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9-   Chữa chứng viêm cơ sâu 
 
     Cháu bé trai khoảng 5 - 6 tuổi, con một gia đình từ ấp Ca Đô ra, hiện gia 
đình này đang phục vụ ở trạm xá.  Một hôm, pháo tầm xa của địch từ căn cứ 
Đức Trọng bắn vu vơ vào rừng, cháu bị thương ở phần mềm bắp chân. 
     Sau khi vết thương được làm sạch và băng bó kịp thời, bác sỹ Mạnh ra y 
lệnh tiêm thuốc kháng sinh cho cháu.  Thời ấy, người ta rất coi trọng thuốc 
Pê ni xi nin, cháu đ• được các cô y tá tiêm thuốc đó ở bắp đùi bên trái. 
    Chẳng hiểu vì lý do gì, mà ngay từ hôm đó, chân cháu ngày càng đau 
tăng.  Vùng cơ tứ đầu đùi đỏ dần lên, sưng to hơn.  Cháu sốt cao, giữ đều, 
không có lúc nào giảm sốt.  Cháu lại được chỉ định tiêm tiếp thuốc kháng 
sinh ở đùi bên phải. 
     Nào ngờ, đùi phải cháu cũng đau lên, sưng đỏ và to dần, sốt càng tăng lên 
bừng bừng, tinh thần không tỉnh táo. 
    Trong tình thế gay go, bế tắc ấy, được bác sỹ Mạnh cho phép, tôi đ• tham 
gia chữa chứng viêm cơ sâu đó bằng châm cứu. 
    Theo sách ghi : Mụn nhọt ở thân mình, chích nặn máu hai huyệt: Thân trụ, 
Linh đài ; nhọt ở đầu mặt và chi trên, châm tả huyệt Hợp cốc ; nhọt ở chi 
dưới, chích máu huyệt Uỷ trung.  Tôi đ• dùng tổng hợp cả 4 huyệt đó trong 
mỗi lần chữa.  Một ngày châm, chích hai lần.   Ngay đêm hôm châm chích 
đầu tiên, cháu đ• giảm sốt.  Ngày hôm sau cháu tỉnh hơn, các chứng sưng, 
đỏ, nóng, đau đều giảm rất nhiều, cháu đ• ăn được.   Sau ba ngày châm, 
chích, các biểu hiện sưng, nóng, đỏ mất hẳn và dứt sốt. Cháu chỉ còn đau 
chỗ mũi kim tiêm và vết thương chưa lành hẳn mà thôi. 
     Mọi người rất mừng, nhưng mừng vui hơn cả người nhà cháu, chính là 
bác sỹ Mạnh và các cô y tá đ• trực tiếp tiêm cho cháu.   
     Thấy mọi người bắt đầu tin ở châm cứu, mà chưa có ai hiểu nhiều về 
châm cứu.  Nhưng vì chiến trường lúc này, tình hình căng thẳng, bận rộn, tôi 
không thể nào có cơ hội nói kỹ về tác dụng kỳ diệu của châm cứu, để anh 
chị em cùng nghe.  Thế rồi, đầu năm 1972, tôi được lệnh cùng mấy anh em ở 
các cơ quan của tỉnh, đi ra Bắc chữa bệnh và nhận công tác.  Từ đó, tôi chưa 
có dịp gặp lại anh chị em ở bệnh xá huyện Đơn Dương ngày ấy. Có thể trong 
số họ, nay đ• có người được học hành thành đạt, với những học vị cao, 
chuyên ngành sâu cả về Đông, Tây y.  Nhưng tôi vẫn ghi lại phương huyệt, 
cũng là bổ khuyết cho hoàn cảnh lúc bấy giờ tôi chưa làm được. Nội dung 
chủ trị của các huyệt trong phương như sau :  Sách Du huyệt học nói rằng : 
Huyệt Thân trụ, phần chủ trị, có rất nhiều tác dụng, trong đó có chữa “ mụn 
nhọt.”  Huyệt Linh đài, cũng có chủ trị   “mụn nhọt”.  Huyệt Hợp cốc, ngoài 
việc chủ trị “mụn nhọt”, còn chủ trị “sốt cao”.  Huyệt ủy trung, ngoài tác 
dụng chủ trị “sốt cao”, lại cũng có chủ trị “mụn nhọt.”  Tổng hợp tác dụng 
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của 4 huyệt trong một phương làm cho hiệu quả là không có gì phải bàn 
thêm. 
     Tôi làm việc này, cũng là tự làm cho lòng mình thanh thản, khi trả được 
món nợ tinh thần với qúa khứ.  Nếu trong số anh chị em xưa kia, có ai tình 
cờ xem được đoạn văn này, hẳn là một may mắn cho tôi.   
 


