Một Loại Cây Thuốc Chữa Bệnh Covid 19 & Nhiều Bệnh Rất Hiệu Nghiệm
Bác Sĩ Phạm Văn Hạnh, California Hoa Kỳ
Trên bề mặt địa cầu có nhiều loại cây mọc hoang tràn lan theo cỏ dại chứa dược chất
chữa bệnh rất hiệu nghiệm. Một trong những loại dược thảo đó có tên khoa học là
Pouzolzia Zeylanica. Tại miền nam Việt Nam gọi là cây Thuốc Vòi, hoặc Thuốc Giòi
hay Thuốc Dòi. Loại cây này cũng mọc ở các xứ khác thuộc vùng Á Châu.
Câu chuyện bắt đầu vào năm tôi đang học cuối cấp ba. Lúc đó tôi khoảng độ 19 tuổi.
Dạo ấy tôi bị bệnh lao phổi. Sau khoảng sáu tháng điều trị ở thành phố Vĩnh Long, Việt
Nam, bệnh lao ngày càng nặng. Tôi không thể thở tốt, có nhiều máu trong đờm, suy
nhược, thiếu năng lực để hoạt động. Tôi biết mình sắp chết. Vì vậy tôi quyết định về
sống chờ chết với ông bà ngoại ở quê xa.
May mắn thay, bà ngoại tôi biết về Y học Tự nhiên và Cổ truyền Việt Nam. Bà ngoại tôi
biết rằng tôi sẽ chết vì bệnh lao. Nhưng bà ngoại tôi nói với tôi rằng Bà biết có một loại
cây đặc biệt tên là "THUỐC DÒI", hay còn gọi là THUỐC CHỮA BỆNH GIẾT BAY
LARVAE đã được sử dụng để giúp những người bị ho và nhiễm trùng phổi. Bà ngoại
tôi không biết liệu cây này có thể giúp tôi chữa bệnh lao hay không; nhưng bà ngoại tôi
đề nghị tôi nên thử. Bà ngoại tôi cũng nói với tôi rằng loại dược thảo này là một loại
cây đặc biệt mà người Việt Nam đã sử dụng để ngăn chặn ấu trùng ruồi phát triển và
sống trong nước mắm.
Vì tôi không biết phải làm gì ngoài việc chờ chết, nên tôi quyết định làm theo gợi ý của
bà ngoại. Mỗi ngày, tôi thu thập một số ít lá mới và chồi cuối của cây Thuốc Dòi. Tôi
cho vào một cái bát nhỏ xong đập cho đến khi chúng trở nên mềm. Sau đó tôi vắt
trong một tấm vải cũ để lấy nước ra. Tôi uống nước ép của cây này hàng ngày trong
khoảng hai đến ba tháng. Tôi đã dần khỏe lại và không còn các triệu chứng của bệnh
lao. Sau đó tôi có thể đi kiếm việc làm ở thành phố để trang trải cuộc sống và quay lại
trường học hết cấp ba. Tiếp theo tôi lặn lội lên đại học. Cuối cùng vào năm 1974 tôi tốt
nghiệp đại học Sài Gòn với văn bằng Bác sĩ Y khoa.
Cánh cửa đại học Việt Nam khép lại nhẹ nhàng sau lưng khi tôi khoác lên người chiếc
áo chiến y trong quân đội. Tôi làm Bác sĩ quân y một thời gian ngắn. Sau đó cuộc đời
nổi trôi theo vận mệnh dân tộc khi thành phố Sài Gòn mất tên. Nhìn lên bầu trời tôi
thầm nguyện cầu cho mọi sự bình yên. Nhờ ơn thiêng ban phúc lành nên tôi đã thành
công nơi xứ người với những nổ lực hết sức mình.
Một thời gian sau tôi giảng dạy tại đại học Hoa Kỳ. Tôi là Giáo Sư về Khoa Học Chẩn
Bệnh (Sciences of Diagnostic Imagings) liên hệ với Trường Đại Học Y Khoa UCLA và
UCI ở California, USA. Hiện tôi đang sinh sống tại tiểu bang này.
Trong những năm gần đây, tôi bắt đầu trồng cây Thuốc Dòi ở sân sau của mình xong
phơi lá thuốc này vào mùa hè. Tôi đã sử dụng lá thuốc khô để pha trà. Thỉnh thoảng,

tôi uống trà Thuốc Dòi khi bị ho, viêm họng. Gần đây, kết quả tuyệt vời của loại cây
này đối với vợ và người thân của tôi qua các triệu chứng ban đầu của cảm lạnh, hoặc
cúm trong đợt dịch cúm 2017 - 2018, hoặc ho mãn tính khiến tôi tin rằng cây Thuốc
Dòi có thể mang lại nhiều lợi ích hơn tôi từng biết.
TRƯỜNG HƠP 1:
Vợ tôi đã bị ho hơn ba tuần vào tháng 11 năm 2017 và đã dùng thuốc kháng
sinh và thuốc ho nhiều ngày mà không cải thiện. Vào khoảng 3 giờ sáng vào một
buổi sáng cuối tháng 11 năm 2017, Bà bị ho rất dữ dội và không thể dứt được
cơn ho. Tôi định đưa Bà đến ER; nhưng tôi đã đề nghị Bà thử uống trà Thuốc
Dòi mà tôi đã tự pha cho mình hôm trước. Trước sự ngạc nhiên của chúng tôi,
chỉ sau vài ngụm trà, cơn ho của Bà đã được cải thiện. Bà uống xong tách trà
Thuốc Dòi rồi ngủ tiếp. Cơn ho và đau họng của Bà hoàn toàn biến mất vào
sáng hôm sau.
TRƯỜNG HỢP 2:
Một lần nữa, vào một buổi chiều vài tháng sau (27/01/2018), vợ tôi xuất hiện các
triệu chứng của bệnh cúm ban đầu hoặc cảm nặng. Các triệu chứng của Bà trở
nên tồi tệ hơn rất nhanh. Vì tôi biết chúng tôi đang ở trong mùa cúm nghiêm
trọng, tôi đã thu thập một ít Tamiflu ở nhà. Tôi đã cho Bà uống một viên Tamiflu,
75 mg. Tôi cũng cho Bà uống 1 ly trà Thuốc Dòi. Trong vòng chưa đầy nửa giờ,
trước sự ngạc nhiên của chúng tôi, các triệu chứng cảm cúm của Bà đã hoàn
toàn biến mất. Bà không uống thêm Tamiflu; nhưng đã uống thêm hai tách trà
Thuốc Dòi cách nhau khoảng sáu giờ. Bà không có bất kỳ triệu chứng cúm nào
sau đó. Kết quả tuyệt vời này khiến tôi tin rằng Thuốc Dòi thực sự có thể giúp
những bệnh nhân mắc các triệu chứng cúm sớm.
TRƯỜNG HỢP 3:
Sau khi vợ tôi trải nghiệm những kết quả tuyệt vời từ trà Thuốc Dòi vào cuối
tháng 11 năm 2017 và đầu năm 2018, Bà đã nói với hai người bạn 77 và 79 tuổi
đã bị ho mãn tính gần 3 năm. Họ yêu cầu tôi cho một ít Thuốc Dòi khô để uống
thử. Cả hai đều cho chúng tôi biết rằng sau vài ngày uống trà Thuốc Dòi, ba lần
một ngày, tình trạng ho của họ đã được cải thiện hơn 80%.
TRƯỜNG HỢP 4:
Tôi cũng đã tặng Thuốc Dòi khô cho người anh họ 75 tuổi của tôi, Anh bị ho
nhiều năm vào mỗi mùa lạnh. Tôi đã có cơ hội nói chuyện với anh ấy gần đây và
được biết rằng bệnh ho mãn tính đã không tấn công anh ấy kể từ năm ngoái.
Anh cho tôi biết bây giờ hễ bị ho, Anh uống trà Thuốc Dòi là hết ho.
TRƯỜNG HỢP 5:
Tháng 12 năm 2019, người bạn của tôi là thẩm phán ở Orange County,
California đã gọi điện cho tôi biết ông bị ho nặng gần một tháng. Con trai và con
rể của ông là bác sĩ y khoa. Họ cho ông uống nhiều loại thuốc mà không đỡ ho.
Tôi lái xe đến nhà ông, pha trà Thuốc Dòi và uống với ông. Tôi hướng dẫn vợ
chồng ông cách pha chế và khi nào uống trà Thuốc Dòi. Ngày hôm sau, ông gọi
nhắn tin cho tôi biết rằng ông đã cảm thấy bớt bịnh rất nhiều. Ba ngày sau, vợ
ông ấy gọi điện để lại cho chúng tôi tin nhắn “ông hết ho và Thuốc đặc trị như
thuốc Thần”.

Vào giữa tháng 3 năm 2020, sau khi chúng tôi trở về từ Costa Rica, tôi lại nhận
được tin nhắn của ông thẩm phán bạn của tôi nói với tôi ông đã bị ho trở lại và
yêu cầu Thuốc Dòi. Tôi gởi Thuốc Dòi khô đến ông một lần nữa. Hai ngày sau,
ông gọi nhắn tin cho tôi biết ông đã trở lại làm việc ở tòa án mà không hề ho
nữa.
TRƯỜNG HỢP 6:
Vào ngày 3-12-2020, vợ tôi xuất hiện các triệu chứng của bệnh Cúm sớm hoặc
Cảm nặng. Bà bị cảm lạnh, đau nhức toàn thân, đau họng và ho khan, không
sốt. Chúng tôi đã rất sợ hãi, đặc biệt là trong thời gian Coronavirus này. Một lần
nữa, tôi pha trà Thuốc Dòi cho Bà uống. Lần nầy Bà chỉ uống trà Thuốc Dòi. Sau
khi uống hết một ly trà Thuốc Dòi, Bà thấy tình trạng ho và đau họng của mình
được cải thiện. Bà đã hoàn toàn khỏi các triệu chứng của cúm sau khi uống ly
thứ ba của trà Thuốc Dòi.
TRƯỜNG HỢP 7:
Vào ngày 3-15-20, cháu gái của chúng tôi, 8 tuổi, đến thăm chúng tôi và bị ho
khá thường xuyên khi cháu hát cho chúng nghe. Hóa ra mấy ngày gần đây cháu
đã bị ho. Julie, bây giờ rất tin tưởng vào những công dụng của Thuốc Dòi, cho
cháu tôi uống ¼ tách trà còn lại của Thuốc Dòi. Sáng hôm sau, vợ tôi kiểm tra và
biết rằng cháu đã không bị ho kể từ khi cháu về nhà vào đêm hôm trước.
Vào mỗi mùa hè kể từ năm 2012, tôi đều phơi khô lá và đọt cây Thuốc Dòi, để
dành, và để có đủ dùng và chia sẻ cho những người thân khi cần trong mùa
cúm. Tôi đã chia sẻ Thuốc Dòi khô với nhiều bạn.
Trong tháng 2 năm 2020, tôi đã đóng gói Thuốc Dòi khô theo gói sử dụng trong 3
ngày. Tôi đã phân phát một số cho người nhà và bạn của tôi trong lúc bắt đầu
dịch CoVid-19.
TRƯỜNG HỢP 8:
Vào giữa tháng 9, 2021: Con dâu tôi bị nhiễm CoVid-19 với các triệu chứng:
Nhảy và chảy nước mũi, không ngửi được mùi, đau rát cổ, nóng, ho, và mệt.
Thử ra kết quả bị bệnh. Con dâu tôi, bắt đầu dùng XÔNG, UỐNG THUỐC VÒI,
và Tylenol. Các triệu chứng giảm dần. Đến ngày thứ ba coi như hết bịnh. Đi thử
lại, hết bị nhiễm Covid-19.
THUỐC DÒI GIÚP BỆNH NHÂN BỊ COVID-19 HỒI PHỤC THẬT NHANH.
BA TRƯỜNG HƠP VỚI COVID-19 GẦN ĐÂY:
Khoảng hơn một tuần nay, ba (3) kết quả rất đặc biệt tốt do Thuốc Dòi giúp cho ba (3)
bệnh nhân và đồng nghiệp thân với tôi bị nhiễm CoVid-19, làm tôi càng tin tưởng hơn
sự suy nghĩ của tôi dùng cây Thuốc Dòi để chữa CoVid-19.
Vào Chúa Nhật ngày 15 tháng 8, 2021, hơn hai mươi (>20) đồng ngiệp và vợ dự buổi
tập hát tại nhà của một người bạn. Tất các bạn đồng nghiệp nầy đều đã chích ngừa
hai (2) doses. Sau đó năm (5) bạn vị nhiễm Covid-19, có ba (3) bạn nặng hơn.
Ba (3) bạn bị nặng hơn đã dùng Thuốc Dòi khô làm trà uống khi tôi gởi cho tới họ.
Sau đây là diễn tiến cúa việc xảy ra chứng tỏ Thuốc Dòi phơi khô uống như trà có kết
quả tốt trên ba (3) bạn bị nhiễm CoVid-19:

Thứ Hai 16/8/2021:
Một Chị bạn trong nhóm báo tin Chị bị Covid-19 với positive test.
Thứ Ba 17/8/2021:
Bốn (4) bạn khác có positive test. Và một Chị đã bị infection nặng. Tất cả là năm (5)
bạn bị nhiễm CoVid-19.
Thứ Tư 18/8/2021:
Thân nhân tôi bị nhiễm Covid-19, vào bệnh viện, và chiều được vể nhà với self
quararantine. Vợ của Anh không bị nhiễm. Tôi chưa hay Anh bị.
Thứ năm 19/8/2021:
Tôi và vợ tôi hay tin Anh bị Covid-19 nên tôi mang Thuốc Dòi khô đến cho Anh pha
thành trà dùng. Tối, Anh vẫn cón nóng và rất lo. Anh theo lời tôi dặn, uống trà Thuốc
Dòi. Sau khi uống một ly trà Thuốc Dòi nóng, Anh ra mồ hôi thật nhiều và hết nóng,
thấy hồi phục ngay, và khỏe luôn cho tới hôm nay.
Chúa Nhật 20/8/2021:
Tôi gọi để thăm một người bạn thân cùng lớp vì Anh và vợ có dự trong buổi tập hôm
15/8/2021. Trong lúc nói trên điện thoại, bạn tôi ho, giọng yếu và cho tôi biết đang bị
đau cổ (sore throat), ho, và mệt mấy hôm nay. Dùng thuốc không hết. Bạn tôi nghĩ đã
bị lây Covid và bị nhẹ vì nhờ đã vaccine. Bạn tôi có Covid test negative trước đó. Tôi
nhắc bạn tôi thử dùng Thuốc Dòi khô tôi tặng để ngừa Covid-19 trong ngày sinh nhật,
Tháng Năm 2021.
Tôi cũng gọi thăm và nói chuyện trực tiếp với Chị, phu nhân của bạn đồng môn rất
thân với chúng tôi sau khi tôi hay tin chị bị CoVid-19 rất nặng hai ngày sau Thứ Ba
17/8/2021. Chị vẫn còn mệt, nghẹt mũi, không ngửi được mùi, và đau cổ, ho.
Thứ Hai 21/8/2021:
Tôi gọi thăm. Bạn tôi cho biết sau khi uống hai ly trà Thuốc Dòi nóng tối qua bạn đã
hêt đau cổ (sore throat) và ho. Bạn thấy khỏe ra coi như hoàn toàn bình phục.Bạn nghĩ
Thuốc Dòi đã có kết quả quá tốt trên bạn. Tôi gởi hoả tốc Thuốc Dòi khô đến chị bạn bị
CoVid-19 khá nặng hôm 17/8/2021.
Thứ Tư 25/8/2021:
Tôi nhận được email của Anh Bạn thân báo tin sau khi nhận được Thuốc Dòi khô tôi
gởi hôm Thứ Ba 24/8/2021, Chị đã uống một (1) ly theo lời chỉ dẫn của tôi. Chỉ đã hết
đau cổ, ho, và triệu chứng từ phổi. Tôi xin copy emails vắn tắt của bạn tôi gởi đến tôi
sáng nay:
Lúc 11:11 AM, 25/8/2021: “Thanks. ST feels better after one treatment last night: throat
clear; no congestion; no stuffy nose.” (Cám ơn. ST cảm thấy khỏe liền sau khi uống
một ly Thuốc Dòi trà đêm qua: không còn đau cổ, khó chịu, và nghẹt mũi.
Lúc 12;39 PM, 25/8/2021: “Thanks. ST got monoclonal antibody infusion right after +,
general symptoms improved right after the infusion, but cough and stuffy nose persist,
ST was negative couple days ago. The respiratory symptoms were improved
significantly after taking a Hạnh‘s medicine.” (Cám ơn. ST. được truyền thuốc
Monoclonal Antibody ngay sau khi có kết quả dương tính, triệu chứng tổng quát khá
liền sau khi truyền thuốc, nhưng ho và nghẹt mũi vẫn còn. ST. thử hết bị nhiễm vài
ngày sau đó. Các triệu chứng của đường hô hấp giảm rất nhiều sau khi uống trà
Thuốc Dòi của anh Hạnh).

Sau đây là cây Thuốc Dòi và cách dùng tôi đã xử dụng trong nhiều năm:
THUỐC DÒI – POUZOLZIA ZEYLANICA VÀ CÁCH
DÙNG
TÌM CÂY THUỐC DÒI Ở ĐÂU?
Cây Thuốc Dòi là cỏ hoang ở Vietnam, mọc nhiều
nhất ở miền nam Vietnam. Thuốc Dòi có lẽ cũng có
mọc ở các xứ Á Đông khác.
LÚC NÀO UỐNG THUỐC VÒI?
Ngay lập tức khi có triệu chứng của Cảm, Flu, và
nhiễm trùng đường phổi do cực vi trùng hay vi trùng
gây ra như bị nghẹt mũi, chảy nước mũi, không ngửi
được mùi vị, đau cuống họng, ho, bị nhiều đàm, và
nặng ngực, khó thở.
- Trước khi XÔNG
- Tốt nhất dùng chung với XÔNG. Chỉ uống Thuốc
Dòi không cũng tốt.
TÔI ĐÃ DÙNG NHƯ THẾ NÀO VÀ CÁC CÁCH
DÙNG KHÁC:
1. Lập tức khi bị Cảm, Flu, và nhiễm trùng đường
phổi:
a. Nhai và nuốt nước của lá và đọt non
Thuốc Dòi.
b. Đâm nhuyễn hay dùng máy xay lấy nước cốt tươi (juice) uống. Cách nầy
tôi dùng lúc bị Ho Lao nặng năm1965.
c. Pha trà nếu có sẵn lá và đọt Thuốc dòi phơi khô. Chúng tôi dùng trà Thuốc
Dòi do tôi tự trồng ở nhà khi bị cảm, cúm, nhiễm trùng đường phổi hơn 11
năm qua.
2. Nhai, uống nước cốt, hay nước trà mỗi sáu (6) giờ một lần.
3. Có thể dùng từ ba (3) đến năm (5) ngày. Thường thì các triệu chứng giảm và hết
sau khi dùng vài lần.
THUỐC DÒI CÓ ẢNH HƯỞNG VỚI CÁC THUỐC KHÁC KHÔNG?
1. Không rõ.
2. Chúng tôi không ngưng uống thuốc khác khi dùng Thuốc Dòi.
3. Để tránh phiền muộn với luật pháp ở Mỹ, tôi luôn luôn khuyên thân nhân và bạn
tôi nên hỏi ý kiến BS gia đình của họ trước khi uống Thuốc Dòi.
4. Tôi đề nghị nếu các triệu chứng không bớt hoặc hết sau ba (3) ngày, ngưng
dùng Thuốc Dòi. Nếu các triệu chứng nặng thêm, phải báo cho Bác Sĩ gia đình
hay liền. Các bệnh do cực vi trùng gây ra, tiến rất nhanh. Phải hết sức cẩn thận,
cho Bác Sĩ hay sớm để vào bệnh viện nếu cần.
ẢNH HƯỞNG PHỤ (SIDE EFECTS):
1. Chưa biết. Người Việt Nam đã dùng cây Thuốc Dòi trong nhiều trăm năm. Họ
không đề cập đển ảnh hưởng phụ nguy hiểm nếu chỉ dùng liều như đã viết và

chỉ dùng ít hơn 5 năm ngày khi bị nhiễm trùng do vi khuẩn. Khi bị lao tôi đã uống
nước cốt đâm bằng tay hơn 2 tháng đến khi hoàn toàn binh phục.
2. Vợ tôi và tôi đã uống trà Thuốc Dòi khi chúng tôi nghĩ có thể bị cảm hay cúm,
nhất là tôi khi bị ho. Như chúng ta biết Thuốc Dòi đã giúp chữa được rất nhiều
bịnh. Chúng tôi luôn luôn ngủ ngon và khỏe hơn sau khi uống Trà Thuốc Dòi.
TẠI SAO THUỐC DÒI TỐT CHO BỆNH NHÂN MỚI BỊ NHIỄM BỞI COVID-19?
1. Cho tới hôm nay chưa thuốc Tây Y gì để chữa được CoVid-19 hay các loại vi
khuẩn khác!
2. Thuốc Dòi đã dùng để chữa cảm, cúm, mất mùi vị, đau cổ họng, ho, và ngay cả
bệnh nguy hiểm như ho lao (tuberculosis). Các triệu chứng nầy đều giống như
các triệu chứng của CoVid-19.
3. Thuốc Dòi, do Trời cho, có sẵn không tốn kém và chỉ là một trong hai (2) dược
thảo được nghĩ là có thể chữa được Covid-19.
4. Bệnh nhân đang trong cơn bịnh khẩn cấp và bất trị. Tốt hơn dùng Thuốc Dòi để
hy vọng được hết và sống.
5. Giúp cho gia đình và xã hội đỡ gánh nặng.
LƯU Ý QUAN TRỌNG:
Mặc dù tôi biết Cây Thuốc Dòi quá quí của đất nước Viêt Nam không gây nguy hiểm
nếu:
- Dùng ngay khi cảm thấy bị CoVid-19, Cảm, hay Cúm.
- Dùng liều vừa đủ và cách nhau từ 5-6 tiếng mổi lần.
- Không dùng hơn năm ngày, nếu không phải là bịnh lao phổi (Tuberculosis)
- Dùng xong, nhớ uống nhiều nước.
- Vẫn tiếp tục dùng thuốc Tây Y Bác sĩ đã cho.
Quí Vị nên hỏi ý kiến và có sự chấp thuận của gia đình và Bác Sĩ của Quí Vị trước khi
quyết định dùng Thuốc Dòi trong mỗi trường hợp bịnh. Tôi xin nhắc: PHƯỚC CHỦ
MAY THẦY. Cho đến hôm nay chưa có chữa CoVid-19. Chủng ngừa chỉ để phòng
ngừa. Rất nhiều bệnh nhân đã chủng ngừa 2 lần chết vì CoVid-19 gần đây. Vì làm
việc nầy do lòng từ thiện và khẩn cấp, tôi rất tiếc không được trực tiếp săn sóc Quí Vị.
Quí Vị quyết định dùng Thuốc Dòi để giúp Quí Vị trong khi bị CoVid-19 là do sự chọn
lựa của Quí Vị nhen. Cầu xin Ơn Trên phù hộ và che chở để Quí Vị sớm bình phục.
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