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Phương pháp tr ị liệu của Lương y Yên r ất hi ệu 

quả, ch ỉ sau vài phút b ấm huy ệt, nhi ều Bệnh 

nhân b ị bại li ệt ñã ñi, ñứng ñược, nhi ều Bệnh 

nhân b ị câm ñiếc, nói ú ớ trở nên kh ỏi hẳn... 

Hàng tr ăm người dân ch ứng ki ến ñã vỗ tay tán 

thưởng phương pháp tr ị bệnh kỳ diệu “ ñộc 

nhất vô nh ị” ở Việt Nam của lương y  này.  

Chỉ sau vài phút bấm huyệt, nhiều bệnh nhân bị 

bại liệt ñã ñi, ñứng ñược, bị câm ñiếc, nói ú ớ trở nên khỏi hẳn... Hàng trăm người dân 

chứng kiến ñã vỗ tay tán thưởng phương pháp trị bệnh kỳ diệu “ñộc nhất vô nhị” ở Việt Nam 

của lương y Võ Hoàng Yên. 

Trong hai ngày 21 và 22-4, lương y Võ Hoàng Yên (SN 1975, ngụ ấp Cái Nước, thị trấn Cái 

Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) - người có ñôi bàn tay vàng, ñược hàng ngàn bệnh 

nhân tôn vinh là “thần y” ñã ñến chùa Thiên Ân (P.Thuận Giao, TX.Thuận An) chữa trị bệnh 

câm ñiếc, bại liệt hoàn toàn miễn phí cho người dân. 

Phương pháp trị liệu của lương y Yên rất hiệu quả, chỉ sau vài phút bấm huyệt, nhiều Bệnh 

nhân bị bại liệt ñã ñi, ñứng ñược, nhiều Bệnh nhân bị câm ñiếc, nói ú ớ trở nên khỏi hẳn... 

Hàng trăm người dân chứng kiến ñã vỗ tay tán thưởng phương pháp trị bệnh kỳ diệu “ñộc 

nhất vô nhị” ở Việt Nam của lương y này. 

Rủ nhau ñi tìm “h ạnh phúc”  

Trong 2 ngày 21 và 22-4, sân chùa Thiên Ân trở nên chật kín bởi hàng trăm người dân ñi xe 

gắn máy, ô tô từ khắp nơi rủ nhau ñến gặp lương y Võ Hoàng Yên xin trị bệnh. Có người ở 

tận Phú Thọ, Hà Nội, Lào Cai cũng rủ nhau vào ñây ñi tìm hạnh phúc nhỏ nhoi của mình là 

mong con cháu, ông bà ñược lương y trị khỏi bệnh. 

Bà Nguyễn Thị Năm, nhà ở tận Hà Nội, bị té ngã nên bị liệt 2 chân, không ñi, ñứng ñược ñã 

6 năm nay. Tuy nhiên, sau khi ñược lương y Yên bấm huyệt ñạo trong khoảng 15 phút, bà 



Năm ñã ñứng lên ñược, ñi ñược trở lại. Nhìn khuôn mặt hạnh phúc của bà Năm sau khi 

ñứng lên và ñi lại ñược, hàng trăm người ñứng xem ñã vỗ tay tán thưởng. 

 
Lương y Võ Hoàng Yên (trái) bấm khai thông huyệt ñạo cho bệnh nhân Đỗ Minh Trường (An Giang) 

Sau khi ñứng lên ñi ñược trở lại sau nhiều năm ngồi xe lăn, gia ñình bà Nguyễn Thị Lan, ngụ 

P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM ñã mừng không thể tả. 

Trước khi ñưa vào gặp lương y Yên trị bệnh, bà Lan ngồi xe lăn, khoảng 10 phút sau khi 

ñược lương y Yên và nhóm học trò bấm huyệt ñạo, ñẩy khớp chân, bà Lan ñã ñứng dậy và 

ñi ñược. 

Nhìn nụ cười hạnh phúc của bà và chồng bà, chúng tôi cũng hạnh phúc lây. “Tôi bị trượt 

chân té ngã và di chứng là bị liệt 2 chân ñã 8 năm nay, ñã từng ñi chữa trị nhiều nơi và hao 

tốn nhiều tiền bạc nhưng không hề vơi giảm. Qua bạn bè giới thiệu, tôi ñến chùa Thiên Ân 

thử vận may, nào ngờ...”- bà Lan nói trong niềm vui sướng, sau khi ñi ñược từ nơi chữa 

bệnh ra ñến gần cổng sân chùa. 

Theo quan sát của chúng tôi, có rất nhiều trường hợp Bệnh nhân bị liệt nửa người hoặc 2 

tay, 2 chân do nguyên nhân bị té ngã ñều ñược lương y Yên và các học trò chữa khỏi hoặc 

vơi giảm hẳn bằng phương pháp bấm huyệt ñạo. Trong ñó, có cả nhiều quan chức, y, bác sĩ 

cũng ñưa người thân ñến chữa trị bệnh bằng phương pháp hiệu quả này và hồ hởi ra về 

trong vui sướng. 



Lúc chưa ñược trị bệnh, chị Huỳnh Thị Phương Nghĩa (ngụ P.Phú Hòa, TX.TDM) không ñi 

ñược, tuy nhiên chỉ sau khoảng hơn 5 phút ñược lương y Yên bấm huyệt toàn thân, ñẩy 

chân, ñập bàn chân... chị Nghĩa ñã ñứng lên ñi ñược như một ñiều kỳ diệu hiếm thấy. Chị 

Nghĩa cười vui sướng nói: “Tôi bị tai nạn giao thông và bị liệt một chân ñã hơn 2 năm nay. 

Tôi cũng ñã từng ñi chữa bệnh nhiều nơi nhưng không hết. Do ñó, việc lương y Yên chữa 

bệnh khỏi cho tôi hôm nay thật sự là may mắn cho cuộc ñời tôi”. Nói xong, chị Nghĩa từ từ 

bước từng bước chậm chạp ra về trong tiếng vỗ tay tán thưởng của hàng trăm người dân 

ñứng xem. 

Phương pháp tr ị bệnh di ệu kỳ!  

Chứng kiến hàng trăm người bị bại liệt, câm ñiếc, thoái hóa cột sống do tai biến ñược lương 

y Yên và nhóm học trò trị khỏi cho họ bằng phương pháp bấm huyệt theo y học cổ truyền có 

pha lẫn cái mới riêng của lương y Yên, hàng trăm người dân ñã thật sự tin tưởng phương 

pháp trị liệu này. 

Ông Đỗ Vy Tân, cán bộ Liên minh HTX An Giang, nói: “Sau khi hay tin lương y Yên trị bệnh 

ở chùa Thiên Ân miễn phí 2 ngày 21 và 22-4, cả gia ñình tôi ñã thức dậy xuất phát lúc 2 giờ 

sáng ngày 21-4 ñể từ An Giang lên Bình Dương ñiều trị bệnh cho con tôi là Đỗ Minh Trường 

(SN 1994), bị bại liệt tứ chi, nói ú ớ, mắt mở không ra từ nhỏ. Tuy nhiên, sau khi ñược lương 

y trị bệnh, cháu ñã thuyên giảm hẳn”. 

Hàng chục người dân khác bị tai biến, di chứng là bại liệt hoặc câm ñiếc ở trong và ngoài 

tỉnh ñã ñược thầy trị giảm hẳn bệnh trong vài phút vẫn không tin vào mắt mình. 

Bà Phan Thị Biệt (ngụ P.Lái Thiêu, TX.Thuận An), cười rạng rỡ sau khi ñược trị khỏi: “Năm 

nay tôi 79 tuổi, bị di chứng té ngã trở nên tai biến bị liệt nửa người ñã 5 năm nay. Tuy nhiên, 

sau khi ñược lương y Yên bấm huyệt ñạo, tôi ñã ñi ñược trở lại. Phương pháp trị liệu của 

lương y Yên quả thật là kỳ diệu, hiếm thấy, không thần bí hay mê tín dị ñoan”. 

Còn ông Nguyễn Văn Bai (SN 1958, ngụ 204 Nguyễn Trãi, Q.1, TP.HCM), cho hay, ông ñã 

bị tai biến nói ú ớ nhiều năm nay, sau khi ñược lương y Yên bấm huyệt ñạo ở cổ, lưng, vai, 

ñầu, ông ñã nói lại ñược. “Phương pháp của lương y này trị bệnh một cách bình thường 

nhưng quả là kỳ tích, hiếm thấy”. 

Thượng tọa Thích Nhật Nghiêm, trụ trì chùa Thiên Ân cho biết, phương pháp trị bệnh của 

lương y Yên và các học trò của ông là bình thường chứ không phải là “thần thánh” như ñồn 

thổi. Phương pháp chữa bệnh của lương y Yên cũng không có gì huyền bí hay mê tín dị 



ñoan. Đây chỉ là cách bấm huyệt bình thường, giúp khai thông các huyệt ñạo của Bệnh 

nhân, kích thích khả năng bị tê liệt, khiếm khuyết trước ñó trở lại bình thường. 

“Việc mời lương y Yên và nhóm học trò về trị bệnh miễn phí cho bà con ở chùa là việc làm 

từ thiện, giúp ñời, hoàn toàn miễn phí cho Bệnh nhân. Do nhu cầu còn khá nhiều Bệnh nhân 

muốn ñược chữa trị, trong thời gian tới, chùa sẽ tiếp tục mời lương y Yên và nhóm học trò 

của ông về ñây trị bệnh cho người dân ñể giúp ñời, giúp những người khiếm khuyết vững tin 

hơn trong cuộc sống” - Thượng tọa Thích Nhật Nghiêm cho hay. 

Lương y Võ Hoàng Yên: Chúng tôi tr ị bệnh ñể giúp ñời 

Ngày 21-4, sau khi trị bệnh cả ngày mệt lã cả người nhưng lương y Võ Hoàng Yên vẫn cho 

chúng tôi cuộc phỏng vấn ngắn vào buổi tối xoay quanh cuộc ñời và cách chữa trị bệnh của 

ông. 

- Thưa ông, ông cho biết ñôi nét về mình? 

- Tôi xuất thân từ một gia ñình rất nghèo ở ấp Cái Nước, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, 

tỉnh Cà Mau. Hồi ñó, nhà tôi nghèo quá không có tiền cho ăn học nên ñã gửi tôi vào chùa 

Hưng Nghĩa Tự (thị trấn Cái Nước). Tại ñây, tôi ñược các thượng tọa chỉ dạy cách chữa 

bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền. Sau ñó, tôi ñược ở các chùa khác ñể ăn học, trong 

quá trình này, tôi tiếp tục học ñược cách chữa trị bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền. 

Sau nhiều năm bôn ba với nghề lương y khám bệnh, bốc thuốc, tôi tích tụ từ các phương 

pháp trị bệnh theo y học cổ truyền và nghiên cứu thành ñề tài riêng cho mình trên nền tảng 

tích tụ từ cái cũ. 

- Phương pháp trị bệnh của ông là gì? 

- Tôi trị bệnh một cách thông thường, không phải thần thánh hóa như bà con ñồn thổi. Tôi 

xin khẳng ñịnh mình ñang khám và chữa bệnh theo phương pháp thông thường của ñông y, 

tức khai thông huyệt ñạo mang tính khoa học rõ ràng. Trong ñó có cái của riêng tôi trải 

nghiệm từ bấy lâu nay. 

Trong quá trình trị bệnh, tôi chỉ giúp bệnh nhân sửa lại khiếm khuyết bằng phương pháp khai 

thông huyệt ñạo trên cơ sở khoa học. Do vậy, ñối với nhiều trường hợp bị câm ñiếc, bại liệt, 

thoái hóa cột sống do tai biến, tôi sẽ cố gắng trị khỏi cho họ. Cũng có nhiều trường hợp nặng 

cần phải có thời gian. Riêng nhiều trường hợp quá nặng, tôi cũng ñành chịu.  

- Tại sao ông không trị bệnh lấy tiền mà miễn phí? 



- Thú thật , hồi ñó nhà tôi quá nghèo, tôi sống, học tập và lớn lên ñều ñược nhiều thượng tọa 

giúp ñỡ. Trong ñó, có nhiều thượng tọa là ân nhân ở Bình Dương. Do vậy, việc tôi khám, trị 

bệnh hoàn toàn miễn phí cho bệnh nhân là chủ yếu giúp ñời, trả ơn cuộc ñời.  

Nhiều người ñặt câu hỏi là tiền ñâu tôi sống? Xin thưa với mọi người, hiện nay, ngoài việc trị 

bệnh và truyền ñạt lại cho học trò trị bệnh giúp ñời, tôi còn làm Giám ñốc Công ty Cổ phần 

Phú Bình Yên, chuyên sản xuất và trồng cao su ở thôn 3, xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh 

Bình Thuận. Do vậy, tiền bạc ñối với tôi không thành vấn ñề mà niềm vui lớn nhất là nhìn 

thấy những người ngồi xe lăn ñứng dậy ñi ñược, những ñứa trẻ, người già câm ñiếc nói lại 

ñược những âm từ phát ra, không phải mất nhiều tiền bạc chạy ñôn chạy ñáo nhiều nơi 

khám chữa bệnh. Cái ñó là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc ñời tôi. 

- Với cách trị bệnh hiệu quả của ông, sắp tới, ông có kế hoạch gì? 

- Thời gian qua, tôi ñã chữa bệnh bằng phương pháp khai thông huyệt ñạo giúp cho hàng 

ngàn người dân khỏi bệnh. Do vậy, nơi nào mời, tôi sẽ tới giúp họ. Xin khẳng ñịnh rằng, 

phương pháp trị bệnh của tôi hoàn toàn không thần thánh hóa mà trị bệnh theo y học cổ 

truyền một cách thông thường. Do ñó, tôi mong muốn các nhà khoa học cần vào cuộc tìm 

hiểu và tạo ñiều kiện ñể tôi tiếp tục giúp ñỡ những bệnh nhân câm ñiếc, bại liệt... Qua ñó 

giúp họ có niềm vui nhỏ nhoi khi lành những khiếm khuyết. Một lần nữa, tôi khẳng ñịnh rằng, 

phương pháp trị bệnh của tôi có thể truyền ñạt lại cho mọi người ñể cùng nhân rộng, trị bệnh 

giúp cho những cuộc ñời không may mắn. 

- Xin cảm ơn ông!  

Theo Hồ Văn - BBD  

 

Sự thật về việc chữa bệnh diệu kỳ của một lương y 

Bác sĩ Nguyễn Nhật Tân, Chuyên khoa Lồng ngực - Tim mạch Bệnh viện 115 (TP.HCM) bị 

tai biến, miệng bị méo và ñôi mắt khó cử ñộng. Ngay sau khi ñược thầy Yên bấm huyệt, con 

mắt của bác sĩ Tân ñã cử ñộng linh hoạt hơn và tròng ñen thẳng trở lại chứ không bị xếch 

sang một bên nữa. 

Những câu chuyện về phương pháp trị bệnh kỳ diệu của lương y Võ Hoàng Yên ñang là 

chuyện "nóng hổi" trong giới ñông y, tây y. Có người nghe kể lại hay ñọc báo tỏ ra hoài nghi, 



có người ñã từng gặp, từng xem cách chữa trị bệnh bằng phương pháp bấm huyệt ñạo của 

ông thì tin tưởng, khen ngợi tài năng hiếm thấy của lương y này. 

Đặc biệt là ñối với những người dân ñược lương y chữa khỏi bệnh tại chùa Thiên Ân 

(phường Thuận Giao, TX. Thuận An) thì không ngớt lời khen ngợi, tôn vinh phương pháp trị 

bệnh hiệu quả, nhanh chóng của vị lương y này. 

 
Thầy Yên (phải) trị bệnh cho cháu Phạm Hữu Tâm (Đồng Nai) 

Mong xã h ội ngày càng có nhi ều thầy Yên tr ị bệnh giúp ñời 

Chiều 23-4, chúng tôi ñã trở lại chùa Thiên Ân ñể tìm hiểu thêm thông tin về phương pháp trị 

bệnh kỳ diệu của lương y Yên. Mặc dù ñã xế chiều, nhưng vẫn có nhiều người vào chùa hỏi 

thông tin về thầy Yên. 

Thượng tọa Thích Nhật Nghiêm, trụ trì chùa Thiên Ân, cho biết, tính ñến nay ñã 3 lần thầy 

Yên trị bệnh cho bà con tại chùa. Do nhiều người ñược thầy Yên trị khỏi bệnh hoặc thuyên 

giảm nên truyền miệng nhau ñến chùa hỏi thăm thông tin. 

Đặc biệt là sau khi báo BD ñăng bài về phương pháp chữa trị bệnh của thầy Yên, cả ngày 

23-4, ñiện thoại của chùa trở nên quá tải vì khắp nơi ñiện thoại tới hỏi thăm thông tin về 

thầy. "Sau khi thầy Yên trị bệnh hiệu quả cho người dân, trong ñó có nhiều y, bác sĩ và cán 



bộ ngành y tế, ai cũng mong muốn phương pháp trị bệnh của thầy Yên nhanh chóng ñược 

nhân rộng ñể giúp ñời" - Thượng tọa Thích Nhật Nghiêm nói. 

Chiều 23-4, bà Võ Thị Năm (SN 1938, ngụ ñường Lê Hồng Phong, P.Phú Thọ, TX.TDM) cho 

hay bệnh của bà ñã vơi giảm hẳn. 

Trước ñó, bà không ñi ñứng ñược, các khớp xương chân, cột sống ñều tê cứng, miệng nói ú 

ớ không ra tiếng. Thay vì ñi bệnh viện nhưng do biết tin lương y Yên ñang trị bệnh tại chùa 

Thiên Ân, bà ñã ñược người nhà "khiêng" ñến ñể thầy Yên trị bệnh. Sau khi ñược LƯƠNG 

Y Yên ñả thông huyệt ñạo, bà ñã ñi, ñứng lại ñược, nói ra thành tiếng. 

Bà Năm cho hay: " lương y Yên trị bệnh hiệu quả hiếm thấy. Tôi mong muốn phương pháp 

trị bệnh này cần nhân rộng ñể mọi người không may mắn tìm lại ñược niềm vui. Giá như xã 

hội này, ngày có càng nhiều thầy Yên thì hay biết mấy cho người dân". 

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Bình Dương, ngày 23-4, tại khu vực chùa Thiên Ân, 

người ñược lương y Yên trị khỏi bệnh cũng như những người ñã từng chứng kiến hàng giờ 

ñồng hồ việc lương y Yên và nhóm học trò trị bệnh cho người dân ñều mong muốn phương 

pháp trị bệnh của thầy Yên ñược nhân rộng. 

Rất nhiều cán bộ khu phố Hòa Lân 1, P.Thuận Giao, TX.Thuận An cho hay, nếu phương 

pháp trị bệnh của thầy Yên ñược nhân rộng thì sẽ giúp ñược hàng ngàn người bị khiếm 

khuyết, bại liệt, thoái hóa cột sống, chân tay tê liệt, câm ñiếc do di chứng tai biến ñể lại. 

Anh Trương Văn Hận (SN 1972, ngụ Sóc Trăng, tạm trú tại chùa Thiên Ân), cho hay: "Trước 

ñây, anh khom lưng, ñứng lên ngồi xuống không ñược do bị thoái hóa cột sống. Tuy nhiên, 

sau khi ñược thầy Yên trị bệnh, anh ñã lành bệnh, trở lại bình thường và ñang làm thợ xây 

dựng tại chùa Thiên Ân. Do vậy, anh cũng mong muốn phương pháp trị bệnh của thầy Yên 

sớm ñược nhân rộng ñể giúp những người không may mắn trở lại lành lặn". 

Chiều 22-4, bác sĩ Nguyễn Nhật Tân, Chuyên khoa Lồng ngực - Tim mạch Bệnh viện 115 

(TP.HCM) bị tai biến, miệng bị méo và ñôi mắt khó cử ñộng, tròng trắng lộ ra nhiều hơn 

nhưng sau khi ñược thầy Yên bấm huyệt, con mắt của bác sĩ Tân ñã cử ñộng linh hoạt hơn 

và tròng ñen thẳng trở lại chứ không bị xếch sang một bên nữa. 

Thầy Yên ñùa với bác sĩ Tân: "Tôi và ông trao ñổi nhé. Tôi chữa lành 50 ca bại liệt, câm ñiếc 

thì ông chữa cho 2 bệnh nhân tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn". 

Nhiều người chứng kiến cảnh bác sĩ Tân mừng rỡ ôm vai thầy Yên và ñưa cho thầy tấm 

danh thiếp ñã vỗ tay tán thưởng rất nhiệt tình. 



Còn bác sĩ Tân cảm ñộng rưng rưng nước mắt: "Tôi vô cùng cảm ơn thầy Yên. Tôi bị tai 

biến và nghe tiếng thầy qua một người quen, thế là ñi theo thử, không ngờ hiệu quả... thế 

này". 

Tiến s ĩ sử học Đinh Văn Hạnh (Q.11, TP.HCM):  

Tôi mong xã h ội có thêm nhi ều thầy như thầy Yên  

Con gái tôi bị bệnh u não 3 năm nay, khi ñó, cháu mới 13 tuổi và nay cháu ñã 16 tuổi. 

Sau những lần trị bệnh và phẫu thuật ở khắp nơi, con tôi vẫn không ngồi, không ñi lại ñược. 

Con tôi ñược thầy Yên bấm huyệt, "chỉnh" cột sống cho bớt vẹo và bước ñầu, bệnh có tiến 

triển, con gái tôi tự ngồi ñược một lúc không cần người ñỡ. 

Tôi mong rằng, những người thầy thuốc gia truyền có tay nghề giỏi như thầy Yên cần tiếp 

tục chữa bệnh cứu người. 

Là người làm cha ñang tìm mọi cách chữa chạy cho con, tôi cũng mong sao thầy Yên có 

một ñịa ñiểm cụ thể ñể có thể ñem con mình ñến chữa bệnh nhiều lần. 

Những Bệnh nhân bại liệt không ñi ñứng ñược, thầy Yên chữa cho lành bệnh, tự ñi ñứng lại 

ñược quả thật là ñiều kỳ diệu! 

Ông Nguy ễn Trung Hi ếu, Nguyên Giám ñốc Đài Phát thanh - Truy ền hình Bình D ương:  

Cần tạo mọi ñiều ki ện cho th ầy Yên giúp ñời 

Cách ñây 2 tháng, tôi ñã từng gặp thầy Yên ñể bấm huyệt ñạo trị bệnh. Lúc ñó, cánh tay 

phải của tôi bị thoái hóa, không giơ lên ñược, không móc bóp túi quần sau ñược. 

Tôi cũng ñã từng ñi châm cứu cả tháng trời nhưng không hết. Sau ñó, tôi gặp thầy Yên ñả 

thông huyệt ñạo trong vài phút là hết hẳn cho ñến bây giờ. 

Cánh tay phải giơ thẳng lên ñược như xưa. Do vậy, tôi mong rằng, xã hội cần tạo ñiều kiện 

tốt nhất cho thầy Yên trị bệnh, giúp ñỡ những người không may mắn. 

Tôi nghĩ rằng, với phương pháp trị bệnh hiệu quả của thầy Yên ñược nhận rộng thì nhiều 

Bệnh nhân ñỡ phải hao tốn tiền bạc, thời gian ñể ñi trị bệnh khắp nơi. 

Chân thành cám �n BBT c �a chùa Phúc Lâm ñã g�i tin này http://chuaphuclam.com  



 


