆNH THEO CHU DỊCH

hiện các chứng chạy ngược của phế khí gây nên 
buồn bực, ho, đoản hơi; đồng thời làm cho nước 
không chảy xuống được bàng quang gây ra những 
chứng bệnh nước tiểu vận chuyển không thuận lợi 
như khó tiểu tiện, nước tiểu ít, phù v.v...

Tuyên phát với túc giáng là hai mặt bồi bổ cho 
nhau. Tuvên giáng bình thường thì phế khí thông 
thoát, hô hấp được điều hòa. Nếu chức năng này 
mất đi sự hiệp trợ sẽ gây ra các chứng bệnh "phế 
khí bất tuyên" hoặc “phế thất túc giáng" gây ra ho, 
đoản hơi, tức ngực v.v.ế. Phương pháp lập tượng sô" 
của bệnh này cũng giông như ỏ trên là 2000.80.

Thông điều thủy đạo. là chỉ phế khí có tác 
dụng thúc đẩy và duy trì sự cân bằng việc thay thế 
nước dịch. Nghiên cứu này do sự tuyên phát và túc 
giáng của phế khí mà có. Tuyên phế khí làm ra mồ 
hôi, giáng phế khí mà có. Tuyên phế khí làm ra mồ 
hôi, giáng phế khí lại làm lợi tiếu, nó thê hiện cụ 
thể là phế khí thông điều thủy đạo. Gọi là hành, 
thủy hành, khí chỉ thủy, chỉ, là nói thông điều 
ỉ.hủy đạo được hoàn thành bởi tuyên phát với túc 
tfiáng của phế khí. Nếu phế mất đi túc giáng, 
ỉ uyên phát sẽ gây cho tiểu tiện khó và phù VẾV... 
Liệu pháp tượng sô" có thê dùng khí để phấn chấn 
cho tạng đó, lấy lợi túc giáng là làm ấm thận Gi
ương, lợi cho việc thay thế thủy dịch. Có thê lập số  là 
‘Í000.60, trong đó 2 là quẻ đoài chủ phế, thuộc kim, 
clio nên 2000 làm phấn chấn khí của tạng này, thúc

x u ư i



đáy túc giáng. 6 là quẻ khảm, chủ thận, thuộc thủy. 
60 là đê cô vù cho thận dương làm lợi cho việc thay 
thế thủy dịch, 2 và 6 là quan hệ kim sinh thúy, kết 
hợp 2 tạng này sè đủ thay thế cho thủy dịch.

Khai khiếu do mũi. - Mũi là đường thông cho 
hô hấp, phế khí thông qua mũi, nếu phê khí bình 
thường hô hấp thuận lợi, thì khứu giác của mũi 
mới được bình thường, cho nên nói: "mũi là khiếu 
của phế". Mũi còn thường xuyên là đường thông 
của ngoại tà xâm nhập vào phổi, phổi bị ngoại tà 
xâm nhập, phế khí bất tuyên, sẽ xuất hiện chứng 
tắc mũi, chảy nước mũi, hắt xì hơi, và khứu giác 
không linh lợi v.v... Nếu do phong hàn gây ra nói 
chung có thề lập tượng sô" là 70 hoặc 07ễ Trong đó 7 
là quẻ cấn, chủ vị thuộc dương thổ, còri thuộc 
dương minh kinh, kinh của nó chạy lên, nên lập sô" 
theo vòng kinh, ôn kinh tản hàn.v.v...

LÝ NGỌC SƠN - LÝ KIỆN DẨN____________________________

Tỳ, quẻ khôn, tượng địa, sô 8, thuộc thô.

Tỳ nằm trong khoang bụng, có biểu lý giông vị 
trong lục phủ.

Chủ vận hóa. - Tác dụng chủ vận hóa của tỳ 
gồm 2 mặt là vận hóa tinh của thủy cốc và vận hoá 
của thuỷ thấp, hai tác dụng này đều hoàn thành 
thông qua tỳ khí.

Vận hóa tinh của thủy cốc chủ yếu Jà chức

3. Tỳ



CHỪA BỆNH THEO CHU DỊCH

năng tiêu hóa. hấp thu, vận chuyển các chất dinh 
<lưỡng và thủy dịch cho hệ tiêu hóa. chức năng của 
ỉ ỳ. khi được hoàn thiện kiện toàn, thì các thực 
pliẩm thu vào mới được hóa thành huyết dịch và 
cếÁc vật chất tinh túy mới được vận chuyên đến lục 
phủ ngũ tạng, hài cốt tứ chi và các bộ máy, tổ chức, 
(lem dinh dưỡng đến toàn thân. Nếu tỳ hư, vận hoá 
\ẺÀ'- mất chức năng, thủy cốc không được vận hóa 
lốt, sẽ gây ra biếng ăn, đầy bụng, tiêu chảy, người 
mệt mỏi và phù v.v..., đông y gọi là "Tỳ thất kiện 
vạn". Lập tượng sô" của nó nói chung là 380. Trong 
• ló 3 là quẻ ly chủ tâm thuộc hỏa; 8 là quẻ khôn, 
rliủ tỳ, thuộc thổ. Bài này là hỏa sinh thổ, tức là 
khí của mẹ bổ cho hư của con.

Vận hóa thủy thấp. - Tính của tỳ là hỷ tác ác 
I liap (thích nóng ghét ẩm), tỳ có tác dụng xúc tiến 
t hay đổi thủy dịch, tức chuyên vận mọi nhu cầu về 
I lu Lỵ dịch, vận chuyển và phân bổ cho khắp các tổ 
rliức, các bộ máy quanh người, để phát huy tác 
(lụng bổ dưỡng làm nhờn, sau khi thay thế xong, 
ỉ liúy dịch không cần thiết được đưa ra thận, bàng 
lịiinng thải ra ngoài. Nếu tỳ mất đi chức năng này,
l.v KÕ khó khăn về thấp ẩm, sẽ gây ra các chứng: 
Ii;mg đầu, người nặng nề, bụng chướng đầy,'đi 
ii|-,o;Vi ra nước v.v..ệ nên đã có câu: "Giả thấp thũng
111.111. giai thuộc do tỳ" (thấp, sưng, đầy đều thuộc 
I V). Trong quá trình vận chuyển phân bổ thủy dịch
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và thay thê đều do 3 tạng hiệp đồng hoàn thành 
tức phê, tỳ. thận. Vì vậy trên lâm sàng gặp tỳ bị tà 
thấp thì xuất hiện chứng nặng đầu, người nặng nể, 
bụng chướng, tiêu chảy v.v... Liệu pháp tượng sô" 
thường là dùng thanh kiện tỳ lợi thấp, thường lây 
tượng sô" của hai tạng phế và thận, lập số là 
650.30.820. Trong đó 6 là quẻ khảm chủ thận, 
thuộc thủy; 5 là quẻ tôn, chủ đảm thuộc dương mộc 
và biểu lý giông Can mật, “Can thận đồng nguồn", 
cho nên 650 cải thiện cho thận dương, đẩy lui âm 
tà; 3 là quẻ ly, thuộc hỏa, có hiệu quả làm ấm nên 
có thể ích tỳ dương; 8 là tỳ thổ, 2 là quẻ đoài, phế 
kim, 820 có thê làm nhờn tỳ, chấn tỳ dương, trợ 
phế khí, lợi túc giáng, vì thế 650.30 820 để ôn 
thận, chấn tỳ dương, vận hóa thủy thấp.

Chủ thông huyết - Thông có ý là thông nhiếp 
(tức là thông lĩnh), không chế, quản hạt.

Tỳ thông huyết là chỉ tỳ khí có tác dụng thông 
nhiếp huyết dịch, giữ cho nó không tràn ra ngoài 
mạch. Tỳ là nguồn sinh hóa của khí huyết, lại có 
tác dụng thông nhiếp huyết dịch, chức năng này 
của tỳ khí thông nhiếp huyết dịch, ngoài nguyên 
nhân "khí là bố của máu” ra, còn có quan hệ mật 
thiết với tỳ khí chủ thăng. Vì vậy chứng xuất 
huyết của "tỳ bất thông huyết", cũng tức là kết quả 
của "khí hất nhiêp huvết". Nếu tỳ bất thông huyết 
mà đại tiện ra máu, niệu băng và có các điểm tím

I 1 X J 2
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v.v... nên lấy kiện tỳ thông huyết, là chủ. Tượng số 
của nó là 380.20. Trong đó 380 là kiện tỳ ích khí; 2 
là quẻ đoài là phế kim, 20 có thể chấn phế khí đê 
tả tỳ khí, cho nên 380.20 kiện tỳ thống huyết; cũng 
có thể lấy 380 v.v...

Chủ cơ bắp, tứ chi. Tỳ vị là "hậu thiên chi 
bản". Vận hóa của tỳ và chức năng của thông 
nhiếp, làm cho cơ bắp của toàn cơ thể mới được 
dinh dưỡng đầy đủ và cũng duy trì được chức năng 
bình thường. Cho nên chức năng vận hóa của tỳ có 
bình thường hay không, tấL nhiên sẽ có quan hệ 
đến sự mập mạp và gầy còm của cơ bắp

Sự hoạt động chức năng bình thưòng của tứ 
chi cơ thể có quan hệ mật thiết với tỳ khí. Tỳ khí 
mà khỏe mạnh, thì khí trong sạch được phân bó" 
khắp người; khi dinh dưỡng được vận chuyền đầy 
đủ thì bắp thịt cũng căng đầy, tứ chi nhẹ nhàng 
linh hoạt. Ngược lại nếu tỳ mất đi kiện vận, thanh 
dương không được phân bố’, dinh dưỡng yếu kém 
tất sẽ làm cơ bắp mềm nhão, tứ chi thiếu lực vếv...; 
loại chứng bệnh này thường phải chữa theo 
phương pháp hoãn bố tỳ khí. Phương pháp lập 
tượng sô" là 80.20.650 vệyỂ.. trong đó 80 là phấn 
chấn tỳ, 20 là cổ động phế khí, 650 là thiện chấn 
thận dương để tả trợ tỳ vận.

Khai khiếu do mồm, "kỳ hoa tại thần"ễ - Tỳ khí
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kiện vượng, môi sè đổ bóng, tlìích ăn. ăn ngon, 
khẩu vị thì bình thường. Nếu tỳ mất kiện vận hoặc 
tỳ khí bất túc. thì môi sẽ nhăn và vàng. An uống 
hay thay đổi hoặc khẩu vị thất thường v.v... lâm 
sàng thướng lấy kiện tỳ hoặc vận hóa làm chủ. Lập 
tượng scí nói chung là 820. Trong đó 8 là khôn thổ, 
là tỳ; 2 là đoài kim, chủ phế; cho nên 820 tuy là 
thổ sinh kim, nhưng diện mạo giông như tả tỳ, 
nhưng khí của phế chủ - thân, vẫn không mất đi 
kiện tỳ vận hóa.

Can, quẻ chấn, tượng lôi, sô là 4, thuộc âm mộc.

Can nằm trong khoang bụng, biểu lý giông 
mật trong lục phủ.

Chủ tàng huyết. Can có chức năng giữ huyết 
dịch và điều tiết lượng máu. Huyết dịch trong các 
bộ máy của cơ thể thường tùy tình hình sinh lý 
khác nhau mà thay đổi lưu lượng máu, khi cơ thể 
được nghỉ ngơi thì nhu cầu huyết dịch của cơ thể là 
bé nhất, huyết dịch còn dư ra được giữ 0 Can; khi 
cơ thể hoạt động, lượng huyết dịch cần thiết của cơ 
thê tăng lên, Can sẽ tiết ra các huyết dịch lưu trữ 
để cung cấp cho nhu cầu hoạt động của cơ thể. 
Huyết dịch được tàng giữ trong Can và chức năng 
điểu tiết lượng máu có liên quan mật thiết với các

4. Can
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hoạt động của các tổ chức tạng phủ của cơ thể. Nếu 
máu trong Can không đủ có thế xuất hiện hoa mắt 
nhìn không rõ. co' bắp bị co giật, gập vào duỗi ra 
không thuận lợi, phụ nữ hành kinh ít kinh thậm 
chí bế kinh v.v... Trên lâm sàng thường lấy bổ Can 
huyết là chủ, lập tượng sô" có thể là 640 hoặc 40. 
Trong đó 640 là thận thủy sinh can mộc, nhưng vì 
Can thận đồng nguồn nển có thê cùng bố Can 
thận, lấy tư âm bổ huyết là chính, 40 làm phấn 
chấn khí của tạng đó, giúp giữ máu cho Can.

Chủ sơ tiết (khai thông bài tiết) - sơ tiết có ý là 
khai thông, chủ sơ tiết của Can là chỉ tính năng 
sinh lý phát sinh, phát triển của can khí. Chức 
năng này không tách rời tinh chất "hỷ điều đạt" 
của can khí. Can chủ sơ tiết, chủ yếu quan hệ đến 
tăng giảm và điều tiết thông thoáng về khí của cơ 
thể. Khí (khí cơ) là khái quát có tính hình thức cơ 
bản về hoạt động chức năng tạrig phủ của con 
ìigưòiễ Chức năng của can chủ sơ tiết, trực tiếp ảnh 
hưởng tới điều tiết khai thông của khí cơ. Nếu can 
khí không thông sẽ thấy buồn khôn tả, buồn đến 
muôn khóc, kinh nguyệt không đều, và ảnh hưởng 
đến chức năng tỳ vị v.v... Trên lâm sàng thường 
dùng phương pháp làm thông thoát can khí. Lập t- 
ượng sô" là 430.20, trong đó 4 là can mộc, 3 là ly 
hỏa, 430 là làm thông can khí đế an thần; 2 là quẻ
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đoài phế kim. có thế là khí của chủ thận, nên có 
thể điều đạt can khí tả đì.

Chủ cân (gân cốt) "Kỳ hoa tại chảo" biểu hiện 
trên móng. Gân tức màng gân (bao gồm cơ kiện). 
Màng gân là một loại liên kết các khớp xương và cơ 
bắp, là tể chức điều khiển vận động, chủ cân thuộc 
Can lá vì toàn bộ gân cốt được Can nuôi dưỡng; vì 
vậy tất cả vận động của các chi, tuy là do gân điều 
khiển, nhưng đều lệ thuộc vào sự mạnh yếu của 
Can. Nếu máu trong Can không đủ, không thể 
nuôi gân, sẽ làm cho gân cốt chân tay run rẩy, 
hoặc co duỗi không thuận lợi v.v... Khi tà nhiệt 
xâm nhập gây ra tiêu hao máu, máu không đủ làm 
mạnh gân sẽ thấy tứ chi bị co giật, các bắp nổi lên, 
những chứng bệnh do Can không đủ máu, nói 
chung lấy tượng là 640 hoặc 40 (ý nghĩa của chúng 
giông như trên).

Máu của Can tRịnh hay suy, ảnh hưởng đến sự 
vận động của gân, "chảo vi cân chi dư" móng là cái 
dư thừa của gân cho nên nó cũng ảnh hưởng đến 
sự thay đổi khô hay bóng của các móng. Nếu Can 
đủ máu, gân cốt sẽ khoẻ, các móng cũng chắc cứng; 
còn khi Can thiếu máu, gân cốt cũng yếu, các 
móng cũng mỏng và mềm, dễ biến dạng và cũng dễ 
nứt móng, rời móng.

Khai khiêu do mắt. Tinh khí của lục phủ ngũ
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tạng (lu'ọẽc thông qua mạch máu đô tới mátễ (lo vậy 
mắt và lục phủ ngũ tạng có liên quan với nhan 
những chủ yêu là Can, vì Can giữ máu, các kinh 
mạch của nó nối liền với mắt, cố nhân có nói "Can 
thụ huyết nhi năng thị" Can có được máu, mắt mới 
sáng, cho nên chức năng Can ra sao được biểu hiện 
ỏ mắt. Can nóng thì mắt đỏ, nếu Can không đủ 
máu thì mắt sẽ khô, thị lực lờ mò hoặc bị mù v.v... 
Khi lập tượng sô" trường hợp Can hỏa làm mắt đỏ 
lên hay sưng đỏ là 003, trong đó 3 là quẻ ly, chủ 
nhãn, thuộc hỏa. 00 là sô" chẵn là âm, nếu số  0 
đứng đầu của tượng sô" là âm, có hiệu quả là thủy 
khắc hỏa. Còn nếu Can không đủ máu làm cho mắt 
khô, thì trong lập sô" có thể là 640 bổ máu Can hoặc 
650 bố máu Can, sô" trên dùng cho người âm hư, 
còn sô" dưới dùng cho người âm dương đều hư.

ó.Thộn

Thận, quẻ khảm , tượng thủy, sô 6 thuộc thủy.

Thận nằm trong khoang bụng, trái, phải mỗi bên 
một quả, biếu lý giông bàng quang tronẹ lục phủ.

Tàng tinh, chủ phát dục, sinh sản. Tinh là vật 
chất cơ bản cấu tạo thành cơ thể người, cũng là cơ 
sỏ' vật chất hoạt động các cơ năng của cơ thê người. 
Nó được phân thành tiên thiên và hậu thiên. Tinh 
của tiên thiên được giữ tại thận, nhưng phải được
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tiếp sức của tinh thủy cốc của hận thiên mới phát 
huv được tác dụng. Tinh có thê hóa khí. Sự hóa khí 
từ tinh của thận, tức là thận khí. Sự thịnh suy của 
tinh khí thận có quan hệ tới khả năng sinh sản, 
phát sinh phát triển, cho nên có câu: "thận hữu 
tiên thiên chi bản". Con người từ tuổi ấu thơ, tinh 
khí của thận dần dần được đầy đủ, phát triển tới 
tuổi thanh niên sẽ sản sinh ra một loại vật chất 
"thiên quý" làm cho con trai sản sinh ra tinh 
trùng, con gái bắt đầu hình thành trứng, xuất hiện 
kinh nguyệt, và giới tính bắt đầu hình thành, có 
năng lực sinh sản; cho đến già, tinh khí của thận 
dần yếu đi là cũng dần mất đi năng lực sinh sản và 
năng lực giới tính, hình thể cũng già yếu đi.

Tinh khí của thận gồm có thận âm và thận 
dương. Thận âm còn gọi là "nguyên âm" hay "chân 
âm", là nguyên gốc của âm dịch cơ thể ngưòi, có tác 
dụng làm nhờn các tổ chức các phủ tạng. Thận 
dương còn gọi là "nguyên dương" hay "chân dương'1 
là nguyên gốc của dương khí cơ thể người, có tác 
dụng làm ấm và sinh hóa các tô chức phủ tạng, 
nhưng nếu nói như trên thuộc tính của âm dương 
thì tinh thuộc âm, khí thuộc dương, cho nên nhiều 
khi gọi tinh là "thận âm" và thận khí là "thận 
dương". Hỏa của mệnh môn (cửa sông) của thận 
giông cớ bản thận dươngể Thận âm và thận dương
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I rong cơ thê là chê ước nhau, dựa nhau sinh tồn 
(luy trì sự cân bằng động trên cơ thế. Nếu như
I rạng thái cân bằng động này bị phá vỡ, sẽ hình 
ỉliành chứng bệnh vừa thịnh vừa suy của âm 
(lương như nóng lòn£, mất ngủ, mơ mộng mị, ra mồ 
hôi, nhức đầu hoa mắt, di tinh V.V.Ễ. và trở thành 
l>(>nh âm hư dương cang; là dạng thận âm hư 
không đủ để chế ngự dương, nên lập tượng sô" là 
(>40.6 là khảm thủy, là thận, còn 4 là chấn mộc, là 
Can; mà Can thận đồng nguồn, cho nên 640 là tư 
íim tiềm dương. Nếu như lại xuất hiện tinh thần 
m<)t, mỏi, đau lưng, tứ chi lạnh, khó tiểu tiện hoặc 
||(!U tiện nhiều lần, nam giới liệt dương, nữ giới 
Không có thai v.v... thì thuộc thận dương hư nhược, 
<'lmv năng làm nóng và sinh hóa do không đủ mà 
■ inh ra; thường là phấn chấn thận dương là chính, 

lưựug sô" là 20.650. Trong đó 6 là quẻ khảm, chủ 
111.ể.ì11; 5 là quẻ tốn, thuộc dương mộc, trên lâm sàng 
• M I hề thấy 650 gây phấn chấn thận dương, 20 là 
'ỉiini kim sinh thận thủy, trợ thận khí.

( 'hủ thủy - Bản thân thận là tạng thủy, những 
Imli mà nó giữ thuộc về một loại của nước, mà 
ỈMIIIỊ’ người lại luôn phải th a }7 th ế  thủy dịch, chủ  
. ‘•II 1,‘ỉ dựa vào tác dụng của dương khí trong thận. 
1'lii’iy dịch là CỈO dạ dày thu nạp, do tỳ vận chuyển, 
iImiiiị: qua phổi rồi về thận, sau khi được thanh lọc

n mi
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khí hóa của thận trở vể phổi, vặn chuyển đi các 
tạng, còn những chất độc thì lọt xuông bàng quang 
và thải ra ngoài cơ thế. Cứ tuần hoàn như vậy luôn 
luôn duy trì được sự cân bằng về thay thế thủy 
dịch cho toàn cơ thể. Nếu thận dương không đủ, 
khí hóa thất thường, việc thay thế thủy dịch có trở 
ngại nên sẽ dẫn đến bệnh tật, như đi tiểu ngắn và 
ít, phù toàn thân v.v...; trong liệu pháp tượng sô" 
thường dùng bổ ích thận dương, kiện tý hóa thấp 
là chủ yếu, lập tượng sô" nói chung là 650.3820 
v.v... Trong đó 650 giông như trên, còn 3820 là hỏa 
sinh thổ, thổ sinh kim, hỏa sinh thổ có thê làm 
mạnh tỳ. thổ sinh kim làm trợ khí của thận, 3820 
có thể kiện tỳ ích khí, mà việc thay thế thủy dịch 
của cơ thể tuy là trách nhiệm của phế tỳ thận, 
nhưng nó cũng có quan hệ mật thiết với các tạng 
khác, cho nên trong 650.3820 có đủ tượng sô" của 
ngũ tạng, nhưng chủ yếu chỉ là phế tỳ thận.

Chủ nạp khí. - Hô hấp của cơ thể ngưòi tuy 
chủ yếu là do phổi, nhưng sau khi khí hít vào cần 
phải nạp vào thận, nên có nói "phế chủ hô hấp, 
thận chủ nạp khí". Chức năng thận chủ nạp khí 
loại này có ý nghĩa quan trọng với hô hấp của 
người. Chỉ cần thận khí có đầy đủ nạp bình thựờng 
mới làm cho đường phổi thông thương hô hấp điểu 
hòa. Nếu như thận hư thì khí hút vào không thê
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nạp được tới thận, cho nen hô hấp rất ít. fijây ra 
bệnh đoán hơi. Trên lâm sàng thường dùng bổ 
thận nạp khí, tượng sô' là 260.50 là đoài kinh sinh 
thận thủy, thêm 00 đê tả thận khí.

Chủ. cốt, sinh tủy, "kỳ hoa tai phát" biểu hiện ở 
tóc - chủ cốt sinh tủy cũng là tinh khí của thận, 
xúc tiến chức năng sinh trương phát duc. Thận giữ 
tinh, tinh sinh tủy, tủy ở trong xương, xương dựa 
vào tủy mà sông. Tinh của thận đầy đủ thì có đủ 
nguồn sinh hóa cho xương tủy, do vậy xương cốt 
được tủy dinh dưỡng nên được rắn chắc. Nếu cốt 
tủy hư thiểu, hóa nguồn cốt tủy không đủ, không 
đủ dinh dưỡng cho xương cốt, nên dễ làm cho 
xương yếu và gãy, thậm chí phát triển không tốt. 
Những trẻ nhỏ chậm biết đi xương mềm yếu, là do 
tinh tiên thiên của thận không đủ và khi cốt tủy 
hư rỗng cũng sẽ gây nên đau lưng nhức xương, 
thậm chí chân không muôn động v.v... Thận có thể 
sinh tủy chủ cốt, còn "răng là chỗ dư của xương" 
cho nên răng cùng phải dựa vào tinh của thận 
được dinh dường đẩy đủ, nếu tinh của thận không 
đủ thì răng bị lung lay dễ gãy v.v.ềỂ

Tủy chia ra làm tủy xương và tủy cột sống, tủy 
cột sông thì chạy thẳng lên não, nên não được hình 
thành do tủy. Cho nên được gọi là "não là bể của tủy". 
Chức năng của não là duy trì sự hoạt động tư duy về
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tinh thần, nên còn gọi là phủ của nguyên thần. Vì 
tủy não dựa vào sự sinh hóa liên tục của tinh thần, 
nên não là hoạt động tinh thần chủ yếu của co' thể. 
Nếu thận tinh không đủ gây ra hiện tượng nhức 
đầu, hay quên, mất ngủ, tư duy trì trệ v.v...

Tinh và huyết, có thể dựa vào nhau, tinh đủ thì 
huyết, vượng. Nguồn dinh dưỡng cho lông và tóc là do 
máu, cho nên tóc còn được gọi là "huyết dư", sự dinh 
dưỡng của tóc tuy nguồn là do máu, nhưng sinh cơ của 
nó lại do thận khí. Cho nên tóc là ngoại hậu của thận, 
sự sinh trưởng và rụng tóc, tóc nhòn hay tóc khô đểu 
có liên quan đến sự thịnh suy của tinh khí thận.

Các chứng bệnh do thận tinh kém nói trên, lập 
tượng số  thường dùng là 20.650.30ế80. 6 là khảm 
thủy, là thận, 5 là tôn mộc thiện tả dương khí, lại 
trợ cho Can âm (mật và Can cùng biểu lý)ễ 3 là ly 
hỏa, cổ vũ phế khí, điều khiển khí của thận thường 
dùng lợi tỳ thận khí hóa. Cho nên tuy là bổ thận 
tinh là chính, nhưng vẫn cần phải sự hỗ trợ của 
các tạng khác mới có thế lợi cho tư bổ thận tinh, 
giữa các ngũ tạng là trong sinh có khắc, trong khắc 
có sinh. Đồng thời cũng có thể cùng phôi hợp sử 
dụng một sô" thuốíc khác.

Khai khiếu do tai và nhị âm. Chức năng thính 
giác của tai là dựa tinh khí của thận được dinh 
dưỡng đầy đủ. Thận chủ tàng tinh, tinh khí của

X L i í U I
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thận đầy đủ, thính giác của tai sẽ nhanh nhạy. 
Nếu thận tinh không đủ sè gây ù tai và thính lực 
giảm thiểu. Tượng sô"của nó là 20ễ650.30.80.

Nhị âm. Là chỉ bộ máy sinh dục tiền âm và hậu 
môn hâu âm. Tnc dụng của tiền âm là thoát nước 
tiếu và sinh đẻ, còn hậu âm là đê thải phân. Việc bài 
tiết nước tiểu tuv là do bàng quang, nhưng chủ yếu 
dựa vào khí hóa của dương thận, còn cơ năng sinh 
dục của cơ thể lại dựa vào thận là chủ yếu, cho nên 
chứng bệnh đái nhiều và liệt dương chủ yếu là do 
thận dương không đủ. Việc đại tiện cũng bị ảnh hư
ởng bởi độ ấm của thận dương. Cho nên khi thận d- 
ương không đủ sẽ gây ra dương hư hoả suy và trở 
thành táo bón, cũng có thể do tỳ thận dương hư mà 
trở thành tiêu chảy vếv... Phàm những chứng bệnh do 
thận dương hư suy gây ra đại tiện không thông, liệt 
dương, tượng sô" phần lớn lấy là 650.30.820 là 
chính để bổ thận dương, ích tỳ khí. Trong đó 30 là 
nguyên chỉ để làm hóa hoãn gấp cho tỳ dương.

B. SINH LÝ. BỆNH LỶ CỦA LỤC PHỦ VÀ LIỆU PHÁP 

TƯỢNG s ó  BẤT QUÁI

1. Đảm (một)

Đảm, quẻ tôhị tượng phong, sô 5, thuộc dương mộc.

Mật nằm ở phần trên của khoang bụng cùng



với Can, trong chứa các tinh mật. Các nước mội thì 
được tưới vào trong ruột có tác dụng xúc tiến tiêu 
hóa thực1 phẩm. Bệnh Can có thê ảnh hưỏẾng đến 
mật. bệnh mật cũng ảnh hương đến Can. Người 
bệnh mật đa sô' dịch mật ợ lên miệng thấy đáng, 
đau sườn, Ợ ra nước vàng và dịch mật chảy tràn ra 
ngoài thì trở thành chứng' vàng mặt và thân. 
Trong liệu pháp tượng số đa phần dùng phương 
pháp lợi mật; tượng sô” nói chung là 50.820, trong 
đó 50 có lợi về khí mật, 820 là chấn tỳ dương, ích 
phế khí có khả năng làm mạnh hiệu quả lợi mật.

Mật tuy là trong lục phủ, nhưng do nó chứa 
dịch mật mà không tiếp thu thủy cốc hoặc cặn bã, 
nó khác vói ngũ phủ khác, cho nên được gọi là "phủ 
đặc biệt"

2. Vị (dạ dày)

Vi, quẻ cấn, tượng sơn, sô 7, thuỏc dương thô.

Dạ dày ỏ phần trên khoang bụng, dưới hoành 
cách, trên nối với thực quản, dưới nôi với ruột non, 
miệng trên của nó là cửa phun tức thượng nguyên, 
miệng dưới là hạ nguyên, còn giữa thượng hạ 
nguyên là trung nguyên, cả 3 thông nhất là "vị 
nguyên". Dạ dày chủ yếu là thu nạp, làm nóng và 
nát thủy cốc ăn uống vào mồm, qua thực quản đưa 
vào dạ clày cho nên được gọi là "thủy cốc chi hải"

LỶ NGỌC SƠN - LÝ KIỆN DẨN_____________________________
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Các thực phẩm được nạp trong dạ dày qua vị khí 
làm tiêu nát thức ăn. chuyến xuống ruột nonệ các 
chát tinh túy được tỳ vận hóa đến toàn thân đế nuôi 
dưỡng các tố chức bộ máy. Việc dinh dưỡng' có đầy đủ 
hav không thì quyết định bởi tác dụng chung của tỳ 
và vị. cho nên gọi tỳ vị là "hậu thiên chi bản". Vì thế 
việc chẩn đoán chữa bệnh trên lâm sàng đều rất coi 
trọng đên sự thịnh suv vể khí của tỳ vị. Cho rằng 
"hữu vị khí tắc sinh, vô vị khí tắc tử", đó là một 
vấn đề quan trọng để chẩn đoán bệnh tật.

Khi dạ dày nhòn thì tốt, nóng thì xấu. Bệnh dạ 
dày dễ gây nên thương tổn do hỏa. Biểu hiện là 
khô mồm thích uống nước, mặt lưỡi đầy- rêu vàng 
v.v... Trong liệu pháp tượng sô" thường lấy số  là 
007.04 thường dùng hòa vị sơ can sinh luật. 4 là 

.chấn mộc, chủ can, 7 là cấn thổ, chủ vị, 4 và 7 phôi 
hợp dùn^ để sơ can hòa vị, không lại ỏ trước tượng 
sô", thiên âm có hiệu quả tư âm trước cấn thổ 7 có
00 là sô" chẵn, là âm, cho nên 007.04 không chỉ hòa vị 
sơ Can mà còn kiêm cả lực thiên âm (lệch về âm)ề

3. Tiểu tràng (ruột non)

Tiêu tràng , quẻ ly, tượng hỏa, sô 3, thuộc hỏa.

Tràng nằm trong khoang bụng, trên nốì với dạ 
dày, dưới 'thông đại tràng. Chức nănẹ của (tiếu 
tràng) ruột non là đê phân tích chất tinh và chất
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bã (thanh trọc)ế Tiểu tràng trên nôi với dạ dày 
đê tiếp thu thức ăn đã được dạ dày chuyên hóa, 
đê tiêu hóa thêm một bước rồi phán thành loại 
tinh và t.rọcế Thủy tinh cốc do tỳ chuyên vận đi 
khắp co' thê còn chất bã được chuyên xuốíng đại 
tràng, thủy dịch không dùng đến thấm vào bàng 
quang. Chức năng đó của ruột non "tô" vấn” được 
gọi là "thụ thịnh hóa vật". Do chức năng của ruột non 
như trên nếu có bệnh, ngoài ảnh hưởng đến chức 
năng hấp thu tiêu hóa còn xuất hiện những khác 
thường về tiểu tiện. Như tiểu tràng nhiệt thịnh, 
tiểu tiện ngắn, đỏ. đục và đau v.v... tượng sô" nói 
chung được lập 0002.03. Trong đỏ 2 là quẻ đoài, chủ 
phế, phế chủ túc giáng, thông điều thủy đạo, đồng 
thời bệnh ở cửa niệu đạo là quẻ đoài, 000 để làm tăng 
hiệu quả của nó, nằm trước sô" 2 thiên về âm để đê 
phòng thương âm do lợi tiểu quá nhiều, 3 là quẻ 
ly, chủ tâm, tâm cùng biểu lý với tiểu tràng, 03 có 
thể tả tâm hỏa để làm nguội tiểu tràng.

4. Đại tràng (ruột già)

Đại tràng, quẻ càn, tượng thiên, sô 1, thuộc kim.

Đại tràng nằm trong khoang bụng, trên nối với 
tiểu tràng, đầu dưới là hậu môn. Chức năng chủ 
yếu của nó là tiếp các vật chất từ tiểu tràng đố 
xuống, sau khi hấp thu lại một sô" thành phẩn nước
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thừa trong dó. còn lại biên thảnh phân và thoát ra 
ngoài qua hậu môn. Cho nên đại tràng là một con 
đường thông để chuyển dẫn các chất cặn bã. Khi 
đại tràng có bệnh, việc chuyến dẫn thất thưòng đã 
gây ra nhiều loại bệnh tật: như đại tràng hư không 
thể hấp thư được nước cho nên đã đại tiện ra nước: 
nếu đại tràng bị nóng và tích thì gây nên chứng 
táo bón. Trong liệu pháp tượng sô", nếu đại tiện ra 
nước thì lấy chấn phế khí, làm ấm và thông thận 
dương là chính, lập tượng sô" là 20.650. Trong đó 2 
là quẻ đoài, thuộc kim chủ phế khí của chủ - thận; 
phế và đại tràng cùng biểu lý, cho nên 20 là để xúc 
tiến hóa khí của đại tràng. 650 là chấn thận 
dương, ôn đại tràng để làm chức năng nó trơ lại 
bình thường. Còn khi đại tiện bị kết bón, lập sô" là 
80.160.40. 8 là quẻ khôn là bụng để điều khí cơ của 
phần bụng, trong 160, 1 càn kim, là đại tràng, 6 là 
khảm thủy, là thận, 160 là kim sinh thủy, tả nhiệt 
tà cho đại tràng; 4 là chấn mộc can, để làm thông khí 
cơ, cho nên 80.160ẵ40 tả nhiệt thực đại trường, 
thông khí cơ để thông đại tiện.

5. Bàng quang

Bàng quang, quẻ khảm, tượng thuỷsô 6, thuộc thủy.

Bàng quang ở phần bụng dưới, là một trong bộ 
máy để thay thế thủy dịch, chức năng chính của nó
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là chưng hỏa núỏc. chứa và thoát nuỆỐc tièuẻ Trong 
quá trình thay thê thủy dịch trong người, các dịch 
thể để phái thông qua tác dụng' hóa khí của dương 
khí hạ tiêu mối hiên thành nước tiêu thoát ra 
ngoài. Nếu hóa khí bàng quang bất lợi sẽ xuất hiện 
bí đái, đái sót... liệu pháp tượng sô"của chứng bệnh 
này là phấn chấn thận dương, thúc bàng quang 
hóa khí, tượng số  được lập là 2000.650. 2 là phế 
kim, đề điều khiển khí cơ toàn thản. 650 ôn thông 
thận dương làm bàng quang hóa khí thuận lợi. 
Nếu bàng quang mất đi tính tự (không chế) hãm, 
có thể xuất hiện đái nhiều, đái không tự kìm chế 
được v.v... tượng sô" thường lấy sô" 60 đê chấn thận 
khí tăng hiệu quả hóa khí của bàng quang.

6. Tam tiêu

Tam tiêu, quẻ ly, tượng hỏa, sô 3, thuộc hòa.

Tam tiêu là cái tên chung của thượng tiêu, 
trung tiêu và hạ tiêu. Được phân bổ như sau: 
thượng tiêu là từ hoành cách ngực trỏ lên, trung 
tiêu là đoạn từ hoành cách tới trên rốn, từ rốn trở 
xuống đều thuộc hạ tiêu. Nếu phân biệt theo nội 
tạng, thượng tiêu gồm tim và phổi: trung tiêu gồm 
tỳ và vị; hạ tiêu gồm Can, thận, đại tiểu tràng, 
bàng quang v.v...

Chức năng sinh lý chủ yếu của tam tiêu là con 
đường vận chuyển nguyên khí có tác dụng điều

76 T



CHỮA BỆNH THEO CHU DỊCH

khiển khí hóa coẳ thể. Nguvên khí bao gồm khí 
nguyên ám và nguyên dương. là động lực chính 
của hoạt động sinh mệnh con người, có phát nguồn 
từ thận: giữ tại dưới rốn, nhò sự lưu thông của tam 
tiêu đến khắp co' thể. Nó đẩy các hoạt động các bộ 
máy tổ chức, các tạng phủ. Vì thế tam tiêu có quan 
hệ toàn quá trình với độ tinh của thủy cốc. sự tiêu 
hỏa và hấp thu các thủy clịch thay thế. vận chuyên 
phân bố’ và bài tiết.

(Phụ lục ỉ) Não

Não là một phủ đặc biệt nó nằm trong hộp sọ 
hình thành bởi các tủy, nên cổ nhân có nói "não vi tủy 
chi hải", "tủy hải bất túc", "tắc não truyền nhĩ ô" (tức 
là não là bể của tủy, nếu bể tủy này không đủ thì sẽ 
gây nêu ù tai). Não là cơ sở vật chất của tất cả các 
hoạt động tinh thần. Người xưa đã có nhận thức nhất 
định về chức năng sinh lý bệnh lý học của não, nhưng 
trong học thuyết tạng phủ của đông y, có phân sinh lý, 
bệnh lý của não quy vảo ngũ tạng như tâm tạng thần, 
chủ hỷ; phế tạng phách, chủ vi; tỳ tạng ýỂ. chủ tư; can 
tạng hồn, chủ nộ; thận tạng chí, chủ khủng v.v.ễ

(Phụ lục II) Bào thai

Bào thai còn gọi là bào cung, tức tử cung, nằm 
ỏ bụng dưới. Chủ về kinh nguyệt và bào thai. Nó 
quan hệ mật thiết với thận và mạch xung, nhâm.
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Tóm lại. tạng phủ đôi với đỏng yẾ nó không 
những là một khái niệm giải phẫu học mà quan 
trọng hơn là khái niệm về sinh lý và bệnh lý học. 
Mỗi tạng phủ không chỉ có các hiện tượng riêng về 
chức năng sinh lý, bệnh lý, mà còn có quan hệ mật 
thiêt về sinh lý và bệnh lý giữa tạng với tạng, phủ 
với phủ và tạng với phủ. Như quan hệ thừa vũ sinh 
khắc giữa các tạng phủ đã giới thiệu trong học 
thuyết ngũ hành, nói rõ những ảnh hưởng lẫn 
nhau trên bệnh lý và tương hỗ tương sinh, trợ 
trưởng, tương hỗ chế ước, khắc chế trên sinh lý của 
phủ tạng. Quan hệ sinh khắc thừa vũ ảnh hưởng 
lẫn nhau, liên hệ lẫn nhau giữa các phủ tạng trên 
nó sẽ xuyên suốt từ đầu đến cuối trong điều trị 
biện chứng về liệu pháp tượng số.

Quan hệ biểu lý âm dương và độ sâu nông về 
vị trí của lục phủ ngũ tạng nói chung có thể nói, 
ngũ tạng thuộc lý thuộc âm, lục phủ ở ngoài ngũ 
tạng, thuộc dương. Các phủ tạng lại có quan hệ 
biểu ]ý tương đối (xem bảng).

Bảng 5

Âm Lý Tạng Tâm Tâm

bào

Can Tỳ Phế Thận

Dương Biểu Phủ Tiểu

trường

Tâm

tiêu

Đảm Vị Đại

tràng

Bảng

quang
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PHẨN IỈI

ỨNG DỤNG LÂM SÀNG CỦA LIỆU PHÁP 
TƯỢNG SỐ BÁT QUÁI

I. ĐIỀU TRị BIỆN CHỨNG

Liệu pháp tượng số  bát quái và đông y đều bắt 
nguồn từ “Chu dịch”, cùng với việc bắt mạch. Do 
vậy liệu pháp tượng số  bát quái cần phải kiên trì 
trên nguyên tắc chữa trị biện chứng vối cương lĩnh 
là học thuyết âm dương ngũ hành. Biện chứng là 
phân tích, phân biệt rõ các chứng cứ về bệnh tật. 
Chứng bệnh là tập hợp một loạt các triệu chứng 
như phát sốt, miệng khát, táo bón, lưỡi vàng v.v... 
Nếu nói cho từng triệu chứng thì không thề phản 
ảnh hết tính chất bệnh tật, nhưng kết hợp lại với 
nhau, chúng có thể cùng phản ảnh được các tính 
chất về bệnh tật đó là - chứng nhiệt.

Biện chứng và chữa trị là lý, pháp của liệu 
pháp lượng số" bát quái được vận dụng cụ thế trên 
lâm sàng, là 2 mắt xích quan trọng nhất. Biện
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chứng là nhận thức vổ bệnh tật. còn chừa trị là 
chọn nguyên tác và phương pháp điều trị tuắ(ỉng 
ứng. Chỉ khi có biện chứng chính xác, chọn phương 
pháp điều trị xác đống, mới thư được hiệu quả theo 
dự đoán.

Phương' pháp biện chứng có nhiều loại, như 
biện chứng bát cương là phương pháp cợ bản nhấtệ 
Bệnh tật thì vô vàn loại, mà triệu chứng cũng biến 
hóa muôn phương, nhưng phản ánh trên con người 
thì chỉ phân biệt bệnh tật nếu không thuộc âm thì 
thuộc dương; vị trí bệnh không thuộc biểu thì 
thuộc lý; tính chất của bệnh không thuộc nhiệt thì 
thuộc hàn; sự thịnh suy của tà chính không thuộc 
hư thì thuộc thực; tất cả đểu quy nạp qua 8 loại là 
âm, dương, biểu, lý, hàn, nhiệt, hư, thực. Bát 
cương là thông nhất đối lập, liên hệ với nhau. Biện 
chứng bát cương là tổng cương của các loại biện 
chứng, mà âm dương lại là tổng cương trong đó.

Trên cơ sở biện chứng, chọn ra nguyên tắc bổ 
tả tương ứng, tức "hư thì bổ, thực thì tả", những 
triệu chứng giữa hư và thực thì dùng "bình bổ bình 
tả"ệ Trung liệu pháp tượng số  bát quái có bao gồm 
"mẫu tử bổ tả pháp", tức là "mẹ sinh ra tôi là bô , 
"tôi sinh ra con là tả", khi "tôi" ỏ vào giữa hư, thực 
thì dùng bình bổ bình tả để làm phấn chấn khí cơ 
của tổ chức tạng phủể Thí dụ phế khí hư thì lập sô"
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là 720. Trong đó 7 là cấn thố mẹ, 2 là đoài kim con 
(tôi). Bài này là cân thổ mẹ sinh đoài kim con tức 
mẹ sinh ra tôi thì hổ hư cho tôi; nếu phế thực, thì 
lập sô" là 260 hoặc 2600 (nếu thấp tà thịnh thì lấy 
sô' 0 lẻ còn ngược lại lấy sô" 0 chẵn). Trong đó 2 là 
đoài kim tôi, 6 là khảm thủv con, cho nên bài này 
là tôi sinh khảm thủy 6 đê lấy tả chữa thực cho tôi. 
Nếu phế (tôi) ở vào dạng khó phân biệt hư thực, 
tức sẽ lấy tượng sô" 2 để bình bổ tả làm phấn chấn 
tạng đó tức là sô" 20.

Phương pháp mẫu tử bổ tả nói trên là nói tới 
phủ tạng có bệnh.

Đốì với các phủ tạng ở trạng thái sinh ỉý bình 
thường, thì sinh khắc ngũ hành của nó theo thứ tự, 
tức là trong sinh có khắc, trong khắc có sinh và 
sinh khắc cân bằng trong âm dương. Với trạng thái 
sinh lý bình thường này thì tượng số niệm chỉ để 
tăng nhanh quá trình sinh khắc chế hóa của nó 
giúp làm khỏe người mà thôi. Sô" niệm là 820 có thể 
nâng nhanh hiệu quả kiện tỳ ích khí; nếu nói trên 
quan hệ sinh khắc ngũ hành, 820 là thổ sinh kim, 
trong đó khôn thố mẫu 8 tuy sinh đoài kim tử 2 
làm tổn thương khí, nhưng đồng thời khôn thổ 
mẫu cũng bị sinh; tức “sinh tôi", "tôi sinh", đồng 
thời cũng hàm nghĩa "tôi khắc", "khắc tôi". Nếu 
như chỗ này ở vào trong sinh có chế, trong chế có

x u ư x
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sinh (tức thuận thứ tương sinh, cách vi tương 
khắc), chu nhi phục thủy, tuần hòa vô tận, tự mình 
điều tiết, cân bằng trạng thái, và đoài kim 2 là 
phế. điều khiển khí toàn thân bao gồm khí của tỳ. 
vì thế, khí của đoài kim 2 được bổ, tỳ khí tự sinh. 
Ngược lại một tổ chức phủ tạng nào đó của cơ thê 
có bệnh mà tỳ phế lại ở trạng thái bình thường 
tương đổi thì tạm dùng 820, hoặc 80, 20 thường là 
kiện tỳ ích khí hoặc làm phấn chấn khí của tạng 
phủ đó, tăng nhanh hiệu quả khỏi bệnh. Cho nên 
khi điều trị bằng "mẫu tử bổ tả pháp" trong quá 
trình lập tượng sô" là dùng tượng số  của phủ tạng 
bình thường tương đối với ý đồ là tăng hiệu quả.

Tổng kết phần trên, với các phủ tạng có bệnh, có 
thể do một khí trong ngũ hành ở trạng thái quá hoặc 
bất cập, tượng số  niệm là chỉ dùng "mẫu tử bổ tả 
pháp" thì chưa hẳn đã hết đau và bổ cũng chưa đủ. 
Còn đối với phủ tạng bình thường thì những sô" niệm 
là có thể tăng thêm lực sinh khắc chế hóa của nó.

Trong quá trình dùng "mẫu tử bổ tả pháp" 
cũng cần chú ý các nguyên tắc “tiêu bản hoãn cấp", 
"tiêu bản kiểm số" "đồng bệnh dị trị", "dị bệnh 
đồng trị" v.v... Tiêu bản nói ở đây có nghĩa là tiêu 
chuẩn các chứng trạng, bản chất nguyên nhân 
bệnh; tiêu chuẩn về tà bệnh, tiêu chuẩn về chính 
khí. Như đau bụng lạnh do tỳ thận hư gây ra hay
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hạ ìợi thanh cốc tiêu chảy suốt 5 canh, phù v.v... 
nói chung không thuộc chứng cấp mà nên là “hoãn 
tắc trị kỳ bản" tức là ôn bổ tỳ thận là chính. Cho 
nên tượng số  lấy là 650.80. Trong đó 650 là ích 
thận dương, 8 là chấn tỳ khí, để đạt ôn bổ dương 
của tỳ thận, đạt mục đích giúp đuổi tà.

Ngược lại, nếu lấy chứng trạng làm chính như 
rất đau, bí đái, hôn mê... thì trước hết phải trị 
chứng, sau đó mới trị tới nguyên nhân. Nhưng 
cũng có thể dùng tiêu bản kiêm cô".

"Đồng bệnh dị trị” tức là cùng một thứ bệnh, 
nhưng do thế chất người bệnh khác nhau, các nhân 
tô" gây bệnh cũng khác nhau, các giai đoạn phát 
bệnh khác nhau, nên biểu hiện và hình thức chứng 
trạng cũng không giông nhau, cũng có nghĩa là các 
phương pháp chữa trị tương ứng cũng khác nhau. 
Như cũng là ù tai, điếc tai cũng có phân biệt hư, 
thực. Chứng hư: phần lớn là nhức đầu, hoa mắt, 
đau nhức lưng, tinh thần mệt mỏi, mạch nhỏ v.v... 
thuộc chứng trạng thận hư, nên phải bổ thận. 
Tượng sô" được lập là 260; là đoài kim sinh thận 
thủy. Chứng thực: đa phần là căng đầu, tắc mũi, 
miệng đắng, cổ khô, đau sườn, lưỡi có rêu, mạch 
hoạt thuộc chứng trạng can đảm hỏa thịnh, nên 
phải làm sạch can kinh; nói chung lập tượng sô" là 
4300, mộc sinh hỏa, tức "đồng bệnh dị trị".
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"Dị bệnh đồng trị" là bệnh khác nhau, hiểu 
hiện khác nhau, nhưng khi phát bệnh có cùng tính 
chất và điều trị theo cùng phương pháp, như do tỳ 
khí hư đã gây ra tiêu chảy dài ngày, lòi dom, sa tử 
cung v.v... tuy biểu hiện của chứng bệnh khác 
nhau, nhưng bản chất phát bệnh giông nhau đều 
do tỳ hư gây ra, nên đều chữa trị là kiện tỳ. Lập 
tượng sô" là 380ễ20 là kiện tỳ ích khí, tức "dị bệnh 
đồng trị".

Tóm lại, cần tuần hoàn dùng "pháp vu âm 
dương, hợp vu sô" thuật", chữa trị biện chứng là 
"mẫu tử bổ tả pháp".

II. CÁCH LẬP TƯỢNG SỐ

A. Cách đọc tượng sô

Cách đọc 8 tượng sô" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cũng 
hoàn toàn giông cách đọc bình thường, nếu có sô" 0 
đọc là "không", như 3810 đọc là ba tám một không.

B. Kết câu  của  h à ng sô

Cách lập sô" đơn giản là kết cấu nhất nguyên, 
như 650 hoặc 30; cách lập sô" phức tạp là kết cấu 
nhị nguyên hoặc tam nguyên như 650.30 hoặc 
650.30. 820 vắv..*ệ
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c. Tỏ hựp tương các sô nguyên

Tô họếp các "nguyên" trong lập tượng sô", nói 
chung cản cứ “mầu tử bổ tá pháp", tức khi cần bổ 
tả, thì tượng sô' của nó nói chung to hợp vào trong 
một "nguyên”; Khi bình bổ, hình tả tượng số  của nó 
đơn độc trong một “nguyên"ế Như máu Can không 
đủ sẽ lấy 640 là thủy sinh mộc, bổ Can huyết; Nếu 
Can khí uất (thực) sẽ lập số’ là 430 hoặc 4000 là 
mộc sinh hỏa để tả Can uất; nếu là giữa hư và 
thực, thì bình bổ, bình tả, tượng sô" của nó là chỉ 
đơn độc trong một "nguyên", nếu đau đùi, lập sô" 50 
v.v... Dấu chấm giữa các nguyên, khi niệm hãy 
ngừng lại chút thời gian.

D. C hức n ă n g  sô 0 và cách  vân d ụ n g

Trong tượng sô", việc dùng số 0 là rất phổ biến, 
nó có hàm nghĩa và chức năng đặc biệt của nó: cổ  
nhân dùng số’ 0 biểu thị tượng hỗn ngu3'ên khí của 
thái cực; nếu không có dẫn dắt của khí vô hình 
thái cực “0", thì bát quái củng không tồn tại. Vì 
vậy nó không thê thiếu được trong lập tượng sô". 
Trong thực tiễn lâm sàng' chỉ rõ, chức năng cơ bản 
của 0 là làm tăng năng lượng sóng tin tức để thông 
kinh khí âm dương. Nói chung khi dùng sô" 0 là 
chẵn tức thiên âm. nếu 0 là lẻ thì thiên ôn dương, 
nếu sô" 0 đặt trước tượng số  là hơi thiên về âm, nếu 
dặt sau là hơi thiên về dương.
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E. Cách lập sô

Cách lấy số cho liệu pháp tượng scí bát quái 
cũng tương tự như kê đơn thuốc: và cách châm cứu 
của đông y. Nếu lập số  theo lý luận tàng tượng, lập 
số theo quân cự tả sứ hoặc lập số  theo tuần hoàn 
của kinh lạc. Nhưng nó có điểm độc đáo là theo 
tượng về sinh lý, bệnh lý của các tổ chức tạng phủ 
con người, cũng với tính chất, hình thái khác nhau 
có liên quan đến vật thể tự nhiên, đều cho tác 
dụng riêng biệt qui về bát quái tức là "tỉ loại thủ 
tượng" (Lấy tượng theo phân loại). Dù lập bất cứ 
tượng sô" nào, đều có hàm ý quy loại bát quái của 
"tỉ loại thủ tượng". Một là lập số  theo quy luật sinh 
khắc ngũ hành, loại này giữa các tượng sô" nói 
chung là ứng dụng biến hóa trên cơ sỏ duy trì trật 
tự tương sinh ngũ hành, và đã mang quy luật sinh 
khắc chế hóa ngũ hành, quán triệt từ đầu đến cuối 
về cách lập tượng số.

]. Lộp số theo tượng của bát quái

Như bệnh ở chân, nói chung là lấy tượng sô" 4, 
trước và sau có thêm sô" 0 hoặc thêm 0 cả trước lẫn 
sau. Quẻ chấn đối ứng với chân, quái số  là 4. Trước 
hoặc sau thêm sô" 0 để thông kinh khí. Như học 
sinh Lý Viện, có lần khớp gót chân bị trẹo, bị sưng 
tây rất đau đến nỗi không thể đi khám được. Sau
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khi khám, lập sô 0004000. lệnh cho niệm. Quá 
trình cô niệm thấy chỗ đau đột nhiên lạnh, rồi đột 
nhiên nóng, rồi dần dần cảm thấy dễ chịu. Sau 20 
phút, cho thử đi lại, thây trở lại bình thường. Sau
4 ngày thì vết sưng mất hẳn. Trước và sau 4 đểu có 
thêm 3 sô" 0, là để tăng lợi tiểu, tiêu sưng và có tác 
dụng tản ứ hoạt huyết.

2. Lộp số theo lý luận tàng tượng

Như bệnh về da, nói chung lấy sô' 2, thêm 0. Vì 
2 là quẻ đoài, chủ phế theo lý luận tàng tượng thì 
"phế chủ bì mao", tượng sô" là 2 có thê chữa bệnh về 
da, như một nữ ẹiáo sư người dân tộc Mông tự 
nhiên bị mẩn ngứa gãi đau không chịu được, vừa 
khó chịu vừa mất ngủ, uống thuốc không khỏi. Sau 
khi khám cho sô" 0002 và lệnh cho niệm, chỉ qua mấy 
phút sau, thấy toàn thân nhẹ nhõm, và sau mười 
mấy phút thì hết ngứa. Trong đó 2 là để giải tà khí 
trên mặt da, thêm 3 sô" 0 để đẩy mạnh sơ phong lợi 
thấp. Sô" 0 đặt ở trước là hơi thiên về âm, có ý là đề 
phòng lực sơ phong giải biêu có thê làm tổn âm.

3. Lộp số theo "quân cự tả sứ"

“Quân cự tả sứ” là pháp độ các bài thuốc của tổ 
chức đông y. Nêu lên tác dụng chính, phụ của 
thuốc trong đơn thuốc, đồng thời thông qua việc 
tfia giảm thêm bớt để có thể phát huy hơn nữa về

M I
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tác dụng thuốc. Cách lập tượng số’ cũng vậy. chữ 
"quân" trong đó là chi thuốc có tác dụng chủ yếu 
đối với bệnh tình, còn "cự”, là hiệp đồng đê tăng 
cường hiệu quả thuốc của quân, chữ "tả" có hai 
hàm nghĩa, một là hiệp trọ với thuốc của "quân" để 
phát huy hết tác dụng của thuốc, hai là thuốc dùng 
để điều trị một sô" triệu chứng thứ yếu, "sứ" cũng 
có hai hàm nghĩa, một là thuốc dãn kinh, hai là để 
hỗ trợ tác dụng thuốc trong đơn.

Thực tiễn lâm sàng chứng minh tượng sô" nếu 
dùng thuốc đông y theo pháp độ "quân cự tả sứ", 
trong tình hình chung thì hiệu quả càng tốt.

Như can dương hơi tăng lên sẽ gây ra đau đầu, 
buồn bực thiếu ngủ có thê dùng sô" 640.30.80. 
Trong đó 6 là quân, là quẻ khảm làm mát thận âm;
4 là cự, là quẻ chấn, dùng bổ Can âm. 640 là tư âm 
tiền dương, 8 là quân, là quẻ khôn, 80 đế kiện tỳ 
để tăng thanh (sạch) giảm (bẩn) ô, 3 là tả, là quẻ ly 
chủ tâm, 30 đê an thần.

4. Lộp số theo kinh lạc tuần hành

Như bệnh của mũi có thể lập số  là 07. 7 là quẻ 
cấn, chủ vị thuộc dương minh vị kinh, làm cho 
dương minh vị kinh chạy lên mũi cho nên có thể 
lấy sô" theo tuần kinh là 07. Một bệnh nhân họ 
Lăng do viêm mũi đã bị đau vùng trán, lệnh niệm 
07 thì ngay ngày hôm đó đã có hiệu quảỂ
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5. Lộp sò fheo qui luật ngũ hành sinh khắc

Lập tượng số  là kết cấu nhất nguvên hoặc đa 
nguyên, phần lớn các trường hợp giũa các tượng sô 
cần đảm bảo quan hệ tương sinh (theo thứ tự 
tương sinh ngũ hành của bát quái hậu thiên) như
650.30.820, bài này có hiệu quả ôn thông thận 
dương, kiện tỳ ích khí. Trong đó 6 là quẻ khảm, 
thuộc thủy, 5 là quẻ tôn thuộc mộc, tức thủy sinh 
mộc; 3 là quẻ ly thuộc hỏa, mộc sinh hỏa; 8 là quẻ 
khôn thuộc thổ, hỏa sinh thổ; 2 là quẻ đoài thuộc 
kim, thổ sinh kim; 2 và 6 lại là kim sinh thủy. Có 
khi trong kết cấu đa nguyên, giữa các 2 nguyên 
cạnh nhau có thể xuất hiện quan hệ tương khắc. 
Như lập tượng sô" để điều trị tà thực của vị, nói 
chung là 40.70ắ Trong đó 4 là quẻ chấn thuộc mộc, 
7 là quẻ cấn thuộc thổ, mộc khắc thổ, nhưng khi 
lập số  cùng nguyên, giữa các tượng sô" không thể có 
quan hệ tương khắc.

Trong việc lập tượng sô", cần coi trọng tác dụng 
quan trọng của sô" 0, căn cứ vào công hiệu khác 
nhau của sô" lẻ 0 và tính chất khác nhau đặt trước 
và sau tượng số’, cần linh hoạt phôi hợp đe lập 
tượng sô". Như viêm kết màng cấp tính, tượng sô" 
của nó là 003. 3 là quẻ ly, thuộc hỏa chủ mục, 
tượng của viêm kết màng cấp tính là hỏa, 00 là số  
chẵn, hơi lạnh cho nên 003 đúng với ý thủy khắc

I M
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hỏa đế đạt. hiệu quà tá hỏa.
Mấy phương pháp lập sô" nói trôn, có thể chọn 

theo bệnh tình trên lâm sàng. Khi lập scí theo 
tượng của bát quái, tuyệt đôi không được lý giải 
máy móc về tượng của bát quái, cần phải nắm 
vững linh hoạt đôi với "lấy tượng theo phân loại"ẽ 
Trong quá trình lập sô" cần phải phân biệt đôì 
tượng, vì các tố chất cá thể cũng có những sai biệt 
nhau, tức là cùng một biêu chứng, hư chứng hoặc 
hàn chứng, mật mã để lập sô" cũng không hẳn 
giông nhau.

Tóm lại, trong quá trình lập tượng sô" cần phải 
phát huy đầy đủ "tượng số" của nó, đó là thứ thuốc 
đông y vô hình, khí công nhưng không động.

Tất cả những điểu nói trên, yếu lĩnh cơ bản để 
lập tượng sô" có thể khái quát là: bát quái vi thể, 
ngũ hành vi dụng; Tỷ loại thủ tướng, dĩ tượng định 
ềsô", biện chứng thi trị, bình hoành âm dương.

III. MẤY ĐIỂM THUYẾT MINH

1. Khi điều chỉnh tượng sô" xong, là có thể lệnh 
cho ngưòi bệnh niệm, trong quá trình niệm nếu 
đầu, dạ dày, tim v.v... không cảm thấy gì thì cứ 
tiếp tục niệm, tức là đã sản sinh tác dụng chữa 
bệnh làm khỏe thân thể. Quan sát thòi gian n^ười
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bệnh niệm các mật mã tượng số. nói chung ngán là 
vài giây, vài phút; nếu clài là mười mấy phút hoặc 
mấy chục phút thì sẽ thấy các cảm ứng khác nhau, 
như xuất hiện đầu mát, mắt sáng, thân thể nhẹ 
nhàng, dễ thở v.v..ế ngược lại. nếu xuất hiện ở đầu 
hoặc dạ dày chưa thoải mái hoặc có cảm ứng tim 
đập thất thường, ngắn hơi, khó chịu v.v... thì nói 
chung việc lập sổ* có sai sót. cần lập lại sô" mới. Có 
những bệnh nhân không có những cảm ứng rõ ràng 
nhưng kiên trì niệm thì cũng có hiệu quả tương tự.

2. Niệm mật mã tượng sô" không câu nệ vào 
thời gian địa điểm, tư thái, phương hướng, trong 
sinh hoạt bình thường có thể tiến hành cả khi đi, 
khi ngồi và khi nằm. Nếu như sau khi thả lỏng 
nhập tĩnh, hoặc trước khi ngủ, hoặc sau thức giấc 
cũng có thể niệm thì hiệu quả càng tốt. Căn cứ vào 
bệnh tình, thời gian mỗi lần niệm có thể dài hoặc 
ngắn. Lúc nào nghĩ thấy thì niệm hoặc tương niệm 
đều được. Tất cả đều tuân theo tự nhiên.

3. Sau khi người bệnh đã khỏi, có thể tiếp tục 
niệm như cũ để củng cô" hiệu quả điều trị, vừa là đê 
tăng cường sức khỏe.

4. Trong quá trình niệm các mật mả tượng sô", 
cơ năng sinh lý trong cơ thể sẽ ở vào trạng thái 
điều giải, năng lượng tin tức tương ứng trong tế 
bào của cơ thể luôn luôn tăng lên và xung kích vào
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ô bệnh, khi đó những chứng trạng ỏ phần bị bệnh 
có khả nấng tạm thời nặng lên; chỉ cần đầu. dạ dày 
và tim không có cám giác gì là có thể tiếp tục niệm.

5. Liệu pháp tượng sô" có thể sử dụng riêng rẽ 
trên lâm sàng, củng có thê phối hợp với châm cứu 
v.v...

6. Trong quá trình điều trị, căn cứ vào sự thay 
đổi bệnh tình của người bệnh mà điều chỉnh thích 
đáng tượng số, nếu trong quá trình niệm cảm thấy 
dễ chịu thì vẫn làm như các bài đã có, không nên 
thay đổi.

Những người bệnh tinh thần không bình 
thường hoặc trí nhớ kém thì cấm sử dụng.
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IV QUI LOẠI TƯỢNG SỐ BÁT QUÁI
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Qui loại bát quái bên trên là giải biểu “theo 
tượng quy loại”, bát quái đại biểu 8 tính chất cùa 
sự vật, sự vật mà nó đại biêu là vô hại. Tính chất 
của vạn sự vạn vật đều có thê lấy ra 8 loại tượng. 
Vì thế việc lý giải trong biểu mang hàm nghĩa “tỷ 
loại thủ tượng”, mới có thể vận dụng linh- hoạt 
trong lâm sàng.
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CHƯƠNG / /

TÀI LIỆU LẢM SÀNG VỂ 
LIỆU PHÁP TƯỢNG SỐ BÁT QUÁI

Liệu pháp Tượng sô" bát quái đã được thu thập 
qua 10 năm, chỉ trong những năm từ 1991 đến 
năm 1993, đã có tới 1860 bệnh nhân được quan sát 
lâm sàng và hiệu quả đã đạt tối trên 98%, tỷ lệ 
chữa khỏi đạt 71%Ề Trong đó có 1059 người là nữ, 
còn nam có 801 ngưòi; người cao tuổi nhất là 75, 
người ít tuổi nhất là 8 tuổi; gồm trên 70 loại bệnh 
điển hình (trong 101 người trong quá trình chữa theo 
liệu pháp Tượng sô" bát quái, có 18 trường hợp được 
phối hợp chữa cùng với liệu pháp châm cứu) và có 
giải thích theo cách chữa. Sau đó kèm theo lòi tự 
thuật của 101 bệnh nhân, giúp độc giả tham khảo.

A. 101 Loại bệnh điển hình

Thí dụ  1: Chỉ Tương 40 tuổi, giáo  viên tiểu học 
ở Mộc Gia Doanh.

Đã có trên 10 năm viêm loét cổ tử cung cộng 
thêm nhiều bệnh như viêm mũi, viêm dạ dày.
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huếvêt áp thấp, thiếu máu, tri. khó chịu, mất ngủ, 
không muôn ăn. hai mắt khô và có hiện tượng 
muỗi bay trước mắt... đã nhiều năm gắn liền với 
bệnh và bạn với thuốc. Người cao 1.56 m; nặng 38 
kg. người gày da bọc xương. Tuy đã đi chữa trị 
khắp nơi nhưng vẫn không khỏi, cuối cùng cảm lấv 
rất đau khổ không kể xiết. Tinh thần bạc nhược, 
mạch yêu, lưỡi mọc rêu, tiếng nói nhỏ, thân thể 
yếu đuôi vẫn ở dạng tiêu hao mạn tính. Phủ tạng 
thì hư tổn, âm dương đều hư; cố  chữa để đuổi hết 
tà khí.

Tượng sô" được lập trên cơ sở 640.380 và 
260.4380 được diều chỉnh gia giảm cái làm trước 
cái làm sau theo bệnh tình, mỗi lần chọn một tổ sô" 
để niệm, khi bắt đầu niệm, trong ngày đã cảm 
thấy dễ chịu, lòng tin đã được tăng lên nhiều lần. 
Sau đó hàng ngày kiên trì niệm, sức khỏe thấy dần 
dần khá lên. Kiên trì niệm chừng nửa năm tiên 
thiên đã được bổ, hậu thiên đã có nguồn sinh hóa, 
âm dương phủ tạng đã dần được cân bằng. Niệm 
qua trên 2 năm bệnh tình đã giảm, không uống 
thuốc mà khỏi. Không những đã hết bệnh, tinh khí 
được đầy đủ, thân thể nhẹ nhàng đã có kỹ thuật 
luyện tập để giúp chữa bệnh cho người khác (xem 
tự thuật 1).

Giải thích: 640.380
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Trong đỏ 6 là quẻ khảm chủ thận, thuộc thủy:
4 là quẻ chán, chủ Can, thuộc âm mộc, cho nên 640 
là đe tư bổ Can thận. 3 là quẻ ly, thuộc hỏa. 8 là 
quẻ khôn chủ tỳ thuộc thổ, cho nên 380 là ôn bô tỳ 
dương, nhu dưỡng nhãn mục, tư âm trừ phiền.

Thí dụ  2: Bà C hương 62 tuổi người nhà của  
hoc viên.

Từ năm 1982 bà bị viêm Can, thể chất dần suy 
kiệt, đã chữa nhiều nơi không chuyển biến, ngược 
lại bị biến chứng bệnh phong làm bà cao huyết áp, 
xơ cứng động mạch, bệnh tim, đau đầu ù tai, viêm 
dạ dày, viêm khớp v.vễ.. Bệnh tình ngày càng nguy 
ngập, người gày như que củi. Đây là bệnh người 
già lâu năm, tiên thiên đã tổn hao, hậu thiên mất 
dinh dưỡng, thanh dương không tăng, độc khí 
không giảm, âm hư dương cao, kinh mạch yếu. 
Phải chữa tư thủy hàm mộc, bổ Can ích thận, kiện 
tỳ hòa vị phôi hợp để chữa trị.

Tượng sô" được lập trên cơ sở 650.30.820. Trong 
quá trình điều trị đã nhiều lần gia giảm điều 
chỉnh theo bệnh tình. Khi niệm ngav trong ngày 
(lả thấy hiệu quả; sau đó tiếp tục niệm, sức khỏe 
ngày càng chuyển biến tốt. Bà đã kiên trì niệm gần
I năm, không những các bệnh ngoan cố  dần tiêu 
lan, thân thể đã có những thay đổi rõ rệt, thể 
ỉ rạng tăng hơn 10 kg, chân tav đã thấy có mồ hôi

X L M I
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(đã trên 10 năm không có mồ hôi, mô hôi chân rát 
thôi) từ đó đã trừ dẩn được tà khí. Bầu vú đă khô 
kiệt nay thấy đẩy ra như hồi còn trung niên, trước 
7 đến 8 nẹày mói đi đại tiện 1 lần, nay đã khôi 
phục bình thường. Nguyên thì da dẻ đã trở lại 
mềm bóng. Niệm lượng số  chữa bệnh, đã khiến bà 
trở thành thói quen hàng ngày. Tới nay bà đã niệm 
được trên 2 năm, đã quét sạch các trạng thái bệnh 
tật trước đây trở lại như người bình thường (xem 
tự thuật 2).

Giải thích: 650.30.820

Trong đó 6 là quẻ khảm, chủ thận, thuộc thủy;
5 là quẻ tôn, chủ đảm, thuộc dương mộc, quẻ tôn 
lại là gió, là tiến lùi, nó có khả năng sơ thông mạch 
lạc, lợi cho bài tiết mồ hôi, nên 650 là bô Can thận, 
phấn chấn khí cơ; 3 là quẻ ly chủ tâm, mục, là ích 
tâm dưỡng mục; 8 là quẻ khôn, chủ tỳ thuộc thô; 2 
là quẻ đoài, chủ phế, thuộc kim, mà phế chủ khí, 
cho nên 820 là kiện tỳ ích khí 650.30.820 có thể 
được gọi là khí của ngũ tạng, sự thăng giáng, xuất 
nhập, nhanh chậm, cân bằng để đạt tới hiệu quả.

Thí dụ  3.ễ Cô Trương 29 tuổi, công nhân dệt kim.

2 khớp gối của cô đau trên 3 năm chữa nhiều 
nơi không giảm, 2 đầu gối co như bị gắn chì, đau 
đớn, mỗi khi trời mưa âm u hay lao động mệt mỏi
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thì đau nhức vô cùng, mùa hò thì không thể phong 
phanh được, lại còn mang tấtẻ Sợ rét thích nóng, đi 
lại khó khăn, người gày. lưỡi viêm đỏ, còn tay 
nóng, mạch trầmễ Mạch chứng hợp than, cứ mùa 
đông tà khí làm đau khớp, làm tắc kinh lạc, huyết 
không thôngẳ

- Gân cốt kém thuộc chứng hàn tê, phải chữa 
là ôn thông đốc mạch.

- Cục bộ thông lạc.
Tượng s ố  được lập là 00100.0700 niệm chừng 

trên dưới 4 phút cảm giác thấy 2 đầu gốỉ toát hơi 
lạnh, vội dùng tay bịt lại và dùng chân đè vào vẫn 
không thấy gì, hơi lạnh lúc tăng lúc giảm. Cứ như 
vậy khoảng một tuần, thì gối bắt đầu ấm lại là 
khỏi hắn. Sau này có gặp mưa hoặc lao động mệt 
cũng không còn khó chịu nữa. Cứ làm như thế 
trong 1 năm để củng cô" chữa trị (xem tự thuật 3).

Giải thích: 00100.0700
Trong đó 1 là quẻ càn, quẻ càn bản chất là 

dương, đốc mạch tổng đốc là dương của thân thể, 
do vậy càn 1 chủ đốc mạch; trước và sau 1 đều có 
thêm hai sô̂  0 là sô" chẵn, thiên âm, ý là hoãn 1 đế 
ôn dương. 7 là quẻ cấn là đầu gối, lấy 7 để ôn 
thông kinh lạc cục bộ; cấn lại là chủ vị, thuộc 
dương thô, hơi thiên về ôn, trước và sau Ĩ1Ó có thêm 
hai sô" 0 là sô" chẵn, ý giông 00100. Cộng thêm
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người gày. người gày dễ đa hỏa, vì thế sỏ'0 chẵn la 
để nó không nóng quá thành viêm. Còn thêm sỏ 0 
trước và sau nó. thường là đế thông lạc được: nhanh 
hơn, nhưng khi bệnh đã khỏi thì thôi ngay, nói 
chung là không nên niệm

Thí du  4: Cô T rương 21 tuổi, công nhản  bưu  
điện khu Tùng Sơn.

Cô bị trĩ đã trên 2 năm, mỗi khi làm việc mệt 
mỏi, gặp lạnh, đi táo là lại phát bệnh, thường thấy 
khó chịu bất an, đã chữa nhiều không thấy đỡ. 
Bệnh này là do khí huyết vận hành không thông 
thoát, kinh mạch bị tắc nghẽn, đọng máu. trọc khí 
chạy xuống hậu môn. Cách chữa là làm nóng mạch 
đốc, làm khỏe tỳ, tả dĩ tư âm, trừ phiền nhuận tràng.

Lập tượng số  là 00100.800 phải thường xuyên 
niệm, thông qua niệm theo tượng số, có khi không 
có cảm giác, tăng hay giảm rồi sẽ khỏi, hai năm 
sau vẫn không tái phát (xem tự thuật 4).

Giải thích: 00100.800
Trong đó 00100 giông như thí dụ 3. 8 là quẻ 

khôn, chủ tỳ, sau 8 tháng thêm hai sô" 00 thiên về 
tư âm, trừ phiền nhuận tràng. Ngoài ra 1 lại lả 
chủ đại tràng thông mạch đốc, chúng hợp với nhau 
nâng cao kiện tỳ, ôn thông mạch đốc, có hiệu quả 
làm tan trệ ứ cục bộ.
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Thỉ dụ  5ề' Cô Vương 22 tuổi, I/ỔM n ghệ quản đôi 
8185 ở Thảm  D ương.

Một lẩn khi cô đang biểu diễn, không may bàn 
tay phải bị trẹo, hoạt động khó khăn và đau nhức. 
Nhân ngày về thăm nhà cô đi khám, cho cô niệm 
tượng số  là 70, cô chỉ mới niệm có 5 phút là hết đau 
và khỏi. Ngoài ra cô còn bị hành kinh đến nửa 
tháng, có nhiều máu cục, người mệt mỏi, bụng đầy 
và ớn lạnh. Do khi diễn không kể đến nóng và 
lạnh, hàn tà thừa cơ vào tử cung, khí cơ kém đi, 
không còn sức vận hóa, mất đi sự thông nhiếp mà 
đê quá đi lâu ngày không giảm. Cách chữa là ôn bô 
tỳ thận, điều chỉnh khí cơ thông thoát.

Cô niệm sô" 3.820.60 đến chiểu đã thấy có hiệu 
quả, niệm sau 3 ngày là ngừng ra máu, và sau 3 
ngày nữa là khỏi hắn (xem tự thuật 5).

Giải thích: 3.820.60

Trong đó 3 là quẻ ly, thuộc hỏa, chủ tâm, tâm 
lại là chủ huyết mạch; 8 là quẻ khôn, chủ bụng, 
chủ mạch nhâm (vì quẻ khôn bản chất là âm); 2 là 
quẻ đoài, chủ phê, chủể khí... nên 3820 là kiện tỳ 
thông huyết, ôn thông xung nhâm; 6 là quẻ khảm, 
chủ thận, đứng đằnẹ sau 3820, tức mượn sức của 
(ỳ dương đê chấn thận dương, xung nhâm được 
(tiều hòa, mạch máu được củng cô" và khỏi. Bàn tay 
(lau lấy 7 là quẻ cấn, cấn là tay. sơ thông cục bộ.
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Thí dụ 6: Cô Trần 26 tuổi, là học sinh của Học viên.

Do mẹ cô mất nên đau thương tuyệt vọng, cô 
khóc suốt ngày, đột nhiên cô mất tiếng, há mồm 
thì tiếng tự phát ra, ngậm miệng thì mất tiếng, 
nhừng người cùng phòng thấy vậy bèn đưa cỏ đi 
cấp cứu tại bệnh viện địa phương. Bác sĩ nơi đó 
chưa từng thấy bệnh này nên chưa có cách chừa 
trị. Mặt cô lộ uất sắc, đầu lưỡi đỏ, họng khô, mạch 
trầm nhỏ. Nó thuộc can khí ứ trì, phế khí tổn 
thương, khí cơ mất điều khiển, khí bị ứ lại phát ra 
từ họng, giông như nấcằ Thận là gốc của âm thanh, 
phế là cửa của âm thanh. Nên phải chữa là: sơ Can 
lý khí, bổ thận nạp khí.

Tượng sô" được lập là 60.40. Mới niệm chừng 2 
phút, tiếng đã từ yếu không rõ rồi qua 20 phút 
sau, tiếng trong cổ họng đã mất , dặn cô về tiếp tục 
niệm để củng cô" chữa bệnh. Qua hai ngày sau đến 
thăm thì cô đã khỏi, sau mưòi mấy ngày sau đến 
thăm, đã có hiệu quả rõ rệt (xem tự thuật 6).

Giải thích: 60.40

6 là quẻ khảm, chủ thận nạp khí; 4 là quẻ 
chấn, chủ can, chủ sơ tiết, hợp chúng lại là sơ can 
lý khí, bổ thận nạp khí đê chữa khỏi.

Thí dụ  7. Bà Lý 52 tuổi, công nhản của Học viện.

Do nhiều năm lao động dài ngày bất kể phong
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hàn nên thành bệnh. Vai phải của bà đã đau lâu 
đến 8 năm, không giơ lên được kể cả sang hai bên 
và đằng sau. Mỗi khi lao động mệt và gặp lạnh thì 
bệnh càng nặng. Đồng thời dạ dày lâm râm đau đã 
tới ngoài 20 năm. Mỗi khi bị dạ dày giày vò người 
ngây dại ra, khó chịu, ớn lạnh không sao chịu 
được. Người gày, mạch chậm và trầm, lưỡi trắng có 
rêu, mặt vàng xạm. Cách chữa là: ôn kinh thông 
lạc truy tê, hòa vị giảm nghịch.

Tượng sô" được lập là 650.000. Niệm nửa ngày, 
vai thấy giảm, đau vùng rốn (vị nguyên) cũng 
giảm. Niệm cho đến chập tối, những điều kể trên 
đều thấy đo. Do bệnh lâu năm, đã tổn thương 
chính khí, khí cờ vận hóa đều trì trệ không thông 
thoát, nên có dặn bà về cứ tiếp tục niệm để củng cô" 
bệnh. Sau nửa năm đến thăm, bà nói "sau khi 
bệnh thuyên giảm, đã quên mất bài niệm tượng số, 
nên không tiếp tục niệm được nữa, tuy vậy bệnh 
tình đã chuyển biến tốt. chỉ khi có lao động mệt 
nhọc, thì thấy có khó chịu”, (xem tự thuật 7).

Giải thích: 650.000

Trong đó 6 là quẻ khảm, chủ thận, là thông; 5 
là quẻ tôn, chủ đản mộc, là gió, là tiến thoái, sơ 
phong thông lạc, hí chấn dương khíể Cho nên 650 
là phấn chấn thận dương, có tác dụng sơ phong tản 
hàn thông lạc, cộng thêm 3 sô" 0 của nguyên thứ 2,
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cỏ tác dụng chấn nguyên thứ 1. vì thê lam vai hêt 
đau. Mặt khác, nguồn đương của tạng' phủ do thận, 
thận dương phấn chấn, tỳ vị ấm dần, khí cơ được 
điểu động thu hòa vị và giảm nấc ợ.

Thí du 8: Cô Túc, là kê toán.

Bôn năm trở lại đây, nửa thân bên trái dần 
cảm thấy khó chịu, có cảm giác như có gió thông từ 
trong người ra ngoài, nhất là tứ chi bị chứng đau 
tê do lạnh, ngày một nặng thêm, đến nỗi phải nằm 
giường bếp lò, trên đắp chăn vẫn chẳng tác dụng 
gì, cho đến mùa hè nóng bức cũng vẫn không thoát 
khỏi. Cộng thêm khắp người mỏi mệt, động một 
chút là ra mồ hôi. Đã đi chữa nhiều nơi vẫn không 
khỏi cảm thây khổ sở vô cùng. Mạch chậm và trầm, 
lưỡi viêm, đó là hàn tà thừa hư xâm nhập, làm trì trệ 
kinh mạch, khí huyết khôn^ điều hòa, gân cốt cơ 
bắp không được bổ dưỡng. Cách chữa là: ôn bổ thận 
dương, tản hàn hành khí, thông lạc hòa huyết.

Tượng sô" được lập là 650.380. Qua niệm mấy 
ngày dần cảm thấy dễ chịu, và cứ thế tiếp tục 
niệm, hiệu quả ngày càng thây khá lên rõ rệt. Sau 
gần nửa năm, tinh lực đầy đủ không thấy mệt mỏi. 
Mùa lạnh tại đông bắc, chỉ mặc mỗi chiếc áo len 
qua đông. Ngoài ra còn bị khô mặt nên có sửa 
thêm bài niệm cũ là 650.4380. Niệm xong thấy hết
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và dễ chịu, từ đó trỏ' đi lấy bài niệm này làm bài 
kinh nghiệm thường xuyên, vừa để chữa bệnh vừa 
để tăng cường sức khỏe. Lại có một lần, đột nhiên 
đau đầu nhức nhối muôn ngã, mặt mày tái nhợt, 
mạch yếu và nhỏ, tôi lại cho niệm 640.3820. Sau 
mười mấy phứt niệm thì bệnh hết luôn (xem tự 
thuật 8).

Giải thích: 650.380

Ý nghĩa 650 như trên. 3 là quẻ ly, chủ tâm, 
chủ huyết mạch, thuộc hỏa; 8 là quẻ khôn, thuộc 
tỳ, 380 có tác dụng ôn tỳ điều huyết; 650 có tác 
dụng làm phấn chấn thận dương, cùng làm ôn 
thận kiện tỳ thông điều kinh lạc, khử tà do ngoài 
vào. Do mắt lại bị khô nên có chữa thêm bằng 
650.4380, tron^ đó 4 là quẻ chấn, chủ can, bổ can 
huyết, 43 là làm nhờn mắt chữa khô mắt.

640.3820

Do cả khí và huyết đều kém nên làm mờ mắtề 
640 là bổ Can huyết, tư thận âmễ 3820 là kiện tỳ 
ích khí, khí huyết được bổ, nên hết đau đầu.

Thí du 9: Anh X 50 tuổi, là nhân viên của Hoc viện.

Có một lần do không cẩn thận đã bị trẹo lưng, 
không thê hoạt động tự do, bước đi rất khó, đau 
đớn vô cùng. Do đã đi khám cấp cứu tại một bệnh 
viện nào đó, không khỏi nên đến khám, trừớc tiên
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chữa theo cách ấn huyệt ép tai. không khỏi, sau đó 
cho niệm tượng số 6000. Chỉ sau có mấy phút niệm 
đã thấy nhẹ nhỏm, rồi tiếp tục niệm, không đến 
nửa ngày là khỏi (xem tự thuật 9).

Giải thích: 6000
6 là quẻ khảm, chủ thận, chủ yếu (lưng), mạch 

kinh thận là xuyên từ sông lưng đến sườn vậy 
6000 là ôn thông cục bộ ứ đọng. Sau 6 có thêm ba 
sô" 0, có ý là làm mạnh chức năng của 6, có tác 
dụng làm thông nhanh các mạch lạc cục bộ.

Thí du 10: Bà Diêm 70 tuổi, xã viên Mộc Gia Doanh.

Bà đã có bệnh động mạch vành trên 30 năm 
nay, bệnh tăng theo tuổi già, mấy năm gần đây 
hay bị choáng đã phải nằm viện.

Do nhiều nảm bà đã ăn quá nhiều chất mỡ và 
ngọt, gây ra thần chí thương tổn, tâm lạc khí huyết 
trì trệ không thông thoátễ Theo y học truyền thống 
thuộc “huyết tâm thông", "hung tê"ế

Sau khi khám đã chữa qua ấn huyệt tai, châm 
cứu tới trên nửa năm, về hiện tượng ngất đã cơ bản 
được khống chế, nhưng vùng trước ngực vẫn rất 
khó chịu; sau đó điều chỉnh bằng liệu pháp tượng 
sô". Qua niệm mấy ngày, thấy khí huyết toàn thân 
thông thoát, rất thoải mái. Tinh lực ns^ày càng 
được nâng lên. Sau chừng nửa năm niệm, về cơ
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bán đã khỏiẵ Tới nay đã niệm tới hai nám. tự thấy 
thân thể nhẹ nhàng, tâm tình thoải mái. Bà đã 
dùng Tượng sô chữa bệnh gần như là thói quenắ 
Tượng số  bà niệm là 640.30.80 (xem tự thuật 1.0)ắ

Giải thích: 640.30.80

640 là bổ ích Can thận, 30 là thông lạc, 80 là 
kiện tỳ, ôn thông tâm dương. Bệnh này là Can 
thận âm ô, 3 và 8 dùng riêng rẽ là đế làm giảm bớt 
lực trợ dương và có công dụng khai thông.

Thí dụ 11: Cô Mại 33 tuổi, nhân viên ngoại thương.

Tháng 6 năm 1992, do sảy thai làm lưng đùi 
đau và phù, thường xuyên dùng thuốc nhưng bệnh 
không giảm, điều trị trôn 20 ngày không kết quả 
mới đến khám. Nhìn qua người và mặt thấy phù, 
lưỡi xám tốì có rêu, mạch yếu và chậm, ít nước 
tiểu. Đó là bệnh do thất huyết khí ô, thận khí ô 
tổn, tổn cập xung nhâm, tỳ dương thụ khôn, trọc 
âm bất giáng, khí cơ mất điều khiển. Cách chữa là 
ôn bể tỳ thận, làm thông khí huyết.

Lập tượng sô" là 650.000.3820. Sau mười mấy 
phút niệm thấy mặt và mắt nhẹ đi. Niệm sau 40 
phút thì đi tiểu tiện và đi nhiều lần. Sáng sớm 
hôm sau hết phù, đau đùi đau lưng cũng clần dần 
khỏi. Theo lời dặn là vể cứ đến trưa là niệm để trợ 
tỳ dương (xem tự thuật 11).

M ỉ
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Giải thích: G50.000.3820
650 phấn chấn thận (ìươngẵ 000 là làm mạnh 

thận đương, ba sô" 0 là sô lẻ là dương- có thể trọ 
thận clương tiêu trọc ám: 3820 là ôn bổ’ tỳ dương, 
thăng thanh, giáng trọc cùng hợp với nhau đế có 
hiệu quả nhanh.

Có lần cô lên phô, cảm thấy bị lạnh, hơi dạ dày 
đẩy lên (vào khoảng CUỐI mùa thu), cô niệm 40.80 
làm dạ dày dễ chịu hơn, nếu là do thận bị lạnh thì 
sửa thành 40.880, niệm trong mười phút, lạnh sẽ hết.

40 là thư giãn can khí, 80 là ôn tỳ, nhưng 
không dùng đến 880. Vì hiện tượng hư hàn không’ 
rõ ràng, thì không nên niệm 880 để đề phòng do 
viêm mà trợ hỏa.

Thí du 12: Bà Hồ 39 tuôi, giáo viên hệ chuyên Mông.

Vào một buổi tôi năm 1991 đột nhiên bà bị mề 
đay, người ngứa không chịu được, bồn chồn mất 
ngủ. Đã mấy ngày uống thuốc không khỏi mới đến 
khám. Chứng bệnh của bà đã lan ra khắp người, 
thành từng mảng từng cục, luôn bực bội bất an, 
đầu lưỡi đỏ, có mọc lớp rêu mỏng, đó là tà phong 
nhiệt trên mặt da. Cách chừa là sơ phong thanh 
nhiệt, trị ngứa trừ thấp.

Tượng sô" được lập là 0002, chỉ qua mấy phút 
niệm đã cảm thấy nhẹ nhõm và cũng chỉ qua mười
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mấy phút, ngứa cũng tiêu dần khỏi ngay trong 
ngày (xem tự thuật 12).

Giải thích: 0002
2 là quẻ đoài, chủ phế, phế chủ bì mao. cho nôn

2 có thê giải tà trên mặt; 000 có công dụng làm hêt 
ngứa trừ thấp trên mặt của 2, nằm ở trước sô" 2 là 
thiên về mát, có thể trợ giúp thanh nhiệt. Nêu chỉ 
dùng 00 là sô" chẵn thì khó trừ được tà thấp.

Thí dụ 13: Cô Vương , 25 tuổi công n h ân  nhà  
máy điện  Xích P hong .

Vào ngày 28 tháng 12 năm 1992, sáng trở dậy, 
phát hiện thấy bên vú phải sưng đỏ vả rất đau, 
toàn thân phát sốt, vú đã sưng to như một quả 
trứng gà, gây khó chịu toàn thân. Cô đến khám ngay 
và biết là viêm tuyến vú cấp. Cách chữa là thanh 
nhiệt tiêu sưng, sơ thông nhũ lạc hóa ứ tản kết.

Tượng sô" được lập là 640.20. Sau khi niệm 
chừng 10 phút thì vẫn chưa cảm thấy gì cả, bảo cô 
về nhà tiếp tục niệm. Sau khi về nhà niệm thì thấy 
bệnh tăng lên, nhưng rồi không lâu đã cảm thấy 
dần dần thoải mái, sau hơn 1 giờ thì chỗ sưng đó 
đã tiêu, trước và sau đó niệm chừng 3 giờ người 
bệnh đã thấy khỏi (xem tự thuật 13).

Giải thích: 640.20

Vú phải đi qua kinh dương minh, vú lại thuộc
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về kinh quyết âm can kinh. 6 là quẻ khảm, chủ 
thận, chủ thủy có thê thanh nhiệt: 4 là quẻ chấn, 
chủ can, sơ tiêt can kinh ứ trì, để tuần kinh; 2 là 
quẻ đoài, chủ phế, chủ khí là quẻ cấn con của vị 
thổ cho nên lấy 20 có thể tả tà cho vị kinh, và có 
thể sơ tạo toàn thân, dùng để hoạt huyết tản kết.

Thí du 14: Bác L ă n g  51 tuôi, người nhà của  
đội 3 địa chất Xích Phong.

Lưng ông bị đau nặng trên 20 năm, lúc nào 
cũng như vác một tảng đá sau lưng. Mỗi khi lao 
động mệt hoặc thời tiết thay đối càng nặng thêmể 
Sông lưng là qua kinh mạch đốc, bàng quang thì 
phân bô" ở hai bên sống lưng. Nhiều năm qua do tà 
đã gây hàn thấp cản trở kinh lạc, bệnh dai dẳng 
không đỡ. Do dương khí mạch đốc không bị tê làm 
cản kinh mạch bàng quang, gân cốt cơ bắp mất đi 
sự bồi dưỡng, tà kết ứ trì, không thông nên đauễ Có 
cảm giác đau tê ngày càng nặng. Cách chữa và bổ 
ích thận khí, ôn thông mạch đôc, sơ đạo kinh của 
bàng quang.

Tượng số  được lập là 640. 720. Sau khi niệm 2-
3 ngày, cảm thấy nhẹ nhõm. Và sau niệm 1 tuần, 2 
chi dưới lên đầy những chấm đỏ, đó là biểu hiện tà 
bệnh thoát ra ngoài. Bác sĩ có nói về nhà thì không 
nên châm trích vào cục bộ. Tiếp tục niệm mấy 
ngày nữa thì các mụn đỏ dần dần khô và tiêu đi,
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cái cảm giác đau và nặng ỏ sau lưng cũng mất 
luôn, nôn đã qua 2 năm chùa thấy tái phát. Ngoài 
ra trước đây còn hay say xe. sau này mỗi lần đi xe 
niệm Tượng sô" là cảm thấy an toàn không sao cả. 
Tói nay đã niệm trên 3 năm, tinh lực tràn trề, 
không thấy mệt mỏi (xem tự thuật 14).

Giải thích: 640.720

6 là quẻ khảm, chủ thận, 6 là bổ ích thận khí; 
mà nguồn âm dương của kinh lạc tạng phủ lại do 
thận, nên thận khí được bổ thì dương khí mạch đốic 
được phấn chấn, có thể thống đốc dương kinh của 
thân thể; quẻ khảm cũng là chủ bàng quang nên 
khí của bàng quang cũng dần được khai thông; 4 là 
Can có khả năng sơ tiết, tả sơ đạo kinh phí của 
kinh bàng quang, thông thì bất thô»ng, 7 là quẻ 
cấn, là núi, lưng là tượng của cấn nẻn lấy là 7 để 
thông điều cục bộ; 2 là quẻ đoài, chủ phê, chủ khí 
có thể so’ tiết khí cơ của 7. Mà 720 là cấn thổ sinh 
đoài kim, là để con tả tà ứ cho mẹ.

Thí dụ 15: Bác La 58, tuổi là g iảng  viên sư phạm .

Từ năm 80 trở lại đây thường bị đau lưng, 
ngày càng tăng thậm chí ngồi đứng không yên, 
mắt xệ xuống cứng đờ, nóng lóng dễ cáu. Đã 11 
năm đi chữa nhiều không kết quả, cảm thấy tuyệt 
vọng nên đã nghiện chè rừỢu, thuốc lá, thích gì thì
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dùng đó nen qua nhiều năm. càng túng quẫn, khỏ 
hêt đường nói.

Tháng' 5 nàm 1991, cùng với vọ đi tìm nơi chữa 
bệnh vả đúng khi đỏ tĩnh mạch bì trái sưng phồng 
to rất khó chịu, cho niệm 10.820 sau mấy phút thì 
đã giảm được căng đau, sau đó quyết tâm chữa 
bệnh đau ]ừngẵ Khi kiếm tra mặt, thấy lưỡi đen, 
mạch trầm nhỏ sợ lạnh lưng. Đó là tà của âm hàn 
đã chui sâu vào các phủ trong lưng làm tê bì mạch 
lạc, đã qua nhiều ngày cơ bắp gân cốt không được 
ôn dưỡng, đau âm ỉ ngày càng tăng. Cách chữa là 
(hư tắc bổ chi), (hàn tắc ôn chi) bổ thận chấn dương.

Tượng sô" được lập là 650.3810. Mới bắt đầu 
tụng niệm mấy ngày lưng càng thấy đau, qua mấy 
ngày sau thì mới bắt đầu giảm dần. Tinh lực dần 
được tăng, ăn được ngủ được. Tiếp tục niệrn 
khoảng 2 tháng, ăn ngủ tốt dần, tinh lực sung 
mãn, tư duy tỉnh táo, kiên trì ngoài nửa năm thì 
khỏi hẳn, sau 1 năm đến thăm lại thì đã khỏi hẳn 
(xem tự thuật 15).

Giải thích: 650.3810

Sông lưng là ở trên đường mạch đốc, là chỗ hội 
tụ của dương, hai bên là các kinh bàng quang, là 
kinh của nước lạnh; kinh của thận lại chạy dọc 
theo sông lưng, lưng là phủ của thận. 6 là quẻ 
khảm chủ thận, là biểu lý của thận và bàng quang,

H i ĩ U I
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5 là quẻ tôn thuộc dương mộc. 650 giông như một 
điểm sáng có ích; 6 là dương chấn, õ hoãn táo về 
trục tà của âm hàn, 3 là quẻ ly, thuộc hỏa, 8 là quẻ 
khôn, thổ, 1 là quẻ càn là gốc của dương, chủ mạch 
đốc 3810 là ôn bổ tỳ dương, phấn chấn mạch đốc. 
650ẳ 3810 là chấn lực của ôn dương dùng để chữa 
âm hàn nằm sâu và hư hàn.

Thí dụ 16: B ác Bao, 73 tuổi công n h â n .

Một lần lao động không may bị trẹo hông phải, 
đau nhức không chịu nổi, phải có người vực đên 
khám. Xem chân phải của bác là phải nhấc chân đi 
từng bước rất khó khăn và cũng rất đau. Kiểm tra 
huyết áp bình thường không có hiện tượng viêm 
nhiễm, bảo bác niệm 0001000.70. Sau khi niệm 
trên 10 phút thấy đau đã bắt đầu giảm nhưng đầu, 
dạ dày và tim vẫn có cảm giác không thoải mái dễ 
chịu. Nói bác về tiếp tục niệm. Sau khi về đến nhà 
chẳng hiểu sao cái đau đã mất hẳn (tự thuật 16).

Giải thích: 0001000.70
1 là quẻ càn, chủ mạch đốc ba sô" 0 trước và 

sau 1 là không nóng không lạnh thiên về ôn thông 
(máu gặp lạnh sẽ vón cục), lực của nó tương đôi 
mạnh. 0001000. 70 làm phấn chấn mạch đôc, 
í.hông đạo giả kinh. 7 là quẻ cấn là núi, phần hông 
là Tượng cấn lấy là 7 để sơ thông mạch lạc cục bộ. 
liợp tấu với nhau để làm tăng nhanh hiệu quả.

X U i ẩ X
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Thí cỉụ 17: Cô Cân , 41 tuôỉ ỉcì nhàn viên bưu 
điện khu Tùng Sơn.

Từ năm 1975 cô mắc bệnh sưng tuyến vú đã 
trở thành một vật cứng như quả trứng gà, đã trên 
10 năm chữa trị đều không khỏi. Tâm lý nặng nể 
ngày càng tăng, sợ là bệnh không chữa khỏi. Năm 
1988 cô đến khám. Bắt đầu là dùng phương' pháp 
châm kim, tuy đã có hiệu quả, nhưng cục rắn đó 
khó tan. Sau này ngừng việc châm kim thay bằng 
liệu pháp tượng sô". Qua niệm một thời gian, sinh 
lực dần tăng lên, có cảm giác dễ chịu. Qua hờn một 
tháng duy trì niệm, cục rắn cơ bản đã tiêu hết. Từ 
đó về sau cô vẫn thường xuyên niệm tượng sô" tăng 
cường sức khỏe. Tới nay cô đã duy trì niệm được 3 
năm, tinh lực sung mãn, thế lực tàng gấp bội, đã 
quên đi những nỗi u sầu về bệnh tật. Cô tuy còn 
hoài nghi nhưng vẫn thường đến chữa bệnh theo 
tượng sô", tượng sô" thường niệm là 640.000.720 (xem 
tự thuật 17).

Giải thích: 640.000.720

Bệnh này là ỏ thể dương thịnh. 6 là tư âm, đề 
phòng viêm, trừ buồn bực. Vú là kinh can lấy sô" 4, 
một là để tiêu tán ứ kết, hai là để dãn khí cơ, 000 
là có thể phối hợp cùng vối tượng sô" trước sau để sơ 
tản ứ trệ. Vú thuộc vị kinh, 7 là cấn thổ vị để 
tuyến kinh; tượng cấn lại là nham thạch, là cứng
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rán, lấy tượng sô" là 7 để trực tiếp vào bệnh, 2 là 
quẻ đoài là phá hủy tức có thể phá vật rắn, cũng tả 
cấn thổ, 7 lợi cho bài tiếtắ Chúng cùng nhau tư âm 
trừ phiền, làm mềm và tản kết đạo dãn ngũ lạc.

Thí dụ 18: Anh Vương, 25 tuổi, n h ả n  viên địa  
chất đội 3 Xích Phong.

Ngày 10 tháng 4 năm 1992 đến khámế Anh nói 
là cạnh trái trong mồm anh có nổi lên một cục, 
không nuốt được đồng thời bên đầu, răng, tai đều 
đau. Khám thấy có vật sưng to bằng quả táo ở bên 
mồm, vừa mềm vừa đỏ; đầu lưỡi đỏ có rêu dày, môi 
khô mặt đỏ, mạch nhỏ, trông bộ dạng đau khổ. Đó 
là hỏa của kinh đản thừa cơ chui vào dạ dày; cần 
phải làm hết tà nhiệt trong mật và dạ dày.

Tượng sô" được lập là 050.070, niệm chừng 
mươi phút thây nhẹ nhõm, giảm đau, về nhà tiếp 
tục niệm chừng 30 phút, thấy vật sưng mất tiêu 
(xem tự thuật 18).

Giải thích: 050.070

5 là quẻ tôn, chủ đản; 7 là quẻ cấn, chủ vị, số  0 
trước và sau Tượng sô" là không nóng không lạnh, 
050.070 là dể thanh tiết (làm hết) hỏa của 2 kinh.

Thí dụ 19: Bà Lâm 57 tuổi, là công nhân xí ngh iệp.

Gần một năm nay bà đau một mắt, chỉ khi kéo 
mi mắt lên mới thấy dễ chịu. Bà còn thấy đau lưng

TUlẫK
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và rất dễ cáu gắt, vỂvế.. chữa mãi củng không khỏi. 
Người gày tọp, có tựa, mạch nhó. Đó là bệnh can 
thận bất túc, không đủ khí huyết, không đùa tới 
mắt, nên mắt không được bổ dưỡng, nhìn rất chói 
mắt. Cách chữa là bổ Can thận, làm nhờn bô mắt.

Tượng sô" được lập là 650, niệm chừng trên 
mươi phút, hai mắt đã cảm thấy nhìn rõ, sau đó 
hơn nửa giờ, mi mắt đã được thư giãn nhìn được 
vật không còn thấy khó chịu nữa. Chừng nửa năm 
sau đến thăm bệnh đã khỏi hẳn (xem tự thuật 19)ế

Giải thích: 650

6 là quẻ khảm, chủ thận; 5 là dương mộc, chấn 
dương tư can, 650 bổ Can thận, ích khí huyết, mắt 
được bổ dưỡng và đã chữa khỏi.

Thí du  20: B ác Vương, 54 tuổi, nh ân  viên đôi 
địa chất.

Ngày 19 tháng 8 năm 1992, bị xe va vào ngực 
trái rất đau không thể quay người được, thở là 
thây đau. Đên bệnh viện cấp cứu, kiểm tra màng 
xương bị chấn thương, đã chữa nhưng không khỏi 
nên đến khám. Cho bác niệm 5000ế80 để sơ thông 
trệ ứ cục bộ, thông lạc trị đau. Niệm chừng nửa giờ 
thì đã hêt đau sau đó cho về tiếp tục niệm để củng 
cô" chữa bệnh (xem tự thuật 20).

Giải thích: 5000.80
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5 là quẻ tôn. là gió là sườn ngực, chủ xuất 
nhập (hiện tượng đoản hơi). 5 là sơ dãn cục bộ, trừ 
những ứ đọng mới sinh; 3 sô" 0 là làm tăng công 
hiệu của 5; 8 là quẻ khôn chủ tỳ, là ôn thông cục 
bộ. lợi hóa ứ, ích khí huyết, để chóng khỏi.

Thí dụ 21 .ề B ác Đỗ 48 tuổi, là xã viên.

Tháng 2 năm 1992 bác đến khám. Thần kinh 
hông bên trái đã đau trên 2 tháng, đau liên tục 
suốt ngày đêm, không tự sinh hoạt được. Dù đã đi 
chữa nhưng ngày càng nặng thêm, không quản 
ngại bác đã đi hàng trăm cây số’ đến khám; tay 
chông gậy, dò dẫm từng bước thật khổ sở. Bác được 
chữa ngay, cho niệm 720 cho đến khi thông lạc cục 
bộ hết đau. Kết hợp châm cứu, niệm chừng mươi 
phút, dần dần thấy đỡ, nét mặt đã tươi tỉnh. Sau 
đó lần thứ hai đến khám, nói là sau khi về lại đau 
liên tục suốt hai ngày đêm, khi hỏi lại mới biết bác 
đã niệm sai và lập lại tượng sô"cho bác là 720ễ60 là 
ôn kinh tản hằn. thông lạc trị đau. Sau chừng nửa 
giờ niệm, đau đã giảm. Tháng 2 đúng vào xuân 
nguyệt mộc, tỳ tạng là yếu nhất, nên bảo bác niệm 
nhiều vào buổi trưa đê lợi hỏa sinh thể, trừ âm 
hàn. Khi niệm các chi bệnh toát hơi lạnh. Cứ như 
vậy gia giảm trị liệu trên 10 lần là có thê ra đồng 
làm việc được (xem tự thuật 21).

Giải thích: 720.60
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7 là quẻ cấn. là núi. không là tượng cân lấy để 
thông lạc trị đau mà quẻ cấn là clìủ vị. chấn duễcỉng 
thổ đuổi âm hàn, 2 là quẻ đoài, chủ khí, lấy cấn 
thổ 7 để sơ giải cục bộ, 6 là quẻ khảm, chủ thận để 
trợ kiện khí chữa tê bì. Chi của người bệnh thoát 
khí lạnh và hiện tượng bài tà hàn.

Thí du 22: Câu Lưu 17 tuổi, là hoc sinh trung  
học M ông Cô.

Đầu đau đã hơn một tháng, suốt ngày đau đầu 
âm u mơ màng, tâm tình nóng bực dọc, tai như bị 
tắc lại, họng như có gì cản lại, rất đau, kém ăn, 
kém ngủ, thê lực ngày càng giảm. Đă nghỉ học đi 
chữa đến hơn một tháng, bệnh không lui nên đến 
khám. Lưỡi mọc rêu hơi vàng, mạch yếu trông bộ 
dạng đau khổ. Đó là bệnh trọc đờm ứ lên cổ ngăn 
cản thanh dương. Cách chữa phẳi kiện tỳ hóa đờm, 
tăng việc làm giảm trọc, điều chỉnh đế giúp tạng 
vận ngũ hành, thông điểu khí cơ.

Tượng sô" được lập là 80.20.650.30ế Bắt đầu 
niệm 820 đã thấy có hiệu quả. Đợi trọc khí giảm 
xuống, bắt đầu sửa thành 80.20.650 30. Sau 10 
phút niệm thấy dễ chịu, đầu, tai, họng v.v... cảm 
giác như có vật bị trôi xuống, đã làm tiêu tan hết 
các cảm giác khó chịu thậm chí cảm thấy rất sảng 
khoái. Cứ như vậy điều trị mấy lần thì hoàn toàn 
chữa khỏi (xem tự thuật 22).



CHỮA BỆNH THEO CHU DỊCH

Giải thích: 80.20ẽ650.30
TVướcf tiên là niệm 820 là "cấp tắc kỵ tỳ tiêu", 

sau sửa thành 80.20.650.30 là "hoãn tác trị tỳ 
bản". Trong đó 8 là kiện tỳ hóa đờm; 2 là chủ khí, 
sơ đạo khí cơ. 650 là bổ ích Can thận, thiên vể 
chấn thận khí; 3 là chủ huyết mạch, thông mạch 
đạo cùng kiện tỳ hóa đom thanh lọc giảm giáng 
trọc. Đó là vận hóa khí ngũ hành có trật tự, sinh 
mà có chế, chế mà có sinh, khí cơ được điều nên đã 
chừa khỏi.

Thí du 23: Cô Tô 38 tuổi, là n h â n  viên.

Tháng 5 năm 1993 sau khi truyền dịch tại 
bệnh viện địa phương đột nhiên hai bàn tay, mắt 
cá chân trái đều bị sưng đau, đã điều trị tại các 
bệnh viện lớn nhỏ ở địa phương, bệnh không 
những không giảm mà còn tăng lên mức độ 
không tự lo liệu được sinh hoạt, ruột nóng như 
thiỏu đốt. Đã không quản ngại hàng trăm cây sô" 
đến khám bệnh. Qua kiểm tra bàn tay và chân đều 
thấy sưng đau, trông dáng bộ thật thiểu não, vội 
phải lợi tiểu giải độc ngay, là phương pháp tiêu 
sưng thông lạc. Sau đó cho niệm 160. phôi hợp vơi 
châm cứu thây có hiệu quả tức thì. Lần thứ 2 cho 
niệm 16000, sau khi niệm hiệu quả càng rõ ràng, 
cục bộ thấy nhẹ nhõm đã giảm đau nhiều. Hôm 
sau lại niệm 16000 mỗi lần từ 4 - 5 giờ thấy toàn

XUiẩX
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thân ra mồ hôi và cảm thấy có hành khí rất dễ 
chịu. Sau đó sửa thành 720.650.80 và 720.650.30. 
Qua điểu trị 6 - 7 lần đã thây khỏi trên lâm sàng. 
Sau vẫn tiếp tục niệm thấy sinh lực tăng lên và đi 
làm bình thưòng (xem tự thuật 23).

Giải thích: 16000
Bắt đầu niệm 160 là gây phấn chấn mạch đốc, 

ích thận khí, để lợi khai thông kinh khí, lợi thủy 
tiêu sưng giải độc. 16000 là để làm tăng mạnh 
chức nàng đó. Sau khi niệm như vậy, mỗi ngày 
đến giờ dần thì toàn thân ra mồ hôi, đó là hiện t- 
ượng tà đạo đã bị thải ra ngoài da. Vì phế là chủ bì 
mao, nên giờ dần thì ra mồ hôi.ẻ Giờ dần là giờ kinh 
phế chảy.

720.650.80
7 là quẻ cấn là tay, là chân trái có thể trực tiếp 

sơ đạo cục bộ. 2 chủ phế, điều hành khí cơ, tả cấn 
thô 7 sơ đạo khí huyết. 650 ích Can thận, chấn 
thận dương, đuổi tà âmễ 80 là ôn tỳ, chấn tỳ dương. 
Sau 80 chuyên thành 30 là lợi mạch huyết, trợ ngũ 
hành vận động làm khỏe cơ thê củng cô" chữa bệnh.

Thí du 24: Cô Hà 25 tuồi, là công nhân lắp 
ráp ô tô.

Sau khi đẻ không ra sữa đã uống thuốc đông y 
và dân gian đến trên nửa tháng liên tục vẫn không 
thấy sữa, người nhà sợ cuông cuồng đưa đi khám
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điều trị tượng số’. Sau khi hỏi mới biết là bệnh Can 
uất khí trì. có trỏ ngại về sinh hóa. Nên điều trị là 
kiện tý ích khí, để thư Can giải uất. thông lạc hành 
trệ. Tượng sô" được lập là 38000.40 niệm ngay trong 
ngày đó thì chiều đã thấy sữa. Sau 3 ngày niệm, sữa 
ra đủ. Sau đó vì đau lưng nên ngồi nằm không' yên, 
nên đã điều chỉnh chút ít là 38000.40.60, ngay trong 
ngày đó cục bộ đã thấy nhẹ nhõm, niệm 4-5 ngày 
sau thì đau lưng đã hết (xem tự thuật 24).

Giải thích: 38000.40.60
38000 là kiện tỳ ích khí, sinh hóa khí huyêt. 

Chủ yếu là đại bổ khí huvết sau khi đẻ, sơ tiết hữu 
độ (khai thông đào thải có mức độ), phòng kỳ 
thương chính (đề phòng tổn thương chính khí). 40 
là sơ can khí (khai thông Can). Sau vì đau lưng 
nên sửa thành 38000.40.60 để kiện tỳ bổ khí, thư 
Can ích thận.

Thí dụ 25: Bà Tôn 47  tuôi, là giáo  viên.

Tháng 2/1993 khi kiểm tra sức khỏe, phát hiện 
thận có sỏi trong có một viên sỏi to 1 X lcm. Do 
thân thể yếu không thể phá bằng kích quang, 
khám thấy người yếu, mạch hư, dễ ra mồ hôi, đoản 
hơi, khí huyết đều xấu. Cách chữa là tiêu thạch lợi 
ỉ,hủy cùng với củng cô" tỳ thận. Tượng sô" được lập là 
720.40.60. Qua niệm thấy hết khó chịu. Khuyên 
thường xuyên niệm. Sau khi niệm được hơn 1 tuần
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thì lại đi kiếm tra siêu âm, dã siêu âm 2 lán thấy 
không còn sỏi nữa. cám giác đau lưng' cũng dần 
dán mất đi (xem tự thuật 25).

Giải thích: 720.40.60
7 là quẻ cấn, là đá. có ý là để chấn đá, 2 là đoài 

kim, cấn thố 7 sinh đoài kim là con tả mẹ, ý là khai 
thông kết sỏi, 4 là chấn mộc khắc cấn thổ 7 nghĩa 
là để phá sỏi. 7 lại là chấn dương minh vị. tỳ vị 
cùng biêu lý, nên tỳ khí được chấn. 6 là ích thận lợi 
thủyỂ 2 cái cùng nhau đê làm tan đá lợi thủy, củng 
cô tỳ thận.

Thí du 26: Cô Tào 34 tuổi, là nhãn viên xảy dưng.

Cô đã đau đầu, toàn thân mệt mỏi cảm thấy 
không muốn bước, sau khi niệm khỏi lại bị viêm? 
Được người giới thiệu gửi đi, dù phải ngồi xe tới 
õOkm, kiêm tra thấy mặt vàng, lưỡi hơi thâm, 
mạch hư, họng cảm thây như tắc đờm. Cách chữa 
là hóa đờm tả trọc, thông lạc thanh đầu, để. trừ trọc 
đờm và cản thanh dương.

Tượng sô" được lập là 60.40.720. trước tiên là
650.820, sau là 650.820: 60.40ế720; 60.40.30.720; 
720.60.40.30 phôi hcỉp với châm cứu. cộng với 21 
lần chữa mới công phá được bệnh ngoan cô" này. 
Sinh lực dần được tăng lên gấp bộiế Mỗi lần phôi 
hợp với châm cứu có kết hợp niệm số, hiện tượng 
đau nhức đã giảm rõ rệt. Khi đến chừa bệnh, đầu

x u n ] !
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tiên là dùng phương pháp chông đau thường dùng, 
cơ lý của nó vẫn được tiếp tục tham kháo thêm 
(xem tự thuật 26).

Giải thích: 60ễ40.30.720
7 là cấn thủ vị là lưng, mạnh về trừ tà âm 

thấp; 2 là đoài kim. khử đờm; tỳ vị cùng có biêu lý 
với nhau, tỳ "nguồn của sinh đòm", 7 là phấn chấn 
tỳ dương để trừ trọc đờm. 4 là sơ đạo khí cơ. 60 là 
củng cô" cơ thể. Vì mắt khô nên sửa thành 
60.40.30.270. Những trình bày trên phần lớn là để 
đuối tà phải đi đầu; vì bệnh lâu nên có nhiều 
thương chính, cuối cùng là lấy 720.60.40.30 là để 
trừ tà vực chính.

Thí dụ  27: Em  Tào 18 tuổi, là học sinh.

Em đã đau đầu nhiều năm, qua người giới 
thiệu tháng 6 năm 1993 em đã vượt hàng trăm cây 
sô" để đến khám. Kiểm tra thấy thể chất còn khá, 
hỏi về lịch sử bệnh biết là phải động não nhiều, khí 
huyết tiêu hao ngầm, mất đi sự dinh dưỡng của 
tủy. Cách chữa là bổ ích Can thận, sơ giải khí cơ 
của đầu. Bắt đầu bảo em niệm 650, niệm một lúc 
có cảm giác rất căng thắng; sau sửa thành 60.50
I hì không đến 3 phút sau thấy đầu thanh thản, 
mắt sáng; tiếp tục niệm trên 20 phút thì thấy hết 
(tau đầu, và sau đó đặc biệt là đầu rất mát, rất dễ 
chịu. Sau này hỏi thăm thì em đã khỏi.

H i *
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Giải thích: 60.50

Đầu tiên là cho niệm 650. thấy đáu căng tháng 
vì là bổ quá nhiều nên đã sửa thành 60.50 ]à bổ sơ 
vừa phải; ngoài ra em còn trẻ chỉ có chút ít những - 
líu tư về thất tình, tượng số dễ lập, kinh lạc dễ 
thông nên mau khỏi.

Thí dụ 28ẵ’ Bà Vượng 54 tuổi, là xã viên.

Khi nghe thấy người con dâu chữa theo liệu 
pháp Tượng sô", vừa hiệu quả, vừa nhanh. Phương 
pháp đơn giản, nên cũng yêu cầu đi khám bệnh ho 
suyễnề Bà đã viêm khí quản trên 10 năm, vừa lúc 
bà đanẹ bị ho và khó thỏ, nhìn có hiện tượng hư 
thực phức tạp nên cho hà niệm 20.60. Qua niệm 
mấy phút thấy có hiệu quả. Bà lại niệm 30 phút 
thấy đã như bình thường. Sau khi về nhà thì 
không thấy tái phát. Có cần dặn bà về nhà thường 
xuyên niệm để bồi bổ sức khỏe (xem tự thuật 28).

Giải thích: 20.60
Bị ho và khó thở lâu ngày đó là do thận. 6 là bổ 

thận nạp khí, 2 là chủ kh, tả chấn thận dương để 
nâng cao thanh lọc trọc khí. 2 là con của tỳ thổ. "tỳ 
là nguồn của sinh đờm, phế là cái để chứa đờm". 
Bệnh hư thực tương tạp này, lấỵ 20 để tả trọc đờm 
của tỳ và để hóa sạch đờm cho phổi, 2 cái kết hợp 
đê bố thận nạp khí và lý phế hoá đờm.

XyạtK
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Thí clụ 29: Bác Lưu 60 tuổi, là xã  viên.

Tháng 10 năm 1992. do một lần tức giận, phẫn 
11Ộ mà bị bệnh đái nhiều, đái gấp, tiểu tiện đau tức 
cùng với đau và nóng bụng dưới. Trên nửa năm 
nay đi chữa khắp nơi không kết quả, bệnh như 
giày vò thân thể khổ không nói hết. Qua người 
thân giới thiệu đến khám kiểm tra lưỡi thây hơi đỏ 
sẫm, mạch trầm nhẹ, nét mặt hơi vàng’ tối, người 
gày. Đây là bệnh do phẫn nộ thương Can, khí uất 
hóa hỏa, thất thiệt uất tới hạ tiêu, cản trở khí của 
bàng quang. Bệnh thuộc về lâm chứng, y học hiện 
đại coi. là phạm trù cảm nhiễm hệ tiết niệu. Cách 
chữa là sơ can giải uất thông điều hạ tiêu, thanh 
nhiệt lợi thấp.

Tượng sô" được lập là 600.50. Đây là cơ sở có 
thể gia giảm để điều trị đồng thời phôi hợp với 
châm cứu và nhĩ áp v.v... Điều trị trên 10 lần là 
khỏi (xem tự thuật 29).

Giải thích: 600.50

6 là chủ thận, thận và bàng quang có biếu lý 
với nhau, trợ bàng quang khí hóa; mà sau 6 thêm 
hai số  0 là sô" chẵn, thiên về mát, lợi cho thanh nhiệt.
5 là sơ can khí, làm thông thoát khí cơ để lợi thấp. 2 
thứ phôi hợp để sơ giải khí cơ bổ âm tề dương lợi 
cho bàng quang hóa khí. tiểu tiện thuận lợi.
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Thí du 30: Bà Lưu 50 tuổi, là xả viên .

Cánh tay phải của bà đau đã đến 1 năm, đau 
đến mức độ không cầm nôi bát nước. Đã uống 
thuốc tiêm, nhưng không thấy hiệu quả. Những 
khi có gió lạnh, thời tiết âm u có mưa thì cái đau 
càng tăng. Khám thì thấy tay không đỏ cũng 
không sưng, chỗ đau thì cô" định, lưỡi nhờn có rêu 
trắng, mạch hư. Đây thuộc bệnh phong hàn thấp 
tà luồn vào kinh lạc, khí huyết bị cản trở thuộc 
bệnh đau tê. Cách chữa là ôn kinh thồng lạc, sơ 
can chỉ thông. Bắt đầu là niệm 20.60 lập tức có 
hiệu quả. Lần thứ 2 sửa thành 20.640 càng có hiệu 
quả hơn. Lần thứ 8 vẫn làm như cũ thì khỏi hoàn 
toàn (xem tự thuật 30)

Giải thích: 20.640

2 là quẻ đoài, là cánh tay phải có thể sơ giải 
khí huyết cục bộ, trục tà tản hàn, 6 là thông thận, 
ích âm tề dương. 4 là chủ can lấy trữ can sơ gân. 
640 là trục tà phù chính, mềm mà không nóng.

Thí du 31: Cô Vu 20 tuổi, là hoc sinh trung học.

Do phải thi lên lớp nên động não quá nhiều 
khiến cô đau đầu nôn mửa. Nhưng sau khi khám 
mấy bác sĩ đều không thấy khỏi ngay, nên đã đến 
đê khám muôn chữa nhanhễ Do vì động não quá 
nhiều, khí huyết tiêu hao ngầm cộng thêm luôn
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căng* thẳngỄ khí tệ(j bị trở ngạiẾ tỳ vận mất điểu 
khiển nên đã sinh ra nôn mửa. đau đầu. Tượng sô 
được lập là 820ệ650ẽ MỚI niệm một lúc đã cảm thấy 
nhẹ nhàng đi nhiểu. Ngày thứ 2 tiếp tục niệm, dần 
thấy giảm nhẹ. Sau này mồi khi thi cử căng thắng, 
nóng lòng hoặc học tập mệt mỏi là cô niệm tượng 
số’ đều thấv giảm xuống. Đặc biệt là một lần niệm 
tựa như có một luồng khí rất mát mẻ từ đáy lòng 
dâng tỏa ra toàn thân cảm thấy rất thoải mái (xem 
tự thuật 31).

Giải thích: 820.650
820 là kiện tỳ ích khí thảng thanh giáng 

trọc. Tỳ khí hữu thanh, vị khí đắc giáng, 650 là 
ích Can thận, bể tủy được nuôi dưỡng, nó trừ 
được phiền muộn.

Thí du 32: Chi Biên 22 tuổi là học sinh trung học.

Vào năm 1992 chuẩn bị thi rất căng thẳng nên 
chị đã đau một nửa đầu, khi nhẹ khi nặng, có lúc 
gãi đầu rất đau không chịu nổi, đã chữa nhiều nơi 
đến trên nửa năm vẫn không thây có hiệu quả. 
Sau khi khám thấy lưỡi màu đỏ sẫm, mạch nhỏ 
yếu, cộng thêm nóng nảy dễ cáu, người gày v.v... 
Nó thuộc về dùng não quá độ. khí huyết tổn hao hư 
hỏa gây ra thiểu dương trì trệ bất thông. Điều trị 
bằng cách tư thủy hàm mộc, kiện tỳ sinh hóa. Tuy 
nhiên mấy lần dùng để chữa thấy không thích hợp
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là do thiếu dương kinh mạch bị tắc tương đốì rõ. 
Lệnh cho niệm 00 đe phấn chấn tinh khí. Niệm 
thây thoải mái rồi tiếp tục làm đến 3 lần, kinh khí 
dần được thông, kết hợp với các chữa trị khác (đào 
trị)Ế Cộng chữa đến 9 lần là khỏi và có dặn là về tiếp 
tục niệm, củng cố chữa bệnh, tăng sức khỏe mở 
mang trí tuệ.

Cô thường niệm trên cơ sỏ 820.60.530 (xem tự 
thuật 32).

Giải thích: 820.60.530

00 là làm phấn chấn kinh khí. Người bệnh có 
hiện tượng âm u nên lấy số chẵn 00.820 là kiện tỳ 
ích khí, sinh hóa khí huyết là củng cô" hậu thiên. 
60 là tư thủy hàm mộc để bình thiểu dương hư 
hỏa. 530 là sơ thiểu dương ứ trệ. 530 là ở dạ trợ 
hỏa, nhưng vì nó đứng ở cuối cùng, lực của nó đã 
yếu, cộng thêm trước nó là kim để khắc mộc, 6 là 
để chế hỏa để bổ trợ trừ hỏa.

Thí dụ 33 .ệ B à Vương 64 tuổi, ở xưởng giày da.

Có một lần bà bị cảm cúm 4 - 5 ngày, toàn 
thân đau nhức, ho, đau họng, ngày nhẹ đêm nặng, 
hàng ngày đều uống thuốc mà vẫn không khỏi. Khi 
kiểm tra tinh thần của bà còn tốt, mặt đỏ, lưỡi 
vàng họng đỏ, mạch nổi. Đó là bệnh tà phong nhiệt 
vào phổi, do phế khí không đủ cho nên đã đẫn đến 
cảm mạo. Cách chữa là sơ .phong tản nhiệt, tuyên
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túc phế khí. Lảy sô" niệm là 20.50. Niệm một lúc 
thì cảm thấy nhẹ nhõm, tiếp tục niệm thì khỏi 
ngay trong ngày.

Có một lần do uống nước hoa quả gây ra đau 
lưng, đồng thời đái nhiều, đái gấp, đái đau VẼV.Ể. 
đến khám thì chân tay bà không ấm, tứ chi lạnh, 
lưỡi viêm mạch trầm nhỏ. Do tuổi già. thận dương 
không đủ, thận khí bất cổ, tỳ hư vận hóa không đủ 
sức, vi vậy ăn ít thực phẩm nguội thì khí thận 
dương không thể tiêu hóa được, bàng quang thất 
ước đã gây tiểu tiện khó, đau lưng v.v.ễ. Cách chữa 
là ôn thận ích dương. Sô" niệm lấy là 200.50. Niệm
6 phút thì bệnh tình đã giảm mạnh, sau đỏ tiếp tục 
niệm và khỏi hắn (xem tự thuật 38).

Giải thích: 20.50

2 là chủ phế, tuyên túc phế khí, 5 là quẻ tôn 
chủ phong, sơ phong nhiệt. Tuyên phế sơ phong, 
phong nhiệt sẽ lập tức mất đi.

200.50
2 là đoài kim sinh khảm thủy 6. Trong bài tuy 

không có 6, nhng mẫu khí cường, tử khí mạnh, cho 
nên chỉ lấy 200 làm phấn chấn mẫu khí. Mặt khác 
Can thận cùng nguồn, 5 là dương mộc, giỏi vể trợ 
dương khí, lấy lực ôn dương để ôn thận. Phôi hợp 
200.50 có tác dụng ôn bổ thận khí, lợi bàng quang. 
Căn bệnh của nó là âm hư. cho nên sau sô" 2 là hai 
sô" 0 đê đề phòng thương âm.
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Thí du 34: Bà T rương 42 tuôẫỉf ỉcì công nhân  
lắp ráp ôtỏ.

Bản thân bà yếu. rất sọ’ lạnh, ho không ngớt, 
uống thuốc 8 ngày không khỏi thì đến khám, đúng 
lúc đó thì đang khám cho người khác, chỉ mới nhìn 
qua mặt bà đã có biểu hiện tạng hàn, chỉ bảo bà 
niệm sô 20. Sau hơn 10 phút niệm, ho giảm dần và 
hết hẳn (xem tự thuật 34).

Giải thích: 20
2 là chủ phế, tuyên phê túc giáng, nên chủ yếu 

là chữa về phổi thấy có công hiệu ngay.

Thí dụ 35: A nh Vương 37 tuổi, là xã viên.

Sườn bụng bên trái đã bị đau già nửa năm, lúc 
đau lúc không. Một lần đau kịch liệt, qua kiếm tra 
ở bệnh viện phát hiện thận kết sỏi. Trong thận trái 
có một hòn sỏi to bằng hạt đậu xanh. Qua người 
giới thiệu, người nhà đã dùng xe đẩy đến khám. 
Lúc khám là đang bị đau, đang cong lưng ôm bụng 
kêu rên không ngừng. Bảo niệm sô" 6000 để thử 
xem có phải nằm viện không. Chỉ mới niệm có 
mười làm phút, bụng đã dần giảm đau nhưng dạ 
dày thì trướng, bên sườn trái thì vẫn đau không 
giảm. Đợt đến khám lại thì rất đau, có phôi hợp 
thêm sô" niệm vẫn không có hiệu quả. Người trở 
nên bần thần, cảm thây có điểu gì sai sót. Bệnh 
này chính là tỳ vị hư hàn cho nên sửa thành

H M I
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3820.650 để ôn tỳ kiện vận phấn chấn thận dương' 
là chính. Sau một thời gian niệm khí thoát, bệnh đã 
giảm đi. Lúc đến phải dẩy xe. khi về thì đã ngồi xe 
ôtô. Sau khi chữa đến lần thứ 3, viên sỏi đã bị vố 
thành miếng nhỏ và thoát ra ngoài. Sau đó về củng 
cô" chữa trị 3 lần là khỏi hắn (xem tự thuật 35).

Giải thích: 3820.650

Theo kinh nghiệm, bắt đầu cho niệm 6000, tuy 
bụng đã giảm đau, nhưng dạ clày vẫn trướng, sườn 
vẫn đau. 6000 tuy đã tới vùng bệnh, nhưng lực ôn 
dương chưa đủ nên chưa đuổi được tà hàn của tỳ 
và thận, do đó không thể nhanh được. Sau này sửa 
thành 3820.650 chỉ mươi phút thì đã có hiệu quả. 
3820 đã thấy rõ lực của ôn tỳ ích khí, tỳ khí kiện, 
vận hóa bình thường; 650 là ôn thận tản hàn, thận 
thi khí hóa. Cho nên ngũ hành sinh hóa có thứ tự, 
tà bệnh tự nó ra, nên gọi là "chính khí nội tổn, tà 
bất khả can".

Thí dụ 36: A nh Phó 33 tuổi, là nông dân.

Anh bị sỏi bàng quang đã ngoài 1 năm, đưòng 
kính viên sỏi từ 0,8 cm - lcm Đã nhiều lần uống 
thuốc đông y không kết quả. Bệnh viện nào đó đã 
đề nghị điều trị theo phương pháp kích quang để 
phá sỏi. Nôn đã chuẩn bị tiền và đồ dùng để chuẩn 
l)ị nhập viện, nhưng được giới thiệu đến khám. 
Ong nói rằng khi lừng và bụng dưới đau lúc mạnh
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lúc yếu; khi đi tiểu có lúc bị ngắt đoạn: lười có lớp 
màng mỏng, mạch hoạt. Cách chữa là ích thận khí, 
lợi tiểu thoát sỏi. Đă qua 2 lần điều trị châm kim 
và nhĩ áp, nhưng không kết quả. Tới lần thứ 3 cho 
niệm sô' 60.2000, lệnh cho thường xuyên niệmẵ 
Sáng sớm ngày thứ 2 khi đi tiểu thì đái ra 2 hòn 
sỏi to như hạt đỗ vàng và từ đó bệnh thây lui. Sau 
đó nói về nhà thường xuyên niệm và đã khỏi bệnh 
(xem tự thuật 36).

Giải thích: 60.2000
60 là chấn kiện khí, có thể làm sạch khí dương 

để thi hóa; 2000 là chủ túc giáng, thông điều thủy 
đạo, ba sô" 0 sau sô" 2 là lực càng lạnh, nên đã có tác 
dụng lợi tiểu thoát sỏi.

Thí dụ 37: A nh Vương 28 tuổi, là công nhân  
may mặc.

Có lần anh hàn điện, không may đã làm bỏng 
hai mắt, mắt đỏ chảy nước mắt, nhức nhôi không 
chịu được. Dùng thuốc và các bài thuốc dân gian 
cũng không giảm, suốt đêm không ngủ được. Ngày 
hôm sau vội đến khám. Sau khi khám cho niệm 03, 
không kết quả, sau sửa thành 003, qua 5-6 phút đã 
giảm; lại tiếp tục 20 phút niệm, bệnh đã tiêu tan. 
Sau đó tiếp tục niệm nửa ngày, mắt tuy đã trở lại 
bình thường nhưng vùng rốn thấy khó chịu; do vì
003 có tính chất thiên về lạnh nên đã làm tỳ vị hư
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hàn. Vì vậy đã thôi không niệm sô" đó nữa và sửa 
thành số  khác đê điều chỉnh tỳ vịế

Giải thích: 003

3 là quẻ ly, là mắt. 003 thiên về lạnh, bệnh 
mắt như trên thuộc hỏa, chính là có ỷ thủy khác 
hỏa, nên tỳ vị hư hàn đã gây ra vùng rốn khó chịu.

Thí dụ  38: A nh Mã 30 tuổi, là nông dân.

Đùi trái của anh căng đau đã nửa năm, khám 
bệnh viện cho là viêm tĩnh mạch, có khuyên anh 
làm phẫu thuật. Do sợ mổ nên đến khám. Sau khi 
khám cho niệm sô" 720.40. Phôi hợp chữa với cách 
châm cứu, chữa một lần đã thấy có hiệu quả và 
mỗi lần châm cứu có bảo anh niệm sô" để làm mất 
cái đau của châm cúu. Nếu như ngừng niệm sẽ đau 
vô cùng Chữa nnừ vậy mây lần về cơ bản là khỏi 
(xem tự thuật 38).

Giải thích: 720.40

Quẻ cấn là núi, là ngừng chỉ, là lồi lên, là cây 
có nhiều đốt. Tĩnh mạch bị sưng cong là hợp với 
chấn, vì vậy 7 đê giải cục bộ; 2 là chủ khí phấn 
chấn các đường mạch. 4 là chủ can, chủ tàng huyết 
lấy đế máu về nguồn và trợ khí cơ thi hóa, nên đã 
đạt hiệu quả.

Mỗi khi điều trị châm cứu, có nói bệnh nhân 
phải niệm sô", thì đa sô" người bệnh cảm thấy giảm 
hoặc hoàn toàn không thấy đau.
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Thí dụ 39: Bà T rương 41 tuổi, là nông dân.

Lưng bả đau nhức đến trên 1 năm, lúc nhẹ. lúc 
nặng. Khi nặng thì ảnh hương đến việc đi lại. Khi 
thời tiết thay đổi hoặc lao động thì đau nhức vô 
cùng. Khi đến khám thì bà đang đau. Kiêm tra 
chân tay bà vẫn ấm, tứ chi sợ lạnh, thản lưỡi hơi to 
có rêu trắng, mạch trầm nhỏ, đau là chính. Bệnh 
này là hàn tà gây tắc nghẽn, khí huyết bất lợi, gân 
mạch không được bồi dưỡng, nó thuộc vể đau tê. 
Cách chữa là ôn thận, chấn dương, tản hàn thông 
kinh, do người gầy yếu, nên bắt đầu đã điều trị 
bằn^ cách chôn kim 4 lần, hiệu quả không' rõ lắm 
nên đã sửa thành niệm tượng sô", lệnh cho bà niệm 
650, ngay trong ngày đã có hiệu quả. Ngày thứ 2 
bệnh đã lui. Nói bà tiếp tục niệm để bồi bô cơ thể. 
Sau một lần đến thăm mới biết bà đã khỏi hẳn 
(xem tự thuật 39).

Giải thích: 650

650 là bô can thận, chấn thận dương, nói 
chưng là thiên về trục tà âm hàn.

Thí dụ 4 0 Ệ. Bà T rương 54 tuổi, là k ế  toán.

Nửa đầu bên trái bà đả bị đau gần 10 nàm, 
chữa mãi không khỏi, mấy năm lại đây bệnh còn 
nặng thêm, mỗi lần phải dùng đến đầu óc hay suy 
nghĩ càng đau. Còn cảm thấy buồn bực mất ngủ.
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cứ đến tôi chân tay nóng lên. 2 mắt khô. Xem lười 
thấy khô và rêu mỏng mạch nhỏ. người gầy v.v... 
đó là bệnh lao tám quá độ, khí huyết bị đốt ngầm, 
thủy bất hàm mộc. hư hỏa thượng ưu (bốc lên), mệt 
và thiếu dương không thông thoát, não mất bô 
dưỡng gây ra đau đầu. Cách chữa là tư âm giáng 
nghịch, lạc trị thông. Bắt đầu cho niệm 650, không 
hợp lắm nên sửa thành 60.50 thì thấy thoải mái, 
dưới bàn chân toát khí lạnh, đầu thấy mát. Chân 
tay nóng và buồn bực đểu đã giảm. Sau này kinh 
nghiệm phải chú ý thấy mỗi khi niệm chân tay 
nóng, ngừng niệm thì mát. Lần sau đến khám đê 
giải trừ mắt bị khô sửa niệm là 60.50.30. Khi niệm 
hoặc ngừng niệm, chân tay vẫn có cảm giác nóng 
lạnh như trước, mắt thì đã đỡ khô. Sau đó bụng bị 
trướng lên lại sửa 60.50.30.820 thì đã trừ được 
trướng bụng, chỉ còn lưỡi khô là chưa được hóa 
giải, sau đó lại sửa là 260.50 30.80 Sau khi niệm sô" 
này thì bệnh co' bản đã giảm, và có nói về nhà tiếp 
tục niệm. Do đường xá xa xôi nên không đến thảm 
được (xem tự thuật 40) .

Giải thích: 60.50.30

Lúc bất đầu niệm 650 không thích hợp là vì bổ 
quá nhiểu, lại cliữa được sơ; nên sửa thành 60.50 
đã phôi hợp được giữa bổ và sơ nên đầu đã thấy 
thoải mái. Trên cơ sỏ bổ ích Can thận cộng thêm 
30 để trừ khô mắtẵ
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260.50.30.80

Trên cơ sở bài trừóc 60 50.30 do trướng bụng 
nên thêm 820,820 đã làm mất trướng bụng. Mà 
260 thì lực ích thận tương đối rõ, để làm tăng dịch 

'thận nên sửa là 260.50.30.80 là để trừ lưỡi khô, 
điều kinh. Trong quá trình niệm có cảm giác toát 
khí lạnh hoặc khi niệm chân tav nóng lên, đó là 
hiện tượng thoát tà.

Đầu là đỉnh cao nhất của người, là tụ hội của 
dương. Nên trên là dương là thiên; dưới là âm là 
đất. Việc thăng thanh giáng trọc của khí cơ chính 
là hợp với "thiên khinh địa trọng, thiên thanh địa 
trọc” của người xưa. Vì thế nếu như trọc khí 
thượng nghịch, nó sẽ đọng lại ở phần đầu.

Thí dụ 41: Bà Trương 58 tuổi, là giáo vịên vê hưu

Bà đã bị bệnh nấm da trâu trên 20 năm lan 
khắp người, chỗ đau thì vừa khô vừa nóng, nước 
vàng nhầy lên hóa cứng, gồ ghề, ngứa ngáy nhất là 
về mùa thu. Đã chữa nhiều nơi không khỏi, qua 
kiểm tra thấy tình hình còn được nên đã chữa theo 
tư âm thanh nhiệt, trục phong trừ thấp.

Lập sô" là 650. 72000 Niệm trong hơn 2 tháng, 
bệnh đã giảm quá nửa, tính tình trở nên khá hơn. 
Sau sửa thành 2000ẵ 60. Qua niệm hiệu quả thấy 
tốt hơn. Cứ đến mùa thu khuyên bà nên niệm 
nhiều, làm đi làm lại có hiệu qủa phần lớn nấm đã
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bớt, người bệnh rất phấn khởi, hiện nay vẫn còn 
chừa (xem tự thuật 41).

Giải thích: 650.72000

650 là tư âm thanh nhiệt sơ phong, 7 là quẻ 
cấn là lồi, là hiện tượng nấm da đủ để làm tan kết 
những cái mềm cứng cục bộ: 2000 là sơ giải biểu 
tà, khử phong trừ thấp (650 là trừ chấn thận 
dương kiêm tư âm).

2000.60
2 là quẻ đoài, chủ phế, chủ bì mao dùng để sơ 

tán tà của da. 2000 ở trước thì hiệu quả càng 
mạnh. 60 là tư âm trừ phiền, lấy 2000 để thanh 
nhiệt trục phong trừ tà.

Thĩ dụ  42: B à Mai 51 tuổi, là công nhân  viên  
đài truyên hình.

Bà đau vai phải trên nửa năm, giơ chân giơ tay 
đều bị hạn chế. Thuộc bệnh viêm quanh vai, cách 
chữa là hoạt huyết tản hàn, thông kinh hoạt lạc.

Cho niệm số  820, sau khi niệm cảm thấy thoải 
mái nhẹ nhàng. Niệm được gần một tháng, cơ bản 
đã trở lại bình thường (xem tự thuật 42).

Giải thích: 820
8 là quẻ khôn, là vai phải. 8 còn là chủ tỳ, tỳ là 

chủ cơ bắp, lấy 8 là đi thang vào khu bệnh, sơ giải 
cục bộ, 8 còn có lực tản hàn. Đoài kim 2 là con của 
khôn 8, do vậy tả tà hàn ngưng của mẹ.

X U ®
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Thí du 43: Cô Q uách 38 tuổi, là nông dán.

Cô đã viêm túi mật tới 5 năm, thường đau 
bụng và tiêu hóa không tốt, sau lưng thấy đau và 
còn đau nửa bên đầu, hàng năm đều đi chữa bệnh, 
bệnh tình không giảm, cảm thấy rất khổ sở. Kiểm 
tra thấy lưỡi trắng có rêu, lưỡi hơi đỏ, mạch nhỏ 
vếv... Bệnh này là Can uất bất sơ, đảm đạo bất lợi, 
mộc uất thừa thổ, tỳ vị đều tổn thương dẫn đến 
đau dạ dày, tiêu hóa không tốt v.v... Đảm kinh lại 
chạy qua sau vai, bên đầu khí huyêt không thông 
đã gây ra đau vai đau đầu. Cách chữa là sơ can lợi 
đảm, thông minh hoạt lạc.

Tượng sô" được lập là 40.60.3800. Niệm qua 
một tháng thì bệnh cơ bản đã tiêu tan, sau đó tiếp 
tục niệm tới trên nửa năm, bệnh không tái phát 
nữa (xem tự thuật 43).

Giải thích: 40.60.3800

40 là sơ can lợi đảm; 6 là chủ thận cùng biểu lý 
với bàng quang. Kinh bàng quang lại chạy qua hai 
bên cột sông, mà huyệt bối du lại ở vào kinh bàng 
quang, thông với lục phủ ngũ tạng, nên lấy 6 để sơ 
thông bàng quang kinh, phấn chấn sơ tiết can, 
đảm. 3800 là ôn kiện tỳ vị, thăng thanh giáng trọc, 
nên bệnh thuyên giảm, lấy sô" 0 chẵn là để hoãn 
bớt trợ dương.
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Thí du 44: Bả Trương 61 tuổi, người nông thôn.

Đã bị bệnh tim trên 30 năm. mồi lần tái phát 
tim đập không ngớt, có cảm giác như tim nhảy lén 
đến cổ. toàn thân run lên, đầu căng muôn vỡ. Bệnh 
tình ngày càng nghiêm trọng, nhất là mấy năm về 
già càng thấy nặng thêm. Khi tim đập mới đầu độ 
mấy phút, rồi tăng đến mây chục phút và có khi 
đến 2 giờ, cùng khi đó thì huyết áp tăng, đẩu căng 
mắt mờ, cổ họng bị tắc hơi v.v... thường là rất buồn 
bực, mệt mỏi tinh thần, khổ không thể chịu được. 
Tuy đã chữa trị nhiều nơi, nhưng đều không hiệu 
quả và hầu như tuyệt vọng. Mắt thiếu thần sắc, âu 
sầu. Lưỡi hơi tối, có rêu trắng, mạch nhỏ, người thì 
gầy. Hiện tượng mạch vẫn thuộc tâm dương hư suy, 
thủy trọc thượng nghịchẻ Vì vậy cách chữa là ôn tì 
hòa vị, ôn thông tâm dương, tiêu đờm giáng nghịch.

Sô" được lập là 720.40 (bắt đầu là cho ôn trong 
tâm dương, hiệu quả không tốt nên mối sửa thành 
720.40). Trước tiên là làm ấm dương của hậu 
thiên, tiếp tục thông tâm dương, kiêm sơ lý khí cơ, 
hóa đờm giáng nghịch. Lại thêm do có hiện tượng 
dương cang, nên dặn là vào giờ ngọ giò dần của 
mùa xuân thì ít niệm đê đề phòng trọ’ hỏa. Qua 
niệm trên nửa năm, bệnh lui dần, khỏe ra, tinh lực 
tăng gấp bội (xem tự thuật 44).

Giải thích: 720.40
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7 là quẻ cấn. là núi. là ngừng, lấy 7 có ý là 
giảm tim đập thất thường, mà 7 là chủ vị, chủ 
dương minh thố, tuyên chấn dương của tỳ vị, vì thê 
dương khí hậu thiên được phấn chán tâm dương tự 
thông. 2 là chủ khí, không những ích dương của tỳ 
vị, mà còn tả trợ an thần, tâm khí giáng nghịch. 4 
là sơ đạo khí cơ, giáng trọc tịch phong. Hiệp lực 
cứu chữa khỏi bệnh.

Thí du  45: B ác L ă n g  51 tuổi, người nhà đội 
địa chất.

Một lần bà mang thai, không may bị ngã, sứt 
môi gãy răng: máu chảy đầm đìa, được đi cấp cứu. 
Môi bà bị sưng đau, hai răng cửa muôn rơi ra 
không' thể ăn được, suốt đêm mất ngủ. Sáng sớm 
hôm sau vết sưng ở môi càng to, càng đau không 
giảm nên đã đến khám. Sau khi kiểm tra cho bà 
niệm ngay 2000.650 để hoạt huyết trừ ứ, tiêu sưng 
trị đau. Niệm chừng trên 10 phút, cục bộ có cảm 
giác như có rất nhiều con kiến đanẹ bò: cảm thấy 
rất thoải mái và dần dần đã giảm hết đau. Sáng 
sớm hôm sau thì vết môi sưng cơ bản đã tiêu tan, 
đồng thòi thấy có da bị tróc. Cho đến ngày thứ 7 
thì răng đã chắc lại mà chẳng cần uống thuốíc.

Giải thích: 2000.650

2 là quẻ đoài là mồm. Lấy 2 đê đi thẳng vào 
chỗ đau, tiến hành hoạt huyết hóa ứ. tiêu sưng. Ba
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số  0 là có chức năng làm mạnh lên. 6 là chủ thận, 
thận là chủ cốt mà răng là cốt, nên lấy 5 đê bô 
thận khí vực nó dậy, nên 650 đê làm chắc răng.

Thí dụ 46: B ác H ình 40 tuôiy là nông dân

Lưng bị đau trên 1 năm, đến bệnh viện kiêm 
tra thì chất vôi xương tăng sinh, qua chữa thuốc 
mà không có hiệu quả nên phải đi xe hàng mấy 
chục km đến khám. Sau khi cho niệm sô" 60, ngay 
lúc đó thấy đỡ. Đến khám lại sửa thành sô" 1000.60 
để thông mạch đốc, chấn thận khí. Qua niệm lần 
này càng thấy hiệu quả hơn. Để củng cô" hiệu quả 
chữa bệnh phôi hợp châm cứu. Sau này không 
thấy đến khám, nghe nói lưng đau không còn tái 
phát nữa (xem tự thuật 46).

Giải thích: 1000.60
6 là quẻ khảm, chủ thận, thận là phủ của 

sườn, nên lấy 60 để thông thận khí hoạt lạc sơ kết.
1 là quẻ càn, càn là dương, mạch đốc thông nhiếp 
dương, lại còn chạy chính vào giữa sông lưng, cho 
nên 1000 là thông mạch đốc, chấn dương khí, ôn 
thông phủ sườn. Kết hợp cái trước, cái sau để thu 
hiệu quả càng tốt.

Thí dụ  47: B à Liêm  62 tuổi, là nông dân.

Năm năm về trước do bị sỏi mật nên đã cắt 
mất túi mậtế Tháng 7 năm 1998 đột nhiên khu
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mật đau lên hơn một tháng, nghe người giới thiệu 
đến khám, kiểm tra thấy lưỡi khô có rêu vàng 
mỏng, mạch huyền nhò. da mặt hồng... Thuộc bệnh 
Can uất khí trì thất vô điều đạt, kinh mạch bất 
thông, bất thông tắc thống, lại do uất mà hóa hỏa 
thương âm nên có hiện tượng âm hỏa bốc lên. chữa 
chủ yếu là sơ can lợi mật, thông lạc chỉ thống. Tượng 
số được lập là 40 niệm ngoài 10 phút, đau đã giảm 
nhiều, tiếp tục niệm 3 ngày về cơ bản thì khỏi hắn. 
Đồng thòi bệnh ho cũng đã giảm rõ rệt (xem tự 
thuật 47).

Giải thích: 40

4 là chủ can, can là chủ sơ tiết và tàng huyết, 
can khí điều đạt thì đau tự mất đi. về cơ lý liệu 
pháp tướng sô" lại là điều trị cục bộ, điều chỉnh cơ 
thể làm cho âm dương cân bằng. Vi thế bệnh viêm 
khí quản mạn tính cũng đõ nhiều.

Thỉ dụ  48: Cô Cao 20 tuổi.

Mắt cá bên phải bị căng và sưng đau có tới 
trên 10 năm, đi đường là cà nhắc. Mỗi khi phải lao 
động thì rất đau. Tuy chữa nhiều nơi nhưng không 
đỡ. Đến tháng 2/1993 cô đến khám. Qua 10 lần 
điều trị về cơ bản là đã chữa khỏi. Lập sô" là 4000. 
820. Dặn về nhà thường xuvên niệm cho đến khỏi 
bệnh. Nhưng đến tháng 8 năm đó lại đến khám và
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nói "cứ mỗi lần đi thấy căng đan”. Cán cứ vào thòi 
tiêt đà sủa Hố trên thành 4000. .a}70. Ngay hôm đó 
niệm thì đã thấy bệnh giảm, sau đó có củng cổ  
chữa thêm 4 lẳn có phôi hợp với châm cứu (xem tự 
thuật 48).

Phàm khi dùng liệu pháp tượng sô" phối hợp 
với châm cứu, trước tiên phải niệm số thấy có hiệu 
quả rồi mới phối hựp liệu pháp châm cứu. Làm như 
vậy đê dễ quan sát xem liệu pháp Tượng sô" có bị 
sai sót không.

Phương pháp phối hợp 2 nhỏm trên chủ yếu là 
sơ giải khí cơ cục bộ, kiện tỳ trừ thấp, 2 lần chữa 
lại 0 2 mùa khác nhau, nên không thể giữ nguyên 
bài chữa.

Giải thích: 4000.820

4 là quẻ chấn là chân, dùng 4 để sơ giải khí cơ 
cục bộ, 8 là khôn thổ chủ tỳ, chủ cơ bắp, dùng để 
kiện tỳ trừ' thấp, ôn dưỡng cơ bắp. Mà tháng 2 (âm 
lịch) là chủ xuân mộc, mộc khắc thố. tỳ khí kém nhất, 
phải chấn phấn tỳ dương, 2 là đoài kim chủ phế, điểu 
khiên khí của toàn thân dùng để trợ tỳ ích khí.

4000.370

Lần thứ hai đến khám đúng vào mùa thu là 
kim khắc mộc cho nên bỏ 2. về mùa thu khí của 
can mộc là yêu nhất thổ khí cũng bất chấn; nôn lấv
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4000 đê chấn an mộc. Chạy thẳng vào đế sơ giải 
cục bộ. Lấy 7, một là chấn phân dương minh vi 
kinh vốn đa khí đa huyết' lợi cho hành khí hoạt 
huyết trừ thấp. Hai là tiêu tán trệ ứ cục bộ, vì kinh vị 
qua cục bộ. 370 là hỏa sinh thổ có thê trợ lực cho timế 
Sô" 7 số 8 đều thuộc thổ nhưng dùng có khác nhau.

Thí du 49: B à Trong 48 tuổi, là nông dân.

Tháng 9 năm 1992 do đau thần kinh tọa đến 
khám, sau khi cho lập sô" có phôi hợp với châm cứu, 
trên 10 lần và khỏi. Đến tháng 7 năm 1993, do lao 
động nên bệnh tái phát đến khám lạiế Cho lập đến 
mấy nhóm số 1000.80; 70.40; 70.20: 70. v.v.!. Phối 
hợp với châm cứu chữa 7 - 8 lần là khỏi. Cách chữa 
trên là ôn thông mạch đốc, tản hàn trừ thấp (xem 
tự thuật 49).

Giải thích: 70
1000.80 là thông mạch đốc kiện tỳ trừ thấp. 7 

là quẻ cấn, là núi, là hông, lấy núi là 7, 7 lại là chủ 
dương minh vốn để ôn giải cục bộ, tản hàn thông 
lạc. 40 là sơ đạo khí ngưng trệ. 2 là tuyên tán hàn 
tà cục bộ.

Hai lần đến xem bệnh đều vào mùa thu, tháng 
thu thuộc kim, thổ sinh kim, thổ khí dễ thương, 
thổ hư thì tà của hàn thấp dễ xâm nhập vào kinh 
lạc cục bộ gây tắc nghẽn mà sinh bệnh. Vì thế lấy 
sô" 70 là chủ phương có gia giảm để đạt hiệu quả.
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Thí clụ 50: Bác Vương 35 tuổi.

Hai bên vai phía lưng bị đau đã trên nửa năm, 
tuy đã tiên hành xoa bóp. ấn huyệt nhúng vẫn 
không khỏi nên đến khám. Thê chất thì còn tốt, 
hoạt động cổ có hạn chó, nên chủ yếu chữa tản hàn 
trừ thấp. Có nhắc là về nhà niệm sô" 5000 phôi hợp 
với tiêm; lần thứ hai thì sửa thành 40ẻ70 cũng phôi 
họp với tiêm nhùng cả hai lần không tốt lắm. Hỏi 
ra mới biết về nhà không niệm. Sau này yêu cầu 
phải niệm thật sự thì bắt đầu có hiệu quả. Sau lại 
sửa thành 50.70 qua 6 lần chữa thì đã khỏi (xem 
tự thuật 50).

Giải thích: 50.70.5

Là quẻ tôn, là gió là dương mộc đe sơ phong 
tản hàn. 7 là quẻ cấn là khớp, là lưng lấy đê đi 
thẳng vào khu bệnh sơ thông cục bộ; 7 lại là chủ 
dương minh vị, chấn thô dương, trừ hàn thấp, 40 là 
sơ đạo khí cơ.

Thí du 51.ể Cháu T ùng 13 tuổi, người nhà ở 
xư ở n g  giầy  da.

Hai đùi cháu nhức đau tới 10 ngày, nhất là về 
đêm CỈÙ nằm ở tư thế nào đều thấy khó chịu. Lập 
sô" cho cháu là 650.30.80 đê khử tà hàn thấp, niệm 
hơn một' ngày thì đã trừ được bệnh. Bắt đầu niệm
650.380 và 60.50.380 gây nôn tê chân đều cảm 
thấy khó chịu nên đã bỏ không dùng. Sau sửa
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thành 650.30.80 thì khỏi (xem tụ thuật 51).
Giải thích: 650.30.80
650 thận dương đê ôn thông kinh của nó. 5 là 

quẻ tôn là đùi, là phong, dùng 5 đê sơ phong' khu 
vực đauẳ 3 là quẻ ly. là tâm. là huyết mạch; lấy 30, 
một là để thông huyết mạch, hai là đê ôn tỷ trừ 
thấp. Bắt đầu niệm 650.380 hoặc 60.50.380 đều 
làm cho chân tê khó chiu; vì bổ tỳ quá nhiều nên 
khí trì không thông thoát. Còn 650.30.80 thì thông' 
bổ có mức độ, mà thông là không đau.

T h í d ụ  52 : B à  Thời 5 0  tuổi, n h â n  viên củ a  viện.

20 năm trước bà đã bị bệnh vi trùng que, có 
ngày đã đau toàn thân, dần dần mắc bệnh huyết, 
áp thấp, thân nhiệt thấp, viêm túi mật, viêm quanh 
vai. Rất khổ sỏ với nhiều bệnh và rất gầy yếu.

Tháng 4/1993 cánh mũi phía trái gần chỗ 
huyệt tứ bạch có nổi lên một cục, lồ mũi thì khô 
nóng, ngày càng đau, dưới cằm thì nối hạch, toàn 
thân bị ê ẩm, đùi trái căng tê đi lại khó khăn, 
quanh mặt thâm tím, môi trên cũng thâm tím và 
bị tê không còn linh hoạt nữa, trong lòng cảm thấy 
rất khó chịu mệt mỏi, đại tiểu tiện không thông, tự 
thấy toàn thân cứng như tấm gỗ, vả có ý nghĩ là 
bệnh nan y không thể chữa khỏi, bà còn rất sợ 
chấn động của xe, không muôn đến khám tại bệnh 
viện. Gần đây nghe nói lại bị ghẻ rất đau. Khi được
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nhìn thảy, liến ghi cho một sô" để niệm là 720.4000. 
dặn bà hãy niệm sô đó, rồi lại tiếp tục đi ra đê 
khám bệnh cho bệnh nhân. Khi bà niệm thấy lỗ 
mũi có hòi nóng toát ra, vai cũng có khí thoát ra. 
Sau đó về nhà tiếp tục niệm thấy tai cũng có tiêng 
kêu xì xì, khi thôi niệm thì cũng hết xì. Khi được 
khám lại và được kiểm tra tỷ mỷ thấy phát hoảng, 
không phải là ẹhẻ mà là một cái nhọt độc. độc khí 
quá lớn. Rồi cho sửa sô" niệm là 820.160.430 để 
thanh nhiệt nhổ độc. Khi bắt đầu niệm thì trong 
mồm cũng đùn ra những bọt trắng đến gần nửa 
tiếng rồi mới hết. Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm 
đi nhiều. Sau khi về nhà mấy ngày chỉ cần bắt đầu 
niệm là nước bọt trắng lại đùn ra và còn đau bụng 
đi ngoài, sau không niệm nữa thì vẫn xuất hiện 
theo chu kỳ là đùn nước bọt trắng và đi đại tiện lỏng; 
đồng thời toàn thân cảm thây nhiều chỗ tà khí toát 
ra, nhất là thượng tiêu. Tiếp tục như vậy khắp người 
lên những nốt cái đỏ cái trắng, khi thì ngứa, khi thì 
cộm lên. Rồi đến một ngày từ mỏm mũi nhổ ra được 
một vật như củ cải, sau đó toàn thân thấy nhẹ nhõm, 
chỉ còn thấy mệt và ấmắ Qua kiểm tra thì khí độc cơ 
bản đã thoát hết. Sau đó sửa sô" là 650.30.820. Sau 
khi niệm vài chục phút cảm thấy toàn thân nóng' 
lên, dần cảm thấy thích ăn, tinh thần chuyên biến 
tốt rồi dần khỏi bệnh và những bệnh đi theo cũng 
dần hết luôn, (xem tự thuật 52).
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Gi a i  thích:  820.160.430
8 là khôn thô. là bụng: 2 là đoài kim, chủ phê. 

chủ khí, đểu có tác dụng làm thông' khí co' của 
bụng; mà thổ sinh kim, có thê bài tiết uất trệ của 
bụng, thông lợi đại tiện, thải ra tà độc, .1 là đại 
tràng, là đầu, thuộc kim; 6 là khảm thuộc thủy, 
nên 160 là kim sinh thủy. Có thể thanh tả đại 
tràng, đứng "đầu” là thoát tà độc; mà 6 là thận, 
chủ thủy, thanh nhiệt, 4 là quẻ chấn chủ can, can 
tàng huyết, chủ sơ tiết, trục độc; 430 là can mộc 
sinh ly hỏa, thanh tả nhiệt của huyết uất còn bố 
ích tâm khí, sơ đạo huyết mạch, lợi toát độc.

650.30.820
650 là ích thận trợ dương; 30 là thông tâm khí, 

ích tâm dương; 8 là khôn thổ, là bụng; 2 là đoài 
kim, chủ phế, phế chủ túc giáng, thông điểu thủy 
đạo, còn 820 là thông điều tiểu đại tiện. Cho nên 
650.30.820 là điều hòa tạng phủ. khử tà dư, để lợi* 
cho sau này. Những dạng như phun nước bọt tiêu 
chảy, mẩn ngứa thoát khí nói như trên, đều là hiện 
tượng thải độc. Đối với 720.4000 là sô" đặt nhầm 
cho là bị ghẻ, nên đã bỏ không dùng đến nữa.

T h ỉ d u  53.Ệ A n h  T ư ơ n g  36  tuôi, cô n g  n h â n  dệt kim.

Sườn phải của anh đã đau đến một nàm, ngày 
càng tăng, có khi có trận đau kịch liệt, bụng dưới 
có lúc khó chịu, tiểu tiện ít và không thông, tiêu
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nhiển lán. Chán đoán là sỏi thận. Cách chừa là vực 
chính t:iẳừ r.à, điểu thông, khí cơ. phá sỏi lợi tiếu. 
Mỏi đẩu cho niệm 070. niệm mấy ngày đau đà 
giảm. Lan thứ hai sửa thành 10.70. Niệm những' 
sổ này đã thải ra những hạt sỏi dạng bột. sang 
ngày thứ hai lại ra hạt sỏi to hơn, hai lần được 
chừng 05 gỂ Đau đã được giảm nhiều. Sau đó lại 
sửa thành 40.720. sau khi niệm thì cờ bản đã thây 
hết đau. Khi thấy tạm Ô11 thì ngừng điều trị. Một 
năm sau đến thăm lại thấy bệnh đã ôn định (xem 
tự thuật 53).

Giải thích: 40.70

7 là quẻ cấn là núi. là đá; 4 là quẻ chân thuộc 
mộc. 40.70 là mộc khắc thổ, lợi cho việc phá sỏi. 7 
lại là dương thổ. chấn khí của hậu thiên, vực chính 
trừ tà. 4 là chủ can điểu đạt khí cơ, lợi cho việc 
thoát sỏi. 2 là chủ phế, chủ tiêu giáng, thông điểu 
thủy đạo. Cho nên 40.720 ngoài việc phá sỏi thoát 
sỏi ra, lợi khí cơ, thông điều, thủy đạo, mà sông' 
lưng là tượng cấn nên 070 là điều thông khí cơ của 
phần lưng, làm giảm đau, trước và sau SC) 7 thêm 
sô 0 là không nóng không lạnh, điều đạt khí cơ làm 
giảm đau. như vậy có ý là "cấp chi trị kỳ tiêu”.

T h í d u  5 4 : A n h  L ý 31 tuổi, là kỹ s ư  th ủy  lơi.

Anh đã đau dạ dày trên 10 năm, 2 - 3 năm lại 
(tây bệnh nặng ra, dạ dày hay đau, anh đã uông
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rất nhiều thtioc dạ dày đểu không đổẾ Một lán anh 
đên khám bệnh, xin dược điều trị hằng tưựng sỏ. 
Bèn được lập 3 nhóm số (lặn là sè chọn một nhỏm 
thích họp để niệm. CùníỊ rất đúng lúc, chiều 11 gay 
hỏm sau lẻn cỡn đau dạ dày anh chọn sô" 70.40 đế 
niệm, thâv dạ dày hết đau. Cứ như vậy sau 3 
tháng hỏi lại bệnh tình của anh. anh trả lời "niệm
70.40, dạ dày từ đó không thây đau nữa, cảm giác 
dễ chịu”. Đây là nhóm sô" gọi là ôn vị tản hàn thư 
can (xem tự thuật 54).

Giải thích: 70.40

7 là quẻ cấn, chủ vị đi thẳng vào chồ bệnh, dạ 
dày là dương minh tinh thuộc dương, vì vậy lấy 7 để 
tuyên trục hàn tà để chấn vị khí; 4 là sơ can lý khí và 
dạ dày. 70.40 là hòa vị sơ can, tả hàn ôn thông'.

T h í d u  5 5 : C h i B iê n  41  t u ổ i l à  n ô n g  d â n .

Chị mắc chứng thèm ngủ đến gần 10 năm, 
ngày càng tăng, thường thấy người mệt mỏi, lưng 
trĩu xuống, lòng bàn tay dễ ra mồ hôi. Qua nhiều 
nơi chữa mà không khỏi, lúc nhẹ, lúc nặng. Kiểm 
tra thấy mặt vàng, lưỡi hơi viêm, mạch hư yếu v.v. 
đó là chứng tâm tỳ lưỡng- hư: bệnh đã lâu tổn hại 
đến tạng cho nên chừa bằng cách bổ thận kiện tỳ, 
ôn thông tâm dương, bình điểu âm dươngẳ Sô" được 
lập là 650.3820. Qua niệm thì cảm thấy người 
thoải mái dễ chịu và chỉ niệm số đó trong mấy
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ngày thì đã thấy bệnlì tình chuyền biên nít nhanh. 
Sau một tháng đến thăm thì được biết bệnh không 
t:ệii phát. Đúng là 10 năm bệnh ngoan cố  mà chỉ vài 
ngày đã khỏi, sinh klií tràn trề (xem tự thuật 55)ễ

Giải thích: 650.3820
650 là bổ ích Can thận, ôn chấn thận dương, 

thận dương thông đạt giả kinh; 3820 là ôn thông 
tâm dương, kiện tỳ ích khí, khí huyết lưu thông, 
lục phủ ngũ tạng cân bằng âm đương tất cả đều sẽ 
mất điẵ Thí dụ này tuy chủ yếu là tâm tỳ lưỡng hư, 
nhưng CỈO bệnh lâu ngày làm tổn hại đến tạng. Lập 
phương án này là có đầy đủ ngũ hành, có phân biệt 
chủ thứ. í îúp cho sinh khắc hữu hóa đê cùng chấn 
"thiên nhân hợp nhất"ề

T h í d u  5 6  : B à  T r ư ơ n g  4 6  tuổi, d â n  t h à n h  p h ô .

Bà mắc một bệnh là: Vòm miệng và lưỡi luôn 
luôn bị co lại. hàm răng luôn bị khí lạnh xâm 
nhập, khí lạnh vào đầy miệng, dạ dày đầy hơi và 
lạnh dạ dày, tứ chi chỉ hơi ấm... Bà đã bị bệnh hai 
năm và không sợ tôn tiền bạc đê chữa trị mà vẫn 
không khỏi. Bà đã thấy chán nán buồn rầu. Kiêm 
tra thấy mặt vàng, lười viêm có rêu, mạch trầm hư, 
giữa rốn như có một cục bằng nắm tay, nếu chườm 
nóng là tan. Bệnh thuộc tỳ vị hư hàn, hàn ngưng vị 
nguyên, tuần kinh chạy lên vòm miệng. Cách chữa 
là phấn chấn thận dương, ôn trung trục hàn.

M ỉ



LY NGỌC SƠN - LY KIẸN DAN

Lập số là MO.820.650. niệm nũiy ngáy (tã ih;ìv 
có hiệu quá. tinh thần người bệnh dà phàn chan. 
Chỉ còn một ít hòi lạnh xâm nhập vào hàm răng, 
nhưng tiêp tục niệm như trên thì vẫn thấy không 
hết, nên đà sửa thành 65()Ể380.720. khi niệm số 
này thì hàn khí đã hết, đồng' thời phối họp với tiêm 
(xem tự thuật 56).

Giải thích: 30.820.650

3 là chủ tim, tim là chủ huyết mạch, 30 lả ôn 
thông dương, thúc đẩy khí huyết thông đạt. 820 là 
kiện tỳ ích khí; 650 là chấn thận dương. Phấn chấn 
tiên thiên, sinh hóa hậu thiên, khí huyết được 
thông đạt khắp thân, hàn tà tự rút.

650.380.720
Bài này là trên cơ sở ôn bổ tỳ thận, rồi trọ' vị 

dương. Hiệu lực về ôn nhiệt của bài này là rất 
mạnh đủ thấy hàn tà ngưng trệ vị nguyên hơi 
nặng, nếu không có lực này thì không thể giải 
quyết điíỢc.

T h í d u  5 7 : B á c  L ư u  5 6  tuổi, là n ô n g  d â n

Bác Lưu đau lưng, đau lan xuống cả sườn đùi 
gần 3 năm nay, đã đến mấy bệnh viện, chẩn đoán 
là chất xương tăng sinh và mãi không khỏi. Đến cả 
bệnh viện chuyên khoa cũng bó tay và còn nói: 
"Cuộc sông sau này của bác khó có thể tự lo liệu 
lấy được" làm người bệnh phải suy nghĩ buồn
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phiền, khỏ sỏ nhiều hơn. Cồủng may có người giói 
thiệu đèn khám. Lán thứ nhất niệm sò’ 10.60; lần 
thứ hai sửa thành 1000.(SO, qua niệm mấy ngày đã 
bắt đầu thấy hiệu quả, có kết hộp với tiêm. Lần 
thứ ba chỉ niệm 1000 hiệu quả thấy càng tốt. Cuối 
cùng lại điều chinh thành 7000.40, hiệu quá cảng 
nhanh hòn. Tiếp tục niệm một sô" ngày thì coi như 
đã khỏi (xem tự thuật 57).

Giải thích: 1000.80

10.60 là sơ chấn đốc, thận nhị kinh. Sửa lên 
1000.90 là ôn chấn mạch đốc, thông điểu cục bộ. 1 
là mạch đốc, 8 là tản hàn; sau tăng thêm 80 như là 
đê giữ lại sự thông đạt quá độ của sức ôn nhiệt, 
sau đó thì cắt 80 đê làm cho lực ôn thông, 1000 vừa 
đủ và chuycr dùng một lực nên hiệu quả cao hơn.

7000.40

7 là quẻ cấn là sông lưng để thông đạt cục bộ, 
ba con sô" 0 là lấy làm lực ôn thông của 7.40 là chủ 
can sơ đạo khí cơ tà bệnh tự mất đi. Bài này chủ yếu 
có liên quan với sơ thông' của nhóm sô" trên. Có một sô" 
bệnh nhân kinh lạc toàn thân bị tắc nghẽn lớn, nhóm 
sô" thường phải điều chỉnh nhiều lần mới dần sơ 
thông được để đạt kết quả. Bài này đầu tiên niệm 
mới đầu chưa thấy gì. phải qua niệm nhiều lần mối 
thấy thoải mái. tiếp tục vừa niệm vừa điều chỉnh.
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Thí dụ 58: Cô Kỳ 28 tu ỏi, Ị à giáo viên.

Thần kinh xiíoằng hông' bén trái cua cô đà bị 
đau 6 - 7 năm. lúc* nặng lúc nhẹ. mỗi lần mệt mỏi 
hoặc rét. am thấp thì đau càng nặng. Lại hay phát 
bệnh vào mùa thu. đau liôn tỊH‘ẽ sinh hoạt rất khỏ 
khăn, Uống thuốc và tiêm nhiều ngày không đỡ. 
Kiêm tra chân tay vẫn nóng, màu lưỡi hơi tôi, 
mạch hư V.V.Ệ. đó là thuộc bệnh hàn tê. Cách chữa là 
ôn kinh tản hàn thông’ lạc trị thông, trừ thấp. Bắt 
đầu cho niệm 7000; 100.70 đều không hiệu quả, và 
sau đó cứ niệm, lại thấy đau hơn. Bả Lý suy nghĩ ít 
phút sửa thành 70. niệm trong 40 phút thì cái đau 
hầu như đã tiêu tan. Lúc đến thì đi từng bước khó 
khăn bây giờ thì đi thắng về nhà (xem tự thuật 58).

Giải thích: 70
7 là quẻ Cấn. là núi, hông thì có hình trái núi 

cho nên lấy 7 đê chữa chân trái, đê thông lạc cho 
đùi trái. Còn 7000 là có sức trừ tà tường đối mạnh, 
vì bệnh lâu năm chính khí đã tổn thương cho nên 
phải dùng hòi mạnh một chút. 100.70 trong đó 2 
con sô" 0 là thiên về âm nên hàn tê tăng thêm âm 
tất nhiên sẽ đau. Còn 70 thiên vể ôn không lớn, 
trong hoạt lực của nó ở dạng trung, vì vậy đê đạt 
đến ôn trung tản hàn thông lạc trị thông.

Thí dụ 59: Bà Tương 40 tuổi, giáo viên tiêu hoc.

Vào một buổi chiều ngày chủ nhật bà dùng dao
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đê bóc vỏ cây do không cắn thận đá chém vào đáu 
gối một nhát rất đau. Ngày hôm sau bà đến khám 
vết thương khoảng chừng nửa tấc đỏ lấy rỉ nuếớc và 
chỉ mới sát trùng qua loa, bèn cho bà niệm sô" 70. 
Mới niệm 4 - 5 lần thì miệng vêt thương nóng rực 
lên có cảm giác ê ẩm như là khép miệng lại, rồi 
dần dần cảm thấy thoải mái. Sau 3 ngày do không 
thấy gì nữa nên đã thôi không niệm. Nhưng không 
đến một ngày sau, miệng vết thương lại chảy nước 
và đau nhức từng trận dần không đi được nữa, lúc 
đó mới biết không phải là vết thương nông mà đã 
có thể vào đến tận xương. Do vậy lại tiếp tục niệm 
70, đau lại giảm. Sau đó cách một ngày đến khám 
thì sửa thành 7000, hiệu quả mạnh hơn, khi niệm 
cảm thấy khí nóng chạy quanh miệng vết thương 
cảm thấv rất là thoải mái, tiếp tục niệm hai ngà}' 
nữa thì thôi. Nhưng mới chưa được nửa ngày vêt 
thương lại khó chịu không duỗi được cẳng chân, 
sau đó lại niệm luôn mấy ngày thì khỏi hắn (xem 
tự thuật 59).

Giải thích: 70
7 là quẻ cấn, là lồi, là khớp, đầu gối giông 

tượng cấn, có thể thông lạc cục bộ, hoạt huyết 
hành khí làm vết thương mau liền miệng. Lực của 
7000 thì lớn lớn 70 nhưng chúng cũng giông nhau 
một điểm; thân người cũng là thân của bát quái
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ngũ hành v i  dụng, bệnh của con n.uuui cũn^' tu'0'im 
ứng bát quái. Dùns; liệu pháp tượng sỏ tức là dã 
ứng dụng' ầm (lương ngũ hành sinh khắc chê hóa 
hợp vói qiuin điểm "thiên chân tương' ứng"ề

Thí dụ 60: cỏ  Vương 23 tuổi, người nhà dôi 
đìa chất.

Có một lần 2 mắt của cô tây đỏ và đau rất khổ 
sở không chịu được, đùng thuốc một ngày không 
khỏi nên đến khám. Xem thấy lưỡi đỏ. mạch 
huyền, mặt đổ, đó là Can thận hỏa thịnh, nhiệt tà 
theo đường kinh lên khoang mắt. Cách chữa là 
thanh nhiệt giáng hỏa. Bảo cô niệm 003, qua niệm 
2 mắt thấy nhẹ. Sau khi về nhà tiếp tục niệm đến 
ngày thứ 2 thì khỏi hoàn toàn. Nhưng khi niệm 
con sô" này làm cho dạ dày rất khó chịu bồn bảo cô 
thôi đừng niệm 003 nữa, dạ dày cũng dần dần 
không còn đau nữa (xem tự thuật 60).

Giải thích: 003
Mắt đau là can đảm hỏa thịnh gây ra. "thực 

tắc tả chi", "ngã sinh tử vi tả”, 3 là ly hỏa là mục; 
là con của chấn mộc. số’ 0 chẵn thiên về âm, đau 
mắt này là tượng hỏa, 003 được lập ]à thủy khác 
hỏa,tử hỏa tả. mầu (can mộc) hỏa cùng có tác dụng 
truy đuối cho đến cùng. Những vì vị nguyên hư 
hàn cho nên bệnh hàn lại dùng mát thì càng gây 
khó chịu.
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Thí dụ Ổ7.ề Bù Vương 66 ttỉ()ẩỊ, công nhân vê hưu.

Tháng' 10 năm nay hà bị cao huyết áp. xớ cứng 
động mạch, đã có di chứng mạch máu nào nhẹ. đục 
thủy tinh thể lả những bệnh hiểm nghèo vây 
quanh bà, tuy đã chừa nhiều mà không khỏi khiên 
tâm tính bà xấu đi. dễ cáu gắt..Ệ Mới đầu đến chữa 
tượng sô" bà còn hoài nghi, bà chỉ muôn chữa bằng 
tiêm châm. Nhưng sau đó bà chủ động yêu cầu 
chữa theo tượng số. lập số  cho bà là 260 đê bổ thận 
ích khí, tư âm tiềm dương. Qua thử nghiệm thì 
không cảm thây gì cả, bảo bà cứ tiếp tục niệm. 
Niệm một ngày thì bệnh tình đã chuyên biến. Qua 
ba tháng sau bệnh đã thấy chuyển biến rõ rệt, thê 
chất đã tốt lên, tinh lực dồi dào. Mỗi khi thấy khó 
chịu thì niệm vài lần lại yên ổn; mỗi khi thấy cáu 
giận thì cũng niệm một sô" lần là bình can (xem tự 
thuật 61).

Giải thích: 260
Bài này là đoài kim 2 sinh khảm thủy 6 là đê 

bổ thận ích khí. Can thận lại cùng nguồn, tức bổ 
thận thì ích Can, các hiện tượng do khí ô âm hư 
dương cang sẽ dần giảm đi.

260 ỏ đây có hiệu quả bổ thận ích khí, vì thế do 
khí hư âm ô dẫn đến cao huyết áp hoặc thấp huyết 
áp thì đều thu được kết quả vì cơ lý dẫn đến bệnh 
là giông nhau.
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Thí du 62: Cô Vương 27 tuổi, Hỏng dân.

Cứ mồi lan đến mùa thu íĩặt. do lao động mệt 
nhọc, cái đau lưng cưa cô dần dẩn chạy xuống đùi 
trái, đau mài không khỏi, khó khăn trong sinh 
hoạt, được giới thiệu đến khám bệnh. Đầu tiên 
được chẩn đoán là đau thần kinh tọa, là thông tê. 
vẫn là tà của hàn thấp xâm nhập vào lưng và đùi 
trái, cản trở mạch lạc bất thông tắc thông nên 
chữa theo tản hàn trừ thấp, thông lạc trị thông.

Bài niệm là 70.20. Khi bắt đầu niệm thì thấy 
có giảm. Lúc đó là trời sắp tối nên bảo cô về tiếp 
tục niệm. Ngay đêm đó thấy dễ chịu, sang ngày 
thứ ba trở thành bình thường, đồng thời có phôi 
hợp với châm cứu. Do bận mùa màng nên thôi 
không chữa nữa. Nhưng sau đó mấy ngày lại đến 
khám nói là lại đau. Qua hỏi mới biết CỈO nghi ngờ 
liệu pháp tượng sô" nên ngừng niệm. Nên lại bảo cô 
tiếp tục về nhà niệmễ Sau đó ngoài 20 ngày lại 
thấy cô đến khám, và nói rằng niệm thì thấy bên 
trái khỏi nhưng nó lại đau sang bên phải, cô tiếp 
tục niệm 70.20 thì thấy đùi trái đau không giảm. 
Vì thế bài niệm được sửa là 010.80. mới niệm hơn 
10 phút thì đau đã giảm, tiếp tục niệm thì khỏi 
ngay trong ngày hôm đó (xem tự thuật 62).

Giải thích: 70.20

7 là quẻ cấn là núi, là chân trái, lấy 7 để đi
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tháng vào klui đau. sò đạo khí cơ. trục tà. 7 lại là 
dương minh vị. chấn dương thổ. trục hàm thấp: 2 
là tuyên đạo khí cơ, thông tắc bất thống.

010ế80
1 là quẻ hàn, là chân phải đi thắng vào cục bộ. 

sơ đạo khí cơ. quẻ càn lại là gốc của dương, thông 
mạch đốc, ôn thông' giả dương, 80 là ôn tỳ tản hàn 
tảo thấp.

Thỉ du 63: Cô L iền  22 tuổi, là hoc sinh.

Một lần nhảy dây, chẳng may cô bị trẹo lưng, 
uống thuốc mấy ngày không khỏi mới đến khám. 
Mới đầu cho niệm phẩn lừng thì thấy có nhẹ đi, 
sau sửa thành 6000, niệm trên 10 phút thì hết đau 
(xem tự thuật 63).

Giải thích 6000
6 là thông thận, thận là phủ của lườn. Bệnh 

này không thuộc thể âm hư, 600 thông mà thiên về 
âm thì không hợp với bài này. 6000 là ôn thông 
kinh lạc trị thông.

Thí dụ  64.ể Cô Mỹ 21 tuổi, là học sinh.

Có một đêm, lưng đau không dứt cô không 
dám hoạt động, hô hấp khó khăn Ngảy thứ hai vội 
đi bệnh viện cấp cứu, bó thuốc không thây kết quả 
mới đến khám. Kiểm tra thấy cục bộ không có gì 
thay đổi. Trước hết cho niệm sô" 60, thây đầu khó

M I
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chịu: sau sửa thành B000 mỏi thấy dề chịu, cơn 
đau giam nhiều, muôn đê chữa nhanh hơn thì phai 
niệm. 6000.20 chủ yếu là ôn thận thông lạc, nó thuộc 
về phần lưng bị'ứ trệ hàn tà (xem tự thuật 64).

Giải thịch: 6000.20
6 là chủ thận, thận là phủ của lườn, lấy 6 phấn 

chấn thận khí, 2 là quẻ đoài, chủ phế, điều khiển 
khí cơ lấy để tuyên đạo khí cơằ Phối hợp 2 nguyên 
trước và sau (6000.20) là ôn thận thông lạc, tuyên 
đạo khí cơ, thông tắc bất thông. Lực ôn thông của 
60 không đủ, ngược lại giúp cho tà khí đi lên đầu 
gây ra khó chịu. Hai thí dụ về đau lưng ỏ bên trên, 
đều dùng ôn thông phủ sưòn, nên cùng lấy là 6000.

Thí clụ 65: Chị T rương 32 tuổi, công nhân dệt

Đùi trái của chị đã đau hai năm, đi bệnh viện 
khám thì cho là đau thần kinh tọa. Khi đau thì 
không đi lại được, sinh hoạt cá nhân cũng khó 
khăn, đã qua nhiều bệnh -viện nhưng không chữa 
khỏi. Khi khám thấy mặt vàng, tinh thần mệt mỏi, 
mạch trầm và chậm, cạnh lưỡi có vết răng, thực 
chất là hàn tà xâm nhập gây nên bệnhể Cách chữa 
là ôn kinh tản hàn, sơ đạo khí cơ.

Bài niệm là 7000.20, trước tiên là niệm 7000, 
thấy cục bộ dễ chịu, sau đó sửa niệm thành 
7000.20, niệm chừng 30 phút, thì hai chân đểu 
không còn đau. Bảo về niệm thêm mấy ngày để
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thông kinh lạo, trục hà-.n đuổi tà. Sau đó đến thăm 
thì đã khỏi (xem tự thuật 65).

Giải thích: 7000.20

7 là qưế cấn. là lồi, là khớp, là chân trái, là 
chứng khí huyêt không thông, lấy 7000 đi thang 
vào chỗ bệnh, ôn thông khí huyết; 2 là đoài kim, 20 
là sơ tản uất trệ cục bộ.

7000 còn là ôn thông khí huyết, bệnh lâu thì ứ 
nhiều, lực của nó không đủ nên không trục được tà, 
ngược lại tà sẽ chạy ngược lên đầu gây ra khó chịu.

Thí dụ 66: Bà Lý 51 tuôi, là nông dân.

Cách đây 7 - 8 năm, bà bị phong thấp toàn 
thân, lúc nhẹ lúc nặng, thể chất giảm dần, sau đó kế 
phát kinh nguyệt không đều, viêm loét cổ tử cung, 
viêm niệu đạo, dạ dày V.VỂ.. chữa nhiều mà không 
khỏi, bệnh càng nặng dần, 10 năm nay không thể 
tham gia lao động thể lực được nữa, rất khổ sở. Nó là 
loại bệnh ngoan cô" đã làm tổn thương chính khí. 
Cách chữa là vực chính trừ tà và điểu chỉnh dần.

Sô" được lập là 20.650.380, đây là bài cơ sơ có 
thể gia giảm điều trị. Vì kinh lạc bị tắc nhiều nên 
mới đầu niệm vài lần cảm thấy khó chịu. Nhưng 
qua vài lần điều chỉnh lại thấy dễ chịu, muôn àn 
uống, thê lực tăng dần đã trừ được bệnh trước đây 
chỉ thích nằm. Qua mây tháng điểu trị bệnh tình
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đã giảm nhiều. Vì đúng vào' mùa thu hoạch bận 
nên về nhà tiếp tục niệm. Sinh lực đà dồi dào hơn 
ít thấy mệt mỏiễ Mỗi lần lao động mệt thì lại tương 
niệm vài lần là đỡ mệt; khi thấy trên người không 
thoải mái niệm vài lần thấy hết ngay. Trước đây 
chuyên phải ngủ trên giường bếp lò đắp chăn lông 
vũ mà vẫn thấy lạnh thấu xương, nhất là 3 - 4 giờ 
sáng toàn thân vừa lạnh, vừa đau, chỉ còn cách dậy 
hoạt độngẽ Còn nay thì sáng sớm tinh sương không 
những chỉ ấm mà rất dễ chịu, dưới chân đã thấy ra 
mồ hôi, hiện tượng này tôi chưa từng thấy bao giờ 
(xem tự thuật 66) Ể

Giải thích: 20.650.380

2 là chủ phế chủ khí, khí hành huyết hành, 
650 là ôn thận ích can, tư âm tề dương, giỏi về đuổi 
âm tà. 380 là ôn tỳ, chấn tỳ dương, trợ tinh hóa. 
Tiên thiên tề hậu thiên, "chính khí nội tồn, tà bất 
khả can". Tà bệnh giảm dần.

Thí du 67: Anh Đào 30 tuổi, giảng  viên của Viện.

Trong tháng 10 năm 1993, khi anh đi xe trên 
đường đột nhiên đau dạ dày, tức hơi, quay người 
không được, hô hấp như bị nghẹn, cái đau quái lạ 
rất khó chịu, buộc phải quay về đi khám. Kiểm tra 
thấy khí trệ ở bên ngực trái, bệnh này thuộc về loại 
khó cử động, can khí đã đọng tại sườn trái. Mà vì
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can khí uất trệ, mộc uất thừa thổ, nên đau dạ dày. 
Lệnh cho niệm sô 4000, nửa ngày sau là khỏi (xem 
tự thuật 67).

Giải thích: 4000

4 là quẻ chấn, là sườn trái, là Can. Can chủ so' 
tiết, cho nên 4000 là giải nhanh khí trệ ỏ sườn trái. 
Vì can khí sơ thì vị khí sẽ giảm, cho nên đau dạ 
dày cũng tự mất đi.

Thí dụ  68: Cô Kim 29 tuổi, là nông dân.

Từ mùa xuân năm 1992, cô bị đau một đốt 
sông lưng, mỗi lần lao động thì càng đau. Đã qua 
kiểm tra tại mấy bệnh viện đều không giải quyết 
được gì. Bệnh tình ngày càng nặng thêm, và dần 
dần không làm được việc nhà nữa, cứ động làm là 
đau ghề gớm buộc phải nghỉ, chữa nhiều nơi không 
khỏi, trong lòng cảm thấy nóng ruột. Nơi đau là 
đốt sông sô" 10 ở sau ngực, nó không đỏ cũng không 
sưng, chân tay thì vẫn ấm, sắc mặt hơi tái, lưỡi hơi 
thâm, mạch trầm. Nó thuộc bệnh hàn tà ngưng trì 
cục bộ. Nên chữa là ôn thận thông lạc. Mới đầu cho 
niệm 160 phối hợp với tiêm chính. Sau sửa thành 
sô" 60. Thấy cục bộ đã nhẹ đi và thoải mái. Niệm 
trong một ngày, và 3 lần điều trị thì bệnh đã hết 
(xem tự thuật 68).

Giải thích: 80

XLỉỄấl



LÝ NGỌC SƠN - LÝ KIỆN DÂN

60 là 1)0 quá dư. thông' hất cộp. là đê sơ bộ 
chấn mạch đốc. ôn thận dương, 60 là thông thận 
khí. ôn thận bổ dương, phôi hợp 2 cái hợp lực bó 
dương thông lạc. đuổi hàn tà nhanh.

Thí dụ 69: Bà Vương 70 tuổi, là nông dân.

Bà bị viêm mũi đã hơn 30 năm, mỗi lần lao 
động hoặc cảm cúm, không dám sờ tới chồ đau. 
cảm thấy ngây ngất đau đầu; đặc biệt gần đây có 
khó khăn về kinh tế, không được chữa trị nên bệnh 
càng nặng thêm. Một hôm người hàng xóm đưa bà 
đi khám, cho niệm sô" 70; 720; 60. Qua niệm thấy 
có hiệu quả, nhất là 60 càng hiệu quả. Khi mới đến 
khám thì khônẹ dám sờ đến chỗ đau, qua niệm 
trên dưới 30 phút thì cái đau đã tiêu tán. Sau này 
bà tiếp tục niệm để củng cô" và tăng cưòng thế chất 
ngay cả đến bệnh hoa mắt của người già, không 
cần uống thuốc cùng thấy khỏi (xem tự thuật 69).

Giải thích: 720

7 là thông dương minh kinh, nó chạy lên mũi 
và chạy vào trong mắt và hội giao với kinh bàng 
quang. Lấy 7 là tuần kinh thủ huyệt; 2 là chủ phế, 
mũi là quyết của phế, cho nên lấy 2 đế tuyên thông 
phế khí. Cho nên 70; 720 đều đạt hiệu quả.

60

6 là quẻ khảm, chủ thận, ôn thông thận dương.
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Thận là phủ của sườn, mạch đốc thì (ti theo sông 
lũng, nôn thận (lương là ôn chấn mạch đốc cho tối 
chỗ đau. vì thế 60 đà gây hiệu quáế Mà 60 còn có 
tác dụng bổ thận sáng mắtẵ

Thỉ du 70: cỏ  Hà 26 tuổi, là công nhân lắp ráp ỏ tỏ

Sau khi sinh 110 được, nửa năm, cô mắc bệnh 
tim đập thất thường, ngày có đến mấy trậnệ Mỗi 
khi lao động hoặc lúc đói, căng tháng, tim lại bát 
đầu đập liên hồi, toàn thân mệt mỏi. tinh thần bải 
hoải, thấy đói không chịu được v.v.ễ. cô rơi vào-tình 
trạng mất tinh thần, ngây ngô, gày còm khổ sở. 
Khám thấy mặt tái nhợt, lưỡi hơi bị viêm, có rêu. 
mạch hư nhỏ. Thuộc bệnh hậu sản thiếu được bồi 
dường, tổn tỳ thận, tâm dương bất tuyên. Nên cho 
chừa theo bồi bản cô" nguyên, ôn thông tâm dương.

- Cho niệm sổ* 40.30.70. Niệm chừng vài chục 
phút, tim đập đã ổn định hơn, người thấy dễ chịu, 
niệm vài ngày sau là khỏi (xem tự thuật 70).

Giải thích: 40.30.70
4 là chủ can, can tàng huyết, chủ sơ tiết, can 

mộc sinh tâm hỏa, ích tâm huyết; 30 là phấn chân 
co' tim để thông tâm dương; 70 là phấn chấn dương 
thổ. để bồi thổ cố  nguyên.

Thí dụ  7l.ẳ Bà T rư ơ n g  53 tuổi, là n h ả n  viên  
kh í tượng.

Từ mùa thu năm 1992 trở lại đây hai khớp gối
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của bà bị đau. đà đi chửa nhưng bệnh càng' nặng 
thêm. Tuy đường sá xa xôi nhưng vẫn cô đến khám 
bệnh. Điều trị bằng một mà tượng sô phôi hợp với 
nhĩ áp liên tục chữa trên 3 tháng, bệnh tình dần 
chuyển biến tốt, không những thế tóc bạc còn đen 
trở lại, da dẻ cũng mịn màng, các móng chân móng 
tay mềm ra, sinh khí tăng dần. Nay cơ bản đã 
khỏi, còn niệm để củng cô" tăng cường sức khỏe. Cơ 
sở tưởng niệm là 720.650ữ380.

Giải thích: 720.650.380

7 là quẻ cấn, là núi, là khớp nên lấy 7 để tác 
động thẳng đến chỗ đau, 2 là sơ giải cục bộ, 720 
đặt ở đầu nhóm để tác động vào 2 khớp gốì, 650 là 
chấn thận dương, ôn thông giả kinh, 380 ôn tỳ, táo 
thấp. Cho nên ôn bố dương của tỳ thận làm cho 
hàn thấp tự mất đi.

Nếu đặt sô' hợp lý, thì dù đặt mấy nguyên, đều 
có thê vận hóa ngũ hành vào chỗ đau khiến âm 
dương cân bằng.

Thí du 72ẳ’ Anh Vương 26 tuổi, khảo sát ảia chất.

Do hoàn cảnh công tác phần lớn anh ở những 
nơi nhiều âm tà. Mấy năm lại đây tà hàn thấp đã 
xâm nhập vào người, có khi gây nên đau. Mấy lần 
đau đành phải nằm nghỉ ngời, ban đêm ngủ không 
yên giấcể Ngày hôm sau anh đến khám, cho niệm
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20.600. niệm (Tưọắ(‘ mây chục phút có cảm giác như 
kiến bò ỏ lững, rất thoải mái, sau đó lưng đau khỏi, 
ngay trong ngày đã khỏi hắn (xem tự thuật 72).

Giải thích: 20.600
2 là đoài kim, chủ phế, chủ khí, chủ túc giáng, 

đẩy tà xuống dưới, 6 là quẻ khảm, chủ thận phủ, 
phấn chấn thận khí, trục tà thông lao. Bệnh nhân 
là ở thể âm hư, dễ bốc hỏa cho nên sau 6 thêm hai 
con sô" 0 để đề phòng riêng.

Thí dụ  73: Cô Vương 32 tuổi, là g iả n g  viên.

Mấy ngày vừa rồi cô bị váng đầu, chồng thì đi 
học tập ở nước ngoài, con cái không người trông 
nom, trong ngưòi cảm thấy nóng ruột, tự mình 
phải lo ăn uống bồi dưỡng nhưng cũng không đâu 
vào đâu. Sau khi kiểm tra thấy huyết áp hơi thấp, 
ngưòi gày yếu, dạ dày không tốt, mặt vàng, mạch 
hưẽ Đó là bệnh tỳ thận bất túc. Nên chữa là bổ ích 
tỳ thận và cho niệm 260, dần cảm thấy thoải mái, 
niệm mấy ngày là khỏi hẳn (xem tự thuật 73).

Giải thích: 260
2 là đoài kim, chủ khí, 6 là khảm thủy, chủ 

thận, 260 là kim sinh thủy, bổ thận ích khí. Tiên 
thiên được bổ, tề dưõng hậu thiên, bệnh váng đầu 
tự hết.
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Thí dụ 74: B ác Triệu 45 tuổi, người nóng thôn.

Tháng 11 năm 1993 dần vợ đến khám. Bác sĩ 
viết sô' mật mã cho vọ. khi vọ đang niệm, bác tự 
nhiên rất vui sướng nói: "Ngực trái của tôi đau đã 
trên nửa tháng nay vừa nhìn thấy số  mật mã 380 
trong tay vọ' tôi thì ngực tôi đã hết đau rồi" (xem tự 
thuật 74) .

Giải thích: 380

380 có tác dụng kiện tỳ. Hàn trệ ở ngực trái, 
đắc ôn, tắc sơ. đau đã tiêu tán. Hiệu lực của 380 ôn 
trung là rất mạnh, nó chấn mạnh hậu thiên, lực 
trục hàn tà; nên đã khỏi nhanh tuy nhiên cũng 
hiếm thấy.

Thí du 75: Em  Cao 17 tuổi, là hoc sinh.

Tháng 10 năm 1993 ỏ mắt trái củẩ' em lên một 
nhọt bọc, sưng cả một bên mặt, đau giật, ảnh 
hưởng đến học tập nên đến khámẻ Bà đã cho thay
3 lần uống thuốc, đồng thời cho uống thuốc giải độc 
vẫn không khỏi mà có chiều hướng nặng thêmẽ Khi 
đó bà cho niệm sô" 2000, niệm được vài chục phút 
đã cảm thấy nhẹ nhàng. Đợi đến cuối ngày thay 
thuốc thì thấy một cục mủ to bằng hạt đỗ thoát ra 
tự nhiên từ cái nhọt, mặt đà hết sưng và nhọt thì 
bình phục (xem tự thuật 75).

Giải thích: 2000
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2 là đoài kim. chủ phế. phế chủ tuyên phát, 
ngoại họp bì mao. làm chấn ]ệ khí, sù thong lạc 
mạch cục bộ. trục tà ra ngoài. Mà tỳ thổ chủ coể 
bắp, đoài kim 2 là con của tỷ thổ’Ệ lực của 2000 là 
lớn có thể thải các tà độc của da thoát ra ngoài nên 
mau khỏiể

Thí dụ 7ổẾ* Bà Nhiếp 44 tiiôi, người trạm mảy kéo.

Hai khớp gối của bà đã sưng trên nửa năm đi 
lại rất khó khăn, chữa nhiều nơi không khỏi tới 
mức gần đây không còn làm được gì nữa. Trong 
lòng rất khố sơ; qua giới thiệu đã dùng xe đẩy đến 
khám thử. Kiểm tra thấy khớp gối sưng to, màu 
sắc không có gì khác lạ, chỉ thấy đau đớn vô cùng, 
không dám sò’ vào chỗ đau. Mặt thì vàng, tinh thần 
bạc nhược, sợ lạnh, tứ chi lạnh, lưỡi viêm, mạch 
trầm hư v.v..ẵ Chẩn đoán là tê thấp nên chữa bằng 
ôn thận thông dương, kiện tỳ táo thấp.

Điều trị bằng số 650 phối hợp với khiêu trị 
(châm thích). Sau 3 lần chữa đã thấy có biến 
chuyên, tinh thần đã phấn khởi. Sau đó càng chữa 
càng tốt lên, đã lo liệu được việc nhà, tự mình đến 
khám. Sau sửa lại sô" niệm là 1000.7000 thì hiệu 
quả càng tốt, qua một sô' ngày thì khỏi han (xem tự 
thuật 76).

Giải thích: 650

650 là ôn bổ thận dương. 6 là quẻ khảm chủ
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thận, thông thận khí. 5 là đương mộc mà Can thận 
cùng nguồn nên dùng' đê trợ ôn chấn thận dương, 
nên 650 là ôn thông giá kinhỂ

1. là quẻ càn. càn là gốc của dương, thông 
mạch đốc, mạch đốc thông nhiếp giả dương, trừ âm 
tà. 7 là ôn chấn thố dương, táo thấp tiêu sưng, hai 
đầu gối là tượng trưng của cấn, lấy 7 thông đạt cục 
bộ. Nên 1000.7000 là ôn dương hóa thấp.

Thỉ dụ  77: B à Vương 64 tuôi, ở xưởng giầy da.

Bà đã bị bệnh mấy lần điều trị tượng sô" và 
châm cứu gần như đã khỏi. Nhưng sau có một hôm 
do ngã, bị thương, cổ và sườn trái không thể quay 
được rất khó chịu nên đến khám. Nhìn mặt bà tái 
mét, bộ dạng thì đau khổ, mới đầu cho niệm 820.50, 
cổ tuy có đỡ nhưng vẫn rất khó chịu nên thay bằng
820.40, thầy khí ôn nhiệt lập tức chạy quanh khắp 
người rất thoải mái và dần dần khỏi hẳn, ngay cả 
bệnh cũ cũng đỡ hẳn (xem tự thuật 77).

Giải thích: 820.40

8 là quẻ khôn, chủ tỳ. tỳ chủ cơ bắp lấy để giải 
cơ, giảm đau; 2 là quẻ đoài, chủ khí, là sườn phải, 
vai phải để tuyên thông cục bộ. 820 là thổ sinh kim 
đế tà trì cho tỳ thố cơ bắp. 4 là chủ can, can là chủ 
sơ tiết, cho nên 820.40 cùng so' giải cục bộ hoạt

1000 .7000
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huyết chông đau. Người bệnh lại là thể âm hư, 5 
thuộc dương mộc, thiên vể dương có khuynh hướng 
tổn thương âm. vì thế 820.50 cảm thấy khó chịu.

Thí dụ 78: A nh Cách 30 tuổi, là g iả n g  viên.

Đau dạ dầy trên 3 năm. tuy đã chữa nhưng 
không khỏi. Có một lần vừa đau dạ dày lại thêm 
choáng váng hoa mắt, khó chịu, mặt đỏ v.v... Qua 
kiểm tra thấy huyết áp cao. Trong lòng thì buồn 
bực muôn dùng ngoại khí công đê chữa, nhưng đi 
tìm thầy hai ngày không gặp. Đành đến đây khám. 
Kiểm tra thấy mặt đỏ miệng đắng, trong lòng thấy 
buồn phiền v.v... thực ra đó là hiện tượng can 
dương thượng cang. Cho đây là tỳ vị hư nhược và 
cho niệm số” 70ẵ40 để thư can hòa vị, thăng thanh 
giáng trọc. Qua niệm đến ngày thứ hai thì huyết 
áp bình thường. Tiếp tục niệm thì dạ dày cũng hết 
đau (xem tự thuật 78).

Giải thích: 70.40

7 là quẻ cấn, chủ vị chấn vận vị khí; 4 là chủ 
can, chủ sơ tiết. 70 40 là hợp lự để cùng vận hóa vị 
khí, thăng thanh giáng trọc làm bệnh tự bình ổnễ

Thí dụ 79: Bà Tống 65 tuối, ở s ở  thủy lợi.

Bà đau một bên đầu đã nhiều năm, ngày càng 
nặng thêm, đến mùa hè ừăm nay thì rất nghiêm 
trọng, cảm thấy khó chịu, nhức đầu, căng mắt, đến
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mức gần đây không tự lo liệu được sinh ho*ẵU. uônj>' 
nhiều thuôc vẫn không khỏi. Kiếm tra thảy lưỡi 
hơi dỏ. có rêu. mạch nhỏ... Đảy là lao lực tích lũy 
nhiều năm, cạn thận ô hao, não tủy bất túc. hỏa 
cbạv lên đầu mà gây nên bệnh. Nên chữa theo 
cách bồi bản cố  nguyên. Cho sô" mật mã là 260, 
niệm trên 10 phút, thấy đầu thư giãn, thân người 
mát mẻế Yêu cầu tiếp tục vê nhà niệm, sau 20 ngày 
bệnh đã khỏi han (xem tự thuật 79).

Giải thích: 260
6 là chủ thận mà Can thận đồng nguồn; 2 là 

chủ khí làm ích khí, tuyên đạo khí cơ. Cho nên 
260 là bổ ích Can thận, thông đạt khí cơ. Can 
thận được bổ, thăng giáng có trật tự, nên bệnh 
đă bình thường.

Thí du 80: Bà K húc 63 tuổi, người của Viên.

Ba năm trước bà bị trẹo mát cá ngoài chân bên 
phải, di chứng là bệnh đau đùi, nhất là hông, mắt 
cá ngoài, mỗi khi bị lạnh, lao động mệt là lại tái 
phát. Hai tháng trước đây bà lại ngã bệnh bị 
thương bên đùi phải, rất đau, khó đi lại, đã nhiều 
lần đến các bệnh viện uống thuốc, tiêm đều không 
khỏi, ngày càng nặng thêm, không tự lo liệu được 
nữa. Đến khám thấy chồ đau không đỏ không 
sưng, mặt vàng, sợ lạnh, chân tay lạnh, mạch trầm 
nhỏ. lười tối có rêuắ Đó là bệnh hàn thấp thừa hư
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xâm nhập, trì trệ kinh liềK\ lại thêm bị thừo'ngễ nôn 
khí huvết càng bị ứ đọng, bệnh cũ cộng bệnh mới 
càng gáy đau đớn. Chừa thoo ôn kinh tán hàn. 
hoạt huyết trừ ứ là chủ yếuề

Cho niệm số’ 720.60.430 là phôi hợp với nhĩ áp 
(ấn huyệt tai). Niệm được vài chục phút, đã cảm 
thây nhẹ nhàngễ Tiếp tục niệm trên 40 phút nữa là 
bà đã có thể đi chậm được rồi, đau cũng giảm. Qua
4 lần chữa trong tuần bà đã‘có thế làm được một sô" 
việc trong nhà (xem tự thuật 80).

Giải thích: 720.60.430

7 là khớp là lồi, hông cũng lồi, 7 còn chủ dương 
thố; 2 là chủ chấn khí làm hoạt huyết hành khí. 
Cho nên 720 là ôn thông cục bộ, để tuyên tiết uất 
trì cục bộ, tản hàn trừ tà; 3 là chủ tâm, chủ huyêt 
mạch đê đẩy huyết hành tới mạch đạo, 430 là chấn 
mẫu sinh ly tử, là tử tả mẫu, để bài tiết các ứ đọng 
trong mắt cá chân. Nhất là 60 thông thận khí, kích 
động khí trong kinh, là nguồn của âm dương. Cho 
nên 720.60.430 là dùng để trị bệnh đó.

Thí du 81: B ác Phó 65 tuổi, là công nhăn.

Bác bị đau sườn phải đã 5 ngày mới đến khám, 
đau dần nặng lên nhưng vẫn đi được, bị ho, thở 
khó và đau. Đó là thuộc bệnh khi cử động thì bất 
lợi, khí cơ bị tắc bị ứ trệ ở bên sườn phải.

Cách chữa chủ yếu là sơ thông khí trệ cục bộ.

M
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•Cho niệm nhóm số  430.820 niệm trên 10 phút thấy 
đo nhưng cũng chưa rõ ràng. Cho sửa thành
430.80 thì thấy đo rõ rệt. Niệm trong 2 ngày thì 
khỏi hẳn (xem tự thuật 81).

Giải thích: 430.80

4 là quẻ chấn, chủ can, chủ sơ tiết; có thể bài 
tiết các uất trệ của nó, mà sưòn thì lại chạy theo 
đường can kinhằ Cho nên 430 có thể sơ tiết khí uất 
trệ của sưòn. 80 là thông khí uất bị trì trệ, được ôn 
thì dễ tán, cho nên 430.80 ôn thông khí trệ cục bộ, 
2 tuy có thể tuyên đạo khí cơ mà còn có lực ích khí 
trệ thì tuyên sơ không được bểề Cho nên 430.80 có 
ưu điểm hơn 430.820.

Thí dụ 82: Bà Trương 46 tuổi, là nông dân.

Bà đã bị viêm giác mạc trên một năm, mắt vừa 
đỏ vừa đau không mở được, đến cả các khoang mắt 
cũng đều đau nhức. Khi đau đứng ngồi không yên, 
khổ không chịu nổi. Kiểm tra thì lưỡi có rêu vàng, 
ít nước bọt, mạch huyền nhỏ, có khi thấy buồn bực, 
miệng đắng. Đó là chứng can thận âm ô, hư hỏa 
nội trì đã lên khóe mắt. Cách chữa là tư thủy hàm 
mộc, tịch hỏa minh mục.

Mã sô" lấy là 260ỗ50 để tư âm thanh can trừ 
phiền. Qua niệm đã thấy có hiệu quả. Trên cơ sở 
mã sô" đó có gia giảm điều trị 5 lần thì thấy dần 
dần giảm đau. Tiếp tục sửa thành 2000 thì càng
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thấy có hiệu quả rõ hơn. Tiếp tục niệm mấy ngày 
về co' bản đã chữa khỏiể Nhưng sau đó lại đi đái 
đau không thông, đái nhiều và bụng đau như dao 
đâm. Lại sửa thành 2000.30 để thanh thấp nhiệt 
bàng quang, thanh tâm giáng hỏa. Niệm trong 
một ngày là khỏi, tiếp tục niệm một sô" ngày nữa, 
bệnh hầu như khỏi hẳn (xem tự thuật 82).

Giải thích: 260.50

6 là thông thận tư âm. 260 đoài kim sinh khảm 
thủy, lấy 2 để tả trợ thận khí; 00 là ích Can, thanh 
Can. Hợp lực của 2 nguyên trước và sau để cùng tư 
thủy hàm mộc có hiệu quả bình giáng can hỏa.

2000
2 là quẻ đoài, chủ phế, thông điều thủy đạo, 

chủ túc giáng, lực giáng hỏa tà, 2000 thấy có hiệu 
quả rõ hơn. Nó cũng trên cơ sở của mã sô" 260.50 là 
ích thận thanh can.

2000.30

30 là ích tâm trừ phiền; 3 là quẻ ly chủ tâm; 
mà tâm với tiểu tràng cùng biểu lý với nhau. Mà 2 
chủ phế, "phế là thượng nguồn của thuỷ", do phế khí 
túc giáng khiến cho thủy đạo thông điều mà chạy 
xuống bàng quang. Cho nên 2000.30 hiệp lực mà 
thanh nhiệt cho bàng quang, thanh tâm giáng hỏa.
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Thí du 83: Bá D ương 60 tuôi, người thị trấn.

Bà đã váng đáu đau đầu trẽn 2 nã ỉ n,  thường có 
cảm giác đầu nhu' có cái gì lồi ra ngoài. Nêu xem 
sách thảy khó chịu ngay; toàn thân thì vô lực đi 
đường thì loạng choạng không thê một mình ra 
ngoài, cộng thêm với buồn bực mất ngủ, tắc mũi, 
tiêu hóa không tốt, 7 - 8 ngày mới đi đại tiện một 
lần. Tuy đã chữa nhiều nơi nhưng vần không giải 
thoát được cái khổ này. Khi kiểm tra mặt đỏ, nhất 
là lưỡng quyền. Có khi họng khô miệng đắng, môi 
khô tím đỏ, đầu lưỡi đỏ, mạch huyền nhỏ... Nó 
thuộc bệnh can thận âm hư, hư hỏa thượng ưu, 
làm tắc thanh quản. Là Can thận thì âm ô, tạng 
phủ mất đi bộ dưỡng khiến đại tiện khô, tắc mũi, 
tâm phiền mất ngủ v.v... Cách chữa là tư âm giáng 
hỏa. Do tà bệnh thâm phục (chui sâu), cộng với 
tinh thần bạc nhược, kinh lạc bị trì trệ quá lớn, 
nên cho niệm thử không có kết quả, sau một thời 
gian suy nghĩ cho niệm sô" 0, và dặn mỗi lần niệm 
một vài lần thì thôiẵ Cứ như thế không đến một 
tuần thì dầu đã cảm thấy thoải mái, đỡ mất ngủ, 
đại tiện dần trở lại bình thường, cho thấy được 
chân khí kinh lạc. Cho nên sửa thành 60.50. Qua 
thòi gian niệm thì không cần người giúp đỡ mà tự 
mình đến khám bệnh. Sau này sửa thành 002, 
không những đẩu thoải mái mà chân tay thấy có 
sức lực, sắc mặt đã khá hơn. .Sau khi niệm 430
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thấy kết quả hơn, phần đầu có cảm giác có rất 
nhiều vật gì rơi xụống, cám thấy nhẹ nhàng, đầu 
óc thoải mái, đã có thê xem được sách. Sau ngoài 
20 ngày thì bệnh đã tiêu tan (xem tự thuật 83).

Giải thích: 60.50

Nói chung là làm tăng hiệu lực mật mã tượng 
sô". Nếu dùng đơn độc, thường chỉ giúp cho phấn 
chấn sinh khí. Nhưng phải nhận rõ tính chất của sô" 
lẻ, (áp dụng biện chứng). 60.50 là bình bổ can thận.

002
2 là quẻ đoài, chủ phế, phế chủ khí, điều khiển 

khí cơ, chủ tiêu giáng, mà 00 là thiên về âm nếu 
hiệp lực thì có hiệu quả sinh tư âm giáng hỏa.

430
4 là chủ can, can tàng huyết, 430 là chấn 

mộc sinh lý hỏa, là tử mẫu, cho nên 430 là hoạt 
huyết thông lạc; mà 4 là âm mộc có hiệu quả tư 
âm giáng hỏa.

Thí dụ 84: Cô M ạnh 30 tuổi, là công nhân.

Tối mùng 10-10-1993. đột nhiên cô bị đau họng 
không chịu nôi nhất là bên trái, hạch sưng to, nuốt 
khó khẳn, khó cúi đầuẽ Ngày hôm sau đã đi hơn 
100 cây S C I.đến khám. Khi kiểm tra hai bên amiđan 
thì thấy sưng đỏ, có rêu vàng, mạch hoạt và hơi 
nhanh. Nó thuộc bệnh phế vị uất nhiệt, theo đường
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kinh đi lên làm sưng cổ họng. Cách chừa là thông 
tả uất nhiệt cục bộ, lợi yên, thanh độc.

Cho niệm mật mã 5000.20. Khi niệm chừng 5 
phút thì cảm thấy nhẹ, Khoảng chừng 20 phút thì 
bệnh đã giảm kể cả bệnh nặng lưng cũng giảm. 
Sau khi về nhà tiếp tục niệm thì ngày thứ hai khỏi 
hẳn (xem tự thuật 84).

Giải thích: 5000.20

5 là quẻ đoài, là trực, cổ là thẳng. Thêm 3 con 
sô" 0 là làm mạch thêm lực thông tả, 2 là quẻ đoài, 
là phế là cổ họng, có thể thanh lợi cục bộ, đế thanh 
phế. Mà 5 là chủ đảm, có thể hòa vị giáng nghịch 
tả hỏa; mà 5 là quẻ tôn, là phong, có thế chữa được 
bệnh ngay cổ và cứng cổ, 2 lại là điều khiển cứng 
cơ. Cho nên 5000.20 không những thanh lợi cổ 
họng mà còn sơ giải bệnh đau lưng.

Thí dụ  85: B ác Vương 53 tuổi, là nông dân.

Do vì đùi trái của bác căng và đau, khó chịu, đi 
đường khó khăn, đi khám bệnh viện thì được biết 
là bị viêm tĩnh mạch. Nếu nó ăn sâu thì có nguy 
hiểm là phải cưa chân, và còn nghi là phương pháp 
tượng sô" chữa bệnh là vô lý, cho đến khi cùng 
đường, nghe người giới thiệu đến chữa thử xem 
sao. Khi kiểm tra thì tĩnh động mạch sau chân trái 
gần như nằm sâu ở trong rất yếu ớt, người bệnh 
còn sợ lạnh. Cách chữa là ôn kinh tản hàn, truy

w
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thông mạch lạc. Bắt dầu thì điều trị bằng hai tuần 
châm cứu nhưng không thây kết quả. Sau đó dùng 
liệu pháp tượng số  phôi hợp với châm cứuử Mã sô” là 
650.380. Niệm chừng 10 phút thì chân của người 
bệnh đã thây nhẹ nhàng. Lần thứ hai sửa thành
650.070. Khi niệm thấy như máu ở trong chân đang 
chảy, đầu các ngón chân xì hơi lạnh, tự cảm thấy 
thoải mái. Sau này có một lần đến khám có kể là: 
"Càng niệm tượng sô" thấy càng đau”. Sau đó hỏi về 
sô" niệm đó thì đã niệm nhầm từ 650.070 thành
6500.070. Sau khi sửa lại 650.070 thì bệnh giảm 
ngay. Cứ như thế chữa đến ngoài 20 lần thì đã khỏi. 
Thời gian 2 năm lại đây có 2 lần bị nhẹ đều'chữa 4 - 5 
lần là khỏi. Vì sau này tham gia lao động nông 
nghiệp cuối cùng bệnh lại tái phát. Cho lập lại sô" 
530.720; 530ẵ380 và có gia giảm để điều trị thì thấy 
giảm nhiều. Chỉ còn ở đằng sau đùi có chỗ bị cărig, 
tuy đã nhiều lần niệm và cả châm cứu đều không 
thây kết quả, đã cảm thấy bó tay. Qua nhiều ngày 
nghiên cứu cho sửa thành 500000.370.20, qua một 
tuần niệm đùi sau đã được sơ giải; lại sửa thành 
0007000.2650, niệm trong một tuần thì bắp đùi nhỏ 
cũng được sơ giải, coi như đã khỏi. Sau này nhiều lần 
đến thăm thì bệnh đã khỏi (xem tự thuật 85) ề

Giải thích: 650.380
6 là quẻ khảm, chủ thận; 5 là dương mộc nên 

650 là ích Can thận, chấn thận dươngỂ 3 thuộc hỏa,

XlnẩX
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8 chủ tỳ. 380 ôn thông tỳ đương. f)50..‘)S0 gọi là Ó11 
bổ, ôn thông tiên hậu thiên.

650.070
7 là quẻ cấn, là dương minh vị. có tính thiên 

ôn, lại là chân trái. Nên 650.070 là phấn chấn thận 
dương, ôn thông lực chân bị bệnh. Hàn đắc ôn tắc 
tán, nên khi niệm thì trong chân bị bệnh cảm thây 
như có máu chảy, các ngón chân thoát khí lạnh. 
Lại niệm 6500.070 đã gây nên càng đau vì hai scí 0 
sau sô" 65, nó thiên về lạnh, âm tà cộng thêm âm 
thì sẽ thành hại cho nên rất đau.

530.720
5 là quẻ tôn là đùi, có thể điều cục bộ; 3 là quẻ 

ly, chủ tâm, tâm chủ huyết mạch, có thê làm máu 
chạy vào mạch đao. Mà 5 là dương mộc, 3 thuộc 
hỏa nên 530 thiên ôn, đê trục âm tà, sơ giải cục bộ,
7 là dương minh vị, là chân trái, đùi trái. 2 là chủ 
khí, 720 là ôn thông cục bộ lại sơ tiết cục bộ,
530.380 đều có lực ôn nhiệt và có sức trục âm tà. 

500000370 .20  

Sau 5 thì có 5 con sô" 0; lực ôn thông là rất 
mạnh, 370 cũng là ôn thông; 2 là chủ khí cơ, hợp 
lực của 3 nguyên càng thêm hiệu quả. Cuối cùng 
cũng chỉ là đẩy tà ngưng hàn sau đùi lớnế 

0007000.2650  

Trước sau sô" 7 có 3 con sô" 0 là đề cường hóa 
cục bộ, lại không mất ôn nhiệt, 2650 là bổ thận ôn

M I
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dương'. 2 nguyên trước sau kêt hộp đê trừ Am tà 
ổẳdu đùi trái.

Các bài trôn, lực ôn nhiệt mỗi lần được tăng 
lên đê trừ được những tà âm hàn nằm sâu mà các 
lực khác không thể trục* được. Dù là bài nào thì sau 
khi điều chỉnh vần thấy thoải mái. Nếu không theo 
nguyên tắc đó sẽ vi phạm vào nguyên tắc cân bằng 
động thái âm dương.

Thí du 86: Cô Kim 22 tuổi, là hoc sinh.

Cô đã đau khớp gốì tới 2 năm, gần đây lại đau 
vai trái, đau đến nỗi mất ngủ, đi học khó khăn. 
Mảy ngày gần đây, do thòi tiết thay đổi mạnh lại 
có băng tuyết, rét đến thấu xương. Khi chính khí 
cơ thê đã không đủ, không thê chông đỡ được hàn 
tà, nên càng đau. Lệnh cho niệm 80.20 đê tản hàn 
thông lạcế Khi niệm thì lập tức thấy hiệu quả, 
niệm trong một ngày thì vai đã đỡ, tuy nhiên hai 
khớp gối vẫn không chuyến biến, nên sửa thành sô" 
7000, qua niệm thử 10 phút, cục bộ thấy dễ chịu, 
đã đi thử thấy ổn định, dặn về tiếp tục niệm đê cho 
khỏi hắn (xem tự thuật 86).

Giải thích: 80.20
8 là quẻ cán. chủ tỳ, tỳ chủ cơ bắp, có tính 

thiên ôn, dùng đê tản hàn giải cơệ, 2 là chủ khí cơ, 
nên 80ễ20 là tản hàn giải cơ. túc giáng trọc tà, vai 
sẽ tự hết đau.
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7000

7 là quẻ cấn, là núiỆ là lồi. là khớp mà hai đầu 
gối .là lồi, sau 7 là 000, để tăng tác dụng của nó, mà 
hai khớp gối lại bị tà âm, nên sô" 0 lẻ là đế trọ' 
dương lợi thấp.

Thí dụ 87: Bà Diêm 68 tuổi, là nông dân.

Bà bị bệnh mạch vành đã nhiều năm, cuôl 
cùng bà muốn chữa theo liệu pháp tượng sô". Có 
một lần vai phải bà bị thương cộng thêm viêm 
khớp vai cũ nên càng đau. Đồng thời đùi trái của 
bà bị co gân nên đi lại khó khăn. Bệnh cũ và bệnh 
mới cùng phát bệnh, cho bà niệm sô" 8000, đế giải 
cơ tản hàn trừ thấp. Niệm chừng 20 phút, vai bà 
đã giảm đau. Nhưng bắp chân trái vẫn đau. Gân bị 
co ngắn lại do hàn, mặt khác Can thận của người 
già đều kém nên gân, mạch đều mất đi sự bồi 
dưỡng. Sau đó sửa thành 8000.70. Niệm chừng 5 -
6 phút thì bệnh của bắp chân đã giảm, sau đó 
niệm chừng mấy chục phút thì bắp chân và vai đều 
tiêu tán (xem tự thuật 87).

Giải thích: 8000.70

8 là quẻ khôn, chủ tỳ là chủ cơ bắp, 8 lại thiên 
ôn dùng để giải cơ tản hàn có hiệu quả ôn thông. 
Sau 8 có thêm 3 sô" 0 thì trợ lực, đau vai đã được 
giảm. Mà 8000 là phấn chấn tỳ dương, trợ lực để 
thăng thanh giáng trọc, nên khi âm tà bị đẩy
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xuống thấp, bắp chân sẽ bị âm tà vây quanh, nên 
tạm thời đau lênề Sau khi niệm 70 thì đau đã lập 
tức giảm mà tỳ là chủ vận hóa, sinh khí huyết tư 
dưỡng can mộc. Oan chủ cân, cho nên cân mạch 
được dưỡng thì sẽ khai thông; 8 là tỳ, chủ thăng 7 
chủ vị chủ giáng, thiên ôn. Nê_n 8000.70 là thăng 
thanh giáng trọc, tản hàn thông lạc có hiệu quả 
lấm mềm gân khi thông mạch. Mà 70 đi thẳng 
xuống đùi trái nên hiệu quả càng cao.

Thí dụ 88: A nh Vương 23 tuổi, là công n hàn  
mỏ than.

Đã trên một năm anh bị đau thần kinh tọa bên 
trái, chữa nhiều nơi không khỏi. Có người giới 
thiệu đến khám. Kiểm tra thấy sắc mặt buồn bã 
người gày như que củi, tinh thần mệt mỏi, lưỡi hơi 
tối có ít rêu, mạch trầm nhỏ, tứ chi sợ lạnh, chỗ 
đau thì cô" định, bước đi khó khăn. Thuộc chứng 
hàn tê. Cách chữa là ôn thận vực chính, tản hàn 
thông lạc. Lập sô" là 650.00700. Bắt đầu niệm thì 
đã thấy đỡ đồng thời cảm thấy chỗ chi đau có toát 
ra hơi lạnh. Sau khi niệm 30 phút, đùi trái đã có 
thể nhấc lên, bà đã đi lại ổn định trong phòng. Dặn 
về nhà tiếp tục niệm, sau đó không thấy đến khám 
nữa. Qua chừng nửa năm chúng tôi may gặp được 
người bệnh mới biết lần đó anh đã khỏi. Qua hai 
năm rồi mà không thấy tái phát (xem tự thuật 88).

H m l
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Giai thích: 650.00700

6 là qué khảm, chủ thận: 5 là (lươnẹ mộc, 650 
là ôn thận dương, thông giả mạch. 7 là chủ dương 
minh vị, là đùi trái, trước và sau nó có 2 con sô"0 là 
thể thông cục bộ lại không thương âm. Mặt khác 
do người gày âm u mà lấy số 0 là chẵn để phòng bị 
viêm. Niệm thấy thoải mái là đã hợp vối bệnh. Còn 
chỗ đau thây toát hơi lạnh là hiện tượng xả hàn tà.

Thí dụ 89: Chi Tần 22 tuổi, ở đội đỉa chất.

Chỉ bị tê mặt bên trái đến khám. Kiểm tra 
thấy mắt bên trái bị dãn to, mắt thì không thể 
nhắm được, mũi và mồm thì bị kéo ngược về phía 
phải, ăn uống khó khăn về bên trái. Cách chữa là 
sơ phong tản hàn, thông kinh hoạt lạc.

Tượng sô" lập là: 50.000, qua niệm thì cảm giác 
phần mặt trái bị co giật. Sau khi về nhà niệm một 
ngày rồi cho đến tối thì toàn thân cảm thấy khó 
chịưế Tiếp tục niệm mấy ngày nữa. cảm thấy trí 
lực tăng lên, toàn thân thấy thoải mái. Do thấy còn 
khó chịu nên đã sửa thành 5000.40. Niệm sau vài 
ngày thì bệnh méo mặt đã hoàn toàn khỏi.

Trước đây 2 mắt bị cận thị, thị lực chỉ có 0,7; 
0,6. Sau khi qua niệm mật mã trên 20 ngày thì thị 
lực đã tăng lên tới 1,2 và 1,1; bệnh đau dạ dày cũ 
cũng dần dần khỏi (xem tự thuật 89)ề

Giải thích: 5000.40
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5 là quẻ tôn, là giỏ. là dương mộc. có thê ôn 
kinh sơ phong, ba con số  0 là số lẻ là thiên về ôn 
nhiệt để lợi thấp trừ hàn. Mà 4 thuộc can mộc là tư 
âm trừ phiền. Vì Can là mỏ hốc cho mắt, kinh 
mạch của nó thì nối với mắt nên thị lực của nó 
tăng. Mặt khác can khí được khai thông giúp cho 
hòa vị vận hóa, mà bệnh dạ dày sẽ tự mất đi. (bệnh 
nàv có phôi hợp với châm cứu).

Can và mật có biểu lý như nhau, nhưng tính chất 
khác nhau cho nên hiệu lực minh mục của 5 và 4 cũng 
khác nhau, đều phải theo biện chứng thi dụng.

Thí dụ 90: Cô Cao 35 tuổi, giáo viên m âu giáo.

Thận của cô trước đây bị sa xuống, qua chữa 
trị cơ bản đã khỏiế Nhưng có một hôm do mệt mỏi, 
cô đã bị đau bên hông trái lan xuống cả đùi tráiế Cô 
đến khám, lệnh cho cô niệm sô' 7000 để ôn thông cục 
bộ hàn tà. Qua niệm 20 phút, cơn đau đã giảm, duy 
chỉ còn một chỗ còn khó chịu. Do cô trước đã sa thận, 
thận khí đã có vấn đề, cho nên sửa thành 7000.80 đê 
ổn bổ tỳ vị, hỗ trọ’ sinh hóa cho thận dương.

Qua niệm đã bồi bổ cho thận dương, vì sự 
hàn tà làm thận dương hư đã bị trục đi, cơn đau 
thấy giảm.

Giải thích: 7000.80

7 là quẻ cấn, là lồi, hông trái củng là lồi, là 
dương minh vị nên đã lây 7, ôn thông' tản hàn. sơ
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thỏnẹ cục bộ. Sau 7 thêm 3 sô 0 đê tăng sức mạnh. 
80 là ôn tỳ ích khí. Hai nguyên hợp lại để bồi bổ 
hậu thiên, tức là tề thận dương, để trục hàn tà đạt 
hiệu quả nhanh.

Thí du 91: Cậu Lâm  25  tuôiy là n h â n  viên  
m âu d ịc h .

Cậu đau dạ dày đã trên hai năm, lúc nhẹ lúc 
nặng, nhất là khi uống rượu là dễ tái phátễ Một lần 
cậu đi công tác, vì uống rượu nên dạ dày đã đau 2 
ngày, tuy đã uống thuốc mà bệnh cứ âm ỉ. Cũng 
may gặp cậu chúng tôi đã khám bệnh cho cậu. Mặt 
cậu nhợt nhạt, lưỡi có rêu, mạch hư hoạt, người 
gáy... thuộc chứng thấp nhiệt trở át gây ra vị hư 
bất hòa cách chữa là kiện tỳ hòa vị, sơ can giáng 
trọc. Lệnh niệm sô" 70.40, ngay lúc đó chỉ mối niệm
4 - 5 lần thấy dạ dày đã giảm đauể Nhưng tiếp tục 
niệm, thấy trong lòng rất khó chịu, nên đã sửa 
thành sô" 820.40, niệm xong là thấy nhẹ hẳn và 
mũi ngửi thấy mùi vị hôi thối như của một cái cây 
bị ngâm xông lên khoang mũi, rồi toàn thân thoải 
mái. Sau khi về đơn vị, tiếp tục niệm tới 50 ngày, 
gửi điện đến nói là đã khỏi (xem tự thuật 91).

Giải thích: 70.40

70.40 tuy có là hòa vị thư can để giảm đau dạ 
dày, nhưng 7 có tính ôn và lại chạy thẳng vào dạ 
dày, nên đã làm tăng thấp nhiệt gây ra khó chịu.
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820.40

8 là quẻ khôn, chủ tỳ, tỳ chủ vận hoá; 2 là đoài 
kim, chủ phế, tỳ (điều khiển) khí cơ, để trợ tỳ vận.
4 là sơ can, cùng hiệp trọ’ tốt hơn. Thấy mùi thôi 
của cây, có thể là hiện tượng điều tiết can khí.

Thí dụ 92: Cô Trương 31 tuôi, là công nhản dệt.

Cô đau thần kinh tọa bên trái đã 2 năm, đau 
chính ở dưối sườn, lan tới cả bên đùi trái. Tuy đã 
chữa nhưng chưa khỏi, còn thấy nặng thêm, những 
lúc đó thì rất khó tự lo liệu được. Khi kiểm tra 
thấy lưỡi viêm, có rêu mỏng trắng, mạch trầm hư, 
chân tay sợ lạnh, tinh thần uể oải. Đó là chứng 
hàn tà thấp chui vào giữa các đốt sông. Cách chữa 
là điều kinh thông lạc, đuổi hàn trừ đau.

Số được lập là 7000.20. Càng niệm càng thấy 
thoải mái, đùi trái hình như có khí lạnh toát ra 
chạy xuống dưới và toát ra gót chân, cảm thấy rất 
thoải mái. Sau khi khám xong, ra khỏi buồng 
khám, chân tay bệnh nhân như đã khỏi, tiếp tục 
niệm một sô" ngày nữa là khỏi hẳn, sau nửa năm 
đến thăm thấy khỏi hẳn (xem tự thuật 92).

Giải thích: 7000.20

7 là quẻ cấn, là lồi, là khớp, sau sô" 7 thêm 3 sô" 0 
là đồ ôn thông cục bộ, 2 là phế là tư khí cơ. 7000.20 là 
ôn thông cục bộ, sơ tiết hàn khí đê đạt kết quả.
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Thí dụ 90 cùng tương tự. đều do hàn tà gây ra, 
nhưng hàn tà của thí dụ 90 là rõ ràng, bài này tuy 
cũng hàn tà gây ra, nhưng' còn có hiện tượng uất 
khí. nên 2 thí dụ đểu là sô" 7000, nhưng thí dụ trên 
là thêm 80. còn thí dụ này là 20 để lý khí.

Thí du 93: Cô Từ 37 tuôi, là hoc sinh chuyên  
ban Anh văn.

Do bị viêm chỗ nào đó đã 2 nãm, CỄÔ thường bị 
đau lưng, nhức đầu, tinh thần uế oải, dễ mệt mỏi; 
bụng dưới thấy lạnh, tiếp tục đau âm ỷ lại còn 
chảy nước mủ. Đã chữa bệnh lâu không khỏi. Hôm 
đến khám, sắc mặt vàng héo, người gày, sợ lạnh, 
lưỡi viêm, có ít rêu. mạch trầm nhỏ v.v... Nó thuộc 
chứng tỳ thận hư hàn, hạ nguyên ô tổn, mất đới 
mạch. Lệnh cho niệm 6000 để ôn thận thông mạch, 
kiện tỳ cổ  nhiếpế Niệm đến ngày thứ 2 thấy bạch 
đới ra nhiều, thấy cô đến hỏi, bác sĩ hơi phân vân, 
lệnh tiếp tục niệm, ngày thứ 3 thì bạch đới (khí hư) 
đã giảm, đến ngày thứ 5 thì bệnh đã lui khỏi. Và 
sau khi tốt nghiệp đến nửa năm, gặp lại thì cô đã 
khỏi (xem tự thuật 93).

Giải thích: 6000

6 là quẻ khảm, chủ thận. 6000 là bổ ích thận 
khí, ôn thông kinh, phấn chấn dương khí. Cho nên 
đới mạch cô" nhiếp, mạch nhâm thông điểu, bệnh sẽ 
tự khỏi. Mà thận dương trợ hậu thiên, nên củng 
kiện tỳ cố  nhiếp.

y ụ s s T ?
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Thí dụ  94: C háu T hường 14 tuổiy là ch á u  gái.

Sau khi cắt ruột thừa, bụng cháu thường đau 
lâm râm, đồng thời bụng to ra. Đi khám là bị dính 
ruột. Đã uống thuốc và tiêm vẫn không khỏi, buộc 
phải mặc áo rộng thùng thình, có cảm giác rất khổ 
tâm. Hai mẹ con thường chỉ ôm nhau khóc thút 
thít. Sau thấy một bác cũng bị bệnh tương tự chữa 
đã đỡ nhiều, nên cũng theo bà đến khám. Sau khi 
kiểm tra thấy sự phát triển bình thường, bụng hơi 
to, lưỡi còn được, có ít rêu trắng, mạch hư nhu 
v.vắ.. Đó là thương khí do phẫu thuật, tỳ vận mất 
chức năng hoạt động, trọc đờm đọng trong bụng, 
không thể chuyển hóa được. Cách chữa là bổ ích tiên 
thiên, ôn thận tỳ dương, thăng thanh giáng trọcỀ

Tượng sô" được lập là 650.820, niệm mấy ngày 
thấy bụng nhỏ đi và hết đau. Tiếp tục niệm trên 20 
ngày, bụng đã trở lại bình thường. Cháu rất mừng 
(xem tự thuật 94).

Giải th ích : 6 5 0 .8 2 0

650 là ôn bổ tiên thiên, tề tỳ dương sinh hóa, 8 
là kiện tỳ, 2 là đoài kim, chủ phế, tư khí cơ, nên 820 
là trợ tỳ vận, dùng để tả tà đờm trọc trong bụng.

Thí du  95: B á c Vương 56  tuổi, là công n h ả n  
địa chất.

Bác bị thấp khớp gối trái mấy năm, mỗi lần

M I
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thời tiết thay đổi hoặc lao động mệt mỏi là phát 
bệnh, mỗi lần phát bệnh là sưng đau, đi lại khó 
khăn, thuốc thang đã nhiềư không khỏi, nghe giới 
thiệu đến khám. Kiểm tra thì khớp gốì trái sưng 
đau, không dám sờ nắn, đi lại khó khăn. Đó là 
chứng tà của âm thấp thừa lúc đau xâm nhập vào, 
làm tắc kinh mạch. Cách chữa là ôn thông cục bộ, 
đuổi mạch tà của âm thấp. Lệnh cho niệm mật mã 
0007000 và đi ra ngoài. Niệm chừng nửa giờ, cơ 
bản đau đã hết. Niệm 3 ngày nữa thì trở lại bình 
thường, và sau đó tiếp tục niệm tới trên 3 tháng, 
toàn thân thấy thoải mái (xem tự thuật 95).

Giải thích: 0007000

7 là quẻ cấn, là núi, là lồi, là khớp, 7 còn là chủ 
vị, chủ dương minh thổ, khớp gối lại có vị kinh đi 
qua, cho nên là tuần kinh thủ sô', trước và sau 7 có 
thêm 3 sô" 0 là để làm tăng công hiệu của 7. Bệnh 
này là do âm tà gây hại, nên lấy sô" 0 là sô" lẻ. Còn 
trước và sau là 3 sô" 0 thường là làm nhanh hiệu 
quả, mà lại không lạnh. Sau đó thì thôi không 
niệm nữa, bệnh đã khỏi.

Thí du  9ổ.ằ Bà Sơ 33 tuổi, là nông dân.

Bà cứ bị nấc ợ liên tục đã tối 8 tháng, chữa mãi 
không khỏi, lòng rất khổ tâm. Khi kiểm tra thấy 
cạnh lưỡi có vết răng cưa, có rêu trắng, sắc mặt 
vàng, mạch trầm hư. Mỗi phút thường nấc đến
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mấy lầnẵ Bệnh thuộc hàn tà thừa hư chạy vào 
trung tiêu, làm cản dương tỳ, khí của tỳ vị thăng 
giáng bất lợi, vị khí chạv ngược lên gây ra nấc ợ.

Mã sô" được lập là 20.60.50ệ30 để ích thận nạp 
khí, tuyên đạo khí cơ, trục hàn giáng nghịch. Niệm 
một sô" phút thấy thoải mái, đã hết nấc. Dặn về 
nhà tiếp tục niệm một sô" ngày, và thế chỉ một lần 
là khỏi hẳn (xem tự thuật 96).

Giải thích: 20.60.50.30

2 là quẻ đoài, chủ phế, mà phế lại là chủ khí, 
nên 20 là tuyên đạo khí cơ, 6 là quẻ khảm, chủ 
thận, thận chủ nạp khí, 60 bổ tiên thiên tề hậu 
thiên, tả trợ tỳ vận; 5 là quẻ đoài là dương mộc để 
khử tà hàn kiêm sơ đạo; 3 là quẻ ly, thuộc hỏa để 
trợ tỳ dương sinh hóa.

Mà 20.60.50.30 lại là thứ tự tương sinh ngũ 
hành, trong đó trong sinh có khắc, nên đã có tác 
dụng khí cơ vận hóa hòa thuận. Nó thuộc "hoãn tắc 
trị kỳ bản". Nếu như lại dùng sô" tỳ vị là 7, 8 v.v... 
thì ngược lại thêm phức tạp, lực của nó không 
chuyên, nên đã trợ cho hỏa.

Thí dụ 97: Cô Trung 39 tuổi, là giáo viên tiêu học.

Cô bị đau dạ dày đã trên 20 năm, bình thường 
cô không thể ăn uống đồ nguội lạnh, cứng và sông. 
Một lần cô đau vừa nôn vừa tiêu chảy phải đến
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khám. Do cô có tập khí công nhiều năm nên thể 
chất còn tốt. chỉ mắc bệnh dạ dày không khỏi. 
Kiếm tra lưỡi viêm đỏ, có rêu trắng, mạch trầm 
chậm. Đó là chứng tỳ vị tô" hàn, khi ăn đồ nguội 
lạnh thì không thê vận hóa được, gảy ra nấc ợ. 
Cách chữa là ôn trung tản hàn sơ can hòa vị. Lệnh 
cho cô niệm sô" 40.70, khi niệm thì thấy dạ dày dễ 
chịu nóng lên, tiếp tục niệm 3 ngày sau thì dạ dày 
đã khỏi. Nay đã được 2 năm chưa thấy tái phát 
(xem tự thuật 97).

Giải thích: 40.70

40 là sơ can hòa vị. Vì có trọc khí bốc lên rõ rệt, 
nên 40 phải đặt lên trên, đê hỗ trợ thư can có hiệu 
lực. Nên 40.70 cả 2 hợp lực sẽ trừ được bệnh đã ủ 
lâu năm.

Thí dụ: Bà Trình, là nông dân.

Bà đã bị viêm khí quản tới trên 10 năm, 
thường nhức đầu, đoản hơi, lưng xệ xuống. Đã có 
lúc chữa, lúc không, bệnh không khỏi. Một hôm bà 
đến khám, kiểm tra thấy người gày, mặt vàng, lưỡi 
thâm có rêu, mạch trầm hoạt. Lập mật mã cho bà 
là 20.640 để bổ thận nạp khí dần dần, tuyên phế 
hóa đờm. Làm cho bà ngủ được, thể lực tăng, đỡ 
mệt mỏi, tâm tình vui vẻ, bà chỉ tin vào liệu pháp 
tượng số, qua 8 lần chữa trị bà khỏi hẳn (xem tự 
thuật 98).
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G iả i  th ích :  20.640
2 là quẻ đoài, chủ phế chủ khí, 6 là quẻ khảm, 

chủ thận, thận chủ nạp khí, 4 là chủ can, chủ sơ 
tiết. Cho nên 20.640 là cùng ích thận vực chính, có 
công dụng tuvên phế lý khí. Niệm 20ễ640 thấy 
thoải mái, dần khỏi hẳn.

Thí du 99: B à Tùy 44 tuổi, là nhân viên bưu điện.

Bà đã bị thoái hóa đốt sông cổ nhiều năm, hoạt 
động khó khăn, đau lưng, đã mệt mỏi, kém thể lực, 
thường xuyên tẵc mũi, đã chữa không khỏi cảm thấy 
rất khổ sở. Khi khám thấy huvết áp hơi thấp, viêm 
lưỡi có rêu, chân tav thiếu ấm, mạch hư nhỏ v.v... 
Thuộc chứng tỳ thận khí hư, sinh hóa bất lợi, gân cốt 
không được bồi dưỡng, chính khí không đủ. Cách 
chữa là cường thận kiện tỳ, bồi bản vực nguyên.

Mã sô" cho bà 2650.380. Qua niệm cảm thấy 
thoải mái, dặn bà niệm thường xuyên, với bài này 
điều trị 10 lần, đã giải được bệnh, nên ngừng điều trị. 
Qua nửa năm hỏi thăm, không những bệnh đã khỏi 
mà thị lực cũng tăng, ít bị cảm cúm, ăn uống giảm 
nhẹ, thể trọng, tinh lực đầy đủ (xem tự thuật 99).

Giải thích: 2650.380

Thận sinh tủy chủ cốt; 6 là quẻ khảm, chủ 
thận nên lấy để trị bệnh này; 2 là chủ phế, phê là 
chủ khí; 5 là dương mộc, thiện trục âm tà, chấn
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phấn dương khíề 2650 là bỏ thận ích dương: 380 là 
thiện chấn tỳ dương. Nên 2650.380 có thể thúc đẩy 
tỳ thận hóa sinh, bồi bản vực nguyên, để nuôi kinh 
lạc tạng phủ, và gân cốt, từ đó thu hiệu quả.

Thí du 100: B à Quản 51 tuổi, là nhân viên.

Trước bà đã bị cường tuyến giáp trạng, sau do 
uống thuốc không đúng, đã chuyển thành cơ năng 
tuyến giáp thoái giảm. Biểu hiện của nó là phản 
ứng chậm chạp, lưỡi khó nói, phù toàn thân, tinh 
thần mệt mỏi, sợ lạnh, lưỡi hơi tối, có rêu, mạch hư 
chậm, thuộc dạng tỳ thận hư hàn, có hiện tượng 
chính khí ô hao. Cách chữa là ôn bố tỳ thận, trợ 
dương vực bản. Mã sô" cho là 650.30.820. Khi niệm 
cảm thấy nhẹ nhàng. Sau khi niệm tới 2 tháng, 
bệnh đã giảm dần và khỏi hắn.

Nhưng có một lần bà đeo chiếc vòng bảo vệ sức 
khỏe, qua 20 phút sau cảm thấy đoản hơi, tim đập. 
Bà nghi là do đeo vòng, nên đã tháo ra. Sau đó mới 
biết chiếc vòng có từ tính. Sau khi tháo ra thì 
không còn đoản hơi và tim không đập mạnh nữa.

Lại có một lần, vì tai phải bà nghe kém nhiều 
năm, mỗi sáng bà ngồi trước khi niệm tượng sô", bà 
có suy tương đến huyệt dũn^ tuyền khoảng 10 
phút, qua được mấy ngày là lại phù, nên bà đã thôi 
không suy niệm đến dũng tuyền nữa, và đã được
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sửa mã sô" là 50.30.820.60, niệm đưỢG-một sổ  ngày 
thì phù đã giảm, mã sô" đó đã có hiệu quả, nhưng 
không triệt tới gốc, thể trạng của bà được quan sát 
thêm (xem tự thuật 100).

Giải thích: 650ẵ80.820

650 là ôn chấn thận dương; 820 là kiện tỳ vận 
hóa, 3 thuộc hỏa để ôn bổ tỳ dương, 30 ở vào 
nguyên thứ 2, không trực tiếp hợp với 820 để hoãn 
do quá ôn bổ, gây trở ngại cho thể quá hư để được 
phân bổ. Với mã sô" 650.30.820 cứ niệm là thoải 
mái, là cách hợp trợ dương vực chính.

50.30.820.60

5 là quẻ tôn, là dương mộc, không những chấn 
dương còn kiêm sơ tiết. Nằm trưóc dãy sô" để trợ 
lực. 50.30, ý của nó là đồng phương với (650.30 
820), 60 ở phía sau dãy sô", lực của nó hơi yếu 
không rõ ràng. Vì 6 không những trợ thận khí, còn 
tư âm. Khi tà của âm phù gây hại nên phù, ở phía 
sau để tránh tính chất tư âm sẽ thành hại, 50.30 
820.60 có tính lợi tiểu đột xuất, mà lại không 
thương chính.

Quá trình niệm mã sô" này, trước sau sẽ xảy ra 
hai hiện tượng khác thường: một là có liên quan 
đến vòng từ tính, hai là đến huyệt dũng tuyền. 
Trong chữa trị lâm sàng đã bỏ sót hai hiện tượng 
này do không rõ. Vì vậy khi sử dụng liệu pháp này
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hãy tránh sử dụng các liệu pháp khác (trừ liệu 
pháp châm cứu truyền thông) nếu kiêm dùng thì 
phải quan sát cẩn thận từ bản thân, để CỊuyết định 
bỏ ngay để tránh gây ảnh hưởng đến liệu pháp 
tượng sô" đang áp dụng vào cơ thể.

Thí du 101: B ác T rương 46 tuổi, là côrìg an.

Mấy năm lại đây bác bị ho, tức ngực, ra mồ hôi 
trộm. Cứ động làm là ra mồ hôi, mệt mỏi dần dẫn 
đến đau lưng, sợ lạnh, liệt dương, nhất là cảm cúm 
gần như suốt năm, đã chữa chạy nhiều nhưng 
không kết quả, người gần như không được bồi 
dưỡng. Sau này do vợ dẫn đến khám. Quan sát 
bệnh nhân thấy thở gấp, dễ ra mồ hôi, lưỡi còn 
được, hơi có rêu trắng, mạch trầm chậm Đó là 
chứng thận hư dẫn đến mệnh môn hỏa suy. Chữa 
theo cách ôn thận ích dươngề

Lập mã sô" là 2000.650, khi niệm thấy không 
có cảm giác gì. Sau một thời gian, thì chứng thở đã 
thấy có hiệu quả, thê lực dần tảng lên, kể cả tức 
ngực, đoản hơi, đau lưng, ra mồ hồi trộm đã thấy 
giảm. Nhất là chứng liệt dương, cảm cúm hình như 
không biến chuyên, nên thiếu lòng tin, niệm tới 
nửa năm, thây đã hữu ích, làm cho mọi ngưòi 
trong nhà vui vẻ sử dụng liệu pháp này để tăng 
cường sức khỏe (xem tự thuật 101).

Giải thích: 2000.650
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2 là đoài, chủ phế. phê chủ khí. Sau 2 là ba sô" 
0 thiên về dương, nó mạnh hơn một sô" 0. nên 2000 
là ích phế khí, chủ tiêu giáng, tuyên phát. 6 là 
khảm, chủ thận, thận chủ nạp khí; 5 là tốn, thuộc 
dương mộc, đã chấn dương. Cho nên 2000.650 là bô 
thận ích dương, làm nóng mệnh môn đê thu được 
hiệu quả tốt.

B. 101 BÀI Tự THUẬT CỦA BỆNH NHÂN

T ự  thuật lĩ B ác sĩ Lý kính m ến!

Tôi là giáo viên tiểu học thôn Mộc Gia, ở ngoại 
ô thị trấn Xích Phong. Họ tôi là Tương, năm nay 
40 tuổi, 10 năm lại đây hàng trăm thứ bệnh quân 
quanh tôi. Cái khổ nhất đôi với tôi là viêm dạ dày 
và bệnh phụ nữ. Mỗi bữa ăn cơm tôi chỉ ăn tí chút 
như người uống thuốc vậy. Không dám ăn đồ nguội 
và rắn, không những dạ dày rất đau, mà ăn vào là 
miệng nôn, đi tháo dạ; tử cung thì viêm loét, xung 
quanh cũng viêm rất nguy hiếm. Suốt ngày nếu 
không là kinh nguyệt thì cũng là khí hư, mùi hôi 
không chịu nổi, quần lót thì không thê để đến ngày 
thứ hai. Cứ đông lạnh qua đi thấy khá hơn, nhưng 
rồi lại đâu vào đấy. Bác sĩ cũng nói là bệnh này 
không thể chữa khỏi tận gốc, cộng thêm lại thiếu 
máu, huyết áp thấp, thần kinh suy nhược, mất 
ngủ, tất cả giày vò tôi. Thê trạng trước là 56 kg,
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nay chỉ còn 38 kg. Mỗi lần nghi đông hoặc hè, mọi 
việc đối với tôi chỉ là khám bệnh, uống thuốíc, 
nhưng đều không kết quả. Một lần có một vị giáo 
Sừ đã mấy năm không gặp nhìn thấy tôi ông phải 
thốt lên: "Cô Tương hiện nay là cô đang đứng đó, 
nếu như cô nằm xuống có lẽ tôi tưởng cô đã chết 
rồi". Khi đó tôi suốt ngày buồn bực suy nghĩ linh 
tinh và cho rằng tôi không còn sông được bao lâu 
nữa. Khi tôi đang giành giật với sự sông chết, một 
bà cô tốt bụng đã đến bảo tôi, bác sĩ Lý ở viện Giáo 
dục chữa bệnh tốt lắm. Tôi rất vui vẻ muôn đến 
bác sĩ Lý khám thử xem sao, chữa trị với thời gian 
chưa dài đã thấy kiến hiệu. Sau đó tôi lại bỏ 
quãng. Đầu năm 1991 bệnh cũ lại tái phát, bắt đầu 
từ tháng 8 năm đó, bác sĩ Lý đã dùng liệu pháp 
tượng sô" chữa cho tôi. Thật không ngờ, sau khi tôi 
niệm những con sô" một khoảng thòi gian nhất định 
đã thấy có hiệu quả rất đặc biệt, không những đã 
trị đến tận gốc bệnh nghiêm trọng của tôi mà còn 
cả về mặt tâm lý và sinh lý của tôi cũng có một sự 
thay đôi kỳ lạễ

1. An được ngủ được, tinh thần thoải mái, tâm 
bình khí hòa, người nhẹ nhõm, thê trọng tăng lên 
53 kg. Từ cuối năm 1991 khi trời lạnh tôi không 
đội mũ, đi giầy bông và mặc áo bông' mà củng 
không cảm thấy lạnh, cũng không có hiện tượng 
lạnh cước (trước đây cứ đến mùa đông tôi phải ăn
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mặc như nhà du hành vũ trụ).
2Ể Hệ thông tiêu hóa rất tốt. Từ 1992 trở lại 

đây, 4 mùa tôi uốVig nước lạnh, ăn bánh bò. thịt 
hầm, đểu ăn lạnh, đặc biệt ngày 20 -10 đến 12-11- 
1992, đột nhiên tôi không muôn ăn cơm, mà chỉ ăn 
rau, cho đến 24 -11 tôi chẳng thích ăn gì cả chỉ 
uống nước mát thôi.

3. Sau khi niệm tượng số  đã loại được bệnh mà 
20 năm nay tưởng không thể chữa khỏi như viêm 
mũi, trĩ, giác mạc kéo màng ngứa, cả khi uống 
nước, cái ám ảnh như có một con giun ở trong mồm 
đều không thấy nữa.

4. Khi tôi bị cảm cúm hoặc trong lòng có gì 
buồn phiền, sau khi niệm những con sô" đó thì lại 
khỏi. Tháng Giêng năm 1993, một bệnh dịch cảm 
cúm nguy hiểm đã lan tràn khắp thị trấn đến cả 
trường tôi, ai mắc bệnh đó đều phải tiêm và truyền 
dịch, cho đến người khỏe cũng phải từ 10 - lõ ngày 
mới khỏi. Tất cả các giáo viên trong trường tôi đều 
không thoát khỏi và cuối cùng tôi cũng bị, nhưng 
tôi đã có một lòng tin, cứ tòi đến sau khi nằm lên 
giường niệm nhừng con sô" đó, thì một lúc toàn 
thân tôi như là bốc lửa và ra mồ hôi, rồi ngủ lúc 
nào không biết, sáng' sớm dậy, tôi như ngưòi bình 
thường đã hết bệnh. Lúc làm việc mệt mỏi tôi ngồi 
niệm một lúc thì mệt mỏi cũng tiêu tán. Khi gặp
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những việc buồn bực. cáu gắt. tôi cũng niệm một 
lúc, nóng giận cũng sè tiêu tán. Tôi còn có thê chữa 
được những bệnh nhẹ cho học sinh và gia đình. Số 
mật mã mà tôi niệm là 260.4380 và 640. 380

Tư thuật 2: B ác sĩ Lý, k inh  m ến!

Tôi là Trương 62 tuổi, người nhà của Học viện 
Giáo dục. Từ năm 1982 tôi không may bị viêm 
Can, đã chữa rất lâu tại các bệnh viện không khỏi. 
Sau này tuổi già sức yếu tôi lại xơ cứng động mạch, 
viêm khớp v.v... Bệnh cũ chưa khỏi thì thêm bệnh 
mới đă tới mà tôi không thê chông đỡ nổi, chí biết 
nằm liệt trên giường, mỗi bữa tôi chỉ ăn được mấy 
miếng cơm, sức ngày càng yếu kém, người gày chỉ 
còn da bọc xương, 2 con gái tôi thì bận lên lớp, có 
khi tôi cũng không thổi nổi nồi cơm. Trong trường 
hợp này, dù nhà tôi rất khó khăn cũng đành phải 
đi nằm bệnh viện, nhưng bệnh tình không thấy 
chuyến biến. Sau này bác sĩ Lý đến với tôi và đã 
nghiên cứu chữa bệnh cho tôi, qua một thời gian 
châm cứu bệnh đã chuyên biến rõ rệt, bệnh viêm 
Can về cơ bản đã khỏi, các bệnh khác cũng giảm. 
Giờ đây tôi đã có thê xuống giường được, và làm 
một số  việc vặt trong nhà, mỗi bữa có thể ăn được 
một bát cơm. Nhưng bác sĩ Lý vẫn chưa vừa ý đã 
nghiên cứu một phương pháp chữa trị mới, đó là 
liệu pháp tượng sô" bát quái. Phương' pháp này thật
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tu vệt, chẳng dùng đên thuốc mà cũng không phải 
tiêm, cũng không phái bận bịu gì khác, chỉ cần 
trong lòng tường niệm một nhóm sô, vừa có thê 
làm việc vừa chữa bệnh. Do tôi có nhiều bệnh nên 
cứ mấy ngày lại chuyên sang nhóm số khác. Từ 
tháng 8 năm 1991 đến nay những nhóm sô chữa 
cho tôi kết quá càng tốt hơn. Thí dụ một lần chân 
tôi đau, đi lại khó khăn, bà cho tôi niệm nhóm sô" 
0001000.80, chỉ niệm chừng 30 phút là khỏi; Mỗi 
lần tôi đau đầu rất ghê gớm, niệm nhóm sô"
650.30.20. chỉ mới bắt đầu niệm thì đã hết đau. 
Qua sự tận tình chữa trị của bác sĩ, bệnh của tôi 
căn bản đã khỏi, tối nay thì nhiều bệnh khác cũng 
đã khỏi hẳn không để lại di chứng gì và cũng 
không tái phát. Mặc dù hiện nay tôi đã khỏe, 
nhưng bác vẫn cho tôi niệm sô. Thí dụ 650.80.030, 
sau lại sửa đổi thành 650.30.820 v.v.ề. Niệm những 
con số  đó tôi có cảm giác người tôi càng khỏe ra, 
thể trọng tăng thêm trên 10 kg, trước đây bầu vú 
của tôi như dán vào ngực, nay thì đã hồi phục gần 
như bình thường, da dẻ tôi như săn lại, thật là kỳ 
lạ. Hiện nay mỗi ngày cơ thể tôi cảm giác như đang 
có sức vươn lên. Nay thì cái gì tôi củng muôn ăn, 
trước kia đồ cứng và lạnh tôi không dám ăn. Hiện 
nay có khi tôi ăn rất ít, thường ban ngày không 
ngủ, thân thể nay đã to béo gần gấp đôi. Trước đây 
chân tay tôi không có mồ hôi, hàng tuần chỉ đi đại
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tiện một lần, chân hàng ngày đều nóng như uống 
phải hỏa long đan mà cũng ra mồ hôi, có khi ban 
ngày hoạt động' nhiều, tôi đến mồ hôi (‘hân ra có 
mùi rất thôi. Đến nay với việc ra mồ hôi này, tôi 
cảm thấy người khỏe dầnỂ Trước đây tôi thường 
xuyên mất ngủ, có khi cả ngày lần đêm không chợp 
mắt, ngưòi rất mệt mỏi, hiện nay tôi ngủ rất tốt và 
thân thể thấy rất nhẹ nhàng và có sứcẽ Bác sĩ Lý! 
Bệnh của tôi đã khỏi hết rồi, được như vậy là Lihờ 
công lao của bác, bác xứng đáng là một thần Y "diệu 
thủ hồi xuân"! (một bàn tay khéo léo lấy lại tuổi 
xuân). Tôi không bao giờ quên được ân tình của bác.

T ự thuât 3.ệ Tôi là T rương Thi, 29 tuổi công  
n h â n  xư ở n g  dêt kim Xích Phong.

Tháng 9 năm 1992, tôi nghe một bà dì ỏ xóm 
nói bác sĩ Lý ở Học viện Giáo dục khám bệnh rất 
giỏi. Lúc đó bệnh viêm khớp của tôi đã được trên 3 
năm, đúng ra tôi còn đang trẻ, bệnh khớp không 
thể nguy hiểm như vậy, hai chân tôi suốt ngày 
nặng như chì, rất đau. Mỗi lần gặp thòi tiết âm u 
lại càng đau, mùa hè mặc quần phải kèm theo cái 
bọc khớp gối. Uống thuốc và tiêm đều không khỏi, 
được bác sĩ Lý hỏi đến bệnh tình và cho một nhóm 
số, bảo tôi niệm 00100.00700, bắt đầu chừng ba 
bốn phút tôi cảm giác như đùi tôi có gió lạnh toát 
ra từ đầu gối, tôi cho rằng đó là lạnh nên dùng tay
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Ôm íỊÌừề và còn lấy các thứ che đậy lại nhưng không 
có tác dụng, hòi lạnh vẫn toát ra, tôi có cảm giác 
như hai cái đùi tôi ỏ trong băng giá. Sau một tuần 
thì nó bắt đầu trở nên ấm, hái đùi cũng hết đau và 
nhẹ nhõm đi rất nhanh, gặp trời âm u củng không hề 
gì, nó giông như chân không đau vậy. Bệnh viêm 
khớp đã 3 năm mà chỉ 20 ngày sau đã chữa khỏi. Từ 
đó trỏ đi không thấy tái phát. Đó là bác sĩ Lý đã khôi 
phục lại hoạt lực cho hai đùi của tôi, đem lại sức 
khỏe cho hai chân của tôi. Tôi rất cảm kích. 
Nguyện cho bác sĩ Lý trẻ trung vui vẻ vĩnh hằng!.

T ự thuật 4: Tôi họ T rương , 21 tuổi chờ việc tai 
bưu điện.

Trước đây tối đã bị bệnh trĩ. Khi phát bệnh, 
chỗ đau đỏ và sưng, chảy máu, táo bón, tính tình 
nóng nảy, sợ ăn uống. Tôi đã từng chữa theo cách 
bài thuốc trĩ và bó dịt thuốc, nhưng hiệu quả chưa 
tốt, thường vẫn hay tái phát. Mùa xuân năm 1992, 
tôi đến khám bác sĩ Lý. Bác sĩ Lý cho tôi niệm sô" 
00100.800. qua một thời gian bệnh tôi đã khỏi 
không bị tái phát nữa, tôi có cảm giác như chưa bị 
mắc bệnh này bao giờề

T ư thuât 5ễẽ Chào bác sĩ Lý kính m ến! Gần đây 
bác có bận khôngĩ

Tôi là diễn viên đội văn nghệ quân đội 8185
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Thấm Dương, tháng 8 năm ngoái tôi về thăm nhà. 
Do trước dây. một lần tôi điền xuất chẳng may bàn 
tay phải của tôi bị tiễẹo, sau khi về nhà tôi đến 
chữa chỗ bác. Khi đó không chỉ là bàn tay bị trẹo 
mà kinh nguyệt ra suốt 3 tháng không dứt, máu cứ 
ra nhiều cho nên tôi đề nghị bác chữa cho tôi luôn. 
Khi ấy bác nhìn thấy tay tôi và cho tôi niệm sô" 70, 
tôi cũng chẳng để ý đến, ngồi trong phòng khám 
bệnh viện niệm mới có 5 phút, tôi không ngờ tav 
tôi đã hết đau, tôi vặn đi vặn lại mấy lần không 
thấy đau, như vậy mới chỉ 5 phút đã chữa khỏi tay 
cho tôi. Ngoài ra bác còn cho tôi niệm thêm sô" đê 
chữa kinh nguyệt, sau khi về nhà niệm trong 8 
ngày thấy máu cục đã hết, huyết cũng không ra 
nhiều. Tôi tiếp tục niệm 3 ngày nữa kinh nguyệt 
đã ngừng han và khỏi hoàn toàn. Mấy tháng sau 
tuy thời gian rất gấp nhưng' kinh nguyệt cũng bình 
thường, nay tôi đã hoàn toàn vô sự.

Tôi cám ơn nhiều về việc chữa trị của bác cho 
tôi, bác đúng là đoạt danh hiệu "Diệu thủ hồi 
xuân"! Cuối cùng chúc bác thành công trong sự 
nghiệp! Nghĩ gì được nấy.

T ự thuảt 6: Tôi ho T rần , là học sinh lớp Anh  
C ương cấp 92.

Do mẹ tôi mất đi, nỗi đau thương quá độ trong 
tôi đã gâv ra bệnh ác quái. Khi phát bệnh, mỗi lần
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tôi ngậm miệng thì cuông lưỡi trong mồm phát ra 
một loại âm thanh giòn, giông như cùng “nhảy' với 
động mạch, nó cùng phôi hợp mạnh mẽ vối động 
mạch, khi há mồm ra thì hết, nhưng lại bị đoản 
hơi. Tôi đã đi mấy bệnh viện chữa, tất cả các bác sĩ 
đều nói chưa thấy bệnh này bao giờ, đều đoán là 
tôi có sự việc gì về mặt tinh thần. Cứ thế ngày qua 
đi. Tôi lại tìm đến một bác sĩ già tiêm mấy mũi 
thuốc, bệnh hơi có thuyên giảm. Ngày hôm sau tôi 
có đến Học viện Giáo dục Xích Phong và tìm gặp 
bác sĩ Lý. Bà thấy tôi, bảo tôi ngồi xuống để bà 
chữa, bà cho tôi một sô" để niệm, bà nhẫn nại quan 
sát chữa trị cho tôi. Lúc này âm thanh của tôi phát 
ra bắt đầu “nhảy” từ nhanh đến chậm, tiếng của 
nó là từ to đến nhỏ, cuối cùng là mất hẳn chỉ trong 
có nửa tiếng đồng hồ. Bác sĩ Lý như một thần y đã 
chữa khỏi bệnh cho tôi mà người khác không chữa 
nổi. Chẳng phải uống thuốc mà cũng chẳng tôn 
tiềnế Qua lần này thì tôi tin rằng y đạo của bác sĩ 
Lý là cao minh, đồnẹ thời tỏ lòng biết ơn rất sâu 
sắc. Chúc bác sĩ Lý công tác vui vẻ khỏe mạnh! 
Trong khi đó thì tôi niệm sô" 60.40.

Tư thuât 7: Tôi là n ữ  công nhản  của Hoc viện 
giáo  dục , 52 tuổi.

Tôi bị đau cánh tay trái đã lâu, đến mức không 
nhấc tay lên được, cũng không thế vác được, cũng

M I



LỶ NGỌC SƠN - LỶ KIỆN DẨN

không xách được, khấu vị thì không tốt, đã từng bị 
bệnh giày vò, uống rất nhiều thuốc nhưng đều 
không kết quả. Nhưng sau nghe người giới thiệu 
đến chữa bác sĩ Lý, bác cho tôi nhóm sô' 650.000; 
và đồng thời chữa cho tôi 2 bệnh, bảo tôi thường 
xuyên niệm. Lúc đầu tuy chưa tin nhưng tôi vẫn 
niệm thử, và thật không ngờ mới có nửa ngày, tay 
trái tôi đã bình thường, và phấn khỏi hơn nữa là 
dạ dày đã hết đau, tôi đã dám ăn một số  đồ rắn có 
cảm giác như không tin chính mình nữa, trong 
lòng rất là cảm kích mà muôn nói với toàn thế giới 
rằng bệnh của tôi giảm rồi.

Tư thuật 8: Tôi là Túc Thị, 26 tuổi.

Là kê toán. Khoảng 4 năm trước đây đột nhiên 
một nửa bên thân trái tôi có cảm giác như bị gió 
thâu vào trong, nhất là đùi, cánh tay lại càng rõ 
hơn, tuy tôi đã phải nằm gường lò, đắp chăn bông 
vẫn không cảm thấy ấm. Mùa hè tuy toàn thân ra 
mồ hôi, nhưng vẫn cảm thấy ớn lạnh. Tôi rất 
không yên tâm, đã đi chữa nhiều nơi. Một nám 
rưỡi trước may lại gặp được bác sĩ Lý bác sỹ đã 
dùng liệu pháp tượng sô", chữa bệnh cho tôi nay đã 
giảm nhiều. Hiện nay mùa đông đến, tôi cũng 
không cần mặc áo bông, chỉ mặc áo len là thấy đủ. 
Đồng thời sau khi niệm sô" thần kỳ đó thì bệnh suy 
nhược cơ thể cũ của tôi cũng đã giảm nhiều, sinh
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hoạt và công tác đã bắt đầu khá hơn. Nhóm số là 
650.4380, sau 3 lần niệm tự nhiên bị nhức đầu 
choáng váng, bác sĩ Lý đã sửa thành 640.3820, sau 
10 phút thì đầu tôi cảm giác lâng lâng thoải mái. 
Tôi vô cùng phấn khơi.

Tự thuật Ớ.Ể Tôi là nhân  viên, 50 tuổi.

Có một lần không may bị trẹo lưng đau đến nỗi 
không quay ngưòi được, miễn cưỡng lắm mới bước 
được vài bước, đã chữa tại bệnh viện không kết 
quả, sau này đến chữa ở bác sĩ Lý. Trước tiên bác 
sĩ ấn huyệt tai, không hiệu quả lắm, sau này cho 
tôi niệm sô" 6000 và nói với tôi là thường xuyên 
niệm, tôi chỉ mối niệm có mấy phút thì lưng nhẹ 
hẳn, sau này chỉ cần nửa ngày là khỏi hẳn.

Khi đó tôi không hiểu nổi làm sao con sô" lại kỷ 
diệu như thế.

Tư thuât 10: Tôi là Diêm, 70 tuổi.

30 năm trước tôi bị bệnh mạch vành, đau đầu, 
hôn mê, gót chân đau. Cứ mỗi ngày qua đi thì bệnh 
tình \càng nặng. Gần 10 năm lại đây tôi đã đi chữa 
khắp nơi không khỏi, sô" lần phát bệnh ngày càng 
nhiều, thường hay bị ngất ngã và phải nằm viện, 
tiêm và truyền dịch, suốt ngày chỉ thuốc với thuốc. 
Sau này khi nghe thấy bác sỹ Lý ở Viện Giáo dục 
chữa bệnh giỏi nên đã đến chữa. Mới đầu là ấn
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huyệt tai thây có hiệu quả. Từ đó tôi không nằm 
viện nữa và cũng không bị hôn mê. Trước đây 3 
năm bác sĩ Lý lại cho tôi chữa theo tượng sô", thật 
không tin, chỉ với mấy con sô" mà đã làm cho tôi 
khỏi bệnh. Trước đó mấv ngày gót chân tự nhiên 
đau, có người dìu tôi đến gặp bác sĩ Lý, bác cho tôi 
niệm ngay sô" 60, chỉ sau 20 phút tôi đã đứng dậy 
đi lại không đau nữa, không khác gì người lành, tôi 
phấn khỏi quá. Nếu không có bác sĩ Lý, tôi khó tin 
rằng tôi sông đến 70 tuổi, đúng bà là ân nhân cứu 
mạng của tôi. Sau này bác sĩ Lý lại cho tôi niệm 
nhóm sô 640.30.80, sau khi niệm tôi cảm thấy tốt 
quá rồi người tôi đã có sứcề Mấy ngày trước đây tôi 
lên phô" mưa 3 cân bánh quẩy cộng thêm làn đựng 
là 4 cân, hai tay tôi thay đổi xách một mạch về nhà 
đến trên 1 cây sô". Tôi vừa đi vừa niệm, sau khi về 
nhà căn bản cũng không thấy mệt, trước đây chỉ 
mang xách một chút là đã mệt rồi. Tôi đã ngủ tốt. 
Trước đây cứ mỗi lần tỉnh dậy là đau đầu, còn nay 
khi tỉnh giấc thì cảm thấy rất thoải mái không sợ 
lạnh, chỉ cần một áo bông mọng, đôi giày bông 
mỏng với một cái mũ khâu tay. Hàng ngày buổi 
sáng tôi còn đi dạo, không thấy lạnh. Nay tôi ăn đ- 
ược ngủ được, sức khỏe đầy đủ còn cảm thấy có gân 
sức. Tôi thật không biết nói thế nào, suốt đòi tôi 
cám ơn bác sĩ Lý!
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Tự thuật 7i.ể Tôi là M ai, công tác tại Công ty 
ngocii thương , ngoai ô Xích Phong.

Vào tháng 6 năm 1992, sau khi tôi bị sảy thai 
thì bị phù và đau lưng, đùi, đã uổng nhiều thuốc 
đông y không khỏi, trên 20 ngày phù càng nặng. 
Tôi đến chữa tại bác sĩ Lý, sau khi kiểm tra, bác 
cho tôi niệm sô" 650.000.3820, khoảng chừng sau 20 
phút mí mắt tôi cảm thây nhẹ đi, sau 30 đến 40 
niệm, phút thì tôi bắt đầu đi tiểu tiện sau đó cứ 
cách nửa giờ tiểu tiện một lần. Đến sáng ngày hôm 
sau phù đã giảm hẳn, tôi thấy người có sức, tâm 
tình đã phấn khởi, vậy mà trước đây tôi đã phải 
tiêu hơn 200 bạc để mua thuốc chữa bệnh quái gở 
này mà không khỏi, nay chỉ niệm có mấy con sô" 
trong nửa ngày đã khỏi bệnh, tôi không biết tỏ 
lòng cảm kích như thế nào đốì với bác sĩ Lý.

Có một lần vào khoảng cuối thu, tôi và bác sĩ Lý 
cùng lên phô'. Khi đó tôi cảm thấy rất lạnh. Bác sĩ Lý 
cho tôi niệm sô> 40.80 và tôi có cảm giác hơi ấm lên, 
rồi bác cho tôi niệm 40.880, sau một lúc cả ngưòi tôi 
cảm thấy nóng lên, chỉ trong 10 phút, tôi đã không có 
cảm giác lạnh nữa. Tôi nghĩ rằng mấy con sô" của bác 
sĩ Lý cho tôi niệm đúng là con sô" thần kỳ.

Tự thuật 12: Tôi là H ồ Thị, 39 tuổi.

Là giáo viên chuyên ngành, vào chập tốì năm 
1991, đột nhiên tôi bị lên mề đay, rất ngứa không
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chịu noi. uống thuốc đông' y và tây y đều không 
khỏi. Sau 7 ngày, tôi đến khám bác sĩ Lý, bà cho 
tôi niệm số  0002. Khi đó tôi niệm thây toàn thân 
thoải mái, nhẹ nhõm, chỉ mấy phút sau thì bệnh 
tôi đã hoàn toàn khỏi han, và sau này cũng không 
tái phát nữa.

Tôi rất khâm phục uy lực của những' con số  và 
cảm ơn bài thuốc kỳ diệu của bác sĩ Lý.

Tư thuật 13: Tôi là Vương Thi, nhân viên nhà  
máy điện Xích Phong.

Nay tôi đang nghỉ đẻ tại nhà. Ngày 28 tháng 
12 sau khi trở dậy, phát hiện bên vú phải của tôi 
nối lên một cục rắn rất to, người tôi phát sốt và 
đau; đến 10 giờ thì cục rắn đó đau vô cùng, tôi 
đoán là viêm tuyến vú, uổng thuốc và tiêm cũng 
không thấy giảm. Tôi liền nghĩ tới bác sĩ Lý ở Viện 
Giáo dục, bà đã từng chữa nhiều bệnh nan y, vừa 
không phiền phức vừa không đau đớn. Không 10 
giờ 30 phút tôi đến khám. Bà cho tôi niệm mấy con 
số, niệm không đến 20 phút, thấy cục cứng đau vô 
cùng và cảm thấy nóng lên, 11 giờ tôi về nhà, tôi 
luôn niệm sô" bác sĩ cho là 640.20. Đến 11 giờ 40 
phút tôi đi gánh nước về nấu cơm, tôi lấy tay sờ 
vào vật cứng thi đã thấy không còn nữa, chỉ thấy 
hơi đau. Đến 2 giờ chiều, đã hoàn toàn khỏi hẳn. 
Tôi rất cám ơn bác sĩ Lý đã giải thoát cho tôi khỏi
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phải uống thuốc và tiêm mà lại khỏi nhanh như 
vậy, không ảnh hưởng đến việc bú của cháu nhỏ. 
Cám ơn và lần nữa tỏ lòng cám ơn thành kính.

Tự thuât 14: Tôi họ Lăng, 51 tuổi, người nhà  
đội Đ ia chát 3 X ích Phong.

Ngày 26 tháng 4 năm 1992, lưng của tôi như 
có cái gì đè nặng không thỏ được và rất đau. Đă 20 
năm nay tôi không thể làm được việc gì nặng, đau 
đớn suốt ngày. Lần này thì đau rất nặng tôi bèn 
đến khám ở bác sĩ Lý, bác cho tôi niệm sô" 640.720, 
sau 10 phút niệm thì lưng tôi đã nhẹ hắn và không 
đau nữa, tôi chỉ niệm có hai, ba ngày là khỏi hắn, 
hiện nay tôi làm việc gì ở trong nhà đều không thấy 
đau nữa. Bác sĩ Lý đã chữa khỏi tận gốc căn bệnh đã 
hơn 20 năm của tôi. Ngoài ra trước đây tôi hay say 
xe, có một lần tôi ngồi xe, lên xe là tôi niệm con sô" đó, 
ngồi đến mấy tiếng đồng hồ không có cảm giác say, 
từ đó trở đi không còn say xe nữa, trong lòng rất 
phấn khởi vui vẻ như hoa nở trong lòng.

T ư thuật 15: Tôi là giáo viên trường chuyên  
S ư  p h a m  d â n  tộc M ông Triệu Ô Đat. Tôi là La.

Từ năm 198Ọ trở lại đây, tôi bị đau lưng ngồi 
đứng không yên, thường mất ngủ, hay quên, tiêu 
hóa kém, rất nóng vội, nóng tính, dễ cáu. Tôi đã 
đên kiếm tra ở bệnh viện về chức năng thận, 
nhưng không phát hiện thấy gì, rồi đến khám và
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uống thuốc dân tộc Mông', vẫn không kết quả. Có 
bác sĩ nói: đây là chức năng thận bị suy thoái, là 
bệnh mạn tính, phải chữa lâu dài mới khỏi, và còn 
nói đây là bệnh từ bào thai (bẩm sinh) nên rất khó 
chữa v.v... Khi biết như vậy, tinh thần tôi rất buồn 
vì không có hy vọng chữa khỏi đau lưng. Khiến tôi 
đã ăn uống bừa bãi, ngày nào tôi cũng uống rượu, 
vì khi uống rượu, đau lưng cũng giảm đi chút ít, 
nhưng sau này lưng càng đau dữ dội, chẳng còn 
biết cách gì đành sống qua ngày, điều này tiếp 
diễn đã đến 11 năm.

Một ngày trong tháng 5 năm 1991, tôi đưa vợ 
tôi đến khám bệnh ở chỗ bác sĩ Lý. Bác đã cho vợ 
tôi niệm một nhóm sô" rồi sau đó thấy hỏi rằng có 
cám giác gì không. Nói niệm để chữa bệnh tôi 
không tin, nhưng sau khi vợ tôi niệm đã có cảm 
giác tốt lên, tôi cũng không tin, có đúng là thế 
không? Vợ tôi sau khi khám xong còn để tôi khám, 
tôi chỉ với mục đích là thử xem, nói hết câu thì đùi 
trái tôi đau. Bác sĩ Lý hỏi tôi có phải bị ngoại 
thương hay do nguyên nhân gì? Tôi nói đây là kết 
quả học tập tại Trại 20 năm về trước, tĩnh mạch 
của tôi bị phồng lên và gây nên đau. Sau khi bà 
nghĩ một lúc bèn cho tôi một sô" 10.820 để tôi niệm. 
Khi đó đùi trái tôi rất đau, trong nhà lại đông ngư
ời, tôi chỉ còn biết đứng, do đau quá nên ngồi đứng 
không yên. Tôi niệm một nhóm sô' đó, sau một lúc
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không yênệ Tôi niệm một nhóm sô" đỏ. Sẳãu một lúc 
hình như đau đã giám nhẹ. Tôi đi quanh sân đê 
niệm, vừa đi vừa niệm không đến 3 phút sau đùi 
tôi không đau nữa. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ vì đó 
chính là sự thật. Và bà Lý củng rất phấn khởi nói 
tôi như vậy là rất nhạy cảm đấy. Tôi nói vậy mà 
khi học khí công đê chữa bệnh, mọi người đều bảo 
tôi rất chậm chạp, tôi không phải là người nhạy 
cảm, bà đã cười. Khi đó tôi mới chủ động nói thật 
với bác sĩ là tôi bị đau chân sau khi bà kiểm tra 
cho tôi và cho tôi niệm con sô" 650.3810j tôi niệm 
một thời gian thì bà có bảo tôi cần chú ý khi có 
phản ứng gi thì nói lại. Sau mấy ngày niệm con sô" 
này, đùi của tôi không giảm mà lại đau thêm, nh
ưng tôi vẫn kiên trì niệm. Sau một tuần lễ bệnh 
bắt đầu giảm dần. Một tháng sau tôi cũng đau ít 
đi, ngủ nhiều hơn. Sau 2 tháng trí nhớ của tôi được 
hồi phục, đã làm tôi có thê nhớ lại nội dung và 
quan điểm những sách trước đây tôi đã đọc, tư duy 
của tôi rất là hoạt bát, học tập cũng tiến bộ. Sau 
nửa năm, sức khỏe của tôi hoàn toàn khôi phục, 
đau cũng khỏi tận gốc, trong công tác học tập của 
tôi đã có những tiến bộ đột xuất.

Quá trình chữa bệnh thực tế của tôi đó là tài 
năng chữa bệnh của bác sĩ Lý. Tôi 'rất cám ơn bác sĩ 
Lý có công hiến mới cho sự nghiệp Y học của Tổ quốc.
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Tự thuật 16: Tôi họ Bao, 73 tuổi, là công nhản.

Một lần đang làm việc không cẩn thận tôi đã 
bị thương vào đùi, đau đớn không chịu nổi, có ng
ười đằ vực tôi đến khám bác sĩ Lý. Sau khi kiểm 
tra bà cho tôi một nhóm sô" 0001000.70. Tôi mới chỉ 
niệm một thòi gian chưa dài thì đùi tôi thấy không 
có gì phải chữa nữa, hết cả đau. Tôi với cái thân 
già đã sông trên 70 tuổi nhớ lại chỉ có mấy sô" thế 
thôi mà đã khỏi bệnh. Bác sĩ Lý thật là thần y, chỉ 
bằng mấy con sô" đó mà đã chữa khỏi bệnh cho tôi, 
tôi vô cùng cám ơn.

T ự  thuât 17 .ễ Tôi ho Cân , 41 tuôi, n h ả n  viên  
bưu  điện.

Năm 1975 tôi bị viêm tuyến vú, to như quả 
trứng gà, đã đi chữa nhiều nơi, uống nhiều thuốc 
không khỏi, trong lòng cảm thấy nặng nề sợ là 
bệnh không thê chữa khỏi. Năm 1988 nghe nói bác 
sĩ Lý ỏ Viện Giáo dục chữa bệnh giỏi, tôi đến châm 
kim một thời gian thấy bệnh đã có chuyển biến tốt. 
Năm 1989 bác Lý cho tôi niệm sô" 640.000.720, tôi 
đã niệm được hơn một tháng thi khôi sưng đó ỏ 
trên vú đã hoàn toàn tiêu tan. Hiện nay tâm tình 
tôi rất là vui vẻ, cám ơn bác sĩ Lý đã đem lại sức 
khỏe cho tôi, hàng ngày tôi đi làm cảm thấy thoải 
mái nhẹ nhàng.

Hiện nay hàng ngày tôi vẫn niệm và cảm thấy
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sức khỏe càng tàng, làm việc gì tỏi cũng không 
ngại. Từ ngày niệm đến nay người thấy nhẹ nhõm, 
còn trước đây làm một tí đã mệt. hiện nay không 
còn cảm giác đó nữa. Vì thế bây giờ với những con 
sô" này khi nào nghĩ tới tôi lại niệm. Bác sĩ Lý 
thường' mua rất nhiều sách tại bưu điện, không 
biết bà đã nghiên cứu cái gì mà bằng mấy con sô" 
sao lại có uy lực đến thế.

T ư thuât 18: Tôi ho Vương, 25 tuổi, n hân  viền 
địa chất .

Ngày 10-4-1992, trong mồm tôi sưng lên một 
cái bọc to; họng đau, nửa mặt đau, một miếng cơm 
cũng không nuốt nổi. Tôi đến khám bác sĩ Lý, bà 
cho tôi nhóm sô" 050.070, tôi niệm trên 10 phút thì 
đã thấy chuyển biến rõ rệt không còn đau nữa, sau 
khi về nhà niệm thêm hơn nửa tiếng nữa thì cái 
bọnẹ sưng đó cũng tiêu tan mất, cả họng và đầu 
cũng hết đau, thế là khỏi hết rồi tôi phấn khởi 
nhảy cẫng lên.

Tư thuật 19: Tôi ho Lâm  Thi, 57 tuổi, công  
n h â n  công ty tiêu thu .

Mắt tôi bị đau, mỏ không ra. thường phải vén 
lông mi lên mới cảm thấy dễ chịu một chút, cứ như 
thế đã kéo dài hơn một năm nay. Đến khám bác sỹ 
Lý, bác cho tôi một con sô" 5.650, sau khi niệm nửa
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giờ mắt tôi đã sáng lên nhiều và mi mắt cũng được 
thư giãn. Qua thoi gian được bác sĩ Lý điều trị, 
hiện nay mắt tôi đã khỏi rồi

Tư thuât 20: Tôi ho Vương, là nhản viên dôi 
đia chất.

Ngày 19-8-1992 tôi bị xe va vào bên ngực trái 
rất đau không lật người nôi và cũng không thê hít 
thở. Sau khi chụp phim mới biết tôi bị tổn thương 
màng xương, bác sĩ Lý cho tôi niệm sô" 5000.80. Tôi 
niệm không đến nửa giờ thì hết đau, sau này tôi 
cũng chẳng còn đau đớn gì nữa.

Tự thuật 21: Tôi họ Đỗ, 48 tuổi.

Vào tháng Giêng năm nay tôi bị đau đùi, đi 
khám bác sĩ nói tôi đau thần kinh tọa. Lúc đau 
nhất tôi không thê mặc được quần áo, tôi không 
ngủ được, phải nhò người xoa đùi. Tôi đã qua 
nhiều bệnh viện, cũng tốn nhiều thòi gian và mất 
thiếu tiền nhưng không khỏi. Sau nghe nói bác sĩ 
Lý chữa đau đùi rất giỏi, tôi đến khám. Sau khi. 
bác sĩ Lý hỏi cặn kẽ bệnh tình, đã cho tôi một 
nhóm sô" bảo tôi niệm, còn châm cứu cho tôi. Qua 
mấy lần chữa đã thấy đổ. Có một lần tôi đã ghi 
ngược số  niệm và thấy đau hơn mất 2 ngày 2 đêm, 
khi tôi đến thì không dám ngồi, tôi nói tình hình 
cho bác Lý nghe, bác bảo tôi đọc số  đó, nghe xong
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bác bảo ngược số rồi nên đà gây phản tác dụng. 
Bác Lý cho tôi hàng số  720.60, niệm chừng 10 
phút, tôi đã thấy có chuyển biến rõ rệt. cũng không 
châm cứu nữa nên cũng không thấy đau lắm. Sau 
đó bà kết hợp với châm cứu, hiệu quả càng tốt, đùi 
trái của tôi chẳng mấy chốc đã khỏi, cảm tưởng 
ngón cái và ngón thứ hai có một hạt rất to lồi ra 
ngoài, sờ đến thì không thấy. Hiện nay tự tôi có 
thể mặc được quần áo, đi đứng cũng nhanh nhẹn 
hơn, nay chi thấv đùi có cảm giác toát hơi lạnh. 
Bệnh đã khỏi 80%. Bác sĩ Lý đúng là bác sĩ giỏi.

Tự thuật 22: Tên tôi là Lưu, 17 tuổi, học sinh lớp 9.

Trước đây một tháng tôi bị đau đầu, đã uống 
nhiều thuốc mà không' khỏi, suốt ngày đầu cứ nặng 
trĩu ở trạng thái hôn mê. Trong lòng buồn bực có 
cảm giác như là ù tai, trong cổ họng hình như có 
một hạt như hạt đào chẹn trong cổ, gây ra một cảm 
giác đau đau làm tôi không thể học hành bình 
thường được, tôi buộc phải nghỉ học để chữa bệnh. 
Tôi được biết có một thầy giáo ở trường tôi cũng bị 
như tôi, một nhân viên bị điếc dạng thần kinh, qua 
mấy lần được bác sĩ Lý điều trị đều khỏi.

Tôi có chút hy vọng tìm đến bác sĩ Lý, bà cho 
tôi niệm số 820, chỉ sau một lúc, đầu tôi cảm thấy 
tỉnh táo bình thường, cái hạt trong cổ họng cũng 
trợt xuống, kết hợp với châm cứu, cảm giác toàn

M I
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thán nhẹ đi rất nhiều, khí trong cổ họng tểhạy 
xuông rất nhanh, hầu như dã thay một đại não 
mới. Một tháng lại đây tôi đả có cảm giác rất thoái 
mái, đặc biệt là mấy ngày gần đây tôi niệm sô" 
8()ề20.650.30 thì cảm giác nặng nề trên đầu tôi hoàn 
toàn mất. Nay tôi đã khỏi han, tôi tiếp tục đi làm 
đề tài, đầu óc tôi không còn thấy buồn bực nữa.

Tôi đã bị bệnh trên 1 tháng đã được bác sĩ Lý 
chữa khỏi, hiện nay tôi rất an tâm học tập, vì thế 
tôi tỏ lòng cám ơn chân thành đến bác sĩ Lý; đồng 
thòi cũng xin thay mặt cho hàng trăm bệnh nhân đã 
được bác sĩ Lý chữa khỏi tỏ lòng biết ơn chân thành.

Tư thuât 23: Tôi là người dân tộc Tâm Kỳ, 38 tuổi.

Tháng 5 năm 1993, sau khi tôi được truyền 
clịch, đột nhiên hai bàn tay tôi sưng lên, cộng thêm 
đùi trái và chân cũng phù đau, không tự lo liệu 
sinh hoạtế Tôi đã đi chữa các bệnh viện lớn nhỏ tại 
đây đều không khỏi, thời gian đến trên 1 tháng 
không những không bớt sưng mà ngày càng nặng 
thêm. Đang trong lúc nguy kịch này thì n^he có bác 
sĩ Lý ỏ Viện Giáo dục chữa khỏi bệnh rất đặc biệt.

Lần đầu tiên tôi đến Viện Giáo dục, bác sĩ Lý 
bảo tôi niệm sô" 160 cộng vối châm cứu, tôi cảm 
thấy bệnh đã nhẹ đi. Lần thứ 2 bà cho tôi niệm sô" 
16000, đùi, chân và cả hai bàn tay đều đã giảm 
sưng, đồng thời hàng ngày toàn thân tô.i ra mồ hôi

M ỉ
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từ 4 - 5 giờ. Khi niệm tôi cám thâv toàn thân có khí 
xuyên suôtễ Lần thứ 3 niệm 729.650.80. sau 4 - 5 
lần niệm hiện không ra mồ hôi nữa, củng đã cảm 
tễhây có hơi sức, nay giấc ngủ có giảm đi, đã có sinh 
lực, về cơ bản sức khỏe dần hồi phục, tôi đà đi làm 
bình thường.

Trước đây có bác sĩ nói tôi có khả năng phải 
cắt chi, gây cho tôi một áp lực tâm lý lớn, tư tương 
đè nặng, cơm chẳng muôn ăn, ngủ cũng không 
được. Còn hiện nay được bác sĩ Lý điều trị, bệnh 
tình rất nhanh khỏi, sức khỏe trở lại bình thường, 
trong lòng tôi rất phấn khởi.

Tự thuật 24: Tôi họ Hà, công nhân  lắp ráp ôtô 
X ích P h o ng .

Ngày 21 - 3 - 1993 tôi sinh cháu gái, 3 ngày 
sau mẹ con tôi xuất viện bình an. Kèm vối vui 
sướng là khổ tâm vì cháu không có sữa ăn. Cả nhà 
tôi cuông lên, vừa uống thuốc vừa tìm các bài 
thuốc dân gian nhưng vẫn khônẹ hiệu quả. Bà tôi 
bèn đến bác sĩ Lý và bác đã cho một nhóm sô"
38000.40 để tôi niệm. Sau khi niệm được nửa ngày 
là tôi đã có sữa, cứ liên tục mấy ngày niệm thì sữa 
đã đủ cho cháu ăn. Sau đó 2 ngầy lưng của tôi bắt 
đầu đau, đã đau thì không thể ngồi được, đau đến 
chảy nước mắt... lại đi tìm bác sĩ Lý, lần này bác 
lại cho tôi sô" trước nhưng có thêm vào sau sô" 60. 
niệm được 4 - 5 ngày lưng tôi đã khỏi và không
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thấy tái phát. Hiện nay con tôi đã được hơn ẳ,ì 
tháng, chóng lớn, rất thích đùa với mọi nguệòi, đó là 
phúc quý mà bác Lý đã đem lại cho chúng lôiẵ Mỗi 
khi nghĩ đến, tôi và cả nhà tôi rất cảm kích và biết 
ơn sâu sắc bác Lý.

T ự thuât 25: Tôi họ Tôn, 47  tuổi, n ữ  giáo viên 
tiểu hoc.

Thể chất của tôi thì quá tồi, nặng có 40 kg lại 
mắc rất nhiều bệnh khác nhau, như Can, tỳ, dạ 
dày, tim, lưng, nhất là ngày 29 - 2 - 1993 khi kiểm 
tra siêu âm tại bệnh viện thấy thận có kết sỏi, 
đường kính là 1 cm (khi đó là bác sĩ Lưu cho tôi biết)ẵ 
Sau này tôi đã đi chữa phá sỏi nhưng do người yếu 
không thể chịu nổi sự kích quang, cuối cùng có người 
giới thiệu đến khám bác sĩ Lý. Bắt đầu bác cho niệm
2 nhóm sô", người đã thấy có sức khỏe ra, sau bác sửa 
thành 720.40.60. Sau khi niệm trên một tuần lễ, lại 
đúng vào lúc nhà trường kiểm tra sức khỏe (ngày 29 - 
6), tôi đặc biệt lưu ý kiểm tra sỏi đến 2 lần cũng tại 
bệnh viện cũ với một bác sĩ cũ, qua kiểm tra đi 
kiểm tra lại, đã xác nhận là không có sỏi nữa, hiện 
tượng đau lưng đã chuyển biến tốt.

Điều này nói lên rằng chữa trị theo cách niệm 
sô" vừa đơn giản, dễ áp dụng lại không đau, không 
tác dụng phụ, hiệu quả nhanh chóng. Đây là phương 
pháp điều trị được nhiều người hoan nghênh.
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Tư th u  át 2 6 : Tôi họ Tào, 3 4  tuổi, là n h ả n  v iên  
xảy dưng.

Tôi bị phong thấp, đau đầu, nhức đầu gây ra 
mệt mỏi 7 - 8 năm đã qua nhiều lần chữa và uống 
thuốc không đỡ. Nay gặp bà Lý. bà cho niệm số  và 
kết hợp châm cứu, niệm với các nhóm sô> 650.820; 
60.40.720; 60.40.30.720: 720.60.40.30, vểv... Qua một 
thòi gian chữa trị, trước mắt tình trạng sức khỏe 
của tôi đã tốt lên, đau đầu, nhức đầu, mệt mỏi đã 
dần tiêu tan, hàng ngày tinh thần công tác đã khá 
hơn. Đặc biệt trong chữa trị châm thích, bác sĩ Lý 
còn cho niệm nhóm sô" 60.40.30.720; 720. 60.40.30. 
Sau đó ít lâu, tôi đã giảm đau rất nhiều, thậm chí 
có lúc không còn thấy đau chút nào. Vì vậy tôi rất 
cám ơn bác sĩ Lý.

T ự  th u ậ t  2 7 : Tôi n g ư ờ i d â n  tôc T â m  kỳ, 18  tuổi.

Tôi đau đầu khá lâu, đã chữa nhiều mà không 
khỏi. Sau đó tôi đến khám chữa tại bác sĩ Lý, bác 
sĩ cho tôi niệm sô" 60.50. Đầu của tôi đã hết đau, 
mà lại tỉnh táo hơn. Tại đây tôi không phải uống 
thuốc, cũng không phải tiêm, và lại không đau đón 
gì, tôi chỉ biết nói là kỳ diệu.

T ự  th u ã t  2 8 : Tôi ho V ư ơ n g , 5 4  tu ổi.

Tháng 3 năm 1993, tôi đến thăm con dâu sinh 
cháu. Do đầu vú cháu bị nứt nẻ, gặp bác sĩ Lý, bác
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cho niệm một sỏ mật mà. niệm qua vài lần niệm đã 
thấy kiên hiệu. Còn tôi đã viêm khí quản hơn 10 
năm (lúc đó tôi ho và khó thơ). Bác sĩ Lý cho tôi 
niệm số 20.60, chỉ qua trên 10 phút, tôi đã thây 
kiến hiệu. Sau đó tôi hànẹ ngày niệm, thấy bệnh 
ho và khó thở đã mất. Sau khi cháu đầy tháng thì 
bệnh của tôi cũng khỏi hẳn.

T ự  th u ậ t  2 9 : Tôi ho L ư u , 6 0  tuôi, là  n ô n g  d â n .

Tháng 10 năm ngoái, do tức khí tôi đã bị bệnh 
là hay tiểu tiện, mỗi lần tiểu tiện là đau không 
chịu nổi, và cứ đến buổi chiều thì bụng dưới cũng 
rất đau. Trên nửa nàm nay tôi đã đi chữa khắp 
nơi, kiểm tra tại bệnh viện chỉ được trả lời là 
không có bệnh gì cả. Tôi bị giày vò khổ sở vô cùng, 
coi như không còn cách nào đành phải về nhà uống 
thuốc, tiêm, truyền dịch, nhưng mỗi khi ngừng 
thuốc là lại đau như cũ, không hề giảm nhẹ.

Trước đây 1 tháng, nghe giới thiệu tôi đến xin 
chữa tại bác sĩ Lý. Bác sĩ cho tôi nhóm sô", nhưng 
tôi niệm không thành, bác sửa đổi sô" đến 3 - 4 lần, 
mới quyết định cho tôi niệm sô" 600.50 kèm thêm 
tiêm thuốc và nhĩ áp. Tới nay mới chỉ 1 tháng, mọi 
bệnh tật của tôi hầu như đã hết. Tôi vô cùng sung 
sướng. Nay ăn được, ngủ được giông như ngưòi 
bình thường. Con sô" của bác sĩ Lý thật có thần lực! 
Cám ơn bác sĩ đã giải trừ khỏi bệnh chơ tôiễ
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T ư  th u ậ t  3 0 : Tôi ho L ư u .

Từ tháng 6 năm 1992. cánh tay phải của tôi 
bắt đầu đau và đau rất ghê gớm, đến không bưng 
nổi bát nước. Tôi đã khám ỏ' bệnh viện và uông 
nhiều thuốc mà không khỏi. Tôi đã được một bác sĩ 
chữa theo cách châm phong bế, châm nhiều lần 
củng không khỏi, tay tôi đã đau tới trên dưới 1 năm.

Sau này nghe nói có bác sĩ Lý ở Viện Giáo dục, 
bà cho niệm sô" và châm cứu rất giỏi, kê cả đau 
Can, đau lưng chỉ chữa một lần là khỏiễ Nghe vậy, 
tôi muôn đến thử xem sao. Lần đầu bác sĩ cho tôi 
niệm 20.60, khi đó tôi đã chuyển biến tốt, lần thứ 
hai niệm 20.640 thấy kết quả càng tốt hơnễ Lần 
thứ ba thì tay tôi hầu như đã khỏi hẳn. Bác sĩ Lý 
đúng là một thần y. Sau khi về nhà, cứ gặp ai tôi 
cũng nói. đến bác sĩ Lý, cho bà là người làm sông 
lại người đã chết, “diệu thủ hồi xuân”. Đến một bà 
từ Bắc Kinh cũng tìm đến bác sĩ Lý xin khám bệnh.

T ư  th u ậ t  3 1 : Tôi họ Vu, h ọ c  s in h  lớp 12.

Sự bận rộn trong học tập đã làm tôi không thở 
được, cộng trời nóng nực tôi đã bị ốm. Mẹ tôi đưa 
tôi đi khám nhiều bệnh viện mà không chữa nôi 
chứng nôn mửa, đau đầu, váng đầu. Sau đó mẹ tôi 
dẫn tôi đến bác sĩ Lý, Viện Giáo dục. Sau khi hỏi 
han tôi, bác cho tôi một nhóm sô", bảo tôi niệm. Sau 
một lúc niệm, đột nhiên tôi cảm thây tâm tình



bình tĩnh, không nóng lòng bất an như mây ngày 
trước đây. Sau đó tỏi tiếp tục niệm. Qua một lúc. 
tôi thấy óc tôi như mát mẻ ra, không còn nặng nể 
như trước, đầu cũng không đau nữa. Bác sỹ Lý nói 
với tôi, đó là liệu pháp tượng số  và yêu cầu tôi 
thường xuyên niệm đê trở thành một ý niệm, vận 
chuyển nhiều tới não, để đạt tới mục đích chữa bệnh. 
Để thoát khỏi cái khố sở đã bám lấy tôi mấy ngày 
hôm nay, nên tôi cứ niệm không dừng lại. Qua mấy 
ngày, kỳ diệu thay là bệnh của tôi đều như khỏi cả, 
tôi lại tiếp tục học tập (nhóm sô" là 820.650).

Khi học thấy mệt mỏi tôi liền niệm một lúc thì 
thấy tâm tình thoải mái lan khắp cơ thể, tưởng 
như được thưởng thức một khúc nhạc êm vậy, làm 
tôi hết cả mệt mỏi. Mỗi khi tôi lo lắng bất an, tôi 
cũng niệm một lúc, tôi bình tĩnh lại ngay. Khi 
tham khảo các đề thi, đầu óc rất khẩn trương, 
niệm một lúc là tỉnh táo dễ dàng tìm ra được đáp 
án, mà đầu óc đặc biệt tỉnh táo, nên phát huy được 
năng lực, đã đạt được thành tích lý tưởng cho 
mình. Tôi cám ơn nhóm sô" đó, càng cám ơn phương 
pháp chữa trị bằng tượng sô" mà bác sĩ Lý đã sáng 
tạo ra, để trừ nỗi khổ’ của mọi người.

Tư th u ậ t  3 2 : Tôi ho B iê n , 2 2  tuổi, là  h o c  s in h  
lớp 12.

Tháng 11 năm 1992, trong khi chuẩn bị thi rất
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căng thẳng, không may tôi bị đau một bên đầu. Có 
khrchỉ cần chải đầu cũng đau không chịu nôi, đên 
nhiệm vụ học tập cũng không thực hiện được.

Tháng 5 năm 1993, trước khi tìm đến bác sĩ 
Lý, tôi cũng đã điểu trị ở rất nhiều nơi, đã uống 
thuốc đông y, tây y, châm cứu, tôn mấy nghìn bạc, 
nhưng vẫn không kết quả rõ ràng.

Tới ngày 6 - 5 - 1993 tôi đến khám bác sĩ Lý, 
bác cho tôi một nhóm mã sô" kết hợp với ấn huyệt 
tai, qua 9 lần chữa, hết gần 40 đồng, đã chữa khỏi 
hẳn bệnh đau đầu của tôi.

Nhớ lần đầu, bác sĩ luôn điều chỉnh mã sô", yêu cầu 
niệm và luôn hỏi cảm giác của tôi. Cho đến khi thay 
đổi dần sô” 00, tôi cảm giác như đầu tôi có một dòng 
điện nhỏ thông qua, Ĩ1Ó tê tê và chạy từ đầu xuông 
chân, khi đó đầu tôi rất dễ chịu, đau đã giảm hắn. Sau 
đó vừa niệm sô" vừa ép tai, trong quá trình đó cơn đau 
thấy giảm, cứ làm như vậy một tuần hai lần.

Mã sô" gồm có 720.650.30; 720.60.530, khi điều 
chỉnh 820.650.30 thấy mắt bị nhức nhôi, trào nưốc 
mắt, nhìn không rõ, bác vội điều chỉnh lại 820.60.530. 
Lúc đó tôi thấy rất tốt. Trong thòi gian chữa trị, tôi có 
thể kiên trì đọc sách, sau khi chữa đến lần thứ 9, 
bệnh đau đầu của tôi khỏi hoàn toàn.

Hiện nay tuy đầu không đau, nhưng tôi đã trở 
thành tập quán vô thức cứ niệm sô, tự nhiên tôi
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nghĩ tối bác sĩ Lý tôn kính, bác đã dùng cách điểu 
trị thần kỳ chừa khỏi bệnh đau đầu cho tôi; tôi vô 
cùng cảm kích, muôn nhắc mọi người có những 
bệnh quái ác bám lấy người, hãy đến đấy mà chữa, 
vị bác sĩ thần kỳ này chính là bác sĩ Lý Sơn Ngọc 
tại Viện Giáo dục học.

Tư thuât 33: Tôi là Vương, 64 tuổi, ở xưởng  
đóng giầy.

Một lần tôi cảm cúm 4 -5 ngày, người phát sốt, 
cổ họng đau, ho, đến tốỉ càng nặng. Hàng ngày tôi 
uống thuốc mà chẳng ăn thua gì, rất khó chịu. Sau 
này nghĩ đến bác sĩ Lý tại Viện Giáo dục, tôi bèn 
đến. Sau khi khám bác sĩ cho tôi niệm sô" 20. 50. 
Tôi niệm không bao lâu đã thấy nhẹ nhõm. Sau 
khi về nhà tôi tiếp tục niệm, cảm cúm đã hết, sau 
này tôi chẳng uống thuốc cũng khỏi. Tôi thấy so 
với uông thuốc thì cách chữa này nhanh hơn nhiều, 
tôi thường xuyên niệm thì bệnh dạ dày cũ của tôi 
cũng khỏi luôn, mà lại thây người khỏe hơn, nên 
tôi vẫn thường xuyên niệm.

Sau này có lần tôi uống nước hoa quả làm tôi 
đau lưng, tiểu tiện nhiều lần không hãm được, khi 
đi tiểu còn thấy đau, tôi lại đến gặp bác sĩ Lý, bác 
cho tôi niệm sô" 200.50, chỉ 5 - 6 phút sau, thấy đỡ 
ngay, người dễ chịu, sau khi về nhà tiếp tục niệm 
thì bệnh khỏi hắn.
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Tự thuảt 34: Tôi ho Trương , 42 tuôi, công tác 
tai Công ty lắp rá p .

Có lần tôi bị cảm cúm ho rất nặng, suốt trong
3 ngày uống thuốíc chông viêm và thuốíc ho nhưng 
không có tác dụng, sau đó tôi tìm đên nhà bác sĩ 
Lý. Sau khi bác cho tôi niệm sô" 20 thấy hết ho, về 
đến nhà tôi khỏi hẳn, tôi thấy cách chữa của bác sĩ 
Lý khác hẳn với cách chữa của bệnh viện. Đến bác 
sĩ Lý thường chỉ thời gian rất ngắn, tiền cũng hết 
ít mà bệnh đã khỏi rồi. Mấu chốt là những con sô" 
trên khi niệm nó thì tác dụng đặc biệt nhanh, 
đúng là các con sô" thần, tôi rất tin các con sô" ấy.

Tự thuật: 35 Tôi là Vương, 37 tuổi.

Tháng 10 năm 1992 tôi bị đau bụng (bụng dưới 
bên trái), đau rất ghê gớm phải đi khám bệnh viện 
bác sĩ nói không sao cả, cho nên chỉ cho tôi mấy 
viên thuốc về uống làm mấy lần là khỏi. Tới tháng
4 năm nay lại đau đến 3 lần, trong đó có một lần 
rất đau từ 3 giờ sáng cho đến 6 giờ, đến bệnh viện, 
nhưng bác sĩ lại không đi làm, chỉ vào phòng cấp 
cứu, họ tiêm cho một mũi mà chẳng có tác dụng, 
vẫn còn đau không ngớt, đến 7 giờ rưỡi tôi lại đến 
bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói đại khái là sỏi thận, 
đi kiểm tra siêu âm xem sao? Sau khi soi phát hiện 
viên sỏi tc bằng hạt đỗ xanh. Bác sĩ cho một đơn 
thuốc về nhà uống, dặn uống nhiều nước cho nó xối
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ra (có lẽ bác sĩ cho rằng điều kiện nhà tôi không đủ 
làm kích quang để phá-sỏi). Trên đường về nhà tôi 
cho rằng chắc là chữa không khỏi. Vừa lúc đó gặp 
ngưòi hàng xóm nói trên Viện Giáo dục có bác sĩ 
Lý chữa bệnh rất giỏi. Thế là ngay chiều hôm đó 
tôi đã dùng xe đẩy đến Viện Giáo dục. Lần chữa 
thứ nhất đã thây không đau, bác sỹ Lý cho tôi 
niệm sô". Lần thứ nhất niệm số  6000. Bụng thì hết 
đau nhưng lại trướng lên, lưng bên trái lại đau ê 
ẩm, không thể ăn được gì cả (vì tắc khí trong 
bụng), đến ngày thứ 3 tôi lại đến chỗ bác sĩ Lý, tôi 
nói rõ tình hình cho bác biết, bác lại cho tồi niệm 
con số  khác lại không tác dụng C U Ố I  cùng bác cho 
con số  3820.650. Lần này đã có tác dụng, hơi đã xì 
ra, ngưòi rất thoải mái, bệnh cũng đõ nhiều và đã 
muôn ăn, tôi lại đi lần nữa và cũng là lần thứ 3 thì 
kết quả đã tốt hơn nhiềuẾ Bệnh của tôi căn bản đã 
khỏi hoàn toàn. Chỉ niệm 3 đợt các con sô" đó đã 
thoát được viên sỏi như hạt đậu xanh, nay thì sỏi 
không còn, cám ơn bác sĩ Lý, bà đã có bàn tay thần 
chữa khỏi bệnh cho tôi.

Tư thuật 36: Tôi là Phó, sinh  năm  1960 , là 
n ông dân.

Vào buổi tổì tháng 9 năm ngoái, tôi đột nhiên 
bị đau lưng và bụng dưới. Sau đó tôi có đi bệnh 
viện kiêm tra và làm siêu âm, xác nhận tôi có sỏi
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bàng quang, đường kính 0,8 - 1 cm. Chữa ra sao 
bệnh viện cũng không trả lời rõ ràng, qua điều trị 
đông tây y vẫn không thấy có kết quả. Sau đó tôi 
đến bệnh viện 220 quân khu Xích Phong, củng 
chẩn đoán là sỏi bàng quang, Nhưng bệnh viện 220 
cho biết phá sỏi có thể chữa được, nhưng không 
bảo đảm hoàn toàn, phải vào điều trị bệnh viện, 
viện phí tối thiểu là 1000 đồng. 1000 đồng đối với 
ngưòi nông dân nghèo như chúng tôi đúng là con 
sô" đáng sợ, nhưng vì sinh mệnh tôi đã đi vay tất cả 
những người thân đủ 1000 đồng viện phíề Cũng lúc 
này em tôi đi công tác tại Viện Giáo dục Xích 
Phong đã dẫn tôi đến gặp bác sĩ Lý. Qua nhĩ áp và 
châm kim 2 lần nhưng chưa kết quả. Tôi đã thấy 
mất lòng tin, lần thứ 3 bác sĩ Lý cho tôi niệm sô" 
60.2000. Quả nhiên đến sớm ngày thứ hai trong 
nước tiểu của tôi đã ra 2 viên sỏi bằng hạt đậu 
vàng. Tôi thật ngạc nhiên vô cùng kêu lên "Tuyệt! 
Quả là thần y?".

Ngày nay bệnh của tôi đã khỏi hoàn toàn. Tôi 
rất biết ơn bác sĩ Lý đã chữa cho tôi.

T ư thuật 37. Tôi họ Vương, 28  tuổi, là công  
n h â n  xư ở n g  may.

Ngày 2 tháng 3 năm 1993, khi tôi hàn điện 
không may bị bỏng mắt, khi đó mắt tôi đỏ trào 
nước mắt, đau đớn vô cùngẳ Tôi đến chữa tại bác sĩ
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LýẾ Sau khi khám xong bác cho niệm sô" 003. Sau 
khi niệm mắt tôi đã dần dần nhẹ nhõm, chưa đến 
nửa ngày đã khỏi.

Tư thuật 38: Tôi ho Mày 30 tuổi.

Chân trái của tôi đau không thể lao động được, 
đến khám bệnh viện, bảo tôi viêm tĩnh mạch phải 
mổ. Sau đó nghe nói bác sỹ Lý có thể chữa khỏi tôi 
bèn tìm đến bà. Qua mấy lần chữa, bệnh gần như 
đã khỏi. Mỗi lần bác cho niệm một nhóm sô" tôi cảm 
thấy chuyển biến rõ ràng. Có một lần khi bác châm 
thích và cho niệm 720.40, chỉ cần niệm thì châm 
thích không thấy đau, nếu không niệm thì lại đau, 
tôi cảm thấy rất kỳ lạ nên tôi đã viết lại hiện tượng 
này, để giới thiệu lại với mọi người.

Tự thuảt 39: Tôi họ Trương, 41 tuổi.

Sau lưng và sườn tôi đau đã một năm hơn. Khi 
bị đau tôi không đi lại dễ dàng. Sau đó tôi đến bác 
sĩ Lý. Trước tiên bác châm kim bôn lần, hiệu quả 
không cao. Tới lần thứ năm bác sĩ cho tôi niệm sô" 
650. Sau khi niệm, trong ngày tôi đỡ hẳn, sang 
ngày thứ hai thì không đau nữa. Hiện toàn thân 
tôi rất thoải mái dễ chịu. Bác dặn tôi về nhà 
thường xuyên niệm đê sức khỏe tăng lên. Tôi đã 
niệm khỏi và tôi tiếp tục niệm.

y [ _ 2 3 0 j ^



CHỮA BỆNH THEO CHU DỊCH

Tư thuật 40: Tôi ho Trương, 54 tuổi, là kê toán.

Tôi bị đau nửa đầu theo chu kỳ đã tới gần 10 
năm, 4 - õ năm lại đây đau ngày càng nặng. Tôi đã 
điều trị đông tây y rồi nhưng không kết quả. Ngoài 
đau bên đầu ra, cứ tốì đến, chân tay tôi nóng lên, 
phần ngực tức nặng, không ngủ được. Khi đau đầu 
tôi chỉ biết uống thuốc, tay thì bóp đầu. Mỗi lần 
đau từ 3 - 5 ngày liền, nó đã trở thành chu kỳ. Cứ 
gặp điều gì gấp gáp là đầu lại đau.

Tôi nghe đồng sự nói "Bác sĩ Lý Viện Giáo dục 
Xích Phong dùng mã sô" và kim chữa khỏi bệnh". 
Ngày 30 - 6 - 1993 tôi đến khám. Đầu tiên bác cho 
tôi niệm sô" 650, tôi niệm chưa được 3 phút, tôi cảm 
thấy mặt tôi tê và nóng. Sau đó bác cho tôi niệm 
tiếp 60.50, niệm khoảng 10 phút, tôi thấy bàn chân 
như có hơi lạnh, đầu thây mát mẻ. Tiếp đó bác sĩ 
châm cứu cho tôi. Ngay ngày hôm đó tôi về nhà, 
đầu tôi rất mát mẻ, tâm tình vui vẻ, tôi ngủ được, 
chân tay đã mát, chồng tôi sò lên chân cũng nói là 
không nóng nữa. Sau đó bác lại sửa cho tôi niệm 
60.50.30, tôi niệm vẫn tốt, duy chỉ khi niệm chân 
tay tôi nóng lên, nhưng khi không niệm thì chân 
tay lại mát, thay đổi rất rõ ràng, mỗi lần niệm như 
vậy đều có chồng tôi hỗ trợ và chứng kiến. Bắt đầu 
từ 16 - 7 bác lại chỉnh cho tôi niệm số 60.50.30.820. 
Niệm xong là tôi thấy buồn ngủ, toàn thân có cảm
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giác nhẹ nhàng, đau đẩu cũng giảm, chân tay hàng 
ngày nóng nay đã hết. Từ 26 - 7, bác lại chính cho 
tôi là 260.50.30.80, đầu nhẹ hẳn, trong lòng thấy 
nóng lên. Từ đó trỏ đi tôi thấy người nhẹ hẳn, cứ 
mỗi lần thay đổi mã sô" là có một cảm giác khác. Từ 
khi đổi sang niệm sô" 260.50.30.80, tôi có cảm giác 
không buồn ngủ nừa, lưỡi khô nay đã hết, mềm 
mại trở lại.

Tự thuật 41: Tôi họ Trương , 58 tuổi.

20 năm nay tôi bị nấm da trâu (vẩy nến), và đã 
đi khắp nơi chữa nhưng không khỏi. Có người 
mách tôi đến chỗ bác sĩ Lý sẽ chữa khỏi, tôi tìm 
đến ngay. Bác sĩ cho tôi niệm 650.7200, tôi niệm 
mấy lần đã thấy có hiệu nghiệm, nay đã khỏi 50% 
và còn đang tiếp tục chữa.

Tư thuât 42: Tôi ho Mai, 51 tuổi, n ữ  n h ân  viên 
đài truyên h ìn h .

Từ tháng 11 - 1992 khi phát hiện vai phải tôi 
bị tê, thấy tay giơ lên cao rất đau. Đến tháng 5, bác 
sĩ Lý bảo tôi niệm số  820, sau đó thấy giảm dần, 
nay cơ bản không còn đau nữa, khi niệm thấy 
người lâng lâng nhẹ nhàng.

Tự thuật 43: Tôi họ Quách, 38 tuổi.

Từ năm 1987 tôi bị viêm túi mật, tới nay đã 5 
năm, ngoài ra tôi còn đau đầu, đau lưng, tiêu hóa
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kém, đau dạ dày, v.v..ể cứ 5 - 6 ngày đến chữa một 
lần, qua châm cứu có hiệu quả, xong bác sĩ Lý cho 
niệm sô", cuối cùng là sô" 40.60.3800 là có hiệu quả 
ngay, sau cho đến này qua niệm trên 1 tháng, 
bệnh cơ bản khỏi. Nay đã hơn 1 năm, tôi vẫn niệm, 
hiện bệnh khỏi hẳn, không thấy tái phát nữa.

Tư thuật 44: Tôi họ Trương, 61 tuổi, người 
nống thôn.

30 năm trước tôi mắc bệnh tim. Mỗi lần đau 
thì tim tôi đập liên hồi không ngừng, lên đến tận 
cổ, toàn thân tôi phái run lên, còn da đầu tôi cứ 
căng -ra rất khó chịu. Cứ mỗi lân bệnh, tôi lại mất 
bao sức lực, khi đó mỗi năm tôi bị vài lần, mỗi lần 
đến 45 phút, rồi cũng quen đi. Sau này tuổi càng 
cao, bệnh càng nặng thêm. 10 năm lại đây tôi hầu 
như ngày nào cũng bị, đặc biệt là 2 - 3 năm gần 
đây lại càng nguy hiểm, hàng ngày mấy lần không 
còn nhớ nữa và mỗi lần từ 20 phút đến 1 giờ, có lần 
tới 2 giò 40 phút. Hai năm nay cổ họng tôi hình 
như có cái gì mắc trong đó, rất khó chịu, huyết áp 
cũng cao 180/130, luôn phải dùng thuốc giảm áp. 
Suốt ngày trong lòng rối bời, tứ chi hầu như hết 
lực, đầu thì căng ra như bị kẹp gỗ vậy, đúng là 
mưòi phần sông một. Mùa đông năm ngoái, con gái 
cả của tôi dẫn tôi đến chỗ bác sĩ Lý, thấy con gái 
được chữa tốt, nên tôi cũng quyết định thử xem
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sao. Thú thực lúc đỗ tôi cùng chắng có hy vọng 
nào, tuy bác sĩ Lý có tài giỏi, nhưng làm sao chữa 
khỏi cho bệnh tim đã cỏ trên 30 năm. Khi đến tôi 
được niệm mấy sô" và cuối cùng niệm sô" 720.40. Tôi 
có cảm giác càng niệm càng thấy dễ chịuể Tôi về 
nhà tiếp tục niệm nghiêm túc. Tuy vẫn thỉnh 
thoảng còn có nhịp nhảy ngược lên, nhưng chỉ vài 
lần rồi lại xuống. Tôi tiếp tục niệm gần một tháng, 
tôi đã thấy chuyển biến tốt, những nhát đập nhảy 
ngược đã giảm, nếu có nhảy ngược thì giảm xuống 
ngayỀ Người tôi đã có sức, trong lòng hết buồn bực, 
đẩu đã tỉnh táo, họng cũng dễ chịu hơn. Tới nay 
gần được nửa năm chữa trị, bệnh tim của tôi có 
trên 20 năm về cơ bản đã khỏi, cao huyết áp có 
trên 10 năm giờ cũng đã bình thường. Đến nay 
tinh thần tôi rất phấn khởi, cứ như được sông lại 
vậy. Tôi không có văn hóa, không hiểu gì về y học, 
nhưng vói phương pháp chữa bệnh bằng mã số đó 
của bác sỹ Lý thật kỳ diệu, không những vừa hiệu 
quả lại vừa nhanh, tôi thấy gặp ai đã chữa bệnh 
tại đây đều cho là thẩn kỳ. Chỉ cần vài lần chữa, 
niệm vài phút mã sô", có người chỉ niệm vài lần đã 
khỏi bệnh. Đó là việc tôi đã được trải qua, tận mắt 
trông thây mà tôi cũng không thể giải thích nổi. 
Tôi mong rằng tất cả những người bệnh như tôi 
trong thiên hạ đều có may mắn như tôi, không một
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viên thuốc, không một mũi kim tiêm, không đau, 
không khổ, không mất thời gian, chỉ cần niệm là 
đã khỏi bệnh.

Tư thuật 45: Tôi là Lăng, 51 tuôỉ

Tôi là người nhà của đội địa chất 3, thành phô" 
Xích Phong. Ngày 26 tháng 6 năm 1993. Khi tôi từ 
xe buýt công cộng tuyến 3 xuống xe, bị một người 
húc ngã, môi bị rách, lúc ấy phải đưa vào bệnh 
viện huyện khâu 2 mũi, môi bị sưng to, răng bị 
lung lay, 4 chiếc rảng cửa bị lung lay nhiều. Cơm 
không ăn được, nước nóng không uổng được, chỉ 
uống vài ngụm nước nguội, đau không' chịu nổi, 
suốt đêm không chợp mắt được. Sáng ngày hôm 
sau, môi càng sưng to hơn, tôi bèn đến chỗ thầy Lý. 
Bà cho tôi đọc một nhóm chữ sô" là 2000.650, sau 
khi đọc chừng 10 phút, môi và răng đều không đau 
nữa, ở môi tựa như có con sâu bò cảm thấy rất dễ 
chịu. Đến ngày thứ 2, chỗ môi bị rách và sưng đều 
tiêu sưng hết, da môi dần dần sệ xuống, đến ngày 
thứ 3, da môi đều lộn trỏ lại, ngày thứ 7 môi trở lại 
bình thường, răng không lung lay nữa. Sau 7 ngày 
môi và răng đều không đau, sau đó trở lại như cũ.

Sau 7 ngày niệm những con sô" của thầy Lý mà 
tôi đã giảm được bao nhiêu đau đớn, đỡ bao nhiêu 
khổ, vết thương chóng lành, không phải uống một
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viên thuốc tiêu viêm giám đau nào, tôi không biết nói 
thế nào để cảm tạ thầy Lý, y đạo của thầy quá cao.

Tư thuàt 46: Tôi là H ình , 40 tuổi

Tôi bị đau lưng đã hơn một năm, qua kiểm tra 
thì biết tăng sinh chất xương, uống thuốc điều trị, 
hiệu quả không nhiều, về sau tôi đến Viện Giáo 
dục nhò thầy Lý điều trịễ Sau khi xem, thầy Lý cho 
tôi đọc một nhóm sô" 60, bắt đầu có hiệu quả. Lần 
thứ 2 lại đổi là 1000.60 đọc một lúc, thấy hiệu quả 
rất rõ, lại kết hợp châm cứu, về sau tôi không có 
thời gian đến, vẫn thường xuyên đọc con sô" này, 
lưng hết đau. Mắc bệnh hơn một năm, điều trị giản 
đơn như vậy mà khỏi.

Tư thuât 47: Tôi là Liêm, 62 tuổi

5 năm trước tôi bị sỏi mật, đã cắt bỏ túi mật. 
Đến năm 1993 vùng mật tự nhiên đau hơn 1 tháng. 
Về sau tôi nghe nói ở Viện Giáo dục có thầy Lý chữa 
bệnh rất đặc biệt, tôi bèn đến điều trị. Thầy Lý bảo 
tôi đọc nhóm sô" 40, được một lúc thì khỏi đau. Sau 
khi niệm 3 ngày cơ bản không đau nữa. Tôi đã đến 
nhiều bệnh viện điều trị chưa hề nghe ai nói điều 
trị bằng con sô". Tôi còn bệnh viêm phế quản cũng 
đỡ nhiều. Năm nay tôi đã hơn 60 tuổi, lần đầu tiên 
thấy cách chữa này chỉ trong thời gian ngắn đã khỏiế 
Tôi vô cùng cảm ơn thầy Lý, tôi nghĩ ai từng được
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thầy Lý điều trị, hẳn đều cảm ơn thầy, thầy Lý vất 
vả đã đem hạnh phúc cho người khác.

Tự thuật 48: Tôi ho Cao, 20 tuôi.

Khớp gót chân phải của tôi từ nhỏ đã sưng 
đau, đi bị lắc, lúc mỏi càng đau dữ, điểu trị đã 
nhiều năm mà không khỏi, tháng 2 năm 1993 sau 
khi tôi đến điều trị chỗ thầy Lý, bệnh cơ bản đã 
khỏi. Qua nửa năm, tình hình tốt, chỉ khi mệt quá 
mới cảm thấy đau. Tháng 8 tôi lại đến thầy Lý, thầy 
đổi nhóm sô" cũ một ít, ngay hôm đó không còn đau gì 
nữa, qua 4 lần đã khỏi hoàn toàn, lần trước nhóm 
sô" là 4000.820, lần này đổi là 4000.370, ở nhà mỗi 
khi đau, tôi đọc nhóm sô" ấy là khỏi.

Tôi không ngờ chỉ mấy con sô" mà chữa khỏi 
bệnh của tôi đã mắc hơn 10 năm qua, nay cơ bản 
bệnh đã chữa khỏi. Tôi phấn khởi biết chừng nào.

Tự thuât 49 : Tôi họ Trọng , 48 tuổi, nông d â n .

Tháng 9 năm ngoái, chân tôi bị đau ê ẩm 
không thế làm việc được, tôi đến khám tại bác sĩ 
Lý. Khám xong bác bảo tôi đau thần kinh tọa. Bác 
vừa châm cứu vừa cho tôi niệm sô". Chữa đến 10 
lần, mỗi lần chữa là mỗi lần cảm thấy nhẹ đi, và 
cuối cùng là hết đau.

Tháng 7 năm nay, vì lao động quá sức, đùi tôi 
lại đau, tôi lại đến vừa niệm mã số vừa châm cứu. 
Bắt đầu bác cho tôi niệm sô" 1000.80. sau đó lại
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niệm 70.40, sau khi niệm đùi tôi lại hết đau. Nhất 
là khi niệm sô" 70 thấy rất hiệu nghiệm. Sau này 
cánh tay trái của tôi bị đau, bác lại cho tôi niệm
70.20, sau 4 - 5 phút là đã khỏi. Mỗi lần thay sô" tôi 
lại thấy hiệu quả hơn. Hiện nay tôi niệm sô" 70 
thấy hiệu quả nhất. Giò đùi tôi còn hơi đau, nên 
vẫn đang tiếp tục chữa.

Tự thuật 50: Tôi họ Vương, 35 tuổi, là nông dân.

Đầu tháng Giêng'năm nay, cổ và hai cánh tay 
tôi bị đau ê ẩm, đã xoa bóp trên 20 ngày vẫn không 
hiệu quả. Ngày 3 - 8 tôi đến khám bác sĩ Lý, lần 
đầu tiên bác tiêm và cho niệm sô" 5000, lần sau là 
40.70, tôi về nhà niệm thấy không hiệu quả lắm. 
Lần thứ 3, bác bảo tôi cần phải niệm tiếp tục tại 
nhà. Lần thứ 5 sửa thành mã số  50.70, tiêm xong 
tôi về nhà tiếp tục niệm. Cứ qua niệm xong, tôi lại 
thấy nhẹ đi. Trước tôi lấy tiêm làm chủ, niệm chỉ 
là thứ. Nhưng thực tế  lại không như tôi tưởng. Tôi 
không ngờ niệm hơn hẳn tiêm, nhanh khỏi hơn, 
bệnh của tôi đã chuyển biến tốt. Đúng là tiêm và 
niệm của bác sĩ Lý rất là linh nghiệm.

Tự thuật 51: Cháu họ Tùng , 13 tuổi người nhà  
của xưởng giày da.

Khoảng trước đây một tuần, đùi cháu bị đau 
ghẽ gớm, tối đi ngủ cứ cảm thấy không có chỗ để
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gác chân, sau đó cháu đến khám ỏ’ bác sĩ Lý. Bắt 
đầu bác cho cháu niệm số  650.380, cháu vừa niệm 
thì đã thấy từ đầu gối xuống gót chân toát ra hơi 
lạnh, cháu thấy cũng chịu được, sau đó thấy tê tê. 
Bác lại cho niệm 60.50 380, cháu thấy chân vẫn tê, 
cuối cùng bác sửa thành 650.30.80, niệm số  này 
chân cháu đã hết tê, thấy rất tốt. về nhà, cứ có 
thời gian rỗi cháu lại niệm, quả nhiên chân của 
cháu đã hết đau. Sau đó cháu cũng không bị đau 
lại nữa. Vừa chẳng phải uống thuốc cũng không 
phải tiêm, mà đùi đã khỏi, thật kỳ lạ.

Tư thuật 52: Tôi ho Thời, 50 tuổi, n h ân  viên 
thuộc Viện Giáo dục.

22 năm trưóc tôi bị bệnh vi trùng que PUSS 
(bệnh nghề nghiệp). Xương thịt toàn thân bị đau; 
20 năm lại đây lại huyết áp thấp, thân nhiệt thấp. 
Năm 1985 bị lại viêm khớp vai, năm-1988 lại viêm 
túi mật, tôi đã được liệt vào dạng người bệnh tật.

Đầu tháng 4 năm nay tôi thấy mũi khô và 
nóng, ngày ngày tôi thường phải rửa mũi mấy lần, 
đến giữa tháng, toàn thân thấy khó ở, chẳng muôn 
ăn uống gi, chẳng thấy mùi vị gì. Đến 2 5 - 4  mũi bị 
căng và đau, đến 8 giờ tối thì bên trái đau ghê gớm, 
hai bên cổ tôi sừng hạch, toàn thân thấy ê ẩm, chân 
trái đi khó khăn vừa đau vừa nhức. Sáng ngày 26, 
mặt tôi sưng đau, mũi mắt đểu thẫm lại, môi trên
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của tôi thâm lại và không động đậy, trong lòng buồn 
bực, đại tiểu tiện không thông. Cảm giác toàn thân 
như tấm gỗ. Nghĩ rằng tôi đã bị bệnh quái quỷ gì rồi 
đây. Muốn đi bệnh viện đã thấy hết sức. Khoảng 9 
giò tôi buộc phải đến chỗ bác sĩ Lý. Khi đó phòng 
khám đầy người, tôi vội kêu lên: "Bác sĩ ơi mũi tôi 
lên một cái nhọt độc, đau lắm, mau giúp tôi với". 
Bà vội vàng lấy bút ghi cho tôi mấy sô" và bảo tôi, 
hãy niệm những số  này đi, có phản ứng gì cho tôi 
biết ngay. Tôi nhận mấy mã scí đó là 720.4000. Bác 
nói với tôi, hãy về nhà niệm số này đi. Tôi nài nỉ 
bác hãy cho tôi ít thuốc! Bác nói "không cần thiết".

Tôi bán tín bán nghi về nhà, về nhà nằm lên 
giưòng niệm mã sô" 720.4000. Đến 14 giờ chiều, tai 
trái tôi tự nhiên phát ra tiếng kêu tè tè, nếu ngừng 
niệm thì cũng hết kêu. Tôi nghĩ có lẽ có hiệu quả 
nên tiếp tục niệm. Tôi niệm đến nửa đêm thì ngủ 
đi lúc nào không biết. Cơn đau làm tôi sực tỉnh, lại 
niệm. Chiều ngày 27 tôi còn nghi, nếu không uống 
thuốc thì khỏi làm sao được. Tôi lại đến phòng 
khám và có đề nghị cho tôi ít thuốc uống. Bác sĩ sau 
khi kiểm tra xong nói: "Nhọt của bác là nhọt độc, khí 
độc lớn lắm” và lại cho tôi mã sô" 820.160.430 tôi ngồi 
ghế niệm, đầu lưỡi ra nước, sau đó mồm tôi phun 
ra bọt trắng. Phun phì ra có tới gần một giò mới 
ngừngẵ Trong người tôi đã cảm thấy mát mẻ. Sau 
khi về nhà niệm mấy giờ, tôi cảm ẹiác mũi và
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quanh mắt như thấp xuống, sau đó lại như miết từ 
dưới lên trên, sau mấy giờ thì cơn đau đã giảm 
nhẹ, mấy ngày sau lại tiếp tục phun phì ra bọt 
trắng, toàn thân ra mồ hôi, cảm giác như mọi chỗ 
đều có khí chảy ra ngoài. Niệm đến ngày thứ ba đã 
thông đại tiện và từ khô sang lỏng, phải 5 ngày chỉ 
ra bọt dính; cứ niệm thì ra, ngừng thì không ra. 
Sau một tuần thì niệm hay không vẫn đại tiện từ 
4-5 lần mỗi ngày, có khi đến 10 lần, càng ngày 
càng lỏng, càng đi càng thấy tinh thần phấn chấn, 
hạch ở hai bên cổ đã nhỏ lại. Sau hai tuần thì khắp 
người từ tai, hai má, cổ, ngực, đùi, chân đều thấy 
lâm râm tê tê mọc lên những nốt đỏ to như hạt gạo 
rồi da nổi lên những mảng bằng phang, ngoài ra 
còn nổi lên các cục máu tím như hạt đỗ, rất ngứa. 
Ngực ra nhiều nhất. Tôi có cảm giác như toàn thân 
thải ra chất độc. Khi mày mặt bị căng thẳng của 
tôi đã giảm nhẹ, sắc mặt cũng tốt lên.

8 giờ sáng ngày mồng 2 tháng 6 ở giữa mũi có 
mọc lên như những rễ cây, đến 18 giờ thì nhiều 
nhất, cảm giác ở đầu mũi có cái rễ dài như củ cải 
được nhô ra, ngay lập tức ngưòi tôi thấy dễ chịu, 
toàn thân nhẹ đi rất nhiều. Hôm sau tôi lại đến 
phòng khám, mới vào cửa tôi đã nói to: “Bác sĩ ơi, 
hôm qua tôi đã nhổ đi một cái rễ củ cải ở trong 
mũi". Bác sĩ nói "bà trắng ra rồi"ẵ Tôi nói "vẫn còn 
một chút mệt, làm thế nào hả bác?" Bà viết ra mã
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sô" 650.30.820. sau khi niệm tôi cảm giác toàn thân 
ấm hẳn lên, đại tiện lỏng ngừng hẳn, các nốt ngứa 
đã khô. Tôi đã bắt đầu muôn ăn hoa quả, rau 
xanh, dần dần đã muôn ăn bánh bao, cháo v.v..ẵ ăn 
uống dần đã trỏ lại bình thường.

Bản thân tôi cũng không thể tin rằng đã niệm 
số gần 50 ngày, đại tiện lỏng. Mỗi ngày chỉ uống 2 
lần thuốc củ cải với muôi hoặc là canh đỗ xanh có 
thêm tý muối hoặc đường hoặc uống nước củ cải 
hoặc cháo ngô loãng, ăn mấy củ tỏi ngâm giấm 
đưòng. Khi đó người nhà rối cả lên, mấy lần tìm 
bác sỹ Lý nói: "Với thời gian dài ngày không ăn 
cơm thì chịu sao được", bác sĩ trả lời: "Bệnh khỏi rồi 
tự nhiên muôn ăn thôi". Khi đó các bạn bè và những 
người cùng làm việc gặp tôi nói: "Chị phải coi trọng 
bệnh của chị, không nên chần trừ, đi bệnh viện ngay 
hoặc đi lên Bắc Kinh!". Bản thân tôi cũng hoang 
mang không biết như thế nào. Vậy mà hiện nay tôi 
cảm thấy mình không còn là bệnh nhân nữa. Nghĩ lại 
cứ tưởng như năm mơ. Tôi cũng chẳng biết mấy con 
số  của bác sĩ Lý như thế nào để cảm ơn, những con 
sô" thần kỳ này đã chữa khỏi bệnh cho tôi và khỏi 
luôn tất cả các bệnh mạn tính nữa.

Tư thuât 53ệ* Tôi ho Tương, 36 tuổi, làm tai 
x ư ở n g  dệt.

Một năm trước đây tôi cảm thấy có lúc bị đau
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lưng, đến mùa xuân năm nay, bệnh tình thấy nặng 
ra, thận phải và hệ thông bài tiết rất đau, dùng 
thuốc tiêu viêm cũng không kiến hiệuệ Sau đó tôi 
đến khám bác sĩ Lý. Sau khi bà kiểm tra kỹ cho tôi 
chẩn đoán là sỏi thận. Bà cho tôi nhóm sô" 070, 
niệm một tuần thấy giảm đau. Lần thứ hai cho tôi 
niệm sô" 40.70, niệm những sô" này thì ngay trong 
ngày tôi đã thải ra những vật hỗn hợp màu trắng 
và còn đau từng trận, càng đau tôi càng niệm, đến 
ngày hôm sau thì đã thải ra những chất như bột to 
như những viên thuốc giảm đau. Lúc này tôi thấy 
lưng đã nhẹ nhàng, đau đã giảm. Sau đó tôi đến 
hai lần, đổi sô" niệm là 40.720, chỗ đau cơ bản đã 
mất. Sau này tôi đi công tác dài ngày cũrig cảm 
thấy rất tốt chẳng phải đi chữa đã khỏi. Đến nay 
tôi cám ơn bác sĩ Lý đã dùng rất ít thời gian mà 
loại trừ được một sô" bệnh lớn trên ngưòi tôi. 
Phương pháp này của bác sĩ Lý khó mà bình luận, 
tôi suốt đòi chưa bao giờ nghe thấy chỉ mấy con sô" 
đã làm sạch sỏi trong mấy ngày, thật thần kỳ!.

Tự thuảt 54: Tôi họ Lý, 31 tuổi, là kỳ sư  thủy lợi.

Tôi bị đau dạ dày đã trên 10 năm. 2- 3 năm lại 
đây bệnh nặng lên, thường xuyên đau. Lúc nặng 
nhất đến trên 10 ngày. Tôi đã dùng nhiều loại 
thuốc dạ dày nhưng không có hiệu quả rõ rệt. 
Bệnh dạ dày đã ảnh hưởng nhiều đến công tác
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nghiên cứu của tôi. Năm nay nghe nói bác sĩ Lý có 
liệu pháp tượng SCI chữa được tấ t  cả các bệnh nan y 
hiệu quả rất tốt. Tôi từ trước đến nay chưa từng 
khám bệnh, do chị tôi nói về bệnh tĩnh của tôi, bác 
sĩ đã cho tôi 3 nhóm sô" 720.40; 70.40; 70. Cũng 
đúng vào buổi chiều hôm sau dạ dày tôi lại đau, 
tôi niệm 3 nhóm sô" này. Khi niệm mấy lần sô"
70.40, dạ dày tôi hết đau. Từ đó trở đi mấy lần cảm 
thấy dạ dày khó chịu tôi niệm 70. 40 thì lại khỏi 
ngay. Tôi đã niệm trong thời gian gần một tháng, 
thấy dạ dày không còn đau nữa. Tôi chân thành 
chúc liệu pháp tượng sô" của bà thành công và phát 
huy y thuật tinh tế, trừ được nhiều nỗi khổ cho 
bệnh nhân, công hiến lớn lao cho sự nghiệp chữa 
bệnh của tổ quốc.

Tự thuật 55: Tôi họ B iên, 41 tuổi.

Tôi mắc cái bệnh thèm ngủ, lúc nào cũng chỉ 
muôn ngủ, lưng cứ trùng xuống, có đến 10 năm 
nay chữa và uống thuốc không khỏi. Cứ ngừng 
thuốc là lại như cũ. Sau này tôi đến chữa bác sĩ Lý. 
Bác cho tôi nhóm sô" 650.3820, niệm một lúc thấy 
tinh thần dồi dào, đầu sáng ra. Từ đó đến 3 tháng 
sau tôi không mắc bệnh thèm ngủ nữa. Khi nào thấy 
khó chịu tôi chỉ niệm mấy sô" này và thây khỏe ra.

Ngoài ra, tôi còn một loại bệnh là lòng bàn tay 
hay ra mồ hôi, tay dễ bị run run, qua điều trị lần
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này cũng khỏi luôn. Cho nên tôi xin giới thiệu với 
bạn bè của tôi đến chữa bác sĩ Lý.

Tự thuật 56: Tôi họ T rương, năm  nay 46  tuổi.

Tôi' mắc một bệnh quái đản. Đã 2 năm nay tôi 
bị bệnh từ dạ dày bốc hơi lạnh ngược lên, chân 
răng toát ra khí lạnh, mồm cùng lạnh, sau đó đầu 
lưỡi và mồm bị co lại, răng toát ra khí lạnh, dạ dày 
trướng lên rất khó chịu. Tôi chữa khắp nơi, tốn 
khá nhiều tiền, có lúc cũng đỡ, có lúc lại đau ghê 
gốm, sau này nghe bác sĩ Lý dùng cách niệm sô" 
chữa bệnh, có ngưòi bị đau đầu chỉ cho niệm sô" là 
khỏi. Tôi cũng đến chữa, sau khi khám, bác cho tôi
3 nhóm sô", cũng có ít hiệu quả; sau bác thay nhóm 
sô" 30.820.650. Sau khi niệm thấy rất thoải mái 
hình như khí đã chạy trở xuống, bệnh miệng bị co 
cũng đã chuyển biến tốt; sau này mỗi lần miệng bị 
co giật, chỉ niệm con sô" này là hết. Hiện nay cơ bản 
là không bị giật nữa, trong lòng tôi rất phấn khởi. 
Trước đây tôi tốn rất nhiều tiền mà không khỏi, 
thế mà nay có hiệu quả... Ngoài ra bệnh đau chân 
của tôi cũng đã đỡ nhiềuễ Khi chữa bác sĩ có cho tôi 
tiêm, nhưng mỗi lần thay số’, tôi lại có cảm giác 
những con sô" cuối cùng là tốt nhất. Nhóm sô" này là 
650.380.720. Tôi thấy hơi lạnh từ trong dạ dày 
không nhiều như trước nữa, khá hơn trước nhiều. 
Tôi vẫn đang tiếp tục chữa để khỏi triệt để.
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Tự thuật 57: Tôi họ Lưu, 56 tuổi, là nông dán.

Tôi bị đau lưng từ 1990 vả đã nằm bệnh viện 
một thòi gian nhưng không khỏi vì đau lưng của tôi 
là do các khớp xương tăng sinh. Sau này tôi đi chữa 
tại bệnh viện chuyên khoa nhưng cũng không khỏi. 
Nghe nói đến bác sĩ Lý chữa rất giỏi, tôi bèn tìm đến. 
Lần thứ nhất bác cho tôi niệm sô" 10.60 không có kết 
quảế Lần thứ hai bác cho niệm 1000.80, tôi niệm 
một thời gian lưng có đỡ hơn. Lần thứ ba tôi niệm 
sô" 1000 thấy có hiệu quả hơn. Tôi cho rằng cách 
chữa bằng sô" của bác sĩ Lý là rất tốt, tuy có phải 
tiêm, nhưng niệm sô" 1000 tôi thây hiệu quả rõ 
ràng hơn. Cuối cùng bác điều chỉnh cho tôi
7000.40, hiệu quả tốt hơn và tôi niệm theo số  đó.

Tư thuật 58: Tôi ho Kỳ, giáo viên trường trung hoc.

Tôi đã bị đau thần kinh tọa bên trái 6 - 7 năm 
nay, lúc đau lúc không, khi đau tôi không thể dậy 
đi lại được, đồng thời cánh tay trái của tôi cũng 
đau 6 -1 năm, thường xuyên đau tê, khi đau nhiều, 
đến bát ăn cơm cũng không cầm nổi, sinh hoạt 
không tự lo liệu được, uống thuốc và tiêm cũng đều 
không kết quả. Sau này tôi đến chữa tại bác sĩ Lý, 
bà cho tôi niệm sô" 7000 và 1000.70. Hai nhóm số 
này đều không hiệu quả, nhất là hai số  sau niệm 
càng đau, sau bà cho niệm 70, sô" này càng niệm
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càng dễ chịu, niệm khoảng 40 phút, tay và chân cơ 
bản đã trỏ lại bình thường, tôi rất phấn khởi. Tôi 
còn tiếp tục niệm để chữa khỏi triệt để.

Tự thuật 59: Tôi họ Tươngị 40 tuổi, giáo viên 
tiếu hoc.

Chiều 29 - 5 năm nay, tôi dùng chiếc xẻng lớn 
để lóc vỏ cây khôn£ cẩn thận đã bập vào đầu gối, 
miệng xẻng dài đến nửa tấc. Lúc đó tôi cũng không 
sợ gì, đi về nhà chừng nửa cây sô", và xử lý một 
cách đơn giản. Ngày hôm sau tôi đi bộ đi làm 
chừng 2 cây 80", đến tiết học thứ 4, và chiều rỗi lên 
khám bác sĩ Lý, bác sĩ Lý xem xong cho niệm sô" 
70, niệm không đến 5 lượt, tôi cảm thấy vết thương 
lồi ra như một đưòng dài nóng rừng rực, tê tê rất 
thoải mái. Ba ngày sau thì vết thương đã ,khỏi rồi 
tôi ngừng niệm; nhưng chưa đến một ngày, vết 
thương bắt đầu chảy nước và đau nhức từng trận, 
sau đó đau đến không dám đi lại. Lúc đó tôi mới 
biết đã vào xương chưa khỏi kịp, tôi vội tiếp tục 
niệm, cái đau đã giảm. Chiều ngày thứ 5 tôi đến 
chỗ bác sĩ Lý, bà cho tôi niệm sô" 7000, tôi cảm giác 
tốt hơn, thấy luồng khí nóng vây quanh miệng vết 
thương, rất thoải mái cũng chẳng đau. Hai hôm 
sau tôi lại ngừng niệm, chưa đến nửa ngày lại cảm 
giác thấy vết thương khó chịu, tôi gập đùi không 
được linh hoạt, sau đó tôi lại niệm, 7 ngày sau thì
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khỏi hắn. Trong thời gian này tôi vẫn đi làm, vẫn 
làm một sô" việc nhà, không cần uống thuốc gì cảề

Hai năm lại đây bác sĩ Lý đã dùng liệu pháp 
tượng sô" chữa khỏi nhiều bệnh mới và cũ, khiến tôi 
rất tin tương liệu pháp này, tôi đã hiểu sâu sắc đến 
uy lực và sự thần kỳ của liệu pháp tượng sô". Do 
bệnh của tôi được chữa thời gian ngắn mà lại là 
bệnh nặng, vì vậy cảm giác vừa nhanh -lại vừa sâu, 
khiến tôi suốt đời không quên! Bác sĩ Lý người đã 
đem lại ân phúc cho sinh mệnh nhân loại?

Tư thuật 60: Tôi ho Vương, 23 tuổi, người nhà  
đội địa chât.

Một lần mắt tôi vừa đỏ lại vừa sưng, đau đến 
chảy nước mắt, miệng rất đắng, trong lòng thì 
buồn bực, tra thuốc trong một ngày không hiệu 
quả, tôi đến khám chỗ bác sĩ Lý. Xem xong bác cho 
niệm 003. Tôi niệm trong một lúc thấy mắt đã nhẹ 
đi. Về nhà tôi tiếp tục niệm, mắt đã tốt dần lên chỉ 
đến ngày hôm sau thì đã khỏi. Nhưng tôi không 
hiểu vì nguyên nhân gì từ chiểu ngày hôm qua dạ 
dày bị đau đến hôm nay vẫn rất khó chịu. Tôi lại 
đến tìm bác sĩ, bà bảo tôi: "Dạ dày của chị bị hàn, 
thôi không niệm 003 nữa". Thật là kỳ lạ tôi ngừng 
niệm 003 thì dạ dày hết đau luôn.

y i_248_ R
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Tự thuật 61 Tôi họ Vương , năm nay 66 tuổi, 
công nh ân  xưởng giày da đà về h ư u .

Tôi bị huyết cao, xơ vữa động mạch, bán thân 
bất toại thể nhẹ, đục thủy tinh thể v.v... nhiểu 
năm, tôi đã chữa khắp nơi nhưng không khỏi. Vì 
vậy tôi rất không yên tâm, không biết lúc nào sẽ bị 
bệnh đánh gục, không những khổ cho mình còn 
liên lụy cho ngưòi khác. Tôi' thường buồn phiền dễ 
cáu. Sau bà nghe nói bác sĩ Lý chữa khỏi bệnh tôi đã 
đến khám. Đầu tiên châm cứu liên tục một thời gian, 
thấy bệnh tình có chuyển biến, tôi đã rất phấn khởi. 
Sau bà lại cho tôi niệm sô", tôi rất lấy làm lạ. Nhưng 
sau khi niệm, người tôi dần dần thay đổi, và thường 
quên đi không biết tôi bị bệnh gì, huyết áp bình 
thường, di chứng của bán thân bất toại cũng tiêu tan 
dần, mắt tôi sáng lên nhiều. Trước đây ở bệnh viện 

_bác sĩ đã nói với tôi rằng, 1 - 2 năm sau mắt bác 
phải mổ, nhưng ngày nay đã tốt rồi.

Trước đây tôi hay cáu, mà khi cáu huyết áp sẽ 
tăng. Nay thì đã khác rồi; khi mệt mỏi tôi niệm là 
hết ngay, có lúc tôi mất ngủ niệm một chút là ngủ 
luôn. Người tôi cảm giác đã có sức hơn, tôi đã có 
thể làm được tất cả việc ở trong nhà. Sô" mà tôi 
thường niệm là 260. Con sô" này đã trở thành bài 
thuốc kỳ diệu chữa bệnh cho tôi.
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Tư thuật 62: Tôi họ Vương, 27  tuổi.

Ngày 20-8-1993. khi tôi cắt lúa cam thấy đau 
lưng, sau đau đến nỗi tôi không đứng lên được. Mọi 
người khuyên tôi nên đi khám bác sĩ. tôi cho rằng 
qua nhiều ngày là hết, nhưng không ngờ đã không 
hết mà lại đau luôn cả đùi trái như người bị rút 
gân vậy, không thể quỳ xuống được. Sáng ngày 12-
9 tôi làm cỏ và tưới nước cho rau, đến chiều tôi đau 
đến nỗi chảy nước mắt. Thế là tôi đă đến khám tại 
bác sĩ Lý, được biết là tôi bị đau thần kinh tọa. Bác 
Lý cho tôi nhóm số 70.20 tôi cảm giác thấy đỡ đau 
hơn. Lúc đầu tôi còn nghi ngò niệm số làm sao mà 
chữa được khỏi bệnh. Đến ngày hôm sau tôi thấy 
lại tốt hơn không đau nhiều nữa, tiếp đến ngày thứ 
ba tôi đã tự quay người được. Lúc đó tôi mới tin, về 
nhà tôi tiếp tục niệm, đau không thấy tái phát. Tới 
nay khi làm việc mệt tôi vẫn còn hơi đau nhưng 
không nghiêm trọng. Tôi cũng đã phôi hợp tiêm 
nhưng thấy niệm tốt hơn, cứ niệm là hết đau. Tôi 
bắt đầu từ hoài nghi rồi đến phải phục "liệu pháp 
tượng sô" bát quái này". Tất cả chữa ba lần, cơ bản 
đã khỏi. Bác sĩ Lý đúng là một thầy thuốic giỏi, 
thái độ phục vụ đặc biệt tốt, đối với mỗi bệnh nhân 
đều rất hòa nhã thân thiết, tận tình, hỏi han bệnh 
tình, thử nghiệm các mã sô", khiến mọi bệnh nhân 
đều rất vừa lòngỂ
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Tư thuật 63: Tôi ho Liên , là hoc sinh.

Một tuần trước, buôi sáng sớm khi tôi nhảy 
dây không may bị trẹo lưng. Uống thuốc và chữa 
trị không kết quả. Sau tôi đến bác sĩ Lý, bác cho 
tôi niệm nhóm sô" 600, sau một lúc lưng tôi đã thấy 
nhẹ chút ít. Bác lại cho tôi niệm 6000, nhóm sô" này 
hiệu quả nhanh, sau trên 10 phút niệm cơ bản 
thấy hết đau. Từ trước đến giờ tôi chưa thấy cách 
chữa nào vừa nhanh vừa tốt lại không đau, tôi rất 
cám Ơ11 bác sĩ Lý. Sau này khi có bệnh, tôi tìm đến 
bác là tốt nhất!.

Tư thuật 64: Tôi là Mỹ, học sinh.

Tốì ngày 6-10-1993 tôi đột nhiên bị đau lưng, 
đau rất lâu, không động đậy được, thở cũng đau. 
Cho nên sau khi ản xong tôi đến bệnh viện mua 
cao dán dán lên không thây đỡ. Sáng ngày 8 tôi 
đến bác sĩ Lý, đầu tiên bác cho niệm sô" 60, cảm 
giác đầu có chút không thoải mái. Sau sửa thành 
6000, cảm giác rất tốt, sau lại niệm nhóm sô" 
6000.20 thấy càng tốt hơn không còn đau nữa. Tôi 
niệm độ 20 phút thì bệnh đã khỏi hắn, tôi rất cám 
ơn bác sĩ.

Tự thuât 65: Tôi ho T rương , công n hân  dệt.

Đùi trái tôi đã đau trên 2 năm, đến bệnh viện 
khám nói là đau thần kinh tọa. Lúc sau thì không



đi được củng chẳng- muốn làm gì. rất khổ sở. Đã đi 
chữa nhiều bệnh viện không kết quả. Tôi đến kiểm 
tra tại bác sĩ Lý, bác cho tôi niệm sô" 7000, niệm 
một lúc thây đùi đỡ nhiều, nhưng đầu vẫn căng 
căng, bác lại cho tôi niệm sô" 7000.20, sô" này có 
hiệu quả hơn, niệm chừng 30 phút thì đùi trái tôi 
trở lại bình thường, đầu cũng tỉnh táo, toàn thân 
thoải mái. Tôi cũng không ngờ chữa bệnh cho tôi 
lại đơn giản như vậy. Bác sĩ Lý bảo tôi cứ niệm 
một thời gian vừa để củng cô" bệnh, vừa để tăng sức 
khỏe. Biện pháp này thực lấ tốtẾ

Tư thuật ổổế* Tôi ho Lý, là nông dân

Tám năm trước tôi bị phong thấp, chữa liên 
tục lúc khỏi lúc không, người gầy yếu. Sau này tôi 
mắc đủ các thứ bệnh: bệnh phụ khoa, bệnh dạ dày, 
viêm niệu đạo v.v... toàn là mạn tính, đi chữa khắp 
nơi, hàng năm uống rất nhiều thuốc đông y và tây 
y mà vẫn thấy không kết quả lắm. Một năm lại 
đây tôi đã không thể tham gia lao động thể lực 
được nữa, tinh thần rất tồi. Nghe nói bác sĩ Lý có 
thê chữa khỏi nên tôi đến thử xem, bác cho tôi 
niệm nhóm sô" 20.650.380. Bắt đầu vài lần thấy 
chưa có hiệu quả. Tiếp tục vài lần nữa dần dần đã 
cảm thây dễ chịu, ăn được ngủ được, dần dần thể 
lực cũng đã được phục hồi, không giông như trước 
đây chỉ thích nằm nghỉ.

LỶ NGỌC SON - LÝ KIỆN DẨN_____________________________
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Sau khi chữa cỉược một tháng, bệnh đã chuyển 
biến tốt. Có lúc tôi cảm thấy lạ, tôi nguyên bị 
phong thấp mà sao các bệnh khác cũng có hiệu 
quả? Sau này nghe bác sĩ Lý nói, trọng điểm là 
chữa phong thấp kỳ thực là chữa toàn cơ thể, đặc 
điếm những con sô" này là về nhà tiếp tục niệm 
thường xuyên, tinh lực sễ dồi dào không thấy mệt 
mỏi. Phấn khởi nhất là chỗ nào trong cơ thể không 
thoải mái, chỉ cần niệm là khỏi ngay. Lúc làm việc 
mệt mỏi niệm một lúc là đỡ mệt ngay. Một đặc 
điểm khác là trước đây tôi chuyên phải nằm 
giường lò đắp chăn lông vũ vẫn cảm thấy lạnh, 
nhất là lúc 3 - 4 giờ sáng toàn thân vừa rét vừa 
đau, đành phải trở dậy hoạt động. Tới nay các hiện 
tượng đấy đều đã khác, 3 - 4 giờ sáng người lại 
thấy nóng lên, hai chân như toát mồ hôi mà trước 
đây không hể có. Tôi đã 51 tuổi, chưa thấy cách 
chữa nào vừa dễ dàng vừa tốt như vậy. Nay sức 
khỏe của tôi rất tốt không thấy mệt mỏi, nên bảo 
mọi người hãy đến chữa tại chỗ bác sĩ Lý.

Tự thuật 67: Tôi họ Đào, 30 tuổi, là giáo viên.

Một ngày trong tháng 10 năm 1993, đang đi 
trên đường, tôi thấy dạ dày đau ghê gớm. Tôi đến 
tìm bác sĩ Lý. Bác cho tôi niệm sô" 4000, ngay khi 
đó tôi thấy đã chuyển biến rõ ràng, sau nửa ngày 
thì khỏi hắn, tôi thật lòng rất khâm phục y thuật
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cao siêu của bác sĩ Lý và chân thành cám (ỉn bác 
đã trừ bệnh cho tôi. Tôi là người đã thực sự được 
trải nghiệm và mong rằng mọi người ốm muôn được 
khỏe mạnh, vui vẻ thì hãy đến chữa tại bác sĩ Lý.

Tự thuật Ổ8.ề Kính gửi bác sĩ Lý!

Tôi là một người bệnh vừa mới được bác sĩ 
chữa khỏi. Từ mùa xuân năm 1992 chẳng hiếu sao 
tôi bị đau một đốt sông lưng. Cứ làm việc thì đau 
ghê gớm. Đến tháng 10, bệnh của tôi rất nặng cộng 
thêm bệnh đau lưng đến cơm cũng không thế thổi 
được. Tôi đến các bệnh viện được chụp phim, cho 
rằng tôi có thể bị bệnh về cột sống. Nhưng kết quả 
thì đốt sông lưng và lưng đều bình thường. Tôi được 
bác sĩ kê thuốc, nhưng tôi uống cũng không khỏi.

Đến mùa đông bệnh của tôi rất nặng, lại đến 
bệnh viện cho uống một 1 thang thuốc đông được 
cũng không kết quả. Thuốc uống nhiều, bệnh vẫn 
không giảm, chẳng biết làm sao nữa, tôi lại đến 
bệnh viện 220 họ lại chụp phim kết quả cũng 
không có bệnh gì. Tôi thực tế rất nóng lòng, bệnh 
mỗi ngày một tăng, tiền thuốc cũng không ít mà 
bệnh thì vẫn không khỏi. Tôi mới 29 tuổi, còn trẻ 
mà không làm được gì, lại cứ suốt ngày đau nhức 
thì khổ sở biết chừng nào.

Cũng may gặp một ngưòi bị bệnh đau đùi được 
bác sĩ Lý chữa khỏi và nói là chữa với một phương
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pháp đặc biệt, mới nghe vậy tôi đã rất phấn khởi. 
Sáng sớm hôm sau tôi đi tìm đến người ân nhân 
cứu mệnh. Tôi nói rõ tình hình bệnh, bác sĩ Lý cho 
tôi niệm sô" 160 cộng vói châm cứu, thấy chưa kết 
quả. Lần thứ hai cho tôi niệm sô" 60. niệm xong tôi 
cảm thấv lưng đã nhẹ đi nhiều sau đó lại châm 
cứu. Mấy ngày đó tôi chỉ niệm sô" 60. Lần thứ ba 
bệnh tôi đã khỏi.

Sự đau khổ như vậy của tôi đã được bác sĩ Lý 
giải trừ. Bác đã giải thoát bao sự thông khổ cho 
người bệnh, bác đúng là ân nhân cứu mệnh cho 
chúng tôi. Là một bác sĩ cao thượng, bác đã dùng 
bàn tay diệu kỳ của mình đem lại sức khỏe cho bao 
ngưòi bệnh. Nhân đây tôi đại diện cho nhiều người 
bệnh xin gửi tới bác sĩ sự cám ơn chân thành và 
kính trọng.

T ư  thuật 69: Tôi họ Vương , 70 tuổi.

Tôi bị viêm mũi trên 30 năm, và đã từng đi 
khắp nơi chữa chạy, uống thuốc đều không khỏi, cứ 
ngừng thuốc là lại bị viêm. Sau này bệnh quá 
nặng, khi mũi đau thì đầu tôi cũng đau, mặt cũng 
đ-au, nhất là bên phải càng đau, không dám sờ tay 
vào. Sau uống thuốc cũng không khỏi. Khi kinh tế 
gia đình có khó khăn tôi cũn^ chẳng chữa nữa. Sau 
này nghe nói bác sĩ Lý một, vị thần chữa bệnh của 
Viện Giáo dục, tôi tìm đên chữa. Bác cho tôi niệm 3
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nhóm sô" 70; 720; 60 đều có hiệu quả, những sô" cuôi 
cùng là có hiệu quả nhất. Khi đến phòng khám tôi 
đau đến nỗi không dám đụng tay vào, chỉ sau 30 
phút niệm, thật kỳ lạ thay như đã khỏi; tôi sờ được, 
lên những chỗ đau trước đây. Bác sĩ nói với tôi là 
về thường xuyên niệm. Tôi rất lấy làm lạ làm sao 
niệm sô" lại chữa được khỏi bệnh? Sự đau khổ của 
tôi đã giảm, vừa không mất đồng xu nào. Kỳ lạ 
thay mắt hoa của tôi cũng được sáng lên. Cám ơn 
bác sĩ, y thuật cao minh, y đức cao thượng!Ệ

Tự thuật 70: Tôi họ Hà, 26  tuổi.

Từ khi sinh cháu tôi mắc một cái bệnh là 
những khi đói, hoặc làm việc mệt mỏi, căng thẳng 
là tim tôi đập rất nhanh, trong lòng thì hoang 
mang cực độ, đúng là lục thần vô chủ, giông như 
mấy ngày tôi không được ăn cơm, toàn thân tôi bị 
run rẩy, có ngày đến 3 - 4 lần. Suốt nửa năm bị 
giày vò, tôi gần như ngưòi mất hồn, thân thể gầy 
còm, mặt vàng .

Đầu tháng 10 tôi đến chữa tại bác sĩ Lý. Bác 
cho niệm sô" 40.30 70, niệm một lúc tôi cảm giác 
trong lòng rất nhẹ nhõm, rất thoái mái. về nhà tôi 
tiếp tục niệm, ngày thứ hai tôi cảm giác không bị 
run rẩy nữa. Sau đó tôi kiên trì niệm, bệnh không 
thấy nữa, tinh thần lại giông như trước, việc gì tôi 
cũng cảm thấy làm được.
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Tự thuảt  7Ì.Ế TóỉẾ họ Trương , 53 íi/ói, cóng tác 
tai cục Khí tượng.

Mùa thu năm 1992, đùi tôi bị đau, uống nhiều 
thuốc, tôn nhiều tiền mà không khỏi bệnh, tôi tôi 
vẫn thấy đau. Mùa xuân năm 1.993, tôi đến khám 
chỗ bác sĩ Lý, được niệm sô' 720.650.380, thời gian 
chừng 2-3 tháng niệm là đã khỏi, tôi cũng không 
còn đau nữa. Một điều kỳ lạ nữa là mái tóc bạc 
trắng của tôi đã đen lại, da dẻ cũng mỡ màng hơn, 
móng tay trước cứng và giòn nay mềm lại, người 
thấy khỏe hơn trước, đã có sức. Tôi tin rằng tương 
lai không xa, phường pháp chữa này của bác sĩ sẽ 
là công hiến lớn cho nhân loại.

Tự thuât 72: Tôi ho Vương, 26  tuổi

Sáng sớm ngày 0 1 - 1 1  vừa trở dậy, lưng tôi 
bắt đầu đau, tới trưa càng đau hơn. Nằm tới chiều, 
tôi đến tôi không thể đi làm ca đêm được nữa, suốt 
đêm không ngủ được. Sáng sớm hôm sau, tôi đến 
khám chỗ bác sĩ Lý. Bác cho tôi niệm sô" 20.600, tôi 
niệm một lúc, tôi có cảm giác như trong chân tôi có 
giun bò, rất thoải mái. Tôi tiếp tục niệm một ngày, 
đến tối đùi tôi không còn đau nữa, tôi đã có thể 
làm bất cứ việc nặng nào.

Nếu không có bác Lý, không biết uống bao 
nhiêu thuốc mới khỏi.

Vương, Viện thăm, dò địa chất
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Tư thuât 73ẵ* 7o?ế ho Vương, 32 tuổi, giáo viền.

Đã nghe nói bác sĩ Lý chữa khỏi rất nhiều 
bệnh nan y, trăm nghe không bằng mắt thấy. Tôi 
bị bệnh choáng đầu không rõ nguyên nhân. Ngày 
30-10-1993 tôi đến khám chỗ bác sĩ Lý. Bác cho tôi 
niệm số  260, chỉ sau mấy ngày tôi đã thây đầu óc 
rất tỉnh táo. Tôi rất cảm kích bác đã giải trừ bệnh 
cho tôi, cũng mong rằng y thuật của bác sẽ mang 
lại phúc âm cho nhiều người bệnh hơn.

Tư thuảt 74: Tôi ho Triều, người nông thôn.

Tôi đưa vợ đến khám chỗ bác sĩ Lý. Bác cho 
niệm một nhóm sô", tôi ngồi bên phải vợ tôi. Khi đó 
ngực trái của tôi đau tới hơn nửa tháng cũng vô ý 
nhìn thấy trong tay vợ tôi chữ sô" 380, vừa nhìn 
thấy thì ngực trái của tôi đã hết đau, tôi rất phấn 
khởi. Thấy liệu pháp tượng sô" của bác sĩ là thần 
kỳ, tôi bày tỏ sự kính phục tói bác sĩ.

Tự thuật 75: Cháu họ Cao, 17 tuổi.

Cháu cảm ơn sâu sắc tới bác sĩ Lý đã chữa 
khỏi bệnh quái ác hành hạ cháu nhiều ngày nay.

Mấy ngày trước, trên mặt bên trái cháu đột 
nhiên mọc lên một nhọt độc to bằng hạt đỗ. Do 
ngại chữa trị nay bệnh đã trở nên nguy hiểm, cuối 
cùng đau đến mức ăn không được và đêm cũng 
không chợp mắt được. Trong tình trạng nguy hiểm
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đó cháu đến bác sĩ Lýỗ Bác đã không ngại bẩn, khổ. 
chữa cho cháu, bác đã trích nhọt, bôi thuốc, lấy 
kén độc, với y đức này khiến mọi người khâm phục. 
Khi chữa đã nhẹ nhàng sợ làm đau cháu, cháu có 
cảm giác ấm áp bác như người mẹ hiền vậy.

Tuy nhiên, mấy ngày bôi thuốc, lấy kén độc 
kiến hiệu còn chậm chạp, sẽ ảnh hương tới học tập 
của cháu. Cháu rất nóng ruột; bác cũng biết và 
cảm thông với đau đớn của cháu, đã dùng cách nhổ 
độc bằng phương pháp bát quái và cho cháu niệm 
sô" 2000, nói là hôm sau gặp lại bác.

Y thuật truyền thông của Trung Quốc thật 
thần diệu. Cháu niệm mã sô" đó trong một ngày 
hôm sau cháu đã thấy dễ chịu nhiều, sờ bên mặt 
trái, cháu vui vẻ muôn phần, cái nhọt đó đã tiêu 
tan. Khi bóc nhiều băng đắp trên nhọt, quả nhiên 
không còn nhọt mà vết trích đã tốt nhiều, đồng 
thời thấy một cục mủ đã thoát ra trên miếng băng, 
miệng nhọt đã mau lành.

Chữa khỏi bệnh nguy hiểm, giảm sự giày vò 
khổ sỏ’ cho cháu, cháu chẳng biết bày tỏ lòng biết 
ơn thế nào đối với bác sĩ. Chỉ còn biết viết thư này 
cảm ơn bác sĩ. Một lần nữa xin gửi tới bác sĩ lòi 
kính trọng.

Cao, học sinh của Viện
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T ự thuật 76: Tôi ho Nhiếp, 44 tuổi.

Tục ngữ có câu: "Có gì sợ hơn là bệnh tật"ệ 
bệnh tật buộc trên người làm cho tâm trạng luôn 
cảm giác đau khố...

Chẳng hiểu do lao động hay do phong thấp đã 
làm khớp gối và hai chân của tôi sưng lên đến mức 
đau đớn khônẹ chịu nổi, đi lại khó khăn, khó làm 
việc đã có tới nửa năm. Tôi đã chạy chữa khớp nơi 
đều không có hiệu quả. Mãi không khỏi làm cho 
những ngưòi thân rối cả lên, có khi bản thân cũng 
mất lòng tin với sự sống.

Đầu thu năm nay, được chỉ dẫn của người 
thân, với thái độ hoài nghi và hãy thử xem sao, tôi 
được người nhà đèo xe đạp đến khám chồ bác sĩ Lý. 
Vào phòng khám, ngồi xuống ghế, tôi nhìn quanh 
văn phòng khám chỉ khoảng 15m2 đã có tới mưòi 
mấy bệnh nhân. Thấy một người cỡ trung niên mặc 
áo choàng trắng tay cầm kim bạc đang châm cứu, 
điểm huyệt khí công, còn bệnh nhân miệng lẩm 
bẩm mấy con sô' mật mã. Với nụ cười hiền dịu, vi 
thiên sứ áo trắng đó hỏi han bệnh tình bệnh nhân và 
cảm giác trong quá trình chữa bệnh. Đến lượt tôi, tôi 
chìa tay ra, bác sĩ hỏi lịch sử bệnh, bát mạch, quan 
sát chỗ đau của tôi, rồi sau đó viết mấy con sô" chữ 
Latinh 650 rồi bảo tôi niệm. Trong khoảnh khắc 
trong lòng tôi rất vui, sau đó bà trải một hàng kim để
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châm vào huyệt tay. huyệt, cổ, tai, lưng và đầu gốì rồi 
sau đó đôi nhóm số  với 6 chữ bảo tôi niệm. Ba ngày 
sau. bệnh của tôi thuyên giảm, đã bớt sưng, mức 
độ đau cũng giảmẳ Tôi đã tự đến chữa và tới nay đã 
trên 20 ngày, chữa cả thảy 11 lần, điều chỉnh mã 
sô" 4 lần, ít nhất là 3 sô", nhiều nhất là 14 con sô". 
Hiện tôi đang niệm là 1000.7000, niệm nhóm sô" 
này, chân đau của tôi giảm rõ rệt.

Hiện nay qua chữa trị bệnh tình của tôi đã 
chuyến biến lớn, đi lại đã linh hoạt và đã làm được 
một sô" việc nhẹ trong nhà. Hôm nay tôi không cần 
đến người, thân và bạn bè chăm sóc nữa, đã tự đi 
lại được quãng đường hàng nghìn mét để đến 
phòng khám. Sau khi chữa trị, tôi đã cùng nói 
chuyện với bác sĩ mới biết bác tên là Lý Sơn Ngọc. 
Phương pháp điều trị của bác là "liệu pháp tượng 
sô" bát quái" có một không hai. Bác đã trải qua làm 
việc chuyên cần trên 10 năm của sự nghiệp chữa 
bệnh bằng tự học, nghiên cứu, chuyên sâu và thực 
tiễn, tổng kết ra một bộ kỹ thuật y liệu có hiệu quả 
thiết thực. "Sơn bất tai cao hữu tiên tắc danh, 
miếu bất tại đại hữu thần tắc linh" (ý nói là trên 
cao thì có tiên, trong miếu mạo thì có thần linh),
10 năm cần cù mồ hôi và nước mắt đã có được y 
thuật tinh tế, y đức cao thượng, đã được người 
bệnh đánh giá cao,. "Liệu pháp tượng sô' bát quái" 
có một không hai đã điền thêm vào những khoảng
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trông trên sự nghiệp chữa bệnh cun thành phô ta. 
Mong rằng "liệu pháp tượng sô bát quái càng được 
nâng cao và mở rộng, kỹ thuật chừa bệnh của bác sĩ 
Lý càng nâng cao...".

Tượng sô" trừ bệnh khứ, diệu thủ vãn xuân hồi 
(ý là tượng sô" đã trừ được bệnh, bàn tay vàng đã 
cứu lại tuổi xuân).

Nhiếp

Tự thuật 77.ể Tôi họ Vương , 64 tuổi.

Bệnh của tôi đã niệm 260.40.70 là  đã tốt rồi, 
nhưng có một ngày tôi bị ngã làm cho tôi đau ngực 
phải, đầu không thể quay được sang phải, sườn phải 
đau rất khó chịu. Tôi lại đên bác sĩ Lý, bác đã cho tôi 
niệm sô" 820.50, niệm một lúc cổ đã khá hơn nhưng 
vẫn khó chịu. Bác lại sửa thành 820.40, niệm một lúc 
thì thấy toàn thân như có một luồng gió nóng, rất dễ 
chịu, gió lạnh thì đi từ chân chạy lên, cổ và sườn thấy 
nhẹ đi, đã tốt lắm rồi, tim đập cũng đã tạm ổn, bác 
sĩ bảo tôi về nhà tiếp tục niệm sô" đó. Thật là con sô" 
tuyệt diệu, bệnh nào cũng chữa đượcề

Vương, xưởng giầy da

T ự thuât 78: Tôi ho Cách, 30 tuổi.

Tôi là giáo viên một viện, 30 tuổi, bị đau dạ 
dày trên 3 năm. Tôi đã chữa bệnh ở các bệnh viện 
lớn vẫn không thấy đỡ.
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Lần nảy đưcẵjc bác sĩ Lý khám và chừa bệnh, 
hiệu quả đã tốt. Trước đây tôi án thứ gì không 
thích hợp, dạ dày lại đau, bác sĩ cho tôi niệm sô 
70.40, sau 20 ngày niệm, dạ dày đã hết đau. Đồng 
thòi đột nhiên huyết áp tăng 150/90, nhức đầu hoa 
mắt, bác sĩ Lý bảo tôi niệm con sô" đó ngày thứ hai 
thì đã khỏi, không tái phát.

Cách

Tự thuật 79: Tôi họ Tông, 65 tuổi.

Tôi bị đau một bên đầu rất nghiêm trọng 
nhiều năm nay. Tôi đã uống thuốc đông tây y, 
thuốc dân gian và đã châm cứu tại một sô" bệnh 
viện đều không kết quả. Vào mùa hè năm nay đầu 
tôi bị đau ghê gớm, kèm mờ mắt, nôn mửa, mắt bị 
căng ra. Khi đó nghe nói bác sĩ Lý có thể chữa khỏi 
bằng phương pháp niệm sô" đơn giản dễ làm, nên 
tôi đã đến khám. Sau khi hỏi bệnh tình của tôi, bác 
sĩ đã cho tôi nhóm sô" để niệm, đồng thời theo dõi 
cảm giác của tôi đê thay số. Qua cách chữa của bác 
sĩ, tôi cảm thấy thoải mái, đau đầu đã giảm. Sau 
khi niệm một sô" lần, đầu của tôi đã hết đau, không 
bị mờ mắt, hêt. nôn và m ịt  cũng không còn căng 
nữa. Na}' đã được trên hai tháng không thấy tái 
phát. Tôi chỉ niệm mỗi số  260 đê chữa bệnh đau 
đầu lâu năm. Tôi và cả nhà đều rất phấn khởi và 
rất cảm ơn bác sĩ Lý. Mong rằng bác sĩ vận dụng
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liệu pháp cao siêu này đế giải trừ sự thông khỏ cho 
nhiều người bệnh và hy vọng phương pháp này sẽ 
được mở rộng ra toàn quốc.

Tự thuật 80: Tôi họ Khúc, 63 tuối.

Tôi đã bị đau đùi 3 nàmằ Khi đó đi đường do 
không cẩn thận đã ngã. bị thương mắt cá chân 
phải, uống rất nhiều thuốc tới trên một tháng mới 
thấy đõ nhưng không khỏi hẳn. Hai tháng trước 
đây tôi cũng lại ngã một lần nữa, lần này thì 
nghiêm trọng hơn, cả đùi từ hông cho đến gót chân 
rất đau không thể đi đường được, đã chữa và uống 
thuốc ở một vài bệnh viện mà không khỏi. Bệnh 
tình ngày càng nặng, không thê xu ổng giường 
được. Người nhà rất bối rốìệ Đi khắp nơi chữa, 
uống thuốc trị phong thấp và chữa đau do ngã 
nhưng đều không kiến hiệu. Lúc đó được bạn bè 
nói bác sĩ Lý có thể chữa khỏi. Nghe nói bà không 
cho tiêm và cũng không uống thuốc mà chữa khỏi 
bệnh. Khi đó tôi không tin lắm, làm sao mà chữa 
khỏi được? Nhưng được bạn bè và người nhà 
thuyết phục. Đến nơi được bác sĩ nhiệt tình tiếp 
đãi và chẩn đoán kỹ càng. Trước hết bà thấy tôi về 
tư tưởng vẫn chưa tin, đã an ủi tôi, nói tôi đừng 
nên nóng vội, cần có lòng tin chiến thắng bệnh tật 
và cần phôi hợp tốt với thầy thuốc, nhất định sẽ 
chữa khỏi. Cũng kỳ lạ, mới chỉ mấy câu nói của bác
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sĩ đã làm cho bệnh của tôi nhẹ nhàng điẽ Tiếp đó 
bác ấn huyệt ỏ tai phải của tôi. sau bảo tôi niệm sô 
720.60.430. Sau khi niệm mưòi mấy lần cái đau đã 
cơ bản được giảm, bà bảo tỏi đứng lên đi thử mấy 
bước. Ôi! Thật thần kỳ! Tôi đã đi được mười mấy b- 
ước. Sau đó bác sĩ bảo tôi về nhà tiếp tục niệm, dần 
dần sẽ hồi phục.

Hiện nay tôi đã đi lại được, làm một sô" việc 
nhẹ trong nhà. Đây là tất cả do bác sĩ Lý, một thần 
y đem lại cho tôi!.

Tư thuât 81: Tôi ho Phó, 65 tuôi.

Tôi là một công nhân hợp đồng của viện, mây 
ngày trước đây cánh tay phải của tôi hơi đau, sau 
dần càng ngày càng đau, tới nay đã được năm 
ngày, tối hôm qua đau quá làm tôi tỉnh giấc. Ho và 
thở đều đau, đi đường cũng không dám đi. Hôm 
nay bác sĩ Lý đến khám bảo tôi niệm nhóm scí 
430.820, niệm một lúc cảm thấy tốt hơn. Sau đó 
thay bằng nhóm số  430.80, nhóm này hiệu quả 
hơn, có cảm giác rất rõ ràng. Bác bảo tôi niệm một 
số  ngày, nay không còn đau gì nữa. Năm nay tôi 65 
tuổi, lần đầu tiên tôi thấy chữa bệnh bằng sô", thật 
là một phương pháp mới mẻ.

Phó
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Tự thuật 82: Tỏi ho Trương, 46 tuổi, là nông dán.

Nám trước tôi bị viêm giác mạc. mắt vừa đau. 
vừa nhức, đáu và khoang mắt suốt ngày đau va 
căngệ khi đau nhiều tôi cứ phải đi đi lại lại từ nhà 
ra sân, từ sán vào nhà. 2 tháng trước tói thây hà dì 
chữa khỏi bệnh ỏ chỗ bác sĩ Lý nên tôi và bà cùng 
đến chỗ đó. Đầu tiên bà cho tôi niệm 260.50 có 
chuyển biến, sau đó là niệm số 2000, qua niệm số 
này có chuyến biến rõ rệt, nay bệnh của tôi đã cơ 
bản khỏi. Nhưng trước đây một tuần tôi lại bị đau 
bụng dưới, đau như là dao cắt, hôm đó tôi cũng 
không biết đi tiểu bao nhiêu lần. Tôi lại đến chỗ 
bác sĩ Lý, bác cho tôi niệm 2000.30, sau một ngày 
tôi không còn đau nhiều nữa. Sau mấy ngày bệnh 
tôi đã khỏi hoàn toàn. Tôi không nghĩ rằng niệm số 
lại có khả năng chừa bệnh. Phát minh này của bác 
sĩ Lý thật là tốt, vừa không phải tiêm, không uống 
thuốc và cũng không mất thòi gian, chỉ cần niệm ỏ 
trong lòng là đã bệnh khỏi. Các bạn hãy tin lòi tôi, 
nếu có bệnh xin mời đến đây đảm bảo kiến hiệu 
nhanh không bị đau, không tôn tiền. Bác sĩ lại rất 
có trách nhiệm, thái độ tốt ai cũng như ai.

Tự thuật 83: Tôi họ Dương , 60 tuổi.

Hai năm lại đây đầu tôi nhức choáng, toàn 
thân không sức lực, đi lại không vững, không thể 
tự mình đi ra ngoài. Lại bị viêm mũi, tắc mũi, tôi
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không ngủ. ngày nào cùng uông thuốc ngủ. tiêu 
hóa lại kém. 6 - 7 ngày mới đại tiện một lần. Khi 
xem sách xem báo cảm thây buồn bực khó chịu, chỉ 
đọc một, hai hàng báo là khó chiu rồi. Do thể lực 
yếu và lại nhiều bệnh, đă nhiều năm chữa chạy 
uống đủ các loại thuốc và châm cứu đều không 
khỏi. Nghe nói bác sĩ Lý chữa bệnh bằng số’, tôi 
cũng muôn đến xem sao.

Lần đầu tiên bà bảo tôi niệm sô" tôi không 
niệm được, đầu rất khó chịu, sau đó bà bảo tôi 
niệm sô" 0. Thoạt đầu không quen, nhưng sau một 
tuần lễ, đầu tôi thấy nhè nhẹ và dần ngủ được, 
không cần uống thuốc, đại tiện đã bình thường. 
Sau này niệm sô" 60.50 đầu tôi càng tỉnh táo. Tự 
mình đã có thể đến khám bệnh không cần người đi 
theo. Sau khi niệm 002 không những đầu'đã nhẹ 
mà chân cũng có sức đi lại được vũng vàng. Trước 
đây môi của tôi tím ngắt nay đã hồng lại. Khi niệm 
sô" 430 tạo ra cảm giác thích nhất, từ trên đầu hình 
như có một cái gì đó tụt xuống, sau đó thì đầu càng 
tỉnh táo, toàn thân nhẹ nhõm và có thể xem được 2 
trang sách, mũi đã thông, thở đều đặn. Đó là cảm 
giác mà trước đây gần 2 năm không hề có.

Từ khi đến với bác sĩ Lý, tôi chẳng phải uống 
viên thuốc nào, chỉ có niệm sô", mới trên 10 ngày 
mà đầu đã nhẹ, tinh thần đã tốt, người có sức. Liệu
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pháp tuễọ'ng số đã thắng' cả linh dan. Trước đây tôi 
chỉ biết chữa bệnh hằng uống thuốc, tôi không ngờ 
con tiố còn có công lực hơn. Tôi đã nhiều năm ôm 
yếu nhiều bệnh mà chỉ trong hơn 20 ngày đã được 
thay như một con người mối, cảm thấy tôi trẻ lại. 
Tôi không chỉ kính phục thành quả nghiên cứu và 
chữa bệnh của bà mà còn rất kính phục y đức của 
bà. Tuy bà có kỹ thuật tuyệt vời nhưng không có 
một chút làm cao của một danh y. Thái độ ôn hoà 
bình dị gần người. Tôi cảm ơn bà đã giải khổ cho 
tôi. Phát minh sáng tạo của bà là viên ngọc vô giá. 
Cám ơn bác sĩ Lý.

T ư  th u ậ t 84 : Tôi họ M anh, 3 0  tuổi, là cô n g  n h â n .

Tôi ngầy 10/10/93, họng tôi đau ghê gốm, 
tuyến hạch sưng to, nước bọt trong cổ họng không 
nuốt được, cúi đầu xuống càng đau. Ngày hôm sau 
tôi đến khám bác sĩ Lý. Sau khi kể bệnh tình cho 
bác, kiểm tra xong bác cho tôi niệm sô" 5000.20, tôi 
niệm chừng õ phút đã thấy cổ nhẹ đi, họng thấy 
mát. Sau khoảng 20 phút niệm thấy đã giảm đau 
nhiều. Ngoài ra sau lưng tôi khi đèo con cũng rất 
đau, niệm những con sô" này thấy nhẹ hẳn đi. Sau 
khi về nhà tôi tiếp tục niệm, hễ có thòi gian là tôi 
niệm, sau 12 ngày, họng tôi hoàn toàn khỏi hẳn, 
lưng và sườn cũng hết đau. Tôi cũng không' nghĩ 
rằng con sô" lại chữa khỏi bệnh. Tôi hỏi bác sĩ Lý
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Vũầy là thế nào, bác nói đây gọi là “liệu pháp tượng 
số  bát quái". Nhân gian lại còn liệu pháp đặc biệt 
'như thế này. nếu tôi không được thử nghiệm thì 
chắc không dám tin.

T ự  th u ậ t  8 5 Ể* Tôi ho V ư ơ n g , 5 3  tuổi.

Tôi bị đau chân và sưng chân. Tháng 4 năm 
1991, tôi đến khám bệnh viện, họ bảo bị viêm tĩnh 
mạch cần phải nằm viện mỗi lần là 500 đồng. Khi 
đó tôi hỏi bác sĩ: "Độ bao lâu thì chữa khỏi?". “Khỏi 
hay không khỏi tôi không đảm bảo”. Thấy vậy tôi 
rất căng thắng vì nếu không chữa khỏi thì chân tôi 
sẽ... Khi đó điều kiện kinh tế c ủ a  tôi cũng không 
được dồi dào, chỉ cần mua một ít thuốc tây đế 
uống. Sau này tôi lại nghe ông Chương Văn Hóa 
nói, bệnh này khó chữa, có một cán bộ nhà nước 
cũng bị bệnh này chữa không khỏi, buộc phải cưa 
chân. Khi đó nghe thấy vậy tôi hốt hoảng, làm sao 
bây giờ? Cũng chính lúc ấy tôi được Vương Quốc 
Phu, người cùng thôn nói ở Viện Giáo dục chữa 
được bệnh nàyễ Thế là tôi liền thử xem sao bèn đến 
khám. Mấy tuần đầu tôi được châm cứu 2 lần, hiệu 
quả củng bình thường, sau này bác sĩ Lý cho tôi 
niệm sô" đồng thời châm cứu, khi niệm số  650. 380 
khoảng 10 phút, chân tôi tự nhiên thấy nhẹ nhõm. 
Sau đó sửa thành 650.070, mỗi tuần chữa một đến 
2 lần và thường xuyên phải niệm sô", bệnh ngàv
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càng chuyển biến tốt hơnệ Qua 20 lần chữa, bệnh 
đã khỏi hán. Nay đã 2 năm rồi. Trong thòi gian đó 
tỏi có bị 2 lần nhưng đểu nhẹ và rất chóng khỏi. 
Cuối cùng bác sĩ cho tôi niệm sô" là 530.720 và 
530.380 cũng phôi hợp với niệm sô", mỗi một lần 
thay sô" thì chuyển biến càng tốt hơn. Nhất là khi 
niệm 500000.370.20 và 0007000.2650 thì cảm thấy 
tốt nhất. Sau khi khỏi, bác sĩ bảo tôi thường xuyên 
niệm sô" nhưng không cẩn niệm nhiều lần.

Ngoài ra tự tôi suy nghĩ, bác sĩ Lý đã chữa 
khỏi bệnh cho tôi một mặt là do châm cứu nhưng 
quan trọng hơn là niệm sô". Nếu như những con sô" 
đó đúng với bệnh của mình thì niệm sẽ thấy nhanh 
hơn. Điều đó nói lên tác dụng của những con sô" là 
rát lớn, mặt khác tôi nghĩ, khi niệm sô" có cảm giác 
là sô" đi tìm bệnh, thấy khí chạy vào chỗ đau. Cho 
nên khi tôi niệm sô" là tâm niệm, khí niệm. Tôi 
nghĩ rằng khí có thể thông vào tim, vào gan, vào 
tỳ, vào huyết quản, cho nên khi niệm khí sẽ đến 
chỗ đau, bệnh sẽ nhẹ đi, thời gian không bao lâu 
sau bệnh sẽ khỏi.

T ự  th u ậ t  8 6 : Tôi họ K im , là h ọ c  s in h .

Mấy ngày trước vai phải và đùi phải rất đau, 
tôi không rõ nguyên nhân đã đến khám bác sĩ Lý, 
hỏi xong bác cho tôi niệm sô' 80.20, tôi niệm những 
con sô" này qua một đêm thì vai đã bớt đau, nhưng
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đùi (hai khớp gối) vẫn còn đau. Tôi nói rỏ cho bác 
sĩ tình hình đó. Bác cho niệm sô" 7000. niệm con số 
này đùi tôi đã đỡ đau nhiều. Tôi tin rằng sau một 
vài ngày đùi tôi sẽ khỏi, đùi của tôi đã đau đến 2 
nămề Tôi rất cảm ơn bác sĩ Lý, cũng tin rằng bác sẽ 
chữa khỏi đau đùi cho tôi.

Tự thuật 87: Tôi họ Diêm, 68 tuổi.

Trước tôi bị bệnh động mạch vành, được bác sĩ 
Lý chữa khỏi nhiều năm rồi, sau này mắc bệnh gì 
tôi đều tìm đến bác. Lần này tôi bị thương ở vai 
phải, bắp chân trái cũng cảm thấy co gân. Sau khi 
bác nghe xong cho niệm sô" 8000. Niệm được một 
lúc thây vai phải của tôi đỡ nhiều, càng niệm càng 
thoải mái, nhưng bắp chân trái vẫn rất đauễ Bác sĩ 
lại cho tôi niệm 8000.70, niệm 5 - 6 phút đùi cũng 
hết đau. Niệm một lúc thì đau vai cơ bản đã khỏi. 
Tôi nghĩ, sao con sô" lại thần kỳ vậy.

Tư thuật 88: Tôi ho Vương, 23 tuổi, công nhân  
mỏ than.

Tuy mới 23 tuổi tôi bị đau đùi rất ghê gớm, 
chữa trị tại chỗ không khỏi, bác sĩ nói rằng đau 
thần kinh tọa rất khó chữa. Sau đó tôi đi chữa 
khắp nơi, mất trên 7000 đồng tiền thuốc vẫn 
không khỏi. Sau nghe nói bác sĩ Lý chữa rất nhiều 
các loại bệnh, tôi bèn đến khám thử xem sao. Sau
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khi hỏi và kiểm tra bệnh, bác cho tồi niệm số  
650.00700, tôi niệm cảm thấy là lạ, đùi của tôi như 
toát hơi lạnh ngày càng không thấy đau. Chừng 30 
phút sau, đùi tôi đã nhấc lên được, đi lại mà không 
cần cáng cũng không thấy đau, lại càng thấy có 
sức, điều mà hơn một năm nay tôi không thấy có. 
Trong lòng rất phấn khởi nói không nên lời. Tôi hỏi 
bác sĩ “liệu có còn bị lại nữa không?” bác cười và 
nói "bị làm sao nữa, cứ thường xuyên niệm những 
SC) này để củng cô" sẽ không có vấn đề gì". Tôi cám 
ơn bác sĩ nhiều lần, chỉ duy nhất có một lần mà 
bệnh của tôi đã khỏi. Nay đã qua 2 năm rồi mà tôi 
không sao cả.

T ự  th u ậ t  8 9 : Tôi họ T ầ n , 2 2  tuổi, là  cô n g  n h ả n  
đ ia  ch â t .

Tôi bị tê mặt bên trái đến chữa tại chỗ bác sĩ 
Lý, bác cho tôi niệm sô' 50.0Ơ0. Sau khi niệm một 
ngày thì tôi đã thấy nhẹ nhõm, nhưng tôi cảm thấy 
mặt bị giật và có hiệu quả. Tiếp tục niệm mấy 
ngày sau sinh lực đã tăng cường hết mệt mỏi, 
mặt bị tê cũng chuyển biến tốt. Sau chỉ thấy có 
chút buồn bực, bác lại cho tôi niệm 5000.40, sau 
khi niệm mặt đã cơ bản hết tê. Phấn khởi hơn là 
trí nhớ của tôi đã được tăng và thị lực của hai 
mắt tôi cũng được cải thiện. Trước đây mắt phải 
là 0,6; mắt trái là 0,7, tới nay mắt phải là 1, mắt
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trái là 1.2. Tuy rằng khi chữa có châm cứu. nhưng 
mỗi lần niệm số  thì tôi thấy sự thay đổi rõ ràng. 
Trừớc đây bệnh cận thị của tôi chữa nhưng 
không hiệu quả lắm, nay khỏi chỉ sau 20 ngày 
chữa trị, không thê ngờ rằng bệnh đau dạ dày của 
tôi cũng khỏi luôn.

T ự  th u ậ t  9 0 : Tôi họ  C ao , 3 5  tuổi.

Tôi bị sa chân, được bác sĩ Lý chữa đã khỏi. 
Nhưng một hôm đột nhiên thận trái của tôi rất 
đau, đau lan xuống dưới. Tôi vội đến chữa tại chỗ 
bác sĩ Lý. Khám xong bác bảo tôi bị đau thần kinh 
tọa, nghe thấy tôi có chút hoang mang, tôi biết rằng 
bệnh này rất khó chữa. Bác sĩ vừa an ủi tôi vừa viết 
cho tôi con số  7000, niệm một lúc tôi cảm thấy đỡ 
nhiều, chỉ còn chút ít khó chịu, bác lại sửa thành 
7000.80, nhóm số  này thật đặc hiệu, tôi chẳng còn 
đau chút gì nữa. Tôi là người hay đến chữa ở đây, là 
người được hưởng lợi ích của liệu pháp tượng sô"ế

Tư th u â t  9 1 : Tôi ho  L â m , 2 5  tu ổi, ỉà n h ả n  v iên  
m ậ u  d ịc h .

Tôi đau dạ dày 2 năm, chữa nhiều mà không 
khỏi, chỉ biết uống thuốc khi đau. Đặc biệt là sau 
khi uống rượu, dạ dày rất dễ đau. Lần này tôi công 
tác tại Xích Phong, một hôm sau khi uông rượu bị 
đau dạ dày 12 ngày, ngẫu nhiên tôi gặp bác sĩ Lý,
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tôi nói rõ bệnh của tôi, bác bảo tỏi niệm sô 70.40. 
Tôi mới niệm 4,5 lần đã khỏi đau. nhưng tôi tiếp 
tục niệm lại cảm thấy có một chút khó chịu. Bác 
lại thay sô" 820.40. Sau khi niệm tôi thấy hết đau 
đớn, khó chịu duy chỉ có bốc lên một mùi hôi thối 
nồng nặc nhưng tôi vẫn chịu được và cảm thây 
thần diệu. Sau khi về đơn vị trên 50 ngày tôi thấy 
sức khoẻ vẫn bình thường. Liệu pháp tượng sô" bát 
quái có thể nói vắn tắt là đơn giản, dễ dàng, đặc biệt! 
Mong bác sĩ sẽ mở rộng liệu pháp này.

T ự  th u ậ t  9 2 : Tôi ho T rư ơ n g , 31 tuổi.

Chân của tôi đã đau hai năm nay, qua kiểm 
tra ở bệnh viện cho là tôi đau thần kinh tọa. Đã 
hai năm tôi chạy chữa nhiều nơi nhưng không kết 
quả lắm, khi đau tôi cần có người chăm sóc. Không 
những mình chịu khổ mà còn liên lụy đến người 
khác, thật rất khổ sỏ. Nghe .nói bác sĩ Lý chữa 
bệnh khác với người khác, tôi đến khám. Sau khi 
kiểm tra, bác cho tôi niệm sô" 7000.20. Sau khi 
niệm thấy càng niệm càng dễ chịu, đùi trái của tôi 
hình như có khí lạnh chạy từ trên xuống và toát ra 
từ gót chân, rất thoải mái, từ khi tôi bị đau, chưa 
bao giò thấy thoải mái như hiện nay. Đùi tôi đau 
hai năm mà khỏi dễ dàng như vậy. Đúng là tôi 
không dám tin, cảm thấy như nằm mơ vậy.
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T ư  thuật 93: Tôi họ Từ, 3 7  tuổi, học sinh  khoa A nh.

Tôi bị viôm bộ phận sinh dục trên hai năm. 
thường xuyên đau bụng, đau bụng dưới âm ỷ, luôn 
luôn ra khí hư. Tôi chữa nhiều nơi mà không khỏi, 
uống thuốc vào kiến hiệu, nhưng khi ngừng thuốc 
lại đâu hoàn đấy. Một lần tôi lên Y vụ xin thuốc, 
gặp bác sĩ Lý. có nói cho bác biết tôi mắc bệnh như 
vậy. Bác sĩ cho tôi niệm sô" 6000. Sau hai ngày, khí 
hư ra càng nhiều, tôi hơi lo, tôi tìm đến bác và bác có 
hỏi là đầu và bụng tôi có khó chịu gì không, tôi nói 
không sao cả. Bác bảo tôi, khí hư ra nhiều như vậy 
là hiện tượng xói rửa bệnh, bảo tôi cứ tiếp tục niệm. 
Đến ngày thứ 3 thì khí hư bắt đầu giảm. Niệm đến 
ngày thứ 5 thì hầu như mọi bệnh trạng đều đã tiêu 
tan. Đã qua 3 tháng rồi tôi không bị lại nữa.

Tự thuật 94: Tôi họ Thường, 14 tuổi.

Đầu năm tôi viêm ruột thừa phải mổ. Từ đó tới 
nay tôi thường xuyên bị đau bụng. Điều khổ tâm 
nhất là không hiểu ra sao mà bụng tôi càng ngày 
càng to ra. Không có cách nào, tôi đành phải mặc 
quần áo của người lớn. Vì vậy tôi khóc suốt ngày, 
mẹ tôi sợ tôi lo lắng nên cũng khóc theo. Đến bệnh 
viện kiểm tra thì cho là tôi bị dính ruột, nhưng tiêm 
thuốc và uống thuốc đều không tác dụng. Tôi theo 
mẹ tôi đến khám bác sĩ Lý. Qua kiểm tra bác cho 
tôi niệm sô' 650.820, qua mây ngàv niệm, bụng tôi
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giảm dần. không đau nữa. Niệm sau 20 ngày, bụng 
của tôi co lại hoàn toàn như cùế Tôi vô cùng phấn 
khỏi, cảm Ơ1Ì bác sĩ đã giải trừ bệnh này cho tôi.

Tự thuật 95: Tôi họ Vương, 56 tuổi.

Tôi là công nhân về hưu. Khớp gối trái của tôi 
bị phong thấp mấy năm nay, mỗi khi thời tiết thay 
đổi hoặc lao động mệt mỏi là lại đau. Mỗi lần đau lại 
là sưng, đi lại khó khăn, uổng thuốc thấy không hiệu 
quả là bao. Tôi đến khám tại bác sĩ LýỄ Khám xong 
bác cho tôi niệm sô" 0007000. Tôi niệm chừng nửa giờ, 
đùi của tôi hết đau. Sau 3 ngày niệm, tôi không còn 
thấy tí khó chịu nào nữa. Sau đó tôi tiếp tục niệm 2 
tháng, thấy khỏe, nên đã thôi không niệm nữa.

Tư thuật 96: Tôi họ Sơ, 33 tuổi.

Tôi đã bị nấc trên 8 tháng. Từ đó đến nay tôi 
luôn chữa bệnh. Uống thuốc Tây, thuốíc Đông, cả 
thuốc dân gian, châm cứu... nhưng đều không hiệu 
quả. Bệnh này giày vò tôi làm tôi rất khổ sở, tôi 
cảm thấy không còn cách nào khác nữa và cũng' 
chẳng còn hy vọng. Trong lúc tuyệt vọng đó, tôi 
được biết tin bác sĩ Lý ở Viện giáo dục có cách chữa 
đặc biệt. Ngay hôm sau tôi đáp xe đến bác sĩ Lý. 
Khám xong bác cho tôi niệm sô" 20.60.50.30, tuy 
khó nhưng tôi cũng cô” để niệm, càng niệm số” lần 
nấc của tôi càng giảm dần. Niệm chừng 80 phút,
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tiêng nấc của tôi gần như hết. Tôi vô cùng' phấn 
khởi không biết nói thế nào nữaẵ về nhà tôi tiếp 
tục niệm, nấc của tôi không tái phát nữa.

Đúng là những con sô" đã thắng cả linh đơn 
thần được.

Tư thuàt 97: Tôi họ Trương, 3,9 tuổi, g iáo  viên 
tiều hoc.

20 năm trước tôi bị đau dạ dàv không ăn được 
đồ nguội. Chẳng may phát bệnh lại vừa bị nôn, vừa 
bị tiêu chảy. Năm 1991, sau khi được bác sĩ Lý cho 
niệm sô" 40, 70 về đã cảm thấy dễ chịu, thấy ấm 
nóng. Sau 3 ngàv niệm, dạ dày tôi đã khỏi. Rất 
cảm ơn kỹ thuật cao minh của bác sĩ Lý đẵ chữa 
khỏi dạ dày đau suốt bao năm nay của tôi.

Tư thuật 98: Tôi ho Trình, là nông dân.

Tôi bị viêm khí quản mạn tính trên 10 năm, 
lại còn bị nhức đầu, nặng lưng, thể chất yếu đuối. 
Chữa nhiều nơi nhưng chưa khỏi. Sau tôi đến chỗ 
bác Lý, bác cho tôi niệm sô" 20.640. Thấy có hiệu 
quả nhanh, bác bảo tôi về niệm số  này. Hôm nay 
tôi lên núi làm việc, khi thay áo tôi mới nghĩ đến 
một mảnh giấy trong đó có chữ sô" của bác sĩ, tôi 
cuộn lại cho vào túi, vừa làm vừa niệm. Thật kỳ lạ, 
hôm qua niệm thì tốt như vậy, hôm nay sao lại khó 
chịu thế nàyế Tôi lại niệm một lúc thây không' được

M I
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càng niệm càng' thây khó chịu. Thê là thế nào. móc 
mảnh giày ỏ trong túi ra xem thì không phải là số 
20.640 mà là 20.60. Nguyên do là tôi đã cuộn 
nhầm mảnh giấy. Tôi vội vàng vứt mảnh giây đó 
đi, rồi vẫn niệm 20.640 chừng 20 phút thì đã thấy 
hết khó chịu, càng niệm càng thấy nhẹ đi. Đúng là 
có ý nghĩa, sau này tôi chỉ niệm sô" 20.640, không 
đến một tuần tất cả các loại bệnh tật của tôi đã 
tiêu tan. Tôi không ngò rằng tôi thường xuyên 
uống thuốc mà chữa không' khỏi bệnh, tượng sô" 
của bác sĩ Lý lại công hiệu như vậy, thực làm cho 
ngưòi ta kinh ngạc!

Tư thuật 99: Tôi họ Tùy, 44 tuôi, nhản viên 
bưu điện.

Tôi bị thoái hóa đốt sông cô luôn bị đau đầu, 
váng đầu, nặng lưng sưòn đùi vô lực, mắt không 
nhìn rõ. Tôi còn viêm mũi, rất ít khi tôi thấy thoải 
máiế Đã chữa nhiều nhưng hiệu quả không cao, tôi 
rất khổ sở. Sau đến bác sĩ Lý, qua kiểm tra, bác đã 
dùng phương pháp chữa rất đơn giản là bảo tôi 
niệm nhóm sô" 2650.380, thật là kỳ lạ, niệm một 
lúc là toàn thân thấy nhẹ nhàng. Qua 10 lần chữa, 
thì các bệnh ngoan cô đó đều khỏi hết. Bác bảo tôi 
về tiếp tục niệm, sô lần niệm cũng không cần 
nhiều nhưng hiệu quả thì không ít, không những 
bệnh không tái phát mà thấy thị lực tăng lên, giảm
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ăn. tinh lực* nâng cao. giảm héo. Sau này tôi 
thường' xuyên niệm vì 11Ó quá đơn giản, tự mình 
làm lúc nào cũng được. Cái phấn khởi nhất là đạt 
được hiệu quả mong muôn.

Tư thuật 100: Tôi ho Quán, 51 tuổi.
Tháng 8 năm 1991 tôi bị cường tuyến giáp 

trạng. Tháng 4 năm 1992 tôi uống thuốc đồng vị 
giảm kali trong' bệnh viện Trung Nhật Tháng 10 
năm 1992, bệnh giáp trạng của tôi rất rõ ràng như 
phản ứng chậm chạp, lưỡi to nói chậm, toàn thân 
phù, tứ chi hết lực, tinh thần mệt mỏi, đặc biệt sợ 
lạnh. Bệnh này không có thuốc nào chữa được nên 
đến chữa tại bác sĩ Lý.

Bác sĩ Lý cho tôi nhóm sô" 650.30.820, tôi niệm 
2 tháng, dần dần thấy không sợ lạnh, thê lực khá 
lên nhiều, hết phù. Một hôm tôi lên phô" mua một 
chiếc nhẫn bảo vệ sức khỏe, đeo trong 20 phút, 
thấy đoản hơi, tim dập nhanh. Tôi ngờ rằng 
nguyên nhân có thể là do đeo nhẫn, tôi đên hỏi bác 
sĩ Lý, bác nói chiếc nhẫn bảo vệ sức khỏe này 
không phải ai cũng đeo được. Tôi có đeo nhẫn này 
cũng chang sao cả.

Tai phải của tôi đã nghe kém nhiều năm, một 
ngày trong tháng 9 tôi hỏi bác sĩ Lý, thính lực của 
tôi có thể khôi phục được không, bác bảo tôi mỗi 
sớm ngồi dậy tưởng niệm đến huyệt dũng tuyền 
trong 10 phútẳ Tôi làm theo bác sĩ, sau mấy ngày

y [ _ 2 7 9 J ^



LÝ NGỌC SƠN - LÝ KIỆN DẨN

thấy có hiện tượng phù. Tôi lại đi hỏi, hác nói, 
nguyên nhân do tôi đã hít nhiều âm khí. Bác lại 
cho tôi nhóm sô' 50.30.820.60. tôi niệm trên 20 
ngày phù đã hết, hiện tôi cảm thây rất tôt, thê lực 
đã hồi phục. Tinh thần rất tốt. Tôi nhiều lần được 
thực nghiệm trên cơ thể đã thấy y thuật khẩu 
quyết bằng con số của bác sĩ Lý là rất sâu sắc khó 
có thể tưởng tượng được.

Tư thuật 101: Tôi ho Trương, 46 tuổi, là công an.

Mấy năm trước bắt đầu xuất hiện ra mồ hôi 
trộm, buồn bực, thân thể thiếu lực. Tuy nhiên tôi 
đã có bồi dưỡng nhưng do sức khỏe yếu, dễ cảm 
cúm, thường xuyên chữa bệnh nên hiệu quả không 
tốt. Dần dần xuất hiện bệnh đau lưng, đùi nhẽo, 
liệt dương V . V . . Ể Tuy tôi đã chữa nhiều nơi nhưng 
hiệu quả vẫn chưa tốt. Gần đây vợ tôi biết được bác 
sĩ Lý. Tôi đã đến khám bác sỹ cho niệm sô̂  2000.650. 
Tôi niệm được một thời gian, ho đã chuyển biến rõ, 
thê lực tăng dần, các hiện tượng về buồn bực, đoản 
hơi thiếu lực dần dần đã được giải trừ. Đặc biệt là 
bệnh cảm cúm trước đã làm tôi rất khổ nay hầu 
như không còn duyên nợ với tôi nữa, chứng liệt 
dương có chuyên biến tôtệ

Tôi niệm sô" trên nửa năm, bệnh tật của tôi cơ 
bản đã bết. Niệm sô" đơn giản hiệu quả đáng tin, 
không có tác dụng phụ lại dễ áp dụng.
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PHỤ LỤC

TRẢ LÒI Đ Ộ C  GIẦ

Sau khi bài luận văn "Liệu pháp tượng sô" bát 
quái" được phát biểu trên tuần báo "Trung hoa khí 
công" sô" 4 năm 1993, thư từ các độc giả đủ loại 
nghề nghiệp khác nhau ỏ các nơi trong toàn quốc 
tới tấp gửi đến, đề xuất nhiều vấn để mà họ quan 
tâm. Nay xin trả lòi đơn giản một sô" vấn đề do độc 
giả nêu lên như sau:

1. Liệu p h áp  tượng sô bát quái bản thân cũng 
là một loai kh í công tại sao không goi tên là công 
ph áp  mà lại gọi là liệu p h á p ?

Trả lòi: ở  đây có 2 nguyên nhân. Một là: liệu 
pháp tượng sô" bát quái là một loại lấy hạt nhân là 
học thuvết bát quái, lý luận đông y lấy tượng S(í 
bát quái là liệu pháp khí công, nó không giông như 
khí công nói chung, gồm một sô' động tác phải cần 
đến một sô" yêu cầu nào đó về mặt điều thân, điều 
tâm, điểu ý; nó là "tự nhiên", "tự do", "tự vi"; hai là 
liệu pháp này tùy cho từng người để lập sô" biện
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chứng' thi trị. lây trị bệnh là chính, do đó gọi là liệu 
pháp phù hợp với thực tê hơn.

2. Người sáng  lập ra “Liệu p h áp  tượng sô bát 
q u á i”, trong quả trình nghiên cứu  n h ữ n g  văn 
hiến cô điển đả c u n g  cấp n h ữ n g  khởi phát nào?

Trỏ lòi: "Bất chi dịch, bất túc dĩ ngôn thái y" 
(không biết kinh dịch, đừng có nói làm thầy thuốc). 
Dịch y tương thông, đó là truyền thông quý báu 
của y học Trung Quốc. Trong thực tiễn chữa bệnh 
của những nhà y học cổ đại, họ đã tự giác kết hợp 
kê đơn thuốc đông y với tượng sô" bát quái, như 
dùng sô" của thiên địa vào bài thuốc, "chí chân yếu 
đại luận" nói: "quân nhất cự nhị, kỳ chi chế dã; 
quân nhị cự tứ, ngẫu chi chế dã; quân nhị cự tam, 
kỳ chi chế dã; quân nhị cự lực, ngẫu chi chế đãễ 
Nên viết: cận giả kỳ chi, viễn giả ngẫu chi; hàn giả 
bất dĩ kỳ, hạ giả bất dĩ nẫu..ẳ" (ý nói chẵn lẻ dùng 
trong' đơn thuốc). Có người thì dùng quái tượng lấy 
tên cho bài thuốc, như “khảm li hoàn", "khôn 
thuận đan", "thái cực hoàn", vẵv..Ế Có nhà y học cổ 
đại trong bài thuốc lại dùng' "đại táo 6 quả". Dù là 
táo to hay nhỏ đều dùng "định số’", ở đây trên thực 
tế là có sự kết hợp giữa "sô"" vả "thuốc" trong lâm 
sàng. Có nghĩa là bản thân "sô"" cũng có tác dụng 
chữa bệnh. Đó là khởi phát của tôi, đồng thòi từ 
đấy tôi từng bước đi sâu vào thực nghiệm, và từ đó
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sáng tạo ra "Liệu pháp tưcế)ng sô hát quái"Ệ Trong 
sáng tạo của liệu pháp này là trên cơ sớ nghiên cứu 
kinh dịch và lý luận đông' y. khai mờ ctượẾc kho báu 
y học của tổ quốc. Thành quả của tôi là lấy được từ 
trên vai của các nhà y học cổ đạiễ

3. Bà là môt nhà châm cứu, mới đầu có phải  
bà đã kết hợp liệu pháp  tượng sô bát quái vận 
dụng vào lâm sàng?

Trả lòi: Đúng. Liệu pháp tượng sô" bát quái với 
châm cứu, nhĩ áp tai và điểm huyệt v.v... đều là 
những liệu pháp đã được kết hợp vận dụng vào 
lâm sàng, sau này mới dần dần tách ra độc lập. 
Nhưng có khi trong kết hợp lại có lợi trong việc 
nâng cao hiệu quả điều trị, không nên bài xích kết 
hợp; điều này không ảnh hương đến sự phát triển 
độc lập của liệu pháp tượng sô" bát quái cũng giông 
như kết hợp đông và tây y, nó cũng có lợi cho sự 
phát triển cả đông y và tây y.

4. Khi niệm tượng sô, tại sao không lệ thuôc 
vào thời g ian  địa điêrn, tư thê, phương vi, mà có 
thê niệm tùy ý, đi ngồi hoặc nam .

Trả lòi: Vì tượng số  bát quái là hình ảnh thu 
nhỏ của thiên đạo, vật đạo, nhân đạo, nó đều bao 
hàm các tin tức vũ trụ phong phú. là môi giới của 
"thiên nhân hợp nhất". Cho nên bản thân mỗi một 
mã tượng số  đều mang theo những tin tức tương
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ứng, trong quá trình niệm cổ thê điểu chính tự 
nhiên trường bát quái của co' thê làm cho cộng 
hưởng đồng bộ với trường bát quái vù trạ. vì thế 
không ràng buộc đến thời gian, địa điểm, tư thế, 
phương vị và có thể niệm tùy lúc. tùy nơi. trong 
khi đi, ngồi, nằm của sinh hoạt hàng ngày. Nhưng 
cũng có trường hợp đặc biệt, như cỗ người bệnh đã 
theo một phương vị nhất định, niệm vối thời gian 
nhất định để tăng' cường hiệu ứng của tin tức thời 
gian, không gian.

5. Khi lập tượng sô qua niệm không thích hợp> 
p h ả i  điêu  ch ín h  nhóm sô khác, thì thời gian  giã n  
cách  bao lâu là thích hợp.

Trả lòi: Khi niệm nhóm tượng sô, nếu xuất hiện 
những hiện tượng không thích hợp thấy từ đầu, dạ 
dày và tim, cũng có thể do lập sô" sai, hoặc do bản 
thân người bệnh vì khí huyết không lưu thông có 
kinh lạc bị tắc nghẽn, vẫn có thể thử niệm, hay thử 
niệm nhóm sau đó. Nhưng khi người bệnh có xuất 
hiện cảm ứng rõ ràng, thì hãy tạm nghỉ; đợi sau 
khi được hoãn giải lại niệm thử.

6. Khi niệm sô thì niệm như th ế  nào?

Trả lòi: Nói chung khi niệm thì niệm không 
thành lời hoặc phôi hợp với ý niệm. Tốc độ niệm 
nên chỉ trung bình, không nhanh cũng không
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chậm, nhanh quá dễ bị nóng, chậm quá dề bị lạnh. 
Giữa các nguyên nên dừng một chút.

7. Ỷ nghĩa của sô "0" ở trước và sau tượng sô 
là th ế  nào?

Trả lòi: Trường hợp chung sô" 0 đặt sau tượng 
sô", ngoài công hiệu làm mạnh các tín hiệu tượng sô" 
và thông kinh lạc ra, còn có hiệu quả điều hòa. 
Nếu gặp các bệnh cấp tính hoặc các bệnh ngoan cô", 
thì trước và sau tượng sô" đều có thể thêm sô" 0 có 
tác dụng cường hóa. Mặt khác do âm dương có lúc 
thịnh lúc suy khác nhau, và sô" 0 trước và sau 
tượng sô" cũng không giông nhauẾ Trưòng hợp 
chung, khi thiên về âm hư hoặc dương thịnh, thì số  
không được đặt ở phía trước sô". Ngược lại, được đặt 
tại phía sau sô". Khi lập sô" trên lâm sàng còn phải 
căn cứ vào tính của âm dương sinh ra do sô" 0 là sô" 
chẵn hay lẻ (sô" 0 chẵn, là âm, 0 lẻ là dương cần 
phải được vận dụng linh hoạt).

8. Trong quá trình niệm liệu pháp  tượng số, đa 
sô người bệnh thuộc loai rỏ ràng, có rất ít người 
bệnh thuộc loai ngầm, hiệu quả của nó ra sao?

Trả lòi: Trường hợp chung, đa sô" bệnh nhân 
trong quá trình niệm sô", có thể xuất hiện đầu nhẹ 
nhõm, sáng mắt, thần khí thoải mái, mát nóng, 
hành khí v.v... vói những cảm giác dễ chịu khác
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nhau. Loại cảm ứng này, nói chung trong quá 
trình niệm chỉ cần mấy phút hoặc mười mấy phút 
là đã xuất hiện nên thuộc loại rõ ràng. Còn có rất 
ít trường hợp phải niệm tới nửa giò hoặc dài hơn 
nữa mói xuất hiện cảm ứng' thì thuộc loại ngầm. 
Người loại bệnh rõ ràng, nói chung chữa tương đối 
nhanh, còn người loại bệnh ngầm thì tương đôi 
chậm, tuy nhiên hiệu quả chữa trị vẫn là ổn định.

9. Liêu pháp  tượng sô có thê phôi hợp với các  
liệu ph áp  khác hoặc khí công?

Trả lòi: Thông thường có thể phối hợp các 
phương pháp chữa trị khác nhau như châm, ấn 
huyệt vểv... Khi dùng liệu pháp này thì không nên 
phôi hợp với các loại khí công khác, vì có một sô" 
khí công có ảnh hưởng tới liệu pháp tượng scíề

70ể Trong quả trình  điêu tri bằng liệu p h á p  
tượng sô', không những chữa khỏi bênh cần chừa 
ngay mà thường thường lai chữa được cả các  
bệnh khác kèm theo nữa, vậy tai sao?

Trả lòi: Chỉnh thế quan, bình hoành quan, vận 
động quan của vũ trụ là nguyên lý mà liệu pháp 
tượng số  làm căn cứ. Cho nên bất cứ lập nhóm sô" 
nào hợp lý đều tác dụng trực tiếp vào cục bộ, ngoài 
ra nó còn tiến hành điều chỉnh chỉnh thể, để 
trường bát quái của người vận động chấn với 
trường của bát quái vũ trụ, dễ điểu hòa khí huyết,
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cân bằnụ' âm clương làm cho toàn thân được điểu 
chinh. Như thí dụ 69. bà đã 70 tuổi, viêm mũi đã 
30 nám, không những là chữa viêm mũi cho bà. mà 
còn chữa cả hoa mắt. không cần đeo kính, lại còn 

.khâu váẻ Đó là cái lý như trên đã nói.

11. Tai sao niêm số, thường làm cho người ta 
hết mệt mỏi VCI tinh lực tăng cường

Trả lòi: Khi niệm sô", dơ trực tiếp' điều tiết 
trường bát quái cơ thể, làm kinh lạc cơ thể khai 
thông, cộng chấn với trường bát quái thiên thể, 
càng lợi cho việc tiếp nhận tin tức của trường bát 
quái vũ trụ. bổ khí của cơ thể, làm tinh lực tăng 
trưởng, không thấy mệt mỏi.

12. Trong kh i lập tượng sô nên phôi hợp vói 
ngủ hành là tốt nhất p h ả i không?

Trả lòi: Đúng mà lại không đúng. Do vì thịnh 
suy âm dương của người bệnh khác nhau, có bệnh 
nhân tiếp thu được tượng scí có phôi hợp với thuộc 
tính ngũ hành, qua niệm thấy dễ chịu, nhẹ nhõm 
là thuộc bài niệm tốt nhất và hợp lý. Nhưng cũng 
có người bệnh không thể tiếp thu lập sô" có kết hợp 
thuộc tính ngũ hành. Đôi với người bệnh này thì 
lập số  theo ngũ hành là bài niệm không hợp lýệ

Tóm lại: Khi lập sô" sẽ phải lập biện chứng khác 
nhau cho từng người., tức là chìa nào mở khóa nấy,
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đó mới là bài niệm tốt nhất; cho đù là kết hợp hay 
không vói thuộc tính ngũ hành, đều phải cộng 
chấn đồng bộ của trường bát quái trong và ngoài cơ 
thể, luôn luôn tương thông với nhau.

13. Tai sao láp tương sỏ đêu theo thứ tự dường 
sinh của  ngũ  hành?

Trả lòi: Quan hệ giữa tiên thiên bát quái và hậu 
thiên bát quái là quan hệ thê và dụng, liệu pháp 
tượng sô" chính là vận dụng quan hệ thế dụng này. 
Hậu thiên bát quái lấy thứ tự tương sinh ngũ 
hành, đem vạn sự vạn vật của thiên hạ phân loại 
theo ngũ hành nạp vào trong bát quái, lấy thứ tự 
thòi gian làm thành một vòng tròn đê biêu thị quy 
luật vận động biến hóa của vạn vật (bao gồm cả 
người). Cách lập tượng sô' của nó lấy thứ tự tương 
sinh ngũ hành, tức là thuận theo quv luật vận 
động của hậu thiên bát quái, thuận theo tượng 
thiên hợp nhất.

14. Trong lập tượng sô chỉ dùng đến 8 quái số  
của tiên thiên bát quái, tại sao lại chữa được 
n h ữ n g  ch ứ n g  bệnh thiên biến van hóa.

Trà lòi: Bát quái đại biểu cho 8 tính chất cơ bản 
của sự vật, nó có thê đại biêu cho tất cả mọi thứ, sự 
vật mà nó đại biểu là vô hạn cho nên các bệnh tật 
của con người dù thiên biến vạn hóa đều có thể căn 
cứ vào tượng để quy loại vào trong bát quái. Liệu
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pháp tượng sô", tuy chi’ có 8 sf/ của tiên thiên, 
nhưng có thể lập tượng sô" biến hóa đa đoan đê 
điều trị bệnh.

15. ưu điểm của liệu pháp  tượng sô là gì ?

TẾ“Ỏ lòi: Ưu điểm của nó là không làm tổn 
thương khí cho người điều trị, tiện lợi dễ dàng, 
phương pháp giản đơn, hiệu quả kỳ lạ, đạo lý thâm 
sâu, được sử dụng hàng ngày trong lúc đi, ngồi hay 
nằm, rất đơn giản, cách chữa bệnh nâng cao sức 
khỏe đúng đạo lý thiên nhân hợp nhất. Cho nên 
người niệm sô" mà kiên trì thưòng xuyên thì đều 
thu được hiệu quả tốt. Chỉ cần có đủ trí nhớ, tinh 
thần bình thường thì dù nam nữ lão ấu đều có thể 
thu lợi ích khi niệm.

lổ. Tai sao lập tượng sô chỉ dùng sô từ 1 đến 8 
mà k h ôn g  d ù n g  9?

Trả íòi: Liệu pháp tượng sô" bát quái là dùng số 
của tiên thiên bát quái tức là 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8. 
Những con số  khác không thấy ghi trong tiên thiên 
bát quái cho nên chỉ dùng 8 sô"ế

27ắ Khi niệm tượng sô', nói chung bao nhiêu  
thời g ia n  thì xuất hiện cảm ứng?

Trả lòi: Niệm tượng số, nói chung chỉ mây phút 
hoặc mười mấy phút là đã xuất hiện các loại cảm 
ứng khác nhau. Thậm chí có rất ít n^ười bệnh, chỉ
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nhìn thoáng con .sô" hoặc nghĩ thoáng một cái là dà 
có cảm ứng; cũng có một sô rất ít phải từ nửa ngày 
đến mười mây ngày mới có cảm ứng. Cái gọi là cảm 
ứng nói chung là cảm ứng thoải mái như đầu nhẹ 
nhàng, sáng mắt, thần khí trong sáng, mát, nóng, 
hành khí v.v.ặ. Ngược lại cảm thấy khó chịu, xuất 
hiện ở đầu, dạ dày, tim v.v...

18. Khi niệm tượng sô có cần cấm kỵ gì về ăn 
uống không?

Trả lòi: Khi niệm tượnị^-số không có một cấm kỵ 
nào về ăn uống cũng như thời gian trước và sau ăn 
uống, tất cả đều thuận theo tự nhiênề

19. Có một sô người bệnh khỉ niệm sô trên lâm 
sàng , dê gây nên  khó chiu, tai saoĩ

Trả lòi:

1. Trường hợp này không tránh khỏi có nhầm 
lẫn trong lập số.

2. Nói chung trường hợp này và bệnh nhân 
này, một là do tính khí có nhiều suy tư, cũng có thế 
là do bệnh tình phức tạp, thời gian mắc bệnh quá 
dài nên gây ra kinh lạc không thông, bị tắc nghẽn 
rõ ràng, nên khi niệm sô" dễ gây ra khó chịu. Nếu 
gặp những trường hợp này có thê dùng những biện 
pháp sau: tức là chọn một nhóm sô" 0 thích hợp mỗi 
lần, cho niệm vài lần rồi thôi, nếu qua vài lần kinh 
lạc có thể có chấn động và có thể tiếp thu bài niệm.
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20. Trong quá trình niệm tượng sỏ, có một số  
rát nhỏ người xu ỏ ỉ hiên hiện tượng tương tự n h ư  
"ngây ngất" thì p h ả i đê p h ò n g  ra sao?

Trả lòi: Quan sát quá trình người bệnh niệm số”, 
thứ nhất trước tiên phải bảo người bệnh về những 
cảm ứng trong khi niệm (tức là thoải mái hoặc là 
khó chịu) thì báo ngay cho bác sĩ biết. Hai là bản 
thân người theo dõi cũng phải quan sát chú ý, hỏi 
han người bệnh: nói chung niệm trong 1 đến 2 
phút hoặc thời gian ngắn hơn nữa là có thể hỏi 
cảm ứng của người bệnh. Trên lâm sàng có thể 
chia thành 3 loại. Loại cực nhạy, loại nhạy và loại 
chậm; trong đó nhạy chiếm đa sô". Khi niệm nếu 
thấy thoải mái thì cứ tiếp tục niệm; nếu niệm thấy 
khó chịu thì chuyền xuống sô" khác. Nếu như có sự 
phôi hợp giữa thầy thuốc và bệnh nhân thì sẽ 
không có hiện tượng "ngây ngất", đợi cho bệnh 
nhân nằm yên ít phút là có thể trở lại bình thường. 
Vối những người bệnh nặnỉ>' thì có thể ấn vào nhân 
trung, thập tuyền, hợp cốc, bách hội, lao cung V.VỂ.. 
hoặc có thể châm cứu, nhưng trong lâm sàng ít gặp.

21. Trong quá trình thực hiện chữa bệnh thì cần  
phải bao nhiêu thời gian  đê đi điều chính lần khác?

Trả lòi: Trong quá trình niệm sô', nếu có phản 
ứng tốt thì có thể giữ nguyên số* đó, nhưng đa số 
trường hợp căn cứ vào thay đổi của bệnh tình cần
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phải điều chỉnh sô* mới để đạt hiệu quả và tốc độ 
nhanh nhấtề Nhất là đôi với bệnh mạn tính.

22. Khi niệm số, khoảng bao nhiêu thời gian  
thì có kết quả?

Trà lòi: Với người nhạy bén thường thường là 
thu được nhanh, nhùng để củng cô* bệnh phải căn 
cứ vào bệnh tình là cấp tính hoặc mạn tính mà cho 
niệm thòi gian dài hay ngắn khác nhau. Đợi sau 
khi khỏi bệnh tiếp tục cho niệm không chỉ để củng 
cổ  chữa bệnh mà còn để nâng cao sức khỏe.

23. Nên có nhiêu  loại bệnh thì có thẻ đồng  
thời niêm nhiêu nhóm sô được không?

Trả lòi: Không thể, dù là có nhiều bệnh, nhưng 
trên lâm sàng chỉ có một khái quát là "âm chứng" 
và "dương chứng", tức là phải lấy tổng cương của 
âm dương để điều chỉnh, tức là tùy theo nặng nhẹ 
mà điều chỉnh chỉnh thể, phải tôn trọng tuần hoàn 
"pháp vu âm dương, hợp vu sô" thuật". Cho nên mỗi 
lần chỉ niệm một nhóm sổ", tức được điều chỉnh có 
thứ tự từ từ, nếu niệm nhiều nhóm sô" một lúc dễ 
có phản ứng không tốt. Như ở Bắc Kinh C.Ó một độc 
giả họ Ngô... bị bệnh da đã chọn dùng một nhóm sô" 
trong luận văn của người viết để niệm tượng số chữa 
bệnh đã thu được hiệu quả rõ ràng. Nhưng lại muôn 
chữa trị thêm bệnh khác lại chọn 2 nhóm số, mỗi
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ngày niệm 3 nhóm sô" nên nó đã ảnh hướng đến 
nhau. Nên nhố rằng mỗi nhóm số hợp lý. dù là tượng 
số’ nhiều hay ít đều phải tuân theo sinh khắc chế hóa 
của ngũ hành, phải lập theo "thiên nhân hợp nhất"; 
cho nên khi chữa khỏi bệnh chính nào đó thì những 
bệnh kèm theo khác cũng được chữa khỏi.

24. Liệu p h áp  tượng sô bát quái có gì khác  với 
sô' tự công của sinh mệnh con người?

Trả lòi: Đây là hai loại công pháp và liệu pháp 
hoàn toàn khác nhau. Sự khác biệt của nó gồm 3 
điểm sau: một là chữ sô" dùng khác nhau, số  công 
của sinh mệnh con ngưòi là dùn^ 10 sô" (gồm cả 9). 
Hai là: hàm ý của chữ số  cũng khác nhau, sô" của 
chúng tôi đúng là tưống sô" bát quái là "tỷ loại thủ 
tượng", "dĩ tượng định số”. Còn “sô" tự công” là 
dùng mã sô" nhị tiến chế phản ánh hình thức xung 
mạch sinh vật của cơ thể, sau đó đem mã sô" nhị 
tiến vị phiên dịch thành chữ sô" thập tiến vịế Như 
"1" cân bằng âm dương; "2" - bình hành ba động; 
"3" - bình ổn; , “4" - đại hình ba động; "5" - chậm 
lại, ẩm ướt, v.v...

Ba là sô" tự công cần phải phối hợp nhiều loại 
thủ ấn v.v... Còn liệu pháp tượng số  thì không 
dùng bất cứ động tác quy định nào. Nhưng cần nói 
rõ liệu phấỊD tương số  bát quái tuyệt đối không bác 
bỏ sô" tự công sinh mệnh cơ thể.
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25. B ài “Liệu pháp tượng sỏ bát quái" của bà 
sau khi đ ã n g  tái toi sô trong "Trung Hoa khí 
cô n g”, trên xã /ióỉế đủ có n h ữ n g  p h ả n  ứ ng  gì?

Trả lòi: Sau khi bài viết được đàng tải, độc giả 
VỚI nghề nghiệp khác  nhau trong toàn quốc đã 
phản ánh nhiệt liệt, cồ vũ chúng tôi. Có người yêu 
cầu học tập, có người muôn đến thăm, có người 
muôn đến chữa, có người thì chúc mừng; có người 
lại theo luận văn của chúng tôi- để nghị cung cấp 
người chữa bệnh theo liệu pháp tượng sô" bát quái. 
Dưới đây xin trích một sô" thư của độc giả:

- Thư của ông Ngô Chí Khôn ỏ Hắc Long Giang 
viết: Sau khi được đọc tác phẩm hay của bà về bài 
"Liệu pháp tượng sô" bát quái" tôi cảm thấy rất gần 
gũi với tác phẩm. Tôi đã đọc mấy lần vẫn không 
muôn rời sách. Nội dung của luận văn rất giàu 
tính triết lý, đối với "Chu dịch", đông y và khí công 
đã kết hợp hữu cơ với nhau, mà tác phẩm sáng tạo 
của bà đã gâv một ảnh hưởng rất lớn về phương 
diện kết hợp đông y trong chữa bệnh. Bà đã đi sâu 
về khoa học tượng sô", dịch lý, những bí mật của cơ 
thể người mà trước đây chưa từng có, lả người tiên 
phong kể cả trong lẫn ngoài, cả cổ lẫn kim..ề tinh 
thần tìm tòi của bà có thể được coi là tinh thần của 
con cháu Trung Hoa chúng ta. Tôi rất kính phục 
và ca ngợi. Tinh thần này của chúng tôi là tinh
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thẩn cống hiên cho toàn nhím loại. Một ngày nào 
đó sẽ được toàn nhân loại nhận biết và ủng hộ".

- Uy hội kinh tê tỉnh Hả Nam. Thư của ông 
Lâm Sơn cán bộ về hưu có viết: "Trong sô" 4 năm 
1993 của tạp chí "Trung Hoa khí công", tôi đã hân 
hạnh được đón đọc tác phẩm 1ỚI1 của bà "Liệu pháp 
tượng số  bát quái", tôi đã đọc liền mấy lần, nó đã 
thu hút tôi như đá quặngẳ Là một tác phẩm sâu, 
phương pháp đơn giản, hiệu quả chữa bệnh rõ 
ràngể Đúng là một con đường lớn, cần phải phổ cập 
mở rộng liệu pháp này, cần mang nó tạo phúc cho 
nhân dân Trung Quốc và con cháu đòi sau".

- Cục Văn hóa huyện Nghi Long t ỉn h Tứ 
Xuyên. Thư của ông Phương Duy Nghĩa viết: 
"Nhìn thấy tác phẩm lớn của bà tôi rất khâm phục, 
ca ngợi và chúc mừng! Tôi là nhà nghệ thuật điêu 
khắc và là người yêu khí công. Tôi rất kính phục vế 
phương pháp thần kỳ trong "Liệu pháp tượng sô" 
bát quái" do bà biên soạn. Tôi rất hứng thú và 
phấn khởi, không biết tại nơi bà có sách vở ghi 
tường tận và những tài liệu hàm thụ được bán 
"không, xin cho biết...".

- Ong Thường Trung Đức, Cục Bưu điện huyện 
Khang Lạc, tỉnh Cam Túc viết: Tôi đã được đọc bài 
"Liệu pháp tượng số  bát quái" do bà viết, tôi rất 
khâm phục và đã đọc đến 10 lần, làm cho tai mắt
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tôi phải sững sờ. đó là một tin vui của gioi khí 
công, tôi xin gửi và chúc mừng nhiệt liệtỀ..

Bác sĩ Lý, tôi là người rất yêu thích khí công, 
tôi đã từng đọc rất nhiều sách có liên quan đến khí 
công, nhưng bài của bà nằm trong lĩnh vực mà tôi 
chưa biết tói. Sau khi đọc tác phẩm của,bà. khiến 
tôi phải sững sờ có cảm giác như trong không gian 
rộng lớn. Nay gửi công hàm này khẩn thiết được 
mong bà giúp cho tôi một sô"các mục sau..ẻ".

- Thư của ông Vũ T h a n h  tại thị trấn Vũ Hán 
viết: rất phấn khởi được xem “Liệu pháp tượng sô" 
bát quái" đăng trong "Trung Hoa khí công", tôi rất 
kính phục! Mong rằng sau này sẽ có liên hệ và trao 
đôi..."

- Thư của Cảnh Lễ Âm, xương Hóa dầu 
Thượng Hải viết: “Tôi là công nhân cơ khí đã về 
hưu, tôi rất thích môn khí công truyền thông... gần 
đây vợ tôi đi làm bằng xe đạp, vì tránh một chiếc 
xe mô tô ở trước mặt, vội phanh xe và nhảy xuống, 
không may bị trẹo mắt cá chân tráiể Tới trưa thì 
mắt cá đã bị sưng đỏ và rất đau, không đi được. 
Đến tối tôi xem bài thí dụ được bà giới thiệu trong 
liệu pháp tướng sô" bát quái, niệm mật mã tượng 
sô". Trong quá trình niệm, vợ tôi cảm thấy chỗ vết 
thương lúc lạnh lúc nóng, rồi dần dần cảm thấy đỡ 
hẳn. Không đầy 20 phút vợ tôi thử đi lại, cơ bản
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thấy bình thường, và mồi lần dậm chán xu ông đất 
cũng không có cảm giác đau. Sáng ngày hôm sau 
đi đường đểu bình thường, chân tuy còn sưng 
nhưng không có cảm giác đau. Đến ngày thứ 3 tất 
cả vết thương sưng đỏ đểu tiêu tan. Các thầy giáo ở 
xung quanh đều cảm thấy rất kỳ lạ...".

- Thư của đồng chí ô  Thiếu Lâm, tài xế xương 
hóa chất Quảng Đông viết: "Trên tạp chí Trung 
Hoa khí công tôi đã được xem kinh nghiệm của 
tiền bối do bà nghiên cứu và sáng tạo ra "liệu pháp 
tượng sô" bát quái", tôi đã theo các quy luật ngũ 
hành và một số cái khác do bà viết, rất có hiệu 
quả. Tôi rất cám ơn bà, cả tôi và vợ tôi đều chịu bà. 
Tôi rất có duyên là được nhìn thấy viên ngọc quý 
do bà công hiến đã đến được với tôi. Bệnh của tôi là 
như thế này, trên đùi của tôi bị bệnh về da, rất 
ngứa và tình trạng rất đáng SỢ: vừa đỏ, vừa to, nổi 
cộm lên một mảng lớn. Tôi là nam giới mà cũng 
không muôn đi khám tại bệnh viện, chỉ đến những 
hiệu thuốc lẻ mua ít thuốc viêm da đế dùng, khi 
dùng thì tuy ngứa có giảm, nhưng không đến 1 
ngày thi chỗ ngứa lại nổi lên một mảng lớn, đúng 
lúc không còn giải pháp nào. được xem liệu pháp 
tượng số  bát quái clo bà viết, tôi liền áp dụng và 
niệm 0002. làm tôi rất tin. chỉ qua một thời gian 
toàn bộ đã trở lại bình thường. Trước đây cứ mỗi
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mùa đông hàng nam da tôi bị khô lại ngứa tới nay 
thì khỏng thấy nửa. da đã trở lại rất tôt. Đúng là 
tôi đã có được viên ngọc, chẳng biết báo đáp bà như 
thế nào đây...".

- Ong Quách Quyên Lâm tỉnh Giang Tây gửi 
công hàm đến có viết: "Sau khi xem bài" "Liệu 
pháp tượng sô" bát quái" của bà tôi liền lấy "07" để 
niệm chữa viêm mũi, hiệu quả rất tốt, lập tức là 
thông thoát, dễ chịu ngay, đích xác là một phương 
thuốc kỳ lạ để chữa bệnh. Đe có được lý luận về 
phương pháp kỳ lạ và tiện cho người sử dụng, tôi 
viết thư này xin cầu mong có được một lý luận tỉ 
mỉ về cách lập sổ\

- Thư của ông Quách Vi Quyên, tỉnh Tứ Xuyên 
viết: “Tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần bài "Liệu pháp 
tượng sô" bát quái" của bà và đã căn cứ vào cách lập 
đã dùng nhóm sô" mật mã tượng sô" 0004000 và 
niệm trong 15 phút để chữa khỏi trẹo khớp xương 
mắt cá chân. Càng tăng thêm lòng' tin và thích thú 
của tôi đôi với liệu pháp tượng sỏ,ễ Vì vậy tôi viêt 
thư này gửi tới bà lời cảm ơnẻ..M

- Đồnẹ chí Vương Vạn Tường, tỉnh Tứ Xuyên 
gửi công hàm đến có viết: "Sau khi được xem bài 
"Liệu pháp tượng sô" bát quái" của bà đúng là lúc 
bệnh ở chân tôi tái phát, chủ yếu là huyệt hành 
gian bị sưng đỏ và đau, lập tức tôi dựa vào tượng
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số  và quan hệ tương sinh ngũ hành của tàng tượng 
lấy sô 04.03.08... niệm trong 10 phút, vết sưng đã 
bắt đầu tiêu, cũní>' không đỏ nữa, sang' ngày hôm 
sau thì như cũ không còn đau...

Đầu thán^ này khi tôi đứng với người bạn cũ ở 
cầu môn, do đôi phương đá bóng làm đau bọng 
chân, chỗ bị thương là huyệt hàm cốc thuộc kinh 
vị, tôi lấy sô' 06.04.03.07; tôi bảo ông niệm 03.07 
trước, 3 đến 5 phút thì không thây hiện tượng gì 
phản ứng rồi tiếp tục niệm, ngay đêm đó niệm thì 
thấy đau dã nhẹ hẳn, sáng hôm sau đã có thể 
xuống đất, sang ngày thứ 3 niệm thì khỏi hoàn 
toàn. Bạn tôi rất cám ơn liệu pháp tượng sô" thần 
kỳ của bà nên viết thư tay này để cảm ơn bàn tay 
vàng của bà.Ễẽ".

- Thư của ông Trần Quế Thanh, tỉnh Phúc 
Kiến viết: "... bệnh nhân đã ỏ tuổi lục tuần, bị 
phong thấp viêm khóp trên 30 năm nay, mấy năm 
nay luyện khí công cũng đã có hiệu quả, mùa hè 
năm nay quanh vai trái, đau liên tục mấv tháng, 
uông thuốc và luyện khí công đểu không kêt quả. 
Tới nay thì cánh tay trái (cả bên phải cũnẹ có một 
chút) thường bị đau và sợ lạnh. Khớp của 2 chân 
mỗi khi thời tiết thay đổi, sưng và đau, đặc biệt là 
đau ở bên vai tráiỂ Thời gian cũng đã rất dài làm 
cho tôi rất khó chịuẻ Tôi thành tâm niệm tượng sô"

71 2 9 9 p ( '



LÝ N G Ọ C SƠN - LÝ KIỆN DẨN

thấy hiệu qua rõ rệt. Kê cá bệnh phong thấp cũ 
sau khi niệm tượng sô" thì cùng thấy kiến hiệu mà 
trước đây tôi chưa hể nghĩ đến, nay thì tôi đã tin 
rồi... hằng ngày tôi đều niệm, kết quả rất tôtẵ vì 
thế tôi xin cám ơn sâu sắc! .

- Thư của ông Cha Nhất Đường, tỉnh Hà Bắc 
có viết: "Về vấn đề tôi thử nhóm sô" là 0004000: 
tháng 9 năm nay con tôi chơi bóng rổ ở trên tỉnh 
rồi bị trẹo khớp chân, tôi cho cháu niệm ngay 
nhóm số  đó và hỏi phản ứng của nó, sau mấy phút 
nó nói, đầu tiên cảm thấy vết thương lạnh, rồi sau 
đó nóng lên. Cháu kiên trì niệm 3 ngày vết thương 
không sưng nữa, ngoài ra có uống thêm thuốc hoạt 
huyết hóa ứ đã thấy khỏi hẳnề Với tôi, bình thường 
sử dụng nhiều xoa bóp thấy cũng có hiệu quả; như 
khi tôi đi xe hỏa có một lần tôi bị đau bụng đột 
ngột, tôi bèn lập sô" 0008000, sau khi niệm thi khỏi 
rất nhanh. Vì tôi bị bệnh đái đường cộng với huyết 
áp hơi cao, mất ngủ và một loạt chứng bệnh do âm 
hư làm viêm miệng và lưỡi, khi đó hàng ngày tôi 
niệm sô" 640.830 như đã giới thiệu. Có khi đằng 
sau tôi còn thêm sô" 20, tôi cảm thấy thoải mái nhẹ 
nhõm, đặc biệt là chứng đau mồm và lưỡi đã giảm 
rõ rệtệ Vợ tôi d.0 bị gió nên mát cứ chảy nước mắt, 
nhất là vào mùa thu đông và mùa xuân, tôi bèn 
cho bà niệm 003, kết quả bà nói sau khi niệm mắt 
nhẹ hẳn đi, hiện tượng chảy nước mắt hiện nay đã
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giảm đi rất nhiều. Bình thưòề]ig bà còn hay đau 
lưng, tôi cho bà niệm sô" 260. niệm xong bà bảo đau 
đã giảm rõ ràng. Có một đồng chí nữ ỏ đơn vị tôi. 
do thận hư nên thường đau lừng, đau họng và 
huyết áp cũng không ổn định; tôi cho bà thử niệm 
260 kết quả trong quá trình niệm ỏ giữa lưng của 
bà xuất hiện một vòng sáng mỗi ngày một to, vòng 
to nhất đã vượt ra khỏi cơ thê bà. Chứng bệnh chỗ 
đau đã giảm nhẹ: Liệu pháp tượng sô" bát quái của 
bà rất linh nghiệm tôi đã được dùng thử với những 
người xung quanh. Tôi được biết bà nhùng chưa 
được gặp bà trong vũ trụ bao la, đó là duyên phận 
của bà và tôi, cũng là phúc phận của tôi... Tôi cũng 
không cầu mong gì, chỉ mong kính bà có thể chỉ 
bảo thêm nữa cho tôi...

- Thư của ông Dự Chí Xuân tỉnh Giang Tây 
viết: "Được xem tác phẩm của bà, tôi mới cảm thấy 
sự thần kỳ của liệu pháp tượng sô" bát quái..., chỉ 
cần niệm có mấy chữ sô" lại chữa khỏi bệnh, tăng 
cường sức khỏe; với mấy chữ sô" đơn giản đó lại có 
thê tô hợp thông qua sự biến hóa vô cùng, vô tận 
trỏ thành thuốc và chất bổ để chữa bệnh, tăng 
cường sức khỏe thật là thần kỳ và cũng thật đơn 
giản. Tôi chỉ mong được bà cho vợ tôi một phương 
pháp chữa bệnh, vợ tôi tuổi quá ngũ tuần và đã 
mắc nhiều bệnh lâu năm...".
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Ong Dự Chí Xuân, sau hùn một t há nu; nhận 
đuếỢc thư của tỏi. vì đã chữa bệnh có hiệu quá.và  
củng nhân ngày tốt đã gửi một thiếp chúc tét trong 
đỏ có một bài thơ:

Quái s ố  thực kỳ công,
Pháp giản hiệu thần thông;
Chúc quản canh đằng p h i ,
Vạn sự lộ lộ thông;
Gia thái phúc mẫn môn 
Đắc ý thắng xuân phong.

- Thư ông Tần Tấn tại Viện Phổi Bắc Kinh viết: 
“.ế. Tôi là một ngưòi yêu khí công, sau khi được 

luyện tập đã có những kết quả hừu ích, không 
những tự chữa bệnh cho mình còn làm tăng sức 
khỏe, lại còn có thê phục vụ người khác.... đã từng 
được mọi người hoan nghênhẻ Những nhiều lần sau 
khi phát ngoại khí cũng cảm thấy mệt mỏi..., 
thường là để giải trừ đau khổ cho người khác, mà 
tự mình lại tăng thêm bệnh tật. Sau khi học được 
cách thải bệnh khí, đương nhiên là tốt. nhưng mồi 
ngày phải điều trị cho nhiều người với nhiêu lần 
liên tục cũng cảm thấy mệt mỏiẵ Như dạy công 
pháp cho bệnh nhân, thường thường công pháp đó 
ít được bệnh nhân tiếp thu, nếu như phải tiếp thu 
ngay khi đó thì họ cũng khó duy trì được lâu dài. 
do vậy hiệu quả cũng không caoế Sau khi đọc Liệu
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pháp tượng sô hát quái của bà tỏi rất phấn khỏi, 
tôi đã làm theo cách của bà miêu tả đã chữa trị 
trên 10 loại, ca vế nội khoa, ngoại khoa và khoa da 
cho hơn 20 người đểu thu được kết quá rõ rànẹ. 
Bệnh nhân đều vỗ tay khen là tốt. Vì vậy tại đây 
tôi xin thay mặt cho nhiều bệnh nhân và gia đình 
họ gửi tới bà lời cám ơn chân thành! Và cũng bày 
tỏ lòng kính phục sâu sắc với liệu pháp của bà đã 
tạo phúc cho quảng đại nhân dân... "

- Bà Trưởng Dã Xuân Giáng, Tôkyô Nhật Bản 
(là khí công sư, ủy viên khí công học Hội y học thế 
giới): Tôi rất phấn khởi với liệu pháp tượng sô" bát 
quái, đã từng gửi điện tới Trung Hoa để học tập 
liệu pháp này".

Với rất nhiều thư từ như kể trên xin không 
đơn cử ra nữa.

26. Bà d ự  tính n h ư  t h ế  nào VP viễn cả nh  p h át  
triển của liệu p h áp  này?

Trả lòi: Đối với viễn cảnh phát triển của liệu 
pháp này, tôi có đầy lòng tin, tôi tin rằng sẽ rất 
mau chóng được quảng đại người bệnh tiếp thu. Nó 
không chỉ tạo phúc cho con cái chúng ta mà còn ra 
khỏi nước để tạo phúc cho nhân loại. Trước khi 
xuất bản cuốn này, đã có các học giả nước ngoài 
mời tôi đến dạy học; cũng có rất nhiều nhà khí 
công nước ngoài đã nhiều lần liên hệ với tôi yêu 
cầu .đến Trung Quốc để học tập liệu pháp này.
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27. Chừa bệnh theo liệu pháp này rất đơn giản, 
dó là ưu điểm đăc biệt của nó, n hưn g  nắm vừng và 
vân dung liệu pháp này thì không đơn giản, vậy cỏ 
con đường nào đê nhập môn hay không?

Trả lòi: Chỉ cần có kiến thức cơ bản có liên quan 
đến bát quái và đông y, nắm vững liệu pháp này 
không khó. Có một con đường nhập môn là trong 
101 bài thí dụ các bệnh điển hình mà tôi đã giới 
thiệu trong sách. Nó cũng là 101 bài thuốc kinh 
nghiệm (nghiệm phương), người bệnh có thê tự 
xem xét bệnh của mình, nếu tương tự cũng có thê 
áp dụng chữa được có hiệu quả nhất định. Nhưng 
là một người làm công tác y vụ, cần phải từ nguyên 
lý cơ bản nắm chắc các kiến thức cơ sở và kết hợp 
với thực tế của lâm sàng, cũng phải mất nhiều 
công phu, cũng giông nội dung của câu nói "bất chi 
dịch, bất túc dĩ ngôn thái y".

29. Liệu p h á p  của bà có p h ả i  bệnh của gì  
củ n g  chừa được k h ôn gĩ

Trả lòi: Trên trần thế này không có, cũng không 
có thê có loại liệu pháp vạn năng, không có một 
loại khí công nào hoặc liệu pháp nào có thể bao 
quát được bách bệnh. Trong thực tiễn lâm sàng 
chứng tỏ, liệu pháp này có hiệu quả với trên 70 loại 
bệnh, trong đó có hiệu quả chữa nhanh đến tôi 
cũng phải sợ.
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