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GÓP PHẦN XÁC ĐỊNH NĂM SINH VÀ NĂM MẤT CỦA HẢI THƯỢNG LÃN 

ÔNG LÊ HỮU TRÁC 

         Phạm Quang Ái 

(Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu và Bảo tồn Văn hóa)  

 

Tóm tắt: Hải Thượng Lãn ông Lê Hữu Trác (1724-1791) không chỉ là một đại danh 

y với những cống hiến to lớn cho y học dân tộc mà còn là một nhà văn, nhà văn hóa lớn có 

những đóng góp xuất sắc vào lịch sử - văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, đến nay, tiểu sử của 

ông đang còn có một số vấn đề chưa được xác định rõ ràng, dứt khoát, đặc biệt là vấn đề 

năm sinh. Quan khảo sát các tư liệu liên quan như gia phả dòng họ Lê Hữu ở quê nội và 

quê ngoại, bài “Tự tự” (Lời tựa tự viết) đầu quyển thủ bộ sách Tân thuyên Hải Thượng Lãn 

Ông y tông tâm lĩnh toàn trật, tác phẩm Thượng kinh ký sự và các tài liệu viết về Lãn Ông, 

chúng tôi đã xác định được năm sinh của đại danh y là 1724 và năm mất là 179. Không 

những thế, qua các cứ liệu này, năm sinh và năm mất đích thực của Tiến sĩ Lê Hữu Mưu 

(1675-1743), thân sinh Lê Hữu Trác cũng đã được xác định, khác với thông tin trong gia 

phả dòng họ Lê Hữu.  

I. ĐẶT VẤN ĐỀ.           

Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là một trong tứ trụ danh nhân văn 

hóa (Lê Hữu Trác, Nguyễn Du, Nguyễn Thiếp và Nguyễn Công Trứ) không chỉ của xứ 

Nghệ mà còn là của cả nước trong giai đoạn thế kỷ XVIII – XIX. Cuộc đời, sự nghiệp y 

học và sự nghiệp trước tác của ông đã để lại cho hậu thế một di sản đồ sộ mang tầm quốc 

tế. Công việc khảo cứu, kế thừa và phát huy những di sản quý báu của ông là để phục vụ 

cho sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam cường thịnh, văn minh sánh tầm với các cường 

quốc năm châu đã và đang được quan tâm đặc biệt của các nhà nghiên cứu. 

Tuy nhiên, do những khó khăn khách quan và chủ quan, xung quanh những gì liên 

quan đến thân thế, sự nghiệp và trước tác của đại danh y còn nhiều vấn đề chưa được làm 

sáng tỏ. Một trong những vấn đề đó là việc xác định năm sinh và năm mất của ông, hiện 

đang làm cho các nhà nghiên cứu và bạn đọc bối rối.    

II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ         

1. Từ các công cụ tra cứu trên mạng internet, có thể tìm được rất nhiều tài liệu có chứa 

đựng thông tin về năm sinh của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác nhưng không có sự đồng 
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nhất. Hiện tại, phần lớn tài liệu đều ghi năm sinh của ông là 1720 và năm mất là 1791. Đó 

cũng là tư liệu chính thức được Bộ Y tế dùng trong lần kỷ niệm 250 năm ngày sinh đại danh 

y vào năm 1970[1]. Và từ dịp tổ chức kỷ niệm 250 năm ngày sinh của Lãn Ông đến nay, hầu 

hết các lần tổ chức kỷ niệm ngày sinh của đại danh y sau đó, ở tầm địa phương hoặc tầm 

quốc gia, năm 1720 đều được lấy làm năm sinh của ông và trong phần lớn các tài liệu chính 

thống viết về Lê Hữu Trác cũng như ở các tấm bia, tượng đài, tượng thờ, tranh ảnh minh họa 

về ông đều được thống nhất ghi năm sinh như trên. Trong khi đó, ở một số tài liệu khác lại 

đưa ra những thông tin khác nhau về năm sinh, năm mất của ông, tuy không phổ biến. 

2. Về năm sinh, năm mất của Lãn Ông, trước hết phải kể đến thông tin của dịch giả, 

nhà văn Nguyễn Trọng Thuật (1883 – 1940) trong bài Một nhà danh – nho và danh – y của 

nước ta ngày xưa – cụ Lãn ông, viết về Hải Thượng Lãn Ông, đăng liên tục trong hai số Tạp 

chí Nam Phong 69 & 70 năm 1923 [và sau đó, cả trong các số 77, 78, 79, 80, 82, 85 và 87 

(1923-1924) của tạp chí này, Nguyễn Trọng Thuật đã công bố trọn vẹn bản dịch Việt ngữ tác 

phẩm Thượng kinh ký sự]. Trong bài viết trên, Nguyễn Trọng Thuật cho biết… "Cụ là con 

thứ bảy quan Thượng-thư họ Lê, làng Liêu-xá 遼舍, huyện Đường-hào 唐豪, tỉnh Hải-dương 

(bây giờ thuộc về huyện Yên-mĩ, Hưng-yên), tục gọi cậu "Chiêu Bảy", sinh ở đời vua Giụ-tôn 

nhà Hậu-Lê, ngang lịch tây năm 1721, thọ ngoài 70 tuổi, chưa tường mất năm nào"[2].  

Năm 1937, trên Tạp chí Y học của Hội Y học (Y học cổ truyền Vinh, Trung bộ), số 1 

(ra ngày 15-3-1937, trang 18-21), Cử nhân Lê Xuân Dư 黎春余 (còn có tên là Lê Xuân Đồ 

黎春涂) - cháu 7 đời của Hải Thượng Lãn Ông, quê ở thôn Bình Hòa, tổng An Ấp, huyện 

Hương Sơn (nay là thôn Cây Đa, xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn),  năm 20 tuổi đậu Cử 

nhân tại khoa thi Hương năm Mậu Ngọ, niên hiệu Khải Định năm thứ 3 (1918)[3] - có đăng 

bài viết giới thiệu về cụ tổ của mình. Trong đó, ông Dư cho biết Lãn Ông sinh ngày 12 

tháng 11 năm Giáp Thìn, niên hiệu Bảo Thái thứ 5 (1725) ở trấn Nghệ An, khi cụ thân sinh 

đang làm Tham chính tại trấn này và mất ngày 15 tháng Giêng năm Tân Hợi, niên hiệu 

Quang Trung năm thứ 4 (1792), thọ 57 tuổi[4]. Xét ngày tháng năm sinh và ngày tháng năm 

mất của Lãn Ông theo Âm lịch như trong tư liệu này thì có thể thấy ông Lê Xuân Dư đã tính 

sai năm sinh và năm mất theo Dương lịch cũng như tuổi thọ của cụ tổ mình. Tính đúng thì Lãn 

Ông sinh ngày 27 tháng 12 năm 1724, mất ngày 17 tháng 2 năm 1791, hưởng thọ 67 tuổi. Có 
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lẽ căn cứ vào tư liệu của Lê Xuân Dư nên trong sách Y gia tâm lĩnh - chữa các chứng tạp bệnh 

và thương hàn của Y sĩ Thiên Lý Nguyễn Di Luân, do nhà sách Nam Thiên thư cục xuất bản 

vào cuối thập niên 40 của thế kỷ XX (sách không ghi năm xuất bản nhưng căn cứ vào danh 

mục các sách do thư cục này xuất bản được giới thiệu ở đầu và cuối cuốn sách, có thể ước đoán 

được khoảng thời gian xuất bản), mục Tiểu sử cụ Lãn ông, soạn giả ghi: … “Cụ là con thứ bảy 

của ông Tiến sĩ Lê Hữu Mưu về đời Hậu Lê. Cụ sinh ngày mười hai tháng mười một năm Giáp 

Thìn, niên hiệu Bảo Thái thứ năm (1725), ở tỉnh Nghệ An, khi đó ông thân cụ đang làm quan 

Tham chính tại Nghệ An” [5].       

Năm 1959, NXB Văn học in bản dịch Thượng kinh ký sự của Phan Võ, do Bùi Kỷ 

duyệt lại. Trong lời Tựa, dịch giả ghi rõ năm sinh của Lãn Ông là 1720[6] nhưng không ghi 

năm mất mà chỉ ghi là "Ông mất thọ 70 tuổi [7]". Dịch giả Phan Võ ghi như vậy, nếu tính 

tuổi âm lịch thì năm mất của Lãn Ông là 1789, còn tính theo tuổi dương lịch là 1790. Cũng 

như Nguyễn Trọng Thuật, khi đưa ra thông tin về năm sinh và tuổi thọ của Lê Hữu Trác, 

Phan Võ không cho biết là căn cứ từ đâu. Năm 1974, Ứng Nhạc Vũ Văn Đình cho ra mắt 

bản dịch Thượng kinh ký sự thứ ba in trong Tập san Sử Địa (số 26, 27 & 28) ở Sài Gòn. 

Trong Lời giới thiệu của dịch giả, Vũ Văn Đình có nêu tóm tắt tiểu sử Lãn Ông nhưng 

không có thông tin về năm sinh và năm mất. 

3. Trong khi đó, từ năm 1962, trong sách Lược truyện các tác gia Việt Nam, tập 1, 

do cố học giả, nhà thư tịch học Trần Văn Giáp chủ biên, ở mục từ số 352 về Lê Hữu Trác 

ghi rõ: “Ông sinh năm Giáp Thìn, thời Lê Dụ Tông, niên hiệu Bảo Thái năm thứ 5, ngày 

12/11 (27-12-1924) tại quê mẹ và mất ngày 15 tháng Giêng năm thứ 4 niên hiệu Quang 

Trung (1791), thọ 67 tuổi” [8]. Đến năm 1971, trong sách Tìm hiểu kho sách Hán Nôm – 

nguồn tư liệu văn học và sử học Việt Nam, tập 1, Thư Viện Quốc Gia xuất bản (Hà Nội, 

năm 1971), sau đó, Nxb Văn Hóa tái bản (Hà Nội, 1984), ở mục số 211, khi khảo về bộ Tân 

thuyên Hải thượng Lãn ông Y tông tâm lĩnh toàn trật, cố học giả cũng chép lại thông tin 

trên: Lê Hữu Trác "… sinh năm Giáp Thìn đời Lê Dụ Tông niên hiệu Bảo Thái thứ 5, ngày 

12 tháng 11 tức là ngày (27 – 12 - 1724), tại quê mẹ và mất ngày 15 tháng Giêng, năm thứ 

4 niên hiệu Quang Trung (17 – 2 – 1791), thọ 67 tuổi" [9]. Ngoài ra, theo Trần Văn Giáp, 

trong kho sách Hán Nôm, còn có một tài liệu tên là Văn Xá Lê tộc gia phả do Tiến sĩ Lê 

Hữu Mưu, thân sinh Lê Hữu Trác, soạn. Quyển phả này chép bắt đầu từ vị tiên tổ họ Lê là 
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Giám sinh Quốc tử giám Lê công tự Phúc Tiên, sinh vào khoảng niên hiệu Hồng Đức (1470-

1497) và chép kỹ từ đời Tiến sĩ Lê Hữu Danh (thân sinh Lê Hữu Mưu) đến đời cháu của 

ông là Lê Hữu Dung, Lê Trọng Tín, Lê Hữu Chẩn (tức Lê Hữu Trác) [10]. Tuy nhiên, trong 

phần lược thuật quyển Văn Xá Lê tộc gia phả, soạn giả Trần Văn Giáp có trích dịch đoạn 

chép về Lê Hữu Trác như sau: “...Lê Hữu Chẩn (tên húy là Trác) thi trúng tam trường khoa 

Quí hợi triều Lê (1743). Bỏ học (khoa cử), chuyển sang học làm thuốc. Ông học lấy những 

điều cốt yếu trong sách thuốc, bỏ những điều thừa, gộp lại thành một bộ sách gọi là Tâm 

lĩnh công hành thời ấy. Suốt hạt Hoan Châu [Nghệ Tĩnh] đều biết tiếng ông. Hồi cuối triều 

Lê, ông vâng chỉ đến kinh (Thăng Long) chữa bệnh, có công, được ban mũ áo; [triều đình] 

muốn bắt ông làm quan, ông cố từ không chịu, lại về quê mẹ; gọi tên riêng là Hải Thượng 

Lãn ông. Vợ ông là bà họ Nguyễn, sinh con trai là Hữu Hưởng, Hữu Ninh, và bốn con gái; 

có ba cháu nội là Hữu Thành, Hữu Khư, Hữu Duy... Trên đây là theo lời con trai thứ của 

Hữu Nghị là Hữu Cát. Nay hiện ở một làng gần thành Hà Tĩnh” [11]. Theo đó, chúng ta thấy, 

quyển phả này không chỉ do Lê Hữu Mưu soạn mà còn do hậu nhân tục biên. Phần tục biên 

chắc chắn là phần chép về tiểu sử con cháu của Lê Hữu Mưu và căn cứ vào đoạn trích dịch 

ở trên thì trong quyển phả này không có thông tin về năm sinh, năm mất của Lê Hữu Trác. 

Không rõ học giả Trần Văn Giáp căn cứ vào đâu để đưa ra thông tin về ngày tháng năm 

sinh và ngày tháng năm mất của Lê Hữu Trác khi soạn mục từ số 352 (sách Lược truyện 

các tác gia Việt Nam, tập 1) về tác giả Lê Hữu Trác và mục từ số 211 (sách Tìm hiểu kho 

sách Hán Nôm – nguồn tư liệu văn học và sử học Việt Nam, tập 1) về bộ Tân thuyên Hải 

thượng Lãn ông Y tông tâm lĩnh toàn trật?! Thêm nữa, vào năm 2018, theo gợi ý của GS 

Nguyễn Huệ Chi, chúng tôi (người viết bài này và ông Lê Hữu Khánh, quyền tộc trưởng 

họ Lê Liêu Xá) đã đến Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm để xin chụp lại quyển Văn Xá 

Lê tộc gia phả, mà học giả Trần Văn Giáp đã đề cập tới, thì quyển phả đã không còn. Hiện 

tại, nếu tra cứu trong bộ Di sản Hán Nôm, thư mục đề yếu, (NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 

2003) thì cũng sẽ không thấy tên sách Văn Xá Lê tộc gia phả. Về vấn đề năm sinh và năm 

mất của Lãn Ông, từ năm 1970, GS Đỗ Tất Lợi đã có những băn khoăn, trăn trở trong bài 

viết của ông về thân thế và sự nghiệp của đại danh y, được in lại ở phần phụ lục sách Những 

cây thuốc và vị thuốc Việt Nam. GS cho biết “…Từ năm 1970 (…), ta vẫn lấy năm sinh và 

năm mất của Hải Thượng Lãn Ông là 1720-1791, nhưng từ sau báo cáo của Hội thảo về 
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Hải Thượng Lãn Ông ở Hải Hưng năm 1993, thì đã đổi thành 1724-1791[12]”. Sau đó, trong 

sách Almanach những nên văn minh thế giới (NXB Văn hóa-Thông tin, 1995; bổ sung và 

tái bản lần thứ nhất thành 3 tập vào năm 2006), ở mục 51, phần “Danh nhân văn hóa và các 

nhà văn nổi tiếng”, viết về Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, do GS.BS Nguyễn Văn Thang 

chấp bút, đã ghi năm sinh và năm mất của Lãn Ông là 1724-1791[13]. Tuy thế, nhưng về sau, 

trong các bộ từ điển tầm quốc gia như Từ điển bách khoa Việt Nam (NXB Từ điển bách khoa, 

tập 2, 2002; tr. 667), Từ điển văn học (bộ mới, NXB Thế giới, 2004; tr. 827), Từ điển nhân 

vật lịch sử Việt Nam (Đinh Xuân Lâm – Trương Hữu Quýnh biên soạn, NXB Giáo dục, 2005; 

tr. 528), ở mục từ “Lê Hữu Trác”, người ta vẫn ghi năm sinh của ông là 1720!  

4. Tuy tình trạng rối loạn tư liệu về năm sinh, năm mất của Lê Hữu Trác đã xảy ra 

trong một quãng thời gian dài như vậy, nhưng đáng tiếc là trên công luận chưa có một cuộc 

thảo luận nào thật rốt ráo để đi tới một sự thống nhất ý kiến nhằm xác định những thông tin 

thật sự chính xác về tiểu sử của ông, đặc biệt là năm sinh. Trong khi đó, phần nhiều sách 

báo viết về cuộc đời và sự nghiệp của Lãn Ông vẫn tiếp tục ghi thông tin năm sinh của nhân 

vật là 1720, mà tiêu biểu là ở các bản in bộ Hải ThượngLãn Ông y tông tâm lĩnh do Viện 

Nghiên cứu Đông y dịch và NXB Y học ấn hành gần nửa thế kỷ qua. Trước tình trạng này, 

tôi đã tìm cho mình một hướng đi khác để có thể giải quyết được vấn đề. 

Trước hết, tôi xác định rằng: nếu tìm được những thông tin do chính Hải Thượng 

Lãn Ông tiết lộ trong các trước tác của ông thì đó sẽ là những chứng cứ đích đáng nhất. 

Thậm chí, trong những trường hợp, cảnh huống đặc định, những thông tin do chính tác giả 

bộc lộ sẽ có giá trị cao hơn, đáng tin cậy hơn là thông tin trong gia phả. Vì ngày xưa, phần 

lớn gia phả được chép bởi những người thuộc các thế hệ sau trong gia tộc nên khó mà biết 

được một cách chính xác những thông tin như ngày tháng năm sinh hoặc ngày tháng năm 

mất của những người thế hệ trước. 

Từ sự định hướng đó, tôi đọc kỹ bộ Hải thượng Lãn ông Y tông tâm lĩnh qua bản 

dịch của Đình Thụ Hoàng Văn Hòe (gồm 5 quyển xuất bản ở Sài Gòn từ năm 1972-1975) 

và bản dịch của tập thể dịch giả Viện Nghiên cứu Đông y miền Bắc trước năm 1975 (bản 

in của NXB Y học năm 2005, gồm 2 tập). Đặc biệt, qua việc chú trọng rà soát một cách tỉ 

mỉ 5 bản dịch Việt văn tác phẩm Thượng kinh ký sự[14], thiên ký sự viết về người thật việc 

thật, kể chuyện cuộc ra kinh đô chữa bệnh cho cha con chúa Trịnh của Lãn Ông, đã phát 
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hiện được một chi tiết rất đắt giá. Chi tiết đó được phát lộ trong đoạn Lê Hữu Trác thuật 

chuyện sau khi vào Trịnh phủ, thăm mạch, kê đơn cho Trịnh Cán lần thứ nhất, ông tìm cách 

khước từ mọi chức tước, bổng lộc để về quê. Không gặp được Huy Quận công Hoàng Đình 

Bảo, là người đã bố trí cho ông vào chữa bệnh cho nhà Chúa, ông tìm cách gặp viên Quận 

hầu, con trai trưởng của Quận Huy, để thăm dò tình hình và trình bày nguyện vọng. Lãn 

Ông đã nói với viên Quận hầu rằng: "Tôi vốn có chí hồng-nghê từ thủa nhỏ mà không gặp 

thời, phải về nương-náu chỗ sơn-cùng thủy-tận cho được dưỡng-nhàn. Nay tuổi đã sáu 

mươi rồi, mắt hoa tai điếc, còn làm gì được mà cầu tiến nữa…"[15]. Đoạn lời thoại này của 

Lãn Ông, về cơ bản, trong 5 bản dịch đều giống nhau. 

Cũng theo tác giả cho biết ở phần mở đầu thiên ký sự thì ông được điều động về kinh 

đô để chữa bệnh cho nhà Chúa là vào "Năm Nhâm-Dần, niên hiệu Cảnh-hưng 景興 thứ 43 

(1782), tháng Mạnh-xuân (tháng Giêng)"[16]. Và sau gần một năm ở kinh đô Thăng Long, 

ông được trở về nhà vào ngày 02 tháng 11 cùng năm (1782). Ở thời điểm nói trên, ông nói 

mình đã 60 tuổi là theo cách tính tuổi âm lịch chứ tuổi dương lịch thì ông mới 59 tuổi; như 

vậy, năm sinh của ông sẽ là: (1782 – 59) + 1 = 1724. 

5. Một tài liệu khác cũng do chính Lãn Ông viết đã cho ta biết dữ liệu để tính ra năm 

sinh của ông. Dữ liệu đó nằm trong bài “Tự tự” (lời tựa của chính Lãn Ông) viết ở đầu 

quyển thủ, tập 1, của bộ Tân thuyên Hải thượng Lãn ông Y tông tâm lĩnh toàn trật vào năm 

Canh Dần, niên hiệu Cảnh Hưng (1770). Theo bản dịch của Đình Thụ Hoàng Văn Hòe, thì 

trong lời tựa, Lãn Ông cho biết: "Tôi lúc mười lăm tuổi, tiên nghiêm (tức là cụ thân sinh, 

Tiến sỹ Lê Hữu Mưu) tạ thế,…" [17]. Tuy nhiên, điều trớ trêu là theo bản dịch lời tựa này 

của Lãn Ông, trong sách Thượng kinh ký sự, (Phần thêm, do Bùi Hạnh Cẩn dịch, NXB Hội 

Nhà văn, Hà Nội, 2020) thì năm cụ Lê Hữu Mưu mất, Lê Hữu Trác đã 20 tuổi: … “Ngờ 

đâu năm hai mươi tuổi, ông thân sinh từ trần, đau đớn vì thiếu lời cha dạy bảo.” [18]. Trong 

khi đó, ở sách Hải Thượng y tông tâm lĩnh, tập 1, (bản dịch của Viện Nghiên cứu Đông y, 

NXB Y học, Hà Nội, 2005) thì lại dịch như sau: … “Tới khi tuổi vừa mới lớn, cha tôi mất, 

tôi xót đau vì thiếu sự dạy bảo của cha.[19]”.                     

Tựu trung, trong ba bản dịch lời tựa của Lãn Ông nêu trên, thì không bản nào giống 

bản nào về thông tin tuổi tác của tác giả lúc cụ thân sinh của ông mất. Bản của Hoàng Văn 

Hòe thì dịch là “Tôi lúc mười lăm tuổi…”, bản Bùi Hành Cẩn lại dịch là “…năm hai mươi 
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tuổi…”, riêng bản Viện Nghiên cứu Đông y thì dịch một cách mơ hồ: “Tới khi tuổi vừa 

mới lớn…”. Trước tình trạng này, chúng tôi phải đem đối chiếu với bài “Tự tự” Hán văn 

trong quyển thủ, bộ Tân thuyên Hải Thượng Lãn Ông Y tông tâm lĩnh toàn trật (ký hiệu 

R.1115). Nguyên văn (ở tờ 6a) viết như sau …“契忝出簪纓門弟.青燈黄卷.鯤鵬自期.詎

乃及冠之年.先尊辭禄.痛乏趨庭之訓.嵗暮傍郡兵起[20]” (Phiên âm: Khế thiểm xuất trâm 

anh môn đệ, thanh đăng hoàng quyển, côn bằng tự kỳ. Cự nãi cập quán chi niên, tiên tôn 

từ lộc, thống phạp xu đình chi huấn, tuế mộ bàng quận binh khởi.). Nếu bám sát nguyên 

văn thì đoạn trích trên phải dịch là: “Tôi kém cõi, lấy làm thẹn được xuất thân từ dòng dõi 

trâm anh, dùi mài đọc sách dưới đèn, vẫn tự hẹn với lòng theo đuổi cái chí của con cá côn 

con chim bằng. Nào ngờ vừa đến tuổi "cập quán" thì tiên công thất lộc (chết). Đau đớn 

không còn được nghe lời dạy bảo khi chạy băng qua sân trước. Đến cuối năm đó giặc giã 

lại nổi lên ở quận huyện kế bên làng mình"[21]. Tra cứu trên các từ điển Hán Việt hiện hành, 

chúng ta thấy các từ 及冠 (cập quán), 加冠 (gia quan), 弱冠 (nhược quán) đều chỉ việc đàn 

ông làm lễ đội mũ khi đã 20 tuổi. Trên trang https://baike.baidu.com, chúng ta thấy người 

Trung Quốc giải nghĩa từ 及冠 (cập quán) như sau: 古代汉族男子二十岁行加冠礼，表

示成年。 汉刘向 《说苑·修文》：“冠者，所以别成人也……君子始冠，必祝成礼，

加冠以厉其心。”后因以“加冠”指满二十岁。古代男子成年时（二十岁）加冠的礼

。冠礼在宗庙中进行，由父亲主持，并由指定的贵宾给行加冠礼的青年加冠[22]。

[Cổ đại Hán tộc nam tử nhị thập tuế hành gia quan lễ, biểu thị thành niên. Hán Lưu Hướng 

“Thuyết uyển·tu văn”:“Quán giả, sở dĩ biệt thành nhân dã…Quân tử thuỷ quán, tất chúc 

thành lễ, gia quan dĩ lệ kỳ tâm”. Hậu nhân dĩ “gia quan” chỉ mãn nhị thập tuế.  Cổ đại 

nam tử thành niên thời (nhị thập tuế) gia quan đích lễ tiết. Quán lễ tại tông miếu trung 

hành, do phụ thân chủ trì, tịnh do chỉ định đích quý tân cấp hành gia quan lễ, đích thanh 

niên gia quan. Tạm dịch: Thời xưa, đàn ông người Hán làm lễ đội mũ năm 20 tuổi, (để) 

chứng tỏ người đó đã trưởng thành. Trong sách “Thuyết uyển tu văn” của Lưu Hướng, đời 

nhà Hán, có viết: "Người đến tuổi đội mũ, là người đã trưởng thành ... Khi một người đàn 
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ông quý tộc bắt đầu đội mũ, mọi người phải chúc mừng anh ta trong buổi lễ, và việc đội 

mũ là để khích lệ cái tâm (của anh ta)". Người đời sau lấy việc "đội mũ" để chỉ người đàn 

ông đã đầy 20 tuổi. Nghi thức đội mũ của người đời xưa được tiến hành khi người đàn ông 

đã trưởng thành (hai mươi tuổi). Lễ đội mũ được thực hiện trong miếu thờ tổ tiên, do người 

cha chủ trì và những người trẻ được trao mũ bởi các khách quý được chỉ định]. Ở đây, 

người Trung Quốc xưa nói 20 tuổi là tính cả tuổi mụ bà (tuổi bào thai), còn tính theo tuổi 

Dương lịch như bây giờ là 19 tuổi. Vậy, so với nguyên tác, thì Bùi Hạnh Cẩn đã dịch đúng. 

Theo Gia phả họ Lê (bản chép tay vừa bằng chữ Hán vừa bằng chữ quốc ngữ) của ông Lê 

Hữu Dự (1895-1943) soạn vào khoảng năm Bảo Đại thứ 7 (1933), chép từ thủy tổ đến đời 

thứ 15 và bản tục biên (chép tay) của ông Lê Tràng Thành vào năm 1959, thì cụ thân sinh 

Lê Hữu Trác là Tiến sỹ Lê Hữu Mưu sinh năm 1685 và mất năm 1739[23]. Từ các tư liệu 

nói trên, sẽ có được hai đáp án về năm sinh của Lãn Ông. Đáp án thứ nhất là căn cứ vào 

thông tin bản dịch lời tựa của Hoàng Văn Hòe và từ năm mất của cụ Lê Hữu Mưu ghi trong 

gia phả là 1739, sẽ tính được năm sinh của Lê Hữu Trác là 1724. Đáp án thứ hai là căn cứ 

vào thông tin bản dịch lời tựa của Bùi Hạnh Cẩn và năm mất của cụ Mưu trong Gia phả, 

lại tính được năm sinh của Lãn Ông là 1720. Thật là rắc rối!      

Thiết nghĩ, có lẽ đáp án thứ hai là căn cứ để nhiều nhà nghiên cứu, nhiều tài liệu 

quan trọng và có uy tín đã mặc nhiên ghi năm sinh của Lãn Ông là 1720.   

Tuy thế, trong Gia phả họ Lê (bản Lê Hữu Dự, bản Lê Tràng Thành và bản lưu hành 

ở nhánh họ Lê Hương Sơn, con cháu Lê Hữu Tán) lại có một bằng chứng khác để bác bỏ 

cái thuyết Lê Hữu Trác sinh năm 1720 hoặc 1721. Đó là thông tin về việc cụ bà Bùi Thị 

Thưởng, thứ thất cụ Lê Hữu Mưu, sinh được 6 người con: Châu, Tựu, Chuân, Ngoạn, Trác, 

Tố. Gia phả cho biết cụ thể: "Lê Hữu Tán, húy Tựu sau đổi là Đình Ngạc, làm Lễ Bộ Tư 

Vụ, rồi làm Tri phủ Anh Đô, hiệu là Thạch Trai, sinh năm Canh Tý 1720, mất năm Bính 

Ngọ 1786, thọ 67 tuổi, húy ngày 12 tháng 2, Ngài vào ở quê mẹ làng Phúc Tuy, xã Tình 

Diễm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh[24]". Thêm nữa, tư liệu điền dã cho thấy, mộ ông Tán 

táng tại Thung Cưn xá, thuộc địa phận xã Sơn Giang, huyện Hương sơn; năm 1938 con 

cháu đã dựng bia mộ bằng đá thanh khắc hai thứ chữ Hán và Việt, có ghi rõ năm sinh và 

năm mất như trên. Như vậy, người con thứ hai của bà Thưởng là ông Tán sinh năm 1720, 

sau ông Tán còn những hai người anh, chị nữa rồi mới đến Lê Hữu Trác.   
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Rõ ràng, Lê Hữu Trác không thể sinh vào các năm 1720 hoặc 1721. Thiển nghĩ, sở 

dĩ có sự nhầm lẫn giữa năm sinh của ông anh Lê Hữu Tán (tức Tựu) với năm sinh của Lê 

Hữu Trác là vì Gia phả cũng như một số tài liệu địa phương chí Hán Nôm ở Hải Dương 

chép Lê Hữu Trác lúc trẻ có tên gọi thân mật là cậu Chiêu Bảy (ông là con trai thứ 7 trong 

số 8 người con trai trong gia đình). Nhưng xét theo thứ tự năm sinh của 12 người con trai 

và gái của cụ Lê Hữu Mưu thì ông anh Lê Hữu Tán lại đứng thứ 7 và Lê Hữu Trác đứng 

thứ 11. Lại thêm, tuy năm sinh và năm mất của hai ông khác nhau nhưng tuổi thọ lại như 

nhau (67 tuổi) nên có thể yếu tố trùng hợp này đã góp phần làm cho việc lưu truyền, biên 

chép về năm sinh của các ông có sự lẫn lộn. Có một vấn đề đáng lưu ý là, tuy Gia phả ghi 

năm sinh của cụ Lê Hữu Mưu như vậy nhưng ở một số tài liệu đáng tin cậy khác như sách 

Đại Việt lịch triều đăng khoa lục[25], do các triều thần nổi tiếng đương thời là Nguyễn Hoàn 

(1713-1792), Uông Sĩ Lãng (1737-1802), Phan Trọng Phiên (1735-1798) và Võ Miên 

(1718-1782) biên soạn, cho chúng ta biết rằng: trong khoa thi năm Canh Dần niên hiệu 

Vĩnh Thịnh (1710), Lê Hữu Mưu, người xã Liêu Xá, huyện Đường Hào, đỗ Đệ tam giáp 

đồng tiến sĩ xuất thân năm 36 tuổi. Các soạn giả sách Đại Việt lịch triều đăng khoa lục là 

người cùng thời với Tiến sĩ Lê Hữu Mưu nên chắc chắn thông tin này là chính xác. Từ đó, 

sách Các nhà khoa bảng Việt Nam, 1075-1919[26] do Ngô Đức Thọ, Nguyễn Thúy Nga, 

Nguyễn Hữu Mùi biên soạn đã căn cứ vào thông tin của Đại Việt lịch triều đăng khoa lục 

và một số tài liệu khác để ghi năm sinh của cụ Lê Hữu Mưu là 1675 (không ghi năm mất) 

chứ không phải là 1685 như trong Gia phả.    

6. Vậy, với thông tin trong lời tựa của Lãn Ông như thế (cha mất lúc 20 tuổi) thì chỉ 

có hai khả năng có thể xảy ra: Thứ nhất, có thể tác giả nhớ sai hoặc người truyền bản chép 

sai. Song xét về tự dạng, cách thức diễn đạt và mạch lạc bài tựa thì khả năng này rất khó 

xảy ra. Thứ hai, là năm mất của cụ Lê Hữu Mưu không phải là 1739 mà là một năm khác. 

Về năm mất của cụ Mưu, ngoài gia phả chẳng thấy ghi ở đâu; mà theo các tài liệu trên thì 

gia phả đã ghi sai năm sinh của cụ. Vì thế, năm mất của cụ ghi trong đó cũng chưa chắc đã 

đúng. Căn cứ để làm sáng tỏ điều nghi vấn trên là ở ngay câu văn dịch bài “Tự tự” của Bùi 

Hạnh Cẩn, của Viện Đông Y, của Hoàng Văn Hòe và trong phần đối chiếu với nguyên tác 

đã dẫn ở trên. Bản Bùi Hạnh Cẩn dịch: … “Cuối năm ấy (tức năm cụ Mưu mất) không may 

loạn lạc nổi lên ở quận bên cạnh[27]”. Tương tự, bản của Viện Nghiên cứu Đông y dịch là: 



10  

“Cuối năm, quận bên có loạn…[28]” và bản Hoàng Văn Hòe cũng dịch là: “…đến cuối năm, 

quận bên có loạn…[29]”. Tuy có vài ba chữ xuất nhập, còn nhìn chung, ở chi tiết này, cả 

bốn lời dịch giống nhau về nội dung ý nghĩa. Riêng bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn có chú 

thích thêm về chi tiết “quận bên có loạn” như sau: “Quân khởi nghĩa Hoàng Công Chất 

đánh chiếm Khoái Châu (1746)[30]”. Tra cứu kỹ sử sách thì thấy rằng, sự kiện quân Hoàng 

Công Chất đánh chiếm Khoái Châu không phải là năm 1746 mà là cuối năm 1743. Sự kiện 

này, được Khâm định Việt sử thông giám cương mục chép như sau: “Tháng 11, mùa đông 

(1743)....Từ khi Nguyễn Cừ, Nguyễn Tuyển nổi loạn, các huyện bị tàn phá luôn, bọn cường 

bạo tập hợp nhau đi theo giặc cướp bóc tứ tung. […]. Lúc ấy người ta gọi là "giặc cỏ". 

Hoàng Văn Chất, một tay kiệt hiệt nhất. Bọn thống lãnh là Trương Nhiêu và Lê Đoan Khải 

chia quân ra đuổi bắt, nhưng quân giặc chợt tan, chợt lại tụ họp, không thể dập tắt được. 

Vì nhiều lần bị quan quân đánh phá, chúng dâng thư xin hàng. Theo lời bàn luận của bầy 

tôi, thì đều không muốn chiêu an, chỉ có Nguyễn Đình Hoàn và Trần Huy Mật cố sức chủ 

trương cho chúng đầu hàng. Trịnh Doanh cũng chán nản việc dùng quân đánh dẹp, nhân 

đấy trao cho chúng được quan tước và cho chiếu theo từng địa điểm mà cai quản lấy. 

Nhưng bọn Văn Chất nắm lấy quân chúng, không chịu giải tán. Bầy tôi trong chính phủ xin 

nghiêm hạn bắt chúng phải đến cửa khuyết đình. Bọn Văn Chất lại làm phản, chiếm cứ 

Khoái Châu, đến đâu đốt phá, cướp bóc đấy,…[31]”. Như vậy, một mặt, theo Đại Nam nhất 

thống chí, thời Cảnh Hưng, phủ Khoái Châu nằm ở “…Phía đông địa giới huyện Đường 

Hào, tỉnh Hải Dương[32]”; mặt khác, theo Khâm định Việt sử thông giám cương mục, từ 

năm 1739 đến 1743, việc các thế lực nghĩa quân nông dân đánh chiếm một địa phương nào 

đó cạnh huyện Đường Hào, quê hương Lãn Ông, thì duy nhất chỉ có sự kiện Hoàng Công 

Chất chiếm Khoái Châu năm 1743. Từ các tư liệu này, không nghi ngờ gì nữa, có thể khẳng 

định rằng: cụ Lê Hữu Mưu sinh năm 1675, mất năm 1743 và năm đó Lê Hữu Trác lên 20 

tuổi (tuổi Âm lịch), tính ra, đúng là ông sinh vào năm 1724. Về năm mất của Hải Thượng 

Lãn Ông, ngoài việc nhà văn Nguyễn Trọng Thuật đã nói rõ là "…thọ ngoài 70, chưa tường 

mất năm nào" và dịch giả Phan Võ cho biết rằng "Ông mất thọ 70 tuổi" (vì thế khó xác định 

được là mất năm 1789 hay năm 1790), còn hầu hết các bộ Gia phả của dòng họ và các tài 

liệu khác đều thống nhất ghi là năm 1791. Về ngày tháng sinh và ngày tháng mất của Lãn 

Ông, các bộ Gia phả đều chép giống như trong tài liệu của Cử nhân Lê Xuân Dư và học 
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giả Trần Văn Giáp mà tôi đã dẫn ở trên.         

III. KẾT LUẬN.          

Từ các căn cứ đã được trưng dẫn để phân tích, đối chiếu nói trên, có thể đi đến mấy 

kết luận sau:           

1. Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác sinh ngày 12 tháng 11 năm Giáp Thìn (27-12-

1724) và mất ngày 15 tháng Giêng, năm Tân Hợi (17-2-1791), thọ 67 tuổi.  

2. Thân sinh Lãn Ông, Tiến sĩ Lê Hữu Mưu, sinh năm 1675 và mất năm 1743. 

3. Việc xác định đúng năm sinh của Lê Hữu Trác không chỉ góp phần đính chính 

một sự kiện trong tiểu sử của ông, quan trọng hơn, sẽ góp phần trong việc nghiên cứu thân 

thế, tư tưởng và sự nghiệp của đại danh y. Hơn thế, đây cũng là căn cứ quan trọng để chúng 

ta đề xuất với các cơ quan chức năng trong nước và các tổ chức quốc tế để lập hồ sơ trình 

UNESCO vinh danh Hải Thượng Lãn Ông nhân kỷ niệm 300 năm sinh của ông vào năm 

2024. 

Chú thích: 

[1] Năm 1970, nhân kỷ niệm 250 năm ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1720-

1970). Nhà Nước giao cho Bộ Y tế chủ trì các công tác kỷ niệm ngày Đại lễ này. Xem Kỷ 

niệm lần thứ 250 ngày sinh của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, NXB Y học, Hà Nội, 

1970; 

[2] Nguyễn Trọng Thuật, Một nhà danh y và danh nho của nước ta ngày xưa - cụ Lãn Ông, 

Nam Phong tạp chí số 69 năm 1923, trang 193; 

[3] Cao Xuân Dục, Quốc triều Hương khoa lục, NXB Lao động và Trung tâm Văn hóa Ngôn 

ngữ Đông Tây, Hà Nội, 2011; tr. 681; 

[4] Dẫn theo Đỗ Tất Lợi, Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, NXB Y học, Hà Nội, 2006; 

tr. 1070; 

[5] Hải Thượng Lãn ông, Y gia tâm lĩnh - chữa các chứng tạp bệnh và thương hàn, Thiên 

Lý Nguyễn Di Luân biên dịch, Nam Thiên thư cục xuất bản, tr.4; 

[6], [7] Hải Thượng Lãn Ông, Hải Thượng Y tông tâm lĩnh, tập 2, NXB Y học, Hà Nội, 

2005; tr. 535-537; 

[8] Trần Văn Giáp (Chủ biên), Lược truyện các tác gia Việt Nam, tập 1, NXB Sử học, Hà 

Nội, 1962; tr.334-335; 

[9] Trần Văn Giáp, Tìm hiểu kho sách Hán Nôm – nguồn tư liệu văn học và sử học Việt 

Nam, tập 1, Nxb Văn Hóa, Hà Nội, 1984; ở mục số 211, tr.428; 

[10] Trần Văn Giáp, sách đã dẫn, mục 147, tr. 314-316; 
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[11] Trần Văn Giáp, sách đã dẫn, mục 147, tr. 316; 

[12] Đỗ Tất Lợi, Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, NXB Y học, Hà Nội, 2006; tr. 

1070; 

[13] Hoàng Minh Thảo, Đinh Ngọc Lân, Nguyễn Vinh Phúc,…, Almanach những nên văn 

minh thế giới, NXB Văn hóa – Thông tin, Hà Nội, 1995; tr. 1501; 

[14] Năm bản dịch đó là: 1. Bản dịch của Nguyễn Trong Thuật (đăng Tạp chí Nam Phong 

các số từ năm 1923-1924); 2. Bản dịch của Phan Võ (NXB Văn học 1959); 3. Bản dịch của 

Vũ Văn Đình (in trên Tạp chí Sử - Địa, Sài Gòn, số 26-27); 4. Bản dịch của Hoàng Văn 

Hòe (Hải Thượng Y tôn tâm lĩnh, quyển 5, nhà in Khai Trí, Sài Gòn, 1975); 5. Bản dịch của 

Bùi Hành Cẩn (NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, 2020); 

[15] Lê Hữu Trác, Thượng kinh ký sự, bản dịch của Nguyễn Trọng Thuật, Nam Phong tạp 

chí, số 77 năm 1923, trang 463. Xem thêm bản dịch Thượng kinh ký sự của Vũ Văn Đình, 

Tập san Sử - Địa số 26, Nhà in Khai Trí, Sài Gòn; tr.226; bản dịch Thượng kinh ký sự của 

Phan Võ in trong Hải thượng Lãn ông Y tông tâm lĩnh, tập 2, NXB Y học, Hà Nội, 2005; 

tr.558; Bản dịch của Hoàng Văn Hòe, Hải Thượng Y tôn tâm lĩnh, quyển 5, nhà in Khai Trí, 

Sài Gòn, 1975; tr. 2970; Bản dịch Thượng kinh ký sự  của Bùi Hạnh Cẩn, NXB Hội Nhà 

văn, Hà Nội, 2020; tr. 46; 

[16] Lê Hữu Trác, Thượng kinh ký sự, bản dịch của Nguyễn Trọng Thuật, Nam Phong tạp 

chí, số 77 năm 1923, trang 372. Xem thêm bản dịch Thượng kinh ký sự của Vũ Văn Đình, 

Tập san Sử - Địa số 26, Nhà in Khai Trí, Sài Gòn; tr.199 và bản dịch Thượng kinh ký sự 

của Phan Võ in trong sách Hải Thượng Lãn Ông, Hải Thượng Y tông tâm lĩnh, tập 2, NXB 

Y học, Hà Nội, 2005; tr.539; Bản dịch của Hoàng Văn Hòe, Hải Thượng Y tôn tâm lĩnh, 

quyển 5, nhà in Khai Trí, Sài Gòn, 1975; tr. 2955; Bản dịch Thượng kinh ký sự  của Bùi 

Hạnh Cẩn, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, 2020; tr. 7; 

[17] Hải thượng Y tôn tâm lĩnh, quyển nhất, Đình Thụ Hoàng Văn Hòe dịch, Nhà sách Khai 

Trí xuất bản, Sài Gòn, 1972; tr.32; 

[18] Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Thượng kinh ký sự,  Bùi Hạnh Cẩn dịch, NXB Hội 

Nhà văn, Hà Nội, 2020; tr. 218; 

[19] Hải Thượng Lãn Ông, Hải Thượng Y tông tâm lĩnh, tập 1, NXB Y học, Hà Nội, 2005; 

tr.21; 

[20] Tân thuyên Hải Thượng Lãn Ông Y tông tâm lĩnh toàn trật (ký hiệu R.1115), 

https://dulieu.itrithuc.vn/media/dataset/2020_08/nlvnpf-0246-02.pdf, tờ 6a; 

[21] Nguyễn Huệ Chi phiên âm và dịch nghĩa; 

[22] https://baike.baidu.com/item/%E5%8A%A0%E5%86%A0/1786401; 

[23] Gia phả họ Lê, bản chép của cụ Lê Hữu Dự, tr. 26; 

[24] Gia phả họ Lê, tr. 28 (Hai bản Gia phả họ Lê này do ông Lê Hữu Khánh, Quyền Tộc 

https://dulieu.itrithuc.vn/media/dataset/2020_08/nlvnpf-0246-02.pdf
https://baike.baidu.com/item/%E5%8A%A0%E5%86%A0/1786401
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trưởng họ Lê Liêu Xá, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hứng Yên cung cấp cho chúng tôi.); 

[25] Nguyễn Hoàn – Uông Sĩ Lãng - Phan Trọng Phiên - Võ Miên, Đại Việt lịch triều đăng 

khoa lục, quyển 2, Tạ Thúc Khải dịch sang Việt văn, Bộ Quốc Gia giáo dục xuất bản, Sài 

Gòn, 1963, tr. 16 (chép rằng: Lê Hữu Mưu đậu Tiến sĩ khoa thi Canh Dần, niên hiệu Vĩnh 

Thịnh thứ 6 (1710) lúc đã 36 tuổi. Như vậy, tính ra Lê Hữu Mưu sinh năm 1675); 

[26] Ngô Đức Thọ - Nguyễn Thúy Nga – Nguyễn Hữu Mùi, Các nhà khoa bảng Việt Nam 

1075-1919, NXB Văn học, Hà Nội, 2002, trang 559 (cũng chép Lê Hữu Mưu sinh 1675 

nhưng không rõ năm mất; 

[27] Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Thượng kinh ký sự,  Bùi Hạnh Cẩn dịch, NXB Hội 

Nhà văn, Hà Nội, 2020; tr. 218; 

[28] Hải Thượng Lãn Ông, Hải Thượng Y tông tâm lĩnh, tập 1, NXB Y học, Hà Nội, 2005; 

tr.21; 

[29] Hải thượng Y tôn tâm lĩnh, quyển nhất, Đình Thụ Hoàng Văn Hòe dịch, Nhà sách Khai 

Trí xuất bản, Sài Gòn, 1972; tr.32; 

[30] Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Thượng kinh ký sự,  Bùi Hạnh Cẩn dịch, NXB Hội 

Nhà văn, Hà Nội, 2020; tr. 218; 

[31] Quốc sử quán triều Nguyễn, Khâm định Việt sử thông gám cương mục, bản dịch của 

Viện Sử học, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1998; tr. 860-861 (sách điện tử, đinh dạng PDF); 

[32] Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 3, NXB Thuận Hóa, Huế, 

2006; tr.332. 
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TÌM HIỂU NĂM SINH VÀ THỬ PHÁC HỌA NIÊN BIỂU  

HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG LÊ HỮU TRÁC 

Nguyễn Văn Ánh – Phan Công Tuấn 

(Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng) 

Hải Thượng Lãn Ông (HTLÔ) là một ngôi sao sáng chói trong trong lịch sử y dược 

học cổ truyền Việt Nam. Cuộc đời sự nghiệp của Lãn Ông là tấm gương tiêu biểu cho người 

thầy thuốc Y học cổ truyền chân chính. Không chỉ tích cực chữa bệnh cho người đương 

thời, Lãn Ông còn miệt mài nghiên cứu biên soạn sách thuốc giảng dạy cho học trò và để 

lại cho đời sau.  

Tác phẩm “Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh” (HTYTTL) là bộ bách khoa toàn thư về 

y dược cổ truyền có tầm ảnh hưởng sâu rộng đối với nhiều thế hệ thầy thuốc Y học cổ 

truyền và nền Y học Việt Nam trong gần 250 năm qua.   

Năm 1970, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa (UNESCO) của Liên Hợp Quốc 

đưa ra đề nghị tổ chức lễ kỷ niệm ngày sinh của một số danh nhân trên thế giới. Trong số 

đó có tên của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, một Đại danh y của Việt Nam. 

Ngày 11-12-1970, tại Hà Nội đã tổ chức trọng thể kỷ niệm lần thứ 250 ngày sinh 

HTLÔ Lê Hữu Trác và sau đó, ở các tỉnh Hải Hưng (nay là Hưng Yên) quê nội và tỉnh Hà 

Tĩnh quê ngoại của Lê Hữu Trác đã tổ chức lễ kỷ niệm đó. [5] 

Hiện nay chúng ta sắp tiến tới kỷ niệm 300 năm ngày sinh của HTLÔ. Tuy nhiên, 

theo chúng tôi một vấn đề đặt ra là cần tổ chức Hội thảo khoa học xác định lại chính xác 

ngày tháng năm sinh cũng như một số cột mốc trong niên biểu của HTLÔ để việc tổ chức 

các sự kiện thêm phần ý nghĩa. 

1. Về ngày tháng năm sinh của Hải Thượng Lãn Ông 

Trong tiểu sử của (HTLÔ), về ngày tháng năm mất thì tất cả các tài liệu đều ghi nhận 

thống nhất là Rằm tháng Giêng năm Tân Hợi (17-2-1791), tuy nhiên về ngày tháng năm 

sinh trong các tài liệu lưu hành ở nước ta vẫn còn tồn tại hai quan điểm về năm sinh của 

(HTLÔ) Lê Hữu Trác là 1720 và 1724. 

Ngay trong phần giới thiệu tiểu sử tác giả trong bộ Hải Thượng Y tông tâm lĩnh, bản 

dịch của nhóm tác giả Viện Nghiên cứu Đông y Hà Nội cũng bất nhất trong các lần ấn hành: 

như bản do Nhà xuất bản Y học in năm 2005 (bộ 4 tập) ghi sinh 12 tháng 11 năm Canh Tý 
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(1720), bản tái bản của Hội Y học Dân tộc TP. HCM, 1987, ghi sinh ngày 12-11-1724. [7], 

[8]. 

Khảo sát một số tài liệu khác chúng tôi nhận thấy: 

* Tài liệu viết Hải Thượng Lãn Ông sinh năm 1720 có: 

- Thân thế và sự nghiệp y học của Hải Thượng Lãn Ông, Lê Trần Đức, NXB Y học, 

Hà Nội, 1966-1970. 

- Lược khảo Lịch sử ngành dược thế giới, Trương Xuân Nam, NXB Y học, Chi 

nhánh TP. HCM, 1987 

- Sơ thảo lịch sử Y học cổ truyền Việt Nam, Lê Trần Đức chủ biên, NXB Y học, Hà 

Nội, 1995. 

- Thượng kinh ký sự, bản dịch của Phan Võ, NXB Văn học, Hà Nội, 1959. 

- Từ điển bách khoa, NXB Từ điển bách khoa, Hà Nội, 2002. 

- Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam (in lần thứ năm, có sửa chữa và bổ sung), NXB 

Văn hóa, 1999. 

- Bài giảng Y học cổ truyền và nhiều giáo trình khác của các nhóm tác giả Khoa Y 

học cổ truyền, Trường Đại học Y Hà Nội, NXB Y học, tái bản liên tục.  

* Tài liệu viết Hải Thượng Lãn Ông sinh năm 1724 có: 

- Tìm hiểu kho sách Hán Nôm, tập I, Trần Văn Giáp, NXB Văn hóa, Hà Nội, in lần 

thứ hai, 1984.  

- Lược truyện các tác gia Việt Nam, Trần Văn Giáp chủ biên, NXB Văn học, in lần 3, 2000. 

- Văn bia họ Lê Hữu, Nhà xuất bản Thế giới (Hà Nội), 1994. 

- Đông y dược học hóa toát yếu, Phạm Văn Điều, Tạp chí Đông y dược xuất bản, 

Sài Gòn, 1957 (NXB Long An tái bản, 1992). 

- Đông y lược khảo, Đỗ Đình Tuân, Nhà sách Hoa Lư, Sài Gòn, 1971 (NXB Mũi Cà 

Mau, tái bản 1998). 

- Hải Thượng Lãn Ông, nhà y học lớn, nhà văn hóa lớn, Nguyễn Văn Thang,  do 

Nhà xuất bản Văn hóa và Thông tin (Hà Nội), 2001.  

Đáng chú ý theo khảo cứu của Trần Văn Giáp, Nguyễn Văn Thang, Phạm Văn Điều, 

Đỗ Đình Tuân đều thống nhất ngày tháng năm sinh của HTLÔ là ngày 12-11 năm Giáp 

Thìn (nhằm ngày 27-12-1724). 

Theo cuốn Văn bia họ Lê Hữu thì ngày sinh của người anh ruột cùng cha cùng mẹ 
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với HTLÔ là Lê Hữu Tán (con thứ 7 của cụ Lê Hữu Mưu, nhưng nếu chỉ kể về con trai là 

con thứ tư) là giờ Tý, ngày 14 tháng 2 năm Canh Tý (1720) mà HTLÔ là con trai thứ 7 của 

cụ Lê Hữu Mưu nên gọi là Chiêu Bảy (nếu kể cả trai và gái thì HTLÔ là con thứ 11). Vậy 

có thể có sự nhầm lẫn giữa cậu Chiêu Bảy với người anh thứ 7, nên có sách cho là HTLÔ 

sinh năm Canh Tý (1720) chăng? [6]. 

Theo bài viết “Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác sinh năm nào?” của Lê Hữu Châu 

đăng trên tạp chí Xưa & Nay số 269 (10/2006) thì hiện tại tất cả các tài liệu và gia phả của 

dòng họ còn lưu truyền về năm sinh của HTLÔ Lê Hữu Trác đều ghi chép là năm Giáp 

Thìn - 1724. Điều đó cũng đã được viết rất rõ trong các sách: Hải Thượng Lãn Ông, nhà y 

học lớn, nhà văn hóa lớn (trang 9, 10, 11 và 14) và Văn bia họ Lê Hữu, trang 155.  

Với tư cách là hậu duệ đời thứ 16 của dòng họ Lê gốc Liêu Xá, tác giả bài báo (Lê 

Hữu Châu) thay mặt dòng họ Lê Liêu Xá, đã “trích dẫn như trên một số chứng cứ có tính 

chất lịch sử liên quan đến năm sinh của Lãn Ông nhằm giúp cho các cơ quan đoàn thể, các 

phương tiện thông tin đại chúng và những ai quan tâm sẽ tránh được những hiểu biết không 

chính xác như trước đây”. 

Thiết tưởng đó không chỉ là ước nguyện của hậu duệ dòng họ Lê Liêu Xá mà còn là 

của tất cả những người dân mến mộ tác giả, tác phẩm của HTLÔ: Cần đính chính, ghi nhận 

chính xác ngày sinh của Danh y ngày 12 tháng 11 năm Giáp Thìn, nhằm ngày 27-12-1724 

trên các tài liệu có liên quan, nhất là các tài liệu y dược cổ truyền.  

Cần lưu ý một số sách dẫn đã đính chính năm sinh HTLÔ là 1724, nhưng về ngày 

vẫn giữ theo ngày sinh âm lịch 12-11 theo gia phả là không chính xác.  

2. Thử phác họa niên niểu Hải Thượng Lãn Ông  

Trong tác phẩm HTYTTL tác giả không cho biết chính xác mình sinh năm nào, 

nhưng qua một số chi tiết rải rác trong các phần lời Tự tựa đầu bộ sách, phần Y nghiệp thần 

chương, Thượng kinh ký sự, nhất là trong một số bài Tiểu dẫn đầu các tập có ghi rõ một số 

mốc thời gian, qua đó kết hợp những dữ liệu được ghi trong các cuốn Văn Xá Lê tộc thế 

phả và Văn bia họ Lê Hữu có cho biết năm sinh, năm mất của ông nội, cha, mẹ, anh em của 

HTLÔ, chúng ta có thể xác lập một số mốc thời gian để xây dựng niên biểu cho HTLÔ. 

Trong bài Tự tựa viết vào thời điểm năm 1770, khi hoàn thành các tập cơ bản của 

bộ sách, HTLÔ có kể lại: Lãn Ông vốn con nhà trâm anh thế phiệt, thuở nhỏ chăm chỉ sách 
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đèn, chỉ là muốn làm nên sự nghiệp to lớn. Ngờ đâu khi tuổi vừa mới lớn (nguyên văn “cập 

quan chi niên”, bản nhà sách Khai Trí dịch là “lúc 15 tuổi”, bản nhà xuất bản Y học có bản 

dịch là “năm 20 tuổi”, có bản hiệu chỉnh lại là “khi tuổi vừa mới lớn”), thì ông thân sinh từ 

trần, đau đớn vì thiếu lời dạy dỗ của người cha… Gặp thời loạn lạc giặc giã nổi lên, Lãn 

Ông lưu lạc giang hồ, học thuật âm dương, binh thư, độn giáp, rồi tòng quân, chinh chiến. 

Một cứ liệu cho biết năm 20 tuổi (Quý Hợi, 1743), Lãn Ông đi thi đỗ tam trường, không đỗ 

đại khoa. Sau biến cố này phải chăng là thời điểm bắt đầu của giai đoạn “thập niên ma nhất 

kiếm” (mười năm mài gươm) mà Lãn Ông đã trải qua. [11] 

Trong Thượng kinh ký sự, Lãn Ông cho biết vào thời gian ở Kinh đô (1782), có tranh 

thủ về thăm quê cha ở Liêu Xá, lúc đó ông ngậm ngùi kể: “Tôi xa cách quê nhà cách nay 

bấm đốt đã ba mươi năm…” chứng tỏ Lãn Ông xa quê nội từ năm 1753, sau khi nhận tin 

anh mất về quê ngoại nuôi mẹ.  

Cũng trong lời Tự tựa này cho biết khi người anh thứ 5 mất, Lãn Ông “vứt cung cởi 

giáp” về chịu tang và thay anh phụng dưỡng mẹ ở độ tuổi “thất tuần”. Công việc gánh vác 

nhiều nên Ông đổ bệnh dây dưa vài năm, tìm đến ông lang Trần Độc ở núi Thành chữa 

bệnh và bắt đầu mon men đọc sách thuốc Cẩm nang của Phùng thị. 

Trong Y nghiệp thần chương, HTLÔ viết: “Từ năm 30 tới 40 mới bắt đầu học về 

nghề thuốc”. Trong Tiểu dẫn Vận khí bí điển viết năm 1786, HTLÔ nói: “Tôi thuở trẻ gặp 

thời binh loạn phải ẩn náu giang hồ, sau lánh tới Hoan Châu, làm nhà ở Hương Sơn, đóng 

cửa đọc sách gần sáu bảy năm tròn”.  

Trong giai đoạn học thuốc mà chưa thành nghề này, có một sự kiện đau lòng khiến 

Ông càng quyết tâm hơn để học thuốc. Đó là trong Tiểu dẫn Mộng trung giác đậu, không 

ghi thời điểm viết nhưng HTLÔ có kể: “Con 5 tuổi của tôi ở huyện Hoài An, xã Nguyễn 

Xá, ngày 9 tháng 3 năm Mậu Dần (1758) bị lên đậu… đến ngày 25 thì con tôi mất.” 

Trong Tiểu dẫn Y trung quan kiện, HTLÔ viết năm 1780 có nói: “Tôi chữa bệnh đã 

hai mươi năm nay, kinh nghiệm đã nhiều…”.  

Trong Tiểu dẫn Y hải cầu nguyên, HTLÔ viết năm 1782 có nói: “Tôi bỏ học nho 

sang học thuốc hơn hai mươi năm…” 

Các dẫn liệu này xác tín Lãn Ông chính thức hành nghề làm thuốc “sau sáu, bảy năm 

đóng cửa đọc sách” và bắt đầu giai đoạn nhận học trò, biên soạn sách thuốc từ khoảng năm 



18  

1760. Để rồi mười năm sau Ông chính thức viết đề tựa cho tập “Lãn Ông tâm lĩnh” cơ bản 

hoàn thành vào năm 1770.  

Tuy nhiên, sự nghiệp nghiên cứu soạn sách của HTLÔ chưa kết thúc ở đây, 21 năm 

còn soạn thêm ít nhất 4 tập sách nữa bổ sung vào bộ HTYTTL để rồi hơn 100 năm sau 

mưới được khắc in và gần 100 năm sau nữa mới được dịch xong ra chữ quốc ngữ để cống 

hiến cho ngành Y dược học cổ truyền nước nhà.  

Căn cứ các mốc thời gian nói trên cũng như trong phần tiểu sử, chúng tôi thử phác 

họa dựng lại niên biểu cho HTLÔ và bộ sách HTYTTL như dưới đây (chúng tôi tính theo 

tuổi ta, tuổi âm lịch, nghĩa là sinh ra đã là 1 tuổi). 

NIÊN BIỂU HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG (1724-1791) 

Năm Tuổi Niên hiệu Niên biểu HTLÔ và bộ sách HTYTTL 

1724 

… 
1 

Bảo Thái 

thứ 5 

(Giáp Thìn) 

Sinh ngày 12/11 năm Giáp Thìn (27/12/1724) ở quê mẹ. Con 

Tiến sĩ Lê Hữu Mưu (1685-1739) và kế thất là bà Bùi Thị 

Thưởng (1685-1760). Lúc nhỏ sống ở quê nội, lớn lên theo cha 

lên Kinh đô chăm chỉ sách đèn, vừa mài gươm vừa đọc sách. 

1743 

… 
20 

Cảnh Hưng 

4 

(Quý Hợi) 

Đi thi chỉ đỗ Tam trường, không đỗ đại khoa. Khi loạn lạc 

giặc giã khiến gia đình phải lánh nạn nhiều nơi, trải 10 năm 

lang bạt giang hồ học binh thư và thuật âm dương độn toán 

với một ẩn sĩ ở Đặng Xá, Hoài An, rồi tòng quân, lập nhiều 

chiến công hiển hách . 

1753 30 
Cảnh Hưng 

14 

(Quý Dậu) 

Nghe tin anh thứ 5 mất, bèn vứt cung cởi giáp về quê ngoại 

chịu tang anh, nuôi mẹ già. Nhân đau ốm dây dưa nên tìm đên 

ông lang Trần Độc ở núi Thành chữa bệnh hơn một năm. Nhân 

rảnh rỗi đọc sách Phùng thị Cẩm nang, bắt đầu tìm hiểu nghề 

thuốc. Mặc dầu được một vị tướng quân đương thời đưa lễ vật 

tới triệu mời với hứa hẹn bái tướng phong hầu, nhưng ông đã 

từ chối để quyết chí học nghề y. Ông đi lại học thêm với một 

ông lang họ Trần khác ở làng Đậu Xá gần đó thêm vài năm. 

1756 33 
Cảnh Hưng 

17 

(Bính Tý) 

Sau ba năm tích lũy được một số vốn liếng kiến thức y học ở 

quê mẹ, ông lên kinh đô tìm thầy, vô duyên không gặp bậc 
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Năm Tuổi Niên hiệu Niên biểu HTLÔ và bộ sách HTYTTL 

cao minh, nên lại về núi cũ, đóng cửa đọc sách  thuốc. 

1758 35 
Cảnh Hưng 

19 

(Mậu Dần) 

Con gái 5 tuổi bị bệnh đậu chết sau khi nhiều mời nhiều lang 

băm chữa không khỏi (đang sống ở quê vợ làng Nguyễn Xá, 

huyện Hoài An, nay thuộc Ứng Hòa, Hà Tây)  

1760 37 
Cảnh Hưng 

21 

(Canh Thìn) 

Bắt đầu hành nghề làm thuốc, nhận học trò và biên soạn sách 

1770 47 
Cảnh Hưng 

31 

(Canh Dần) 

Hoàn thành những tập sách cơ bản và viết  lời tự tựa cho bộ 

sách “Lãn Ông tâm lĩnh”, với ý định trước mắt truyền riêng 

cho con cháu trong nhà.  

1780 57 
Cảnh Hưng 

41 

(Canh Tý) 

Soạn xong tập Y trung quan kiện. 

1782 59 

Cảnh Hưng 

43 

(Nhâm Dần) 

 

Soạn xong tập Y hải cầu nguyên.  

Hành trình lên kinh chữa bệnh cho phủ Chúa từ 18/1 đến 2/11 

về đến nhà. Gặp một học trò ở Thăng Long vốn sao chép bản 

thảo sách của Lãn Ông để học tập có nhiều thấu ngộ nên đã 

lập bàn thờ, thờ sống thầy. 

1783 60 
Cảnh Hưng 

44 

(Quý Mão) 

Hoàn thành tập Thượng kinh ký sự tháng 11. 

1786 63 
Cảnh Hưng 

47 

(Bính Ngọ) 

Soạn xong Vận khí bí điển. 

1791 68 
Quang 

Trung 4 

(Tân Hợi) 

Mất ngày Rằm tháng Giêng năm Tân Hợi (17/2/1791) tại quê 

mẹ, an táng tại chân núi Minh Từ (Rú Cồn Dài), trên bờ khe 

Nước Cắn, mé tả ngạn song Ngàn Phố, gần huyện lỵ Phố 

Châu, Hà Tĩnh. 

1866  Tự Đức 20 

(Bính Dần) 

Đường My Vũ Xuân Hiên viết lời thuyết minh về việc sưu tập 

di thư pho “Tâm lĩnh”, Tiến sĩ Lê Cúc Linh viết lời giới thiệu. 

1885  
Hàm Nghi 

nguyên niên 

(Ất Dậu) 

Nhà sư Thanh cao trụ trì chùa Đồng Nhân, xã Đại Tráng, 

huyện Võ Giàng, phủ Từ Sơn, Bắc Ninh khảo lại bản khắc và 
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Năm Tuổi Niên hiệu Niên biểu HTLÔ và bộ sách HTYTTL 

viết lời giới thiệu, hoàn thành việc in sau 6 năm ròng (1879-

1885). 

1959 

- 

1975 

  

Viện Nghiên cứu Đông y (27 người) dịch duyệt và Nhà xuất 

bản Y học, Hà Nội xuất bản lần lượt các tập bộ sách “Hải 

Thượng y tông tâm lĩnh” tại Miền Bắc từ 1959-1974. 

Dịch giả Đình Thụ Hoàng Văn Hòe dịch và Nhà sách Khai 

Trí xuất bản trọn bộ Hải Thượng y tôn tâm lĩnh (5 tập) tại Sài 

Gòn từ 1972-1975. 

3. Một vài kiến nghị 

  Thông qua việc xác định lại năm sinh và phác họa niên biểu tương đối hợp lý của 

HTLÔ trong bài này, chúng tôi kính đề nghị các cơ quan chức năng như Vụ Khoa giáo-Văn 

xã thuộc Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế và các cơ quan trực thuộc như Cục Quản lý Y, 

Dược cổ truyền, Viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, Bệnh viện YHCT TƯ, Khoa YHCT 

các trường đại học cùng  phối hợp với các cơ quan liên quan như Viện Sử học, Hội Khoa 

học lịch sử Việt Nam, Hội Đông y Việt Nam, các nhà nghiên cứu trong ngoài nước… trong 

năm 2019 nên gấp rút tổ chức một Hội thảo khoa học để thống nhất kết luận về ngày sinh 

cũng như niên biểu của Lãn Ông. Nếu được chính thức công nhận HTLÔ  sinh năm 1724, 

chúng ta có cơ sở đề nghị tổ chức một loạt các sự kiện cấp quốc gia trong vòng 5 năm 

(2020-2024) sắp tới: Kỷ niệm 230 năm ngày mất (1791-2021); 250 ngày hoàn thành cơ bản 

bộ sách (1770-2020) và đặc biệt 300 năm ngày sinh (1724-2024); qua đó thúc đẩy có nhiều 

công trình nghiên chuyên sâu, toàn diện hơn nữa về Y tổ Hải Thượng Lãn Ông và bộ sách 

HTYTTL trong thời gian đến. 

Việc truyền bá tác phẩm, nghiên cứu, học tập y thuật, y đức của Hải Thượng Lãn 

Ông là công việc được nhiều thế hệ thầy thuốc Việt Nam không ngừng nỗ lực thực hiện 

trong hơn hai trăm năm qua, nhất là hơn 50 năm gần đây. Tuy nhiên, phải thừa nhận là kết 

quả còn hạn chế, chưa tương xứng với những cống hiến của vị Y tổ hàng đầu của Y học cổ 

truyền Việt Nam. Chưa có nhiều công trình nghiên cứu khoa học chuyên sâu về công dụng 

các bài thuốc  sáng tạo của Lãn Ông, hàm lượng kiến thức trong tác phẩm của Lãn Ông 

chưa đưa được nhiều vào các giáo trình căn bản đào tạo y dược cổ truyền. Việc phổ cập tác 
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phẩm chủ yếu là tái bản các bản dịch cách đây 4, 5 thập kỷ mà chưa đầu tư biên tập, nhuận 

đính kỹ lưỡng, nhiều phần cắt xén trong quá trình biên dịch trước đây chưa được khôi phục 

đầy đủ...  

Trong thời đại hội nhập tri thức toàn cầu hiện nay, Nhà nước nên chăng cần tổ chức 

biên dịch thẩm định, xuất bản lại toàn bộ tác phẩm của Hải Thượng Lãn Ông dưới nhiều 

hình thức truyền thông đa phương tiện: sách in giấy, sách điện tử, nguyên bản Hán nôm, 

bản dịch tiếng Việt, bản dịch tiếng Anh, phần mềm tra cứu,… để bạn đọc trong nước, ngoài 

nước có cơ hội tiếp cận học tập nghiên cứu ứng dụng chuyên sâu và rộng rãi hơn nguồn di 

sản tư liệu quý báu này, qua đó góp phần nâng cao uy tín và quảng bá hình ảnh y dược cổ 

truyền Việt Nam ra bạn bè quốc tế. 
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HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG LÊ HỮU TRÁC 

NHÀ KHOA HỌC THẾ KỶ XVIII 

ThS. Nguyễn Văn Biểu 
(Viện sử học, Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam) 

PGS.TS Nguyễn Duy Bính 
(Nguyên chủ nhiệm Bộ môn LSVN, Khoa Lịch sử, Trường ĐHSP Hà Nội) 

 

Cách ngày nay khoảng ba thế kỷ, dân tộc ta đã sinh ra một nhân vật lỗi lạc của thời 

đại – “Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác” mà trên các lĩnh vực Triết học, Văn học, Y 

học… khoa học nói chung của Việt Nam đều đánh giá cao công lao, sự nghiệp của Ông đối 

với dân tộc, trong đó nổi bật hơn cả là sự nghiệp y học. Như đánh giá về sự nghiệp của Lê 

Hữu Trác nhân dịp Kỷ niệm ngày sinh của Ông vào năm 1970, cũng bối cảnh tương đồng 

khi dân tộc đang xảy chiến tranh, nước nhà đang chịu chia cắt như thời đại Ông hồi giữa 

thế kỷ XVIII, có ý kiến đã khẳng định: “Kỷ niệm… ngày sinh của Hải Thượng Lãn Ông, 

chúng ta họp mặt đông đủ ở đây để nêu cao và học tập những tấm gương trong sáng của 

cuộc đời nghiên cứu khoa học và phục vụ nhân dân không biết mệt mỏi của Ông”1. Nhấn 

mạnh hơn cống hiến của Ông với dân tộc GS.VS Nguyễn Khánh Toàn đã phát biểu: “Cống 

hiến cả đời mình cho văn hóa, khoa học vì dân tộc, vì nhân dân… Sống và hoạt động ở một 

trong những thời kỳ sóng gió nhất của lịch sử nước nhà, vận mệnh của đất nước bị chìm 

ngập dưới bao nhiêu tai họa, Hải Thượng Lãn Ông là một tấm gương điển hình của người 

trí thức mà trong giờ phút thử thách, lương tri bị đặt trước sự lựa chọn giữa chính nghĩa 

và phi nghĩa, giữa nhân nghĩa và bạo tàn… Ông đã tỏ ra xứng đáng là người kế thừa những 

truyền thống cao quý của dân tộc là nhân, trí, dũng…”2. Bài viết này, hi vọng góp phần tôn 

vinh thêm cuộc đời và sự nghiệp của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác với dân tộc nói 

chung và nhân dân Hà Tĩnh nói riêng. Qua đó khẳng định bề dày truyền thống lịch sử hào 

hùng của đất và người Hà Tĩnh, giàu truyền thống nhân văn và khoa bảng. Từ đó, giáo dục 

lòng yêu quê hương đất nước, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, lòng tự hào dân 

tộc cho thế hệ trẻ, cán bộ và nhân dân trong tỉnh. 

 

 
1 Bộ Y tế, Kỷ niệm lần thứ 250 năm ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Nxb Y học, Hà Nội, 1971, tr.13. 
2 Bộ Y tế, Kỷ niệm lần thứ 250 năm ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Sđd, tr.9-10.  
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1. Vài nét về gia thế Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác 

Lê Hữu Trác hiệu là Hải Thượng Lãn Ông (Ông lười đất Hải Thượng3) có tên là 

Huân, lại có tên là Chiêu Bảy4, ông sinh tại làng Văn Xá, xã Liêu Xá, huyện Đường Hào, 

phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương (nay là xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên). Ông 

là một danh y lớn của thời đại, một nhà tư tưởng, một tác gia văn học có tên tuổi của thế kỷ 

XVIII. 

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác sinh ra trong một gia đình khoa mục quyền quý 

thời Lê Trung Hưng. Hiếm có gia thế nào lại có nhiều người thi đỗ đại khoa và làm quan 

to như dòng họ “Lê Hữu” ở Văn Xá. Ông sinh ra trong một gia đình có đến bảy người cha, 

con, ông, cháu, đỗ tiến sĩ và làm quan đại thần (chưa kể đến những người đỗ giải nguyên, 

cử nhân… Cha Ông là Lê Hữu Mưu, đỗ đệ tam giáp tiến sĩ, làm thị lang Bộ Công triều Lê 

Dụ Tông, gia phong chức ngự sử, tước Bá, (và truy tặng Thượng thư). Mẹ là Bùi Thị 

Thưởng (vợ thứ) Lê Hữu Trác là con thứ bảy, nên lúc nhỏ tục gọi là cậu Chiêu Bảy. 

Lê Hữu Trác vốn là con nhà dòng dõi nối đời khoa mục. Ông nội là Lê Hữu Danh, 

đậu đệ nhị giáp tiến sĩ, làm quan đến chức Hiến sứ, tặng phong tước Bá. Bác là Lê Hữu Hỷ, 

đậu đệ tam giáp tiến sĩ, làm Giám sát ngự sử, tước Bá. Chú là Lê Hữu Kiều, đậu đệ tam 

giáp tiến sĩ, làm Thượng thư Bộ Lễ, tặng phong Quận công. Anh là Lê Hữu Kiển tự Trọng 

Tín, đậu đệ tam giáp tiến sĩ, làm Thâm chính, gia ban Thị lang Bộ Công, triều Lê Hiển 

Tông. Em con chú là Lê Hữu Dung cũng đậu tiến sĩ, làm Phó sứ, tặng phong tước Bá.  

Lê Hữu Trác, hồi nhỏ theo cha đi học ở Kinh thành Thăng Long (Hà Nội) đã nổi tiếng 

là người thông minh, học giỏi, hiểu rộng, thơ hay. Đến năm Kỷ Mùi (1739) Ông 20 tuổi thì cha 

mất, phải thôi học. Về nhà tiếp tục đọc sách, thi vào tam trường rồi sau không đi thi nữa.  

Thuở trẻ, Ông chăm chỉ học tập cả văn lẫn võ mang chí làm quan, lập công danh lớn. 

Có lần, “Ông đã cầm quân theo chúa Trịnh đàn áp phong trào nông dân. Nhưng rồi chưa đầy 

20 tuổi Ông từ bỏ mộng công hầu”5. Trong hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ, tư tưởng cầu danh 

 
3 Có ý kiến cho rằng: Hải là Hải Dương, Thượng là Thượng Hồng, nơi nguyên quán: Thượng cũng là Bầu Thượng, 

nơi trú quán, cho nên lấỵ 2 chữ ấy đặt biệt hiệu. Lãn Ông có nghĩa là Ông lười ngụ ý muốn nói lười biêng với danh 

lợi. Xem thêm: Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Trí thức Việt Nam xưa và nay, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 2006, 

tr.348. Bài Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1720-1791) của Lê Trần Đức. 
4 Nguyễn Đổng Chi, Tinh thần khoa học và tinh thần phục vụ quần chúng của Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Tạp 

chí Nghiên cứu Lịch sử, số 135, 1970, tr. 25. 
5 Ninh Viết Giao, Từ điển nhân vật xứ Nghệ, Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2012, tr.282. 
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cầu lợi, ham làm quan làm tướng, coi rẻ nghề y là tư tưởng phổ biến. Ngược lại, Lê Hữu Trác 

vứt bỏ danh lợi, đề cao nghề làm thuốc, lấy tư tưởng nhân đạo, bác ái, chữa bệnh cứu người, 

bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân lao động làm lý tưởng cao cả của đời mình, lấy mục tiêu: 

“Chỉ muốn người đời không có bệnh” làm mục tiêu phấn đấu của đời mình. Do đó mấy lần 

Lê Hữu Trác từ chối chức quan, chức tướng, thích làm thầy thuốc ở thôn dã hơn làm ngự y 

vào luồn ra cúi ở triều đình; không xu phụng người giàu và kẻ có quyền thế; bệnh cấp cứu, 

bệnh nặng của người nghèo thì lo trước, bệnh không gấp, bệnh nhẹ thì lo sau. 

2. Sự nghiệp khoa học và đóng góp của Ông đối với dân tộc, với nhân dân 

Xuất thân trong một gia đình khoa bảng, trâm anh thế phiệt đã từng đi thi và làm 

quan cho chính quyền chúa Trịnh, nhưng Ông về quê mẹ ở huyện Hương Sơn (tỉnh Hà 

Tĩnh) và từ đó chuyên tâm về nghề y với nhận thức “nghề thuốc trị bệnh cứu người là một 

đạo lý cao quý, lợi nước yên dân”, Ông hiến dâng cả cuộc đời cho sự nghiệp cao cả “mong 

đời hết bệnh kéo dài ngày xuân”, “dựng nhà chân núi, đóng cửa đọc sách, đọc hết bách gia 

chư tử”, “ngày đêm miệt mài, tiếc từng giây từng phút”, “quên ăn quên ngủ, không lúc nào 

ngơi”. Ông quyết tâm “lấy cái chí muốn đi tới tận cội nguồn của học vấn chứ đâu chịu rơi 

vào cảnh lạc đường giữa biển cả không bờ bến”6, vừa nghiên cứu tiếp thu di sản đồ sộ của 

y học dân tộc và y học Trung Quốc, vừa học tập kinh nghiệm của các thầy thuốc quen biết, 

những kiến thức y dược dân gian, vừa đúc kết kinh nghiệm của bản thân, để không ngừng 

nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện hoài bão “chữa bệnh cứu người”.  

Lê Hữu Trác không bị các tư tưởng và quan niệm cũ ràng buộc. Ông luôn luôn đề 

cao tinh thần “còn nước còn tát” đấu tranh chống bệnh tật và chết chóc đến cùng, chứ không 

theo tập quán “chạy” bệnh khó để bảo vệ uy tín cá nhân, Ông không tin vào thuyết “Số 

mệnh” đương thời, bác bỏ câu: “chữa được bệnh chứ không chữa được mệnh”, hễ gặp 

trường hợp tử vong, thì Ông thẩm tra lại bệnh án đế bổ cứu phần thiếu sót của mình, chứ 

không đổ thừa cho số mệnh. 

Ông luôn luôn đoàn kết với bạn đồng nghiệp, khiêm tốn học tập đồng nghiệp và học 

tập nhân dân, song cũng thẳng thắn đấu tranh với bạn đồng nghiệp để thảo luận tìm ra 

phương thuốc đúng đắn để cứu bệnh. Tác phong chữa bệnh của Ông luôn luôn thận trọng, 

xem mạch, chẩn đoán toàn diện, định bệnh rất kỹ, lấy việc bồi dưỡng sức đề kháng của 

 
6 Đặng Duy Báu (chủ biên), Lịch sử Hà Tĩnh, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr.284. 
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bệnh nhân làm cơ sở, song khi cần thì rất kiên quyết, dám dùng thuốc mạnh để công tà. 

Lê Hữu Trác rất quan tâm đến tình hình bệnh tật đau khổ của nhân dân. Ông luôn 

luôn nghiên cứu phương pháp phòng bệnh và trị bệnh cho thích hợp, để tiêu trừ bệnh tật, 

đồng thời giáo dục đạo đức luân lý, chống tệ nạn của xã hội đương thời, nhằm hạn chế chết 

chóc. Ông lấy việc bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân làm mục tiêu cao cả của mình, nên không 

quản khó khăn cực nhọc, đường xa, sức yếu, ở đâu bệnh nhân cần thì ông cố gắng đi đến, 

bệnh nhân nghèo không đủ thuốc men, ăn uống, thì Ông lấy của riêng mình để chu cấp. 

Ông luôn luôn giữ đạo đức của người thầy thuốc trong thái độ đối xử với bệnh nhân, thương 

yêu quý trọng bệnh nhân, hết lòng hết sức phục vụ bệnh nhân, không lấy nghề mình để cầu 

danh cầu lợi, mà chỉ tìm cái vui trong việc chữa bệnh cứu người. 

Lê Hữu Trác đã viết quyển “Vệ sinh yếu quyết” để thực hiện mục tiêu “Chỉ muốn 

người đời không có bệnh”. Ông chú trọng phương pháp dưỡng sinh phòng bệnh để bảo vệ 

sức khoẻ, giữ gìn vệ sinh trên các mặt sinh hoạt vật chất và tu dưỡng tinh thần, kết hợp vệ 

sinh cá nhân với phòng bệnh xã hội, tránh tai nạn, chống dịch, Ông còn lưu ý về giáo dục 

“nữ công” nhằm cải thiện việc ăn, mặc, ở, sinh hoạt để thêm sức khoẻ. 

Suốt trong bộ sách Hải Thượng Y tông tâm lĩnh7, Lê Hữu Trác luôn luôn nêu ra 

nguyên nhân sinh bệnh, để phòng bệnh từ gốc. Trong phương pháp điều trị bệnh, Lê Hữu 

Trác lấy nguyên tắc giữ vững chính khí, bồi dưỡng nguyên khí làm nguyên tắc cơ bản, đề 

phòng bệnh trong lúc trị bệnh, không cho bệnh biến chứng hoặc nặng thêm. Qua nghiên 

cứu và kinh nghiệm, Lê Hữu Trác đã tìm ra được phương pháp hữu hiệu trong chẩn đoán 

bệnh và điều trị bệnh cho con người chuyên bằng phương thuốc cổ truyền được lấy từ các 

loài cây cỏ có sẵn trong thiên nhiên. Lê Hữu Trác đã có công sưu tầm, phát hiện và bổ sung 

thêm công hiệu của hơn 300 vị thuốc Nam và thu thập được gần 3 nghìn phương thuốc của 

các bậc thầy thuốc Đông y trước đây và của dân gian. Lê Hữu Trác coi đạo làm thuốc là 

việc giữ gìn tính mệnh cho con người. Sau bao năm tìm tòi nghiên cứu và chữa bệnh cho 

nhân dân, Lê Hữu Trác đã để lại cho nền y học Việt Nam một tác phẩm y học vô giá là bộ 

Hải Thượng y tông tâm lĩnh đúc kết tinh hoa của y học cổ truyền. Tác phẩm y học vô giá 

 
7 Sách gồm 28 bộ, 66 quyển (được biên soạn trong 40 năm và được in toàn bộ vào năm 1886): trong đó nổi bật là các 

tác phẩm Nội kinh yếu chỉ; Vệ sinh yếu quyết; Vận khí bí điển; Y hải cầu nguyên; Châu ngọc cách ngôn; Huyền tẫn 

phát vi; Khôn hóa thái chân; Đạo lưu dư vận luận bàn đầy đủ các vấn đề y học và quan điểm triết học của ông. Có thể 

nói đây là bộ sách là tác phẩm toàn thư về y học truyền thống của Việt Nam vào thế kỷ XVIII. 
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này, đã toát lên sự vận dụng sáng tạo và sự phát huy cao độ những thành tựu của nền y học 

dân tộc cổ truyền, xây dựng nên thành một hệ thống của toàn bộ lý, pháp, phương, dược 

trong cách chữa bệnh cứu người của nền y học Việt Nam. Có thể nói, “đây là bộ sách Bách 

khoa toàn thư y học ở thế kỷ XVIII, công trình lớn nhất thời phong kiến trong lịch sử nước 

ta”8 về y học. 

Để xây dựng nền y học dân tộc Ông đề cao óc độc lập suy nghĩ, chống giáo điều, 

dựa trên thực tế khách quan, trung thực nhận xét để tìm ra chân lý. Ông tham khảo nhiều sách 

Trung y và áp dụng lý luận Đông y vào hoàn cảnh nước ta, trên cơ thể của người Việt một 

cách sáng tạo. Ông nghiên cứu lâm sàng một cách sâu sắc, ghi chép hồ sơ bệnh án một cách 

tỉ mỉ, chẳng những hồ sơ bệnh chữa khỏi mà cả hồ sơ bệnh tử vong với tất cả lòng trung thực 

của mình để trưng cầu ý kiến đồng nghiệp và làm tài liệu tham khảo nghiên cứu cho đời sau. 

Ông đã tổng hợp các kiến thức cổ kim, kết hợp lý luận cổ điển và kinh nghiệm dân 

gian, thuốc Bắc và thuốc Nam, Ông xây dựng một hệ thống lý luận và nguyên tắc chữa 

bệnh để làm kim chỉ nam cho công tác trị bệnh của mình trong các trường hợp bệnh khó 

chữa và bệnh thông thường của nhân dân. Ông không ngừng học tập kinh nghiệm của dân 

gian, sử dụng thuốc dân tộc để làm thế nào có thuốc rẻ tiền, công hiệu và đại chúng, trị 

bệnh cho nhân dân. 

Tâm huyết của Ông thể hiện khi Ông luôn luôn lo nghĩ đến việc viết sách truyền bá 

y học dân tộc đã được các bậc tiên y xây dựng từ trước và bản thân Ông đã dày công nghiên 

cứu, để đào tạo những thế hệ tiếp sau có đạo đức và y thuật, đủ khả năng bảo vệ sức khoẻ 

cho dân tộc. Bộ sách lớn của Ông rất toàn diện, từ phòng bệnh đến trị bệnh, từ lý luận tới 

thực hành, từ y đến dược, từ thuốc nước ngoài đến thuốc dân tộc, gồm đủ nội khoa, ngoại 

khoa, phụ, sản khoa, nhi khoa, đậu, sởi và phần thuốc Nam phong phú tích luỹ một kho 

tàng kinh nghiệm quý báu của nhân dân. 

Ngoài việc phát huy nền vệ sinh y dược cổ truyền, Ông đã có những sáng tạo độc 

đáo về phương pháp và đường hướng trị liệu các bệnh ngoại cảm, bệnh trẻ em và bệnh khó 

khăn phức tạp, tự Ông sáng chế cho phù hợp với cơ thể, bệnh tật người Việt Nam và khí hậu 

Việt Nam khi ấy. Trong trước tác của mình Lê Hữu Trác cũng rất chú ý đến đạo đức của 

người làm thuốc và quan hệ giữa bạn đồng nghiệp. Ông mở lớp dạy học, tập hợp bạn đồng 

 
8 Ninh Viết Giao, Từ điển nhân vật xứ Nghệ, Sđd, tr.282.  
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nghiệp để trao đổi học tập làm thế nào xây dựng nghề y ngày càng tiến bộ “nêu cao ngọn cờ 

y học”. 

 

Thượng kinh ký sự của Lê Hữu Trác, ghi chép về những sự việc diễn ra ở Kinh đô 

và trong phủ Chúa lúc Ông lên Kinh đô chữa bệnh cho chúa Trịnh Sâm. Quyển này chỉ là 

quyển cuối trong bộ Lãn Ông y tập 65 quyển của Lê Hữu Trác. 

Tác phẩm đặc sắc nhất của Lê Hữu Trác là Thượng kinh ký sự, tập bút ký kể lại cuộc 

hành trình của Ông lên kinh chữa bệnh cho Thế tử Trịnh Cán và chúa Trịnh Sâm. Tư tưởng 
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chủ dạo bao trùm toàn bộ thơ văn Lê Hữu Trác là thái độ “chối bỏ” của Ông đối với xã hội 

phong kiến đương thời. Đó cũng là nét tâm lý tiêu biểu cho một phần số trí thức có nhân 

cách lúc bấy giờ: Chán công danh, muốn xa lánh cảnh đời ô trọc, quay lưng lại sự mời mọc 

của giai cấp thống trị để giữ mình cho trong sạch. Song ở Lê Hữu Trác, cách giải quyết 

không hoàn toàn giống như một số nhà Nho quay về ở ẩn, tìm thú vui trong cảnh “nhàn”, 

tìm lãng quên trong rượu và cảnh đẹp thiên nhiên. Ông biết tìm một giải pháp tích cực: 

“Làm thuốc giỏi chẳng hơn là tu tiên tu Phật hay sao” (Tựa y tông tâm lĩnh), dám vứt bỏ 

công danh trở về sống giữa quần chúng. Ông tự đặt cho mình trách nhiệm rất cao: đem khoa 

học phục vụ đời sống, sống vì con người và hành động vì con người.  

Thơ văn Lê Hữu Trác là sự kết hợp giữa giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo sâu sắc. 

Những tập bệnh án là những mẩu chuyện sinh động có khả năng phản ánh ít nhiều tình hình 

xã hội Việt Nam cuối Lê đầu Nguyễn với những cảnh loạn lạc, chết chóc và đời sống nghèo 

khổ, bệnh tật của dân chúng... Bên cạnh đó, Thượng kinh ký sự lại là bức tranh sắc nét về 

đời sống xã hội kinh đô đặc biệt là đời sống trong phủ Chúa, dưới thời Lê - Trịnh. Óc phân 

tích khoa học của một người thầy thuốc cùng với năng lực vận dụng cảm giác tài tình đã 

quyết đinh sự thành công của Ông trong việc xây dựng những bức ký họa sơ sài mà chân 

xác, với màu sắc trữ tình hay hài hước, trang nghiêm hay dí dỏm; và với nhiều mẫu người 

khác biệt, trong đó đã thấp thoáng hiện lên những điển hình của giai cấp thống trị với bản 

chất ích kỷ và bạc nhược. Ngoài ra, Thượng Kinh ký sự con biểu hiện nét độc đáo của ngòi 

bút Lê Hữu Trác khi tự họa chân dung. Tập bút ký in đậm cái "tôi" của tác giả; nó cho ta 

tiếp xúc vói con người Lê Hữu Trác, một con người trung thực, luôn luôn xa lánh xã hội 

quan tước, thờ ơ với danh lợi, khinh ghét những kè ăn trên ngồi trốc, nhưng đồng thời cũng 

rất chân thành trong tình cảm, với bạn bè, với kỷ niệm tuổi trẻ. Có thể xem đây là tập ký sự 

xuất sắc thứ hai sau Hoàng Lê nhất thống chí9. 

Thơ văn Lê Hữu Trác chứa đựng tâm sự của Ông. Phần lớn đó là thơ tả cảnh, thể 

hiện tình cảm gắn bó với thiên nhiên, muốn hòa vào thiên nhiên để giải thoát mình khỏi sự 

chán ghét cái xã hội ô trọc, mặt khác vẫn biểu hiện được nét tích cực của một người trí thức 

không quên trách nhiệm với đời. Ông không coi việc ngắm cảnh và say mê cảnh là mục 

 
9 Từ điển Văn học (Bộ Mới), Nxb Thế giới, Hà Nội, 2004, tr.828. 



30  

đích sống, mục đích nghệ thuật mà chỉ muốn cảnh để thỏa mãn cảm hứng về cái đẹp và phô 

bày tâm sự của chính mình. Phần lớn các bài thơ đều theo thể thất ngôn bát cú, ngoài ra còn 

có ít bài ngũ ngôn bát cú và tứ tuyệt. Trong thơ có sự quyện chặt giữa cảnh và tình; một đôi 

bài phảng phất phong vị u buồn và ít nhiều đề cao cái “nhàn”. Lê Hữu Trác rất ít dùng điển 

tích; thơ thiên nhiên của Ông không rơi vào sáo mòn, khoa trương mà bộc bạch trong tâm 

sự, giản dị trong ngôn ngữ sâu sắc trong ý thơ. 

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là nhà đại danh y đồng thời cũng là nhà văn nhà 

thơ xuất sắc. Thể hiện thơ trong tập thơ của Y lý thâu nhàn lý ngôn phụ chí (Phụ chép 

những bài vần vè làm khi chữa bệnh rảnh rỗi). 

“Hành y mạo vũ quá mông sơn 

Tứ cá điền phu đảm Lãn Ông, 

Xung nê mạo vũ nhập cương trung. 

Kỳ khu phục thạch đương hành kính, 

Phiếu diếu lam yên yểm loạn phong. 

Dạ điểu khiếp hàn chi thương túc, 

Nhàn hoa hộ phấn diệp đầu phong. 

Tế nhân chi cấp đương tân khổ, Sự sở đương vi bất vấn công. 

Bản dịch: 

Đi chữa bệnh đội mưa qua truông mung, 

Bốn chú dân cày cáng Lãn Ông, Lội bùn dầm nước vượt truông Mung. 

Lô nhô đường hẻm đá nấp chặn, Mù mịt rừng nhòa khỉ chướng xông. 

Sợ rét, chim đêm cành khuất nấp, Giữ màu, hoa núi lá non phong. Cứu người nguy 

ngập đành vất vả, 

Việc nghĩa, mình đâu có sá công”10. 

3. Kết luận 

Công lao của Ông đối với dân tộc với nhân dân nói chung và với nền y học Việt Nam 

nói riêng thật là to lớn. Nhìn lại cuộc đời y học của mình, Ông tự đánh giá một cách khiêm 

tốn: “Tôi từ 30 tuổi đến 40 tuổi mới biết làm thuốc, từ 40 đến 50 tuổi mới ít lầm, từ 50 đến 

 
10 Dẫn theo Thái Kim Đỉnh, Lê Hữu Trác, in trong Địa chí Hương Sơn, Nxb Lao Động, Hà Nội, 2015, tr.324-325.  
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60, 70 mới khỏi lầm”11.  

Lê Hữu Trác đã vươn tới đỉnh cao của nền y, dược học cổ truyền, để lại một tấm 

gương sáng về tài năng, đức độ của người thầy thuốc và một di sản vô giá về y học. “Trong 

thế kỷ XVIII, nền y học cổ truyền Việt Nam được nâng lên một tầm cao do có được một 

nhà y học nổi tiếng, một trong những người thầy vĩ đại nhất của nền y học truyền thống 

Việt Nam là danh y Hải Thượng Lãn ông - Lê Hữu Trác”12. 

Nói tóm lại, Lê Hữu Trác là một nhà tư tưởng lớn vượt lên thời đại. Đồng thời Lê Hữu 

Trác là một nhà khoa học lỗi lạc, Ông góp sức xây dựng một nền Đông y Việt Nam bằng 

sức tư duy lý luận và bằng thể nghiệm chính xác của mình. Lê Hữu Trác còn là một nhà 

văn xuất sắc, thơ của Ông rất hàm súc, tư thơ mênh mông, tràn trề, phản ánh chủ nghĩa 

nhân đạo của ông. “Và cuối cùng cũng có thể nói Lê Hữu Trác là một nhà trí thức “tự cải 

tạo” mình. Giữa hoàn cảnh của một xã hội phong kiến, Ông vẫn cố gắng vượt qua mọi thử 

thách để khỏi trở thành một người vô ích như thời trẻ của Ông. Không những tự cải tạo 

mình mà ý chí cải tạo xã hội cũng rất mạnh trong con người Ông. Như vậy, Lê Hữu Trác 

xứng đáng là một nhân vật lỗi lạc, toàn diện có thể sánh được với nhiều danh nhân thế 

giới”13. 

  

 
11 Lê Hữu Trác, Hải Thượng y tông tâm lĩnh, Nxb. Y học, Hà Nội, 1965. 
12 Viện Sử học, Lịch sử Việt Nam, tập 4, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2017, tr.585. 
13 Nguyễn Đổng Chi, Tinh thần khoa học và tinh thần phục vụ quần chúng của Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Tạp 

chí Nghiên cứu lịch sử, số 135 (1970), tr.58. 
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TẠI SAO CÁC CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐỀU 

ĐÚC TƯỢNG LẬP BÀN THỜ PHỤNG HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG. 

GS.TS Trương Việt Bình 

(Phó Chủ tịch thường trực Hội Nam Y Việt Nam) 

 

 

Truyền thống văn hóa Việt Nam là đúc tượng thờ phụng các bậc thánh thần, những ông 

tổ nghề, những người có công lớn đối với đất nước. 

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác được ngành y học cổ truyền tôn vinh, gần như tất 

cả các cơ sở đều trị bằng y học cổ truyền đều có ảnh thờ hoặc tượng đặt ở những nơi trang 

trọng nhất, và hàng năm vào  ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2 hoặc ngày mất của cụ ( rằm tháng 

giêng) ngày mùng một, ngày rằm các đơn vi, bệnh nhân thường dâng hương hoa một cách 

thành kính. 

Tại sao như vậy? 

Trước hết là tính trách nhiệm, lòng thương yêu bệnh nhân. Lãn Ông Lê Hữu Trác tự 

coi bản thân là ông già lười.Nhưng cái lười của Lãn Ông là lười vòng danh lợi, lười tới 

chốn phồn hoa ( chẳng đoái lui) nhưng không uống rượu, không đi chơi, vì sợ bệnh nhân 

tìm tới mà mình không có nhà.... 

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác cùng với Đại y Thiền sư Tuệ Tĩnh là những vì 

sao sáng chói nhất trong bầu trời sao các danh y đất Việt. Ở Lãn Ông người ta có thể tìm 

thấy sự kết hợp tuyệt diệu con người có tâm hồn cao thượng với trí tuệ khoa học mà những 

kiến thức, sự uyên bác và phương pháp luận của nó là kim chỉ nam cho hoạt động của nhiều 
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thế hệ các thầy thuốc y học cổ truyền. 

Ông đã nghiên cứu, phân tích, giải thích các sách kinh điển của người xưa. Bộ sách 

Lãn Ông Tâm Lĩnh là một trước tác kỳ công của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Đây 

là một công trình có qui mô và tầm thước lớn không những so với đương thời mà còn so 

với cả lịch sử phát triển khoa học của đất nước. Kết cấu, chương mục của bộ sách được sắp 

xếp một cách chặt chẽ, có liên hệ hữu cơ với nhau theo một trình tự xác định và nhất quán. 

Trong bộ sách bao gồm các sáng tác văn học, những thành quả nghiên cứu y học, cơ sở triết 

học với những quan niệm về xã hội và đạo đức. Sự lồng ghép này mang đậm tính nhân văn 

với y đạo và y thuật hoà quyện trong một bố cục chủ yếu dựa vào các vấn đề của y học.  

Các tập sách này đề cập tới những lý luận cơ bản bao quát toàn bộ lĩnh vực y học, 

đồng thời đề cập đến các ngành khoa học khác có liên quan đến y học. 

Phần nói về bệnh học là phần cơ bản của bộ Lãn Ông Tâm Lĩnh. Để làm sáng tỏ 

thêm các vấn đề cuả bệnh học, Hải Thượng đã đề cập tới phương tễ học. 

Nhìn chung các thành phần của bộ sách được trình bày kế tiếp nhau một cách hợp 

lý, đi từ những vấn đề mang ý nghĩa bao quát tới các môn riêng rẽ, chi tiết, từ cơ sở lý 

thuyết về sinh lý học, thời tiết, bệnh năng, phương hướng trị liệu tới phương pháp bào chế 

dược liệu, dưỡng sinh, bao trùm cả Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Lây, lý giải nhiều vấn đề trong 

khuôn khổ của y học từ lý thuyết đến thực hành lâm sàng do đó có tác dụng bổ sung cho lý 

luận y học cổ truyền. Trong đó Hải Thượng Lãn Ông đã chú trọng đến vai trò của Thuỷ 

Hoả, coi là vấn đề cốt yếu nhất. Có thể nói, ngoài việc kế thừa có chọn lọc những thành tựu 

của các y gia đi trước như Tuệ Tĩnh, Chu Văn An và những kinh nghiệm dân gian về phòng 

bệnh, chữa bệnh, Lê Hữu Trác là người đầu tiên trong lịch sử Việt nam đã tìm hiểu và vận 

dụng một cách sáng tạo các tác phẩm kinh điển nổi tiếng của y học Trung Quốc như Nội 

kinh, Nạn kinh, Thương hàn, Kim quĩ vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể ở nước ta . 

Lãn Ông đánh giá cao Nội kinh và các tác phẩm kinh điển của y học Trung Quốc 

đồng thời còn mạnh dạn chỉ ra những hạn chế trong các tác phẩm y học xưa khi vận dụng 

Âm Dương - Ngũ hành để trình bày các vấn đề của y học. Từ nền tảng của lý thuyết Âm 

Dương - Ngũ hành, Lãn Ông đã nhấn mạnh tới yếu tố Âm Dương và chỉ ra mối quan hệ 

giữa Âm Dương và Thuỷ Hoả, giữa Thuỷ Hoả với Khí huyết, với Tinh, thần và Tân dịch 

trong cơ thể con người. Ông nhấn mạnh vai trò của Thuỷ - Hoả và coi đó là cội nguồn của 
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học thuyết Tâm - Thận. Trong các bài thuốc cổ phương, ông luôn đề cao hai bài Lục vị và 

Bát vị, coi đó là những bài thuốc quí báu để giữ gìn sinh mạng cho con người. Cũng từ hai 

bài này, Lãn Ông đã biến hoá ra hàng trăm phương khác nhau để chữa rất nhiều bệnh. 

P.Huard một nhà nghiên cứu phương Tây đã viết “Điều đáng chú ý trong sự tiến triển tư 

tưởng của ông là khiếu sắc nhọn trong quan sát, sự xác đáng và phong phú của những ý 

kiến phê phán cũng như sự sáng tạo những phương pháp chữa bệnh mới, dựa trên những 

sự kiện mới. Không choáng lộn bởi khoa học y học cổ truyền, Ông đã nêu lên những điểm 

yếu của nó và xây dựng một nền y học thích hợp với các loại hình phong tục và dược liệu 

địa phương, và “nền y học ấy đã có một thành quả rộng lớn và lâu bền ở Việt Nam” 

(Huard.P.. Lan Ong etlamédecine Sino Vietnamienne – BSEI.Tome XXVIII. 1953, No 3). 

Lãn Ông, qua trước tác của mình đã thể hiện động cơ, mục đích của Ông là “Thâu 

tóm hàng trăm cuốn sách đúc thành một pho cho tiện xem, tiện đọc”, vì theo ông “cho thuốc 

không bằng cho phương” vì “thuốc chỉ cứu được một người, cho phương thì giúp đỡ người 

ta vô tận” (Hải Thượng Y Tông tâm Lĩnh. NXB Y học, Hà Nội 1991, tr22). Đây không chỉ 

là sự khái quát y thuật mà còn mang đậm tính nhân văn của y đức trong y đạo của Ông. 

Với tấm lòng nhân đạo sâu sắc, Hải Thượng Lãn Ông đã tìm tới y đạo, Ông đã phủ 

định con đường phục vụ giai cấp phong kiến thống trị, phủ định xu hướng ở ẩn, ngồi không. 

Đến với Đạo y, ông đã xác định: Đạo làm thuốc là một nhân thuật chuyên bảo vệ sinh mạng 

con người, phải lo cái lo của người, vui cái vui của người, chỉ lấy việc cứu mạng sống người 

làm nhiệm vụ của mình (Y huấn cách ngôn). 

Để thực hiện được nhân thuật đó, Lê Hữu Trác đã tìm hiểu sâu sắc về con người, 

không những về sinh, bệnh lý mà còn đề cập tới tính xã hội của con người, đề cao quy tắc 

của đạo tự nhiên, cho rằng con người phải sống theo đạo lý âm dương. (Âm dương là căn 

bản của sự vật, là nguồn gốc của sự sinh trưởng, lão, tử; âm dương biến hoá, hỗ tương liên 

hệ với nhau theo một quy tắc nhất định gọi là Đạo tự nhiên), sống theo quy tắc của Đạo tự 

nhiên tức là “Đã đắc đạo được phép dưỡng sinh”. Theo Đạo tự nhiên tức là làm cho tâm 

thanh thản, ức chế được dục vọng đầu mối của bệnh tật do thất tình, thuận theo âm dương 

bốn mùa, thích nghi với ngoại cảnh thì con người đạt tới chân nhân, con người sẽ có cuộc 

sống vui vẻ, trên cơ sở xác định con người là một bộ phận của tự nhiên, “nhân thân chi tiểu 

thiên địa”, “thiên nhân tương ứng”. 
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Muốn chặn được “lợi , dục” thì phải thực hành vô vi, phải thanh tâm, phải đạt tới cõi 

“chí nhàn. Lãn Ông coi đó là đạo dưỡng sinh, là đạo trường cửu với con người và Ông tin 

rằng bằng con đường sống thuận theo tự nhiên, con người sẽ đạt được một cuộc sống xã 

hội tốt đẹp, là thế giới ăn ở thật thà, giữ được “hư vô, không chèn ép áp bức lẫn nhau, làm 

ăn chất phác. Đó là lẽ sống xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo cao cả, và cũng xuất phát từ ý 

tưởng xã hội đó, trong bộ “Lãn Ông tâm lĩnh” tràn ngập lòng thương người, Hải Thượng 

đã đưa ra một chuẩn mực đạo đức của người thầy thuốc, cấu thành một liên kết không thể 

tách rời của y thuật, y đức và y đạo của ông. 

Về y đức, Lãn Ông đặt trong mối quan hệ giữa thầy thuốc và bệnh nhân, giữa thầy 

thuốc với nhau. Ông đã xác định những chuẩn mực cụ thể. Đó là chuẩn mực về nghĩa vụ 

và danh dự, chuẩn mực về lương tâm và trí tuệ, chuẩn mực của tình đồng nghiệp trên cơ sở 

đạo đức truyền thống (Nhân, Nghĩa, Trí, Tín, Đức). 

Trong xã hội, “Nghĩa” là chỉ nghĩa vụ của con người với nhau, với đất nước. Y đạo 

có nội dung là chữa bệnh cứu người thì “Nghĩa” ở đây là bổn phận của người thầy thuốc 

đối với người bệnh. 

Trong Y huấn cách ngôn và Y án, Lê Hữu Trác đã nêu lên những nguyên tắc như 

“khi đi thăm bệnh: cần kíp thì đến trước, chớ nên phân biệt giàu sang, nghèo hèn”. Ở đây 

biểu hiện một thái độ rõ ràng, một tinh thần trách nhiệm của người thầy thuốc trước tính 

mệnh của con người. Đây còn là ý thức xã hội của người thầy thuốc: “Tất cả mọi người đều 

được đối xử, điều trị bình đẳng”. Tuy xuất thân từ dòng dõi cao sang, nhưng Lãn Ông đã 

tự coi mình là người thầy thuốc của nhân dân với sự quan tâm đặc biệt: “Với những người 

bệnh nghèo túng, mồ côi, goá bụa, hiếm hoi, những người con thảo, vợ hiền nên chăm sóc 

đặc biệt, khi cần còn chu cấp giúp đỡ họ mới đáng gọi là nhân thuật” và “khi đến thăm bệnh 

cho nhà nghèo túng và những người cô đơn quạnh lẻ càng nên phải đặc biệt chú ý. Bởi lẽ, 

kẻ giàu sang thì không thiếu gì người săn sóc, còn người nghèo hèn thì không đủ sức mời 

mọc người danh y, vậy thì ta ngại gì chẳng đem chút lòng thành thực để giúp người giành 

lại cuộc sống. 

Lãn Ông đã bộc lộ sự thông cảm sâu sắc với người nghèo khổ; ông không phân biệt 

đẳng cấp, không áp đặt những chuẩn mực đạo đức của xã hội vào con bệnh. Đối với những 

người thuộc giai tầng thấp hèn, vẫn: “cũng phải đứng đắn, coi họ như con nhà tử tế, chớ 
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nên đùa cợt mà mang tiếng bất chính”, đặt vấn đề “cứu sống mạng người làm bổn phận của 

mình” đó là nội dung khái niệm bổn phận và nghĩa vụ của Ông. Đây là sự nhận thức tự 

giác, một lý tưởng tiến bộ trong cơn xoáy của xã hội về địa vị, danh lợi, Ông đã chọn quần 

chúng lao khổ làm đối tượng phục vụ. Y đạo của Ông chỉ nhằm mục đích cứu người do đó y 

đức của Ông quán triệt việc chữa bệnh không phải vì tiền. Trong những xã hội thối nát, khi 

đồng tiền trở thành một thế lực chi phối cuộc sống con người, cái nhân thuật cao quý như y 

học dễ biến thành phương tiện làm giàu, làm giàu trên những con bệnh, trên sự đau đớn của 

con người, mà đa phần bệnh lại hay mắc ở người nghèo khổ. Tính nhân văn, tình thương 

đồng loại của ông được quán triệt một cách tự nhiên trong hành động, Ông nói: chớ mưu cầu 

quà cáp nghề y là thanh cao, càng phải giữ gìn khí tiết cho trong sạch”, không nên cầu lợi kể 

công”. 

Trong một xã hội mà việc giữ “luân thường, giữ đạo Vua tôi làm lý tưởng, vinh dự 

cao nhất thì Lãn Ông lại lấy cái đạo cứu người làm vinh dự, làm điều sung sướng cho mình, 

Ông cho rằng đạo làm thuốc cũng quan trọng như đạo làm tướng, sách thuốc cũng chẳng 

kém gì các sách thánh hiền; coi công danh là “hư”, coi việc trị bệnh cứu người là “chính”. 

Và cũng chính vì vậy, Ông đã quan tâm sâu sắc tới chuẩn mực lương tâm và trí tuệ. Để thực 

hiện được bổn phận của người thầy thuốc chữa bệnh cứu người thì lòng “nhân” là đức tính 

cơ bản vì nhân là lòng thương người, là lòng nhân nghĩa. Đức tính cơ bản ấy là điều kiện 

tiên quyết để làm nghề y. Nếu không có lòng nhân, không thương người, không quan tâm 

đến người khác thì “nên đi kiếm sống bằng nghề khác ít đòi hỏi nhân đạo hơn”. Ông nói: 

“Thầy thuốc có nhiệm vụ bảo vệ mạng sống người ta lẽ nào người có trí tuệ không đầy đủ, 

hành động không chu đáo, tâm hồn không khoáng đạt, trí quả cảm không thận trọng mà 

dám theo đòi bắt chước nghề y và người thầy thuốc phải rèn luyện hàng ngày theo tám chữ: 

Nhân, minh, đức, trí, lượng, thành, khiêm, cần; và chống tám tội: Lười, keo, dối, dốt, tham, 

ác, hẹp hòi, thất đức. Biểu hiện của đức “Nhân” của Ông là ý thức trách nhiệm với người 

bệnh, phải có lòng của “từ mẫu”. Bản chất của đức “Nhân” là lương tâm, đó là cơ sở động 

lực cho hành vi đạo đức. Lương tâm của người thầy thuốc không trừu tượng mà rất cụ thể, 

nó biểu hiện trong công việc hàng ngày và đặc biệt là trong những lúc khó khăn nhất. 

Thường nhật , Ông lưu ý người thấy thuốc tinh thần sẵn sàng phục vụ người bệnh, sẵn sàng 

phương tiện, thuốc men. Thước đo lương tâm rõ ràng hơn cả khi gặp nhưng ca bệnh nguy 
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kịch: “Khi gặp những chứng bệnh nguy kịch phải dốc lòng vắt óc, lo nghĩ chạy chữa thuốc 

thang, tìm cái sống từ trong cái chết và khi gặp bệnh ngặt nghèo, đã mời là đi, đã đến là 

chữa không kể gì đường xá xa xôi, không ngại gì gió mưa đêm tối. Nếu gặp chứng nguy 

kịch mà từ chối thì làm thấy thuốc làm gì. Phàm trông thấy chứng nguy mà chịu phủi tay, 

đó là bọn mua danh tranh tiếng. Thầy thấy chứng chết mà không chữa thì làm thuốc để làm 

gì tiếc danh dự, so tính lợi lộc, coi nhẹ sự sống chết thì sao đáng gọi là nhân thuật. 

Lương tâm của người thầy thuốc còn được thể hiện ở tác phong làm việc chu đáo. 

Phải cẩn thận khi suy nghĩ, phải có cái tâm chu đáo, vì dù là một sai lầm nhỏ cũng có thể 

gây đến tai hoạ cho người bệnh; cẩn thận nhưng phải nhanh chóng “cứu người như cứu hoả 

phải “quả quyết khi hành động”. 

Lương tâm thầy thuốc của Ông còn được thể hiện ở tính trung thực, “không giấu lỗi 

lầm”, phải “hỏi ý kiến các bậc cao minh”. Ông viết y án để đời sau “thấy cái dở của tôi làm 

gương”, đau xót, nghiêm khắc với những thiếu sót, hạn chế của mình. Ông đã từ bỏ quan 

lộ để với đạo y, những điều đáng trân trọng hơn nữa là Ông đã phát huy cao độ nghĩa vụ và 

lương tâm trách nhiệm của một người lương y thực sự. 

Hải Thượng Lãn Ông đã dày công biên soạn bộ sách vĩ đại “Lãn Ông Tâm Lĩnh” và 

truyền thụ cho học trò những kiến thức y học đã thu lượm được. Dày công bởi vì “nghĩ cho 

kỹ, nếu trong phương có một vị không đúng thì hàng trăm nhà chịu tại hại. Huống chi viết 

lên sách, mỗi lời nói đều thành khuôn phép nhất định, khó mà thay đổi được.kê đơn chữa 

bệnh, nếu có chỗ sơ suất, chỉ chết một người bệnh đó và thấy thuốc có thể rút kinh nghiệm 

tránh cho lần khác. Khi giảng dạy, thầy nói điều gì sai, một số người nghe sau về chữa bệnh 

gặp điều sai đó cũng sẽ rút kinh nghiệm, nhưng số người bị hại sẽ còn nhiều hơn. Còn như 

việc viết sách cho hàng vạn người học thì tai hại vô cùng, điều tai hại ấy cũng cũng dây dưa 

từ đời này qua đời khác. 

Lãn Ông đề cao lòng thương người, từ tâm, đạo nhân nghĩa của người thầy thuốc. 

Chủ nghĩa nhân đạo tích cực của Ông, không chỉ dừng lại ở chữ “Nhân”, ở chỗ trị bệnh cứu 

người mà còn ở chỗ lên án sự lười biếng, keo kiệt, bủn xỉn, tham lam, lừa dối, hẹp hòi, dốt 

nát, bất nhân, thất đức của một số thầy thuốc, coi đó là tội lớn, là đem “nhân thuật làm 

chước dối lừa, đem lòng nhân đổi ra lòng buôn bán, khiến người sống trách móc, người 

chết oán hờn, không thể tha thứ được. 
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Lê Hữu Trác lên án lòng bất nhân, tội ấy đối lập với cái “thiện” là cứu người. Muốn 

tích được “thiện” thì phải loại được lòng “tham”. Muốn có được “chí nhân” thì phải vất bỏ 

được vật dục. Ông lên án những thầy thuốc “chữa cho nhà giàu thờ sốt sắng, mong được 

lợi nhiều, chữa cho nhà nghèo hèn thì lạnh nhạt, sống chết mặc bay. Động cơ vụ lợi của 

người thầy thuốc sẽ huỷ diệt đức “nhân” của con người. Cùng với việc bảo vệ “đức, nhân”, 

Ông yêu cầu người thầy thuốc phải có đầy đủ tri thức, vì không có tri thức thì đức “nhân” 

cũng không đưa lại kết quả gì cho việc chữa bệnh cứu người. “Đã biết thì phải cho sâu, cho 

rộng, vì tính mệnh người ta ở trong mình, phán đoán lành dữ ở trên ba đầu ngón tay, sự 

sống chết hiện ra trong chốc lát”, “khi nhàn rỗi, đem các sách của các bậc minh y cổ kim 

ra đọc luôn không rời tay, tìm hiểu cặn kẽ từng nét cho sáng tỏ, rõ ràng, cho nhuần nhuyễn, 

nhậy bén, lượm được vào lòng tự nhiên khi làm sẽ ứng ra tay mà không có sự sai lệch”. 

Nhưng những kiến thức y học không phải là những hiểu biết vụn vặn mà tri thức phải đạt 

tới sự nhận thức về bản chất của sự vật. “Người đời luận chứng bệnh chỉ mò mẫm vào 

chứng ngọn thôi, chỉ cố chấp lấy phương cổ rồi dùng theo phương đó, không hề xét đoán 

kỹ càng. Cho nên khi gặp phải chứng hư bại rồi chẳng may bị lầm lỡ lại đổ tại số mệnh”. 

Sự hiểu biết sâu rộng không thể ngày một, ngày hai mà là một sự tích luỹ lâu dài. Ông viết 

“từ 30 - 40 tuổi tôi mới biết qua về y, từ 40 - 50 tuổi mới ít sai lầm, từ 50 - 60, 70 tuổi mới 

không nhâm. Cho nên làm thuốc là rất khó”. Ông coi sự dốt nát là thiếu Y đức, Ông phản 

đối những người coi chữa bệnh là dễ, đó là những hạng lang băm “nhân chứng lờ mờ, sức 

học non nớt”. Vì thế Lãn Ông đã để hơn 20 năm miệt mài học tập, “khổ tâm cầu đạo” để 

biết đến nơi đến chốn cái nhân thuật cứu người. Ông đã đề cao “trí” đó là trí tuệ, đó là sự 

kết tinh kiến thức, tri thức với sự sáng tạo. 

Trong mối quan hệ đồng nghiệp, Lãn Ông xác định là mối quan hệ cùng mục tiêu, 

do đó Ông luôn khiêm tốn, hoà nhã, không xem thường. Trong quan hệ với người lớn tuổi 

hơn mình, Ông luôn kính trọng, coi người học giỏi là bậc thầy, và nhân nhượng với người 

kiêu ngạo, đoàn kết với đồng nghiệp, tranh luận thẳng thắn về Y lý để thống nhất về phương 

pháp trị liệu mà không nể nang, câu nệ, đặt tính mạng bệnh nhân lên trên hết. Chính những 

điều đó đã tạo cho Ông có một quan niệm y đức hoàn chỉnh, bao trùm cả các mối quan hệ 

với người bệnh, đồng nghiệp. Điều đó cũng đã thể hiện tài năng thực sự và lương tâm, đạo 

đức của người thầy thuốc chân chính. 
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Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đã đi vào lịch sử của dân tộc. Sự nghiệp y học 

của Ông còn nguyên giá trị cho hậu thế mãi mãi về sau. Có thể nói bộ “Lãn Ông tâm lĩnh” 

của ông là một trước tác y học chưa từng có trong nền y học cổ truyền Việt Nam với tính 

thực tiễn, tính khoa học và tính dân tộc, tính sáng tạo. Ở đó y thuật, y đức và y đạo cao cả, 

được hoà quyện làm say đắm lòng người. 
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MỘT VÀI TƯ LIỆU KHẢO CỨU, DỊCH THUẬT TÁC PHẨM LÊ HỮU 

TRÁC TRƯỚC 1945 Ở BẮC KỲ 

ThS. Đoàn Thị Cảnh 

(Phân viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại TP HCM) 

Truyện ký Thượng kinh ký sự có nhiều bản dịch, kể đầu tiên là bộ của Nguyễn Thiện 

Thuật đăng nhiều kỳ trên Nam Phong năm 1924. Năm 1993, in bản dịch của Ứng Nhạc Vũ 

Văn Đình (nguồn từ tập san Sử Địa 1974), nhà xuất bản Văn Học. Năm 1989, in bản Phan 

Võ dịch, Bùi Kỷ hiệu đính, nhà xuất bản Thông Tin. Năm 2020, in bản Bùi Hạnh Cẩn dịch, 

nhà xuất bản Hội Nhà văn. Bộ Y tôn tâm lĩnh gần như chúng ta sử dụng bản dịch của Hoàng 

Văn Hòe hiệu Đình Thụ, bản đầu tiên in năm 1973 nhà sách Khai Trí, Sài Gòn; bản Y học 

miền Bắc dịch trước 1970 và được Viện Y học dân tộc in lại nguyên bản 1995, 2008. Trong 

lời tựa dẫn của các bản dịch nêu trên còn một số bản dịch chưa được tham khảo; do đó cần 

nhìn lại một vài tư liệu của các nhà sách trước 1945 đã thực hiện ở Bắc Kỳ, tuy có thất lạc, 

không đủ bộ nhưng vẫn cho thấy cái nhìn của thời đại và bổ khuyết thêm một vài tư liệu 

còn thiếu sót về Hải Thượng Lãn Ông cho đến hôm nay. 

1. Khảo cứu 

Hải Thượng Lãn Ông với nghề làm thuốc Việt Nam, Lê Ngọc Vũ, Nxb Quốc Văn 

(15, Phố Nhà Chung – Hà Nội), 1944. Sách gồm chính văn và 3 phụ lục, tổng cộng 73 trang. 

Đây là cuốn sách ghi lại cuộc nói chuyện của ông Lê Ngọc Vũ tại hội quán hội Trí 

tri Hà Nội ngày 19/2/1943 và hội quán hội Đông đạo Hà Đông ngày 7/2/1944 xuất bản 

nhằm lan tỏa cuộc nói chuyện này về y đạo đến các vùng đô thị khác.  

Hội trí tri Hà Nội vốn là một tổ chức tự nguyện, tôn chỉ khuyến học, bao gồm các 

nhà trí thức quan tâm đến lịch sử nước nhà, hội trưởng vào năm 1944 là Ứng Hòe Nguyễn 

Văn Tố. Lê Ngọc Vũ - chủ nhà thuốc và trường thuốc Thượng Đức là người đứng tên chính 

in trong cuộc nói chuyện này. 

Trong lời tự của Phan Trần Trúc ghi rõ bộ sách Y tôn gồm 67 quyển . Phần chính 

yếu là một bài nói chuyện ca tụng công đức và nhận định về Hải Thượng Lãn Ông với y 

học nước nhà.  

Nhận định cốt yếu của Lê Ngọc Vũ về Hải Thượng Lãn Ông tóm lược ở những vấn 

đề sau: 
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+ Hành trạng của Lê Hữu Trác, công đức với y học nước nhà. 

+ Về y dược: tinh thần thuốc Nam chữa người Nam. 

+ Về khảo cứu (tức thiên Thượng kinh ký sự) nhận định đây là cuốn sách hiếm hoi 

nằm ngoài Sử quan phương, ghi chép về phong tục tập quán đương thời (tr52). 

2. Biên soạn sách thuốc 

Gọi là sách thuốc mà không phải là sách dịch vì đây là các bài thuốc được cóp nhặt 

ra, phù hợp với quan điểm của người soạn sách, không chỉ của Lê Hữu Trác mà là tổng hợp 

từ nhiều nguồn nữa như Tuệ Tĩnh, hay là những bài thuốc của nhà thuốc lưu hành. 

Nam thiên y học: khảo cứu thuốc Nam thuốc Bắc do Nguyễn Di Luân hiệu Thiên 

Lý, chủ nhiệm nhà thuốc Nam Thiên Đường soạn, xuất bản 1942, nhà sách Nam Thiên 

Đường giữ bản quyền. Đây là bộ sách chuyên khảo cứu về thuốc Bắc và thuốc Nam trên cơ 

sở các trước tác của danh y trước.  Quyển thứ nhất: y lý và mạch lý, quyển thứ hai thương 

hàn và tạp bệnh, quyển thứ ba về dược tính, quyển thứ bốn nói về bài thuốc, quyển thứ năm 

nói về nhi phụ khoa, quyển thứ sáu nói về ngoại khoa và cấp cứu. 

Trong bài tựa “Khảo cứu về lịch sử thuốc Nam” (tr16-20) đã khảo cứu tỉ mỉ các sách 

vở Nam y từ thời An Dương Vương và cả thuốc Nam dân gian được viết thành sách, hoặc 

không rõ tên tuổi tác giả đã nhắc đến vai trò của Lê Hữu Trác. Sách này là dạng sách thuốc 

thực dùng, không phải kiểu sách học thuật, khảo cứu; nhưng ý thức thuốc Nam chữa người 

Nam, và nhu cầu dịch các bài thuốc chữ Hán ra chữ quốc ngữ cho phổ biến rộng rãi trong 

giới thầy thuốc tránh chuyện lệ thuộc Tàu là một nhu cầu có thật để xuất bản sách. 

3. Dịch thuật 

Sách thuốc Hải thượng Lãn Ông Toàn thư - Nguyễn An Nhân và các danh y dịch, 

xuất bản 1942 – Nhật Nam thư quán, Hà Nội, số 19 phố Hàng Điếu. 

Đây là bộ sách có ý thức dịch khá hoàn chỉnh, cần được tìm hiểu và có từ rất sớm, 

trước bản dịch hiện hành rất phổ biến là của Đình Thụ Hoàng Văn Hòe. 

Quan trọng nhất là sách do những thầy thuốc dịch, kinh nghiệm thực tế được chú ý, 

không trọng văn chương, và có ý dùng như sách các bài thuốc có thể bán và phổ biến rộng 

rãi nên những phần hơi rối rắm đã bỏ qua không dịch. 

Sơ lược Y tôn tâm lĩnh toàn thư:  

+ Y nghiệp thần chương. 
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+ Y gia quan miện: nói về âm dương, nói về năm hành, nói về phương pháp chuẩn mạch. 

+ Y hải cầu nguyên: các câu phú về y học: Nói về Âm Dương, Nói về Thủy Hỏa, 

nói về khí huyết, nói về Hư Thực, nói về Tàng Phủ, nói về bệnh cơ (nguyên nhân), nói về 

Hỏa cơ, nói về trị tắc (khuôn phép chữa bệnh). 

+ Huyền tẫn phát vi (không dịch vì trùng lắp với quan niệm của các phần trước): bàn 

về Tiên Thiên, bàn về Thủy Hỏa phải cũng giúp lẫn nhau; bàn về phương pháp ty âm giáng 

hỏa, bàn về Thủy Hỏa thần đan; nói về Tiên thiên Chân Hỏa: mạch chứng hình sắc, Hư 

Thực và phương pháp trị liệu; nói về phương pháp trị liệu hư chứng của Tiên Thiên; nói về 

phương pháp dùng tay nghiệm xem nhiệt độ của bệnh nhân; phương thuốc điều trị về Tiên 

thiên Thủy Hỏa  - phương pháp gia giảm và những điều cấm kỵ của bài bát vị; phương pháp 

dùng thang (nước thuôc) để nuốt (tiêu) bài Bát vị hoàn; Bài Lục vị - gia giảm và cấm kỵ, 

biến hóa. 

Nguyễn An Nhân là bút danh của Lương y Nguyễn Tử Siêu (1887 - 1965), ông từng 

làm nghề y và biên soạn, dịch thuật rất nhiều bộ sách thuốc quý. Trong Tử Siêu Y Thoại 

(Nxb KHXH – Hà Nội, 1990) lại xếp bộ Sách thuốc Hải Thượng Lãn Ông toàn thư là sách 

biên soạn chứ không phải dịch thuật. Ý tác giả chính là ở những phần lược dịch, hay những 

phần biên soạn cho rõ hơn, vì bộ Y tôn tâm lĩnh có nhiều phần khá trùng lắp chứ không phải 

là quan niệm dịch thuật như bây giờ. 

Phần lời tựa có ghi rõ tổng 10 tập , nhưng rất tiếc cho đến nay còn lưu trữ quyển thứ 

nhất, không rõ các tập kia có xuất bản được không hay là không còn tư liệu? Nếu đầy đủ, 

đây sẽ được xem làm bản dịch đầu tiên bộ Y tông tâm lĩnh. 

Y gia tâm lĩnh – Các chứng tạp bệnh và thương hàn, Soạn giả Lê Hữu Trác, dịch 

giả Nguyễn Di Luân (Thiên Lý), Nam Thiên Thư Cục ấn bản, 1943. 

Sách lược dịch về những tạp bệnh và chứng thương hàn trong trước tác của Lãn Ông. 

Đây cũng chính là tinh thần Nam dược, giá trị đặc biệt của Y tôn tâm lĩnh. Phần này là tập 

Ngoại cảm thông trị của Lê Hữu Trác, được dịch thuật đầy đủ. Tập Ngoại cảm thông trị 

bàn về nước Nam ta không có bệnh thương hàn, mắc bệnh ngoại tà, đều là bệnh cảm mạo, 

tác giả không theo hình chứng lục kinh của Thương hàn luận nhưng Lãn Ông đã sáng chế 

ra 3 phương giải Biểu, 6 phương hòa Lý để chữa tất cả các bệnh ngoại cảm. 

Sách gồm 88 trang, là một đóng góp lớn của Nguyễn Di Luân đã bắt được một trong 
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những điểm sáng của Y tôn tâm lĩnh chính là ở những chứng bệnh ngoại cảm nảy sinh từ 

căn nguyên thời tiết và cơ địa người Nam, không nhất thiết phải theo những phương thuốc 

Tàu, phù hợp với cây thuốc bản địa và dễ kiếm, vừa tiền với người bệnh. 

Tuệ Tĩnh và Lãn Ông – thuốc Nam chữa bệnh, Chủ biên: Phó Đức Chu; Ban 

phiên dịch: Hội Việt Nam y dược (Nghiêm Xuân Quảng); Dịch thuật và tăng bổ: Lê Mạnh 

Điềm, Nguyễn Mạnh Bổng, Nguyễn Duy Uông; Xuất bản và giữ bản quyền: Hội Việt Nam 

Y dược; 1940. 

Đây là một công trình lớn có tính lịch sử, được tấu thơ lên Hoàng Đế Bảo Đại ngự 

lãm, có thư trả lời ngày 13/10/1939 của Tổng lý Ngự tiền văn phòng Phạm Quỳnh – Thượng 

Thư Bộ Giáo Dục (ảnh 1a, 1b) và sự ủng hộ Thượng thư Bộ Hình Bùi Bằng Đoàn, thể hiện 

tính chính quy của công trình này ở tinh thần quốc gia, dù lúc bấy giờ, thực quyền không 

phải nằm ở tay nhà Nguyễn, nhưng dấu hành chính ấy vẫn thể hiện những nỗ lực về văn 

hóa dân tộc của một vài trí thức nhân sĩ, trong đó có Phạm Quỳnh và Hội Việt Nam y dược. 

Theo thông cáo của hội có 10 tập thuộc bộ này, đến nay cũng không rõ có xuất bản 

hết không vì tư liệu không đầy đủ, chỉ có quyển Chư trúng khoa – các khoa trúng tà, cảm 

vốn là yếu chỉ của Nam y. 

Thượng kinh ký sự, Nguyễn Di Luân dịch, Duy Minh Thư Xã ấn bản, 1945. 

So với bản dịch Nguyễn Trọng Thuật, đây là bản dịch đầy đủ hơn, không lượt ý và 

là bản dịch khá sớm; đánh giá tác phẩm không chỉ ở bình diện văn chương mà là tinh thần 

của một danh y. Sách 306 trang, dịch đầy đủ cả phần thơ trong truyện ký này. 

4. Một số vấn đề nhận định qua tư liệu 

Thông qua những tư liệu khảo cứu dịch thuật các sách liên quan Lê Hữu Trác, có 

thể nhận định như sau 

*Trào lưu chấn hưng y học 

Hầu như các sách này đều do các y gia soạn thảo, dịch thuật, ngoài mục đích đưa ra 

những phương thuốc chữa bệnh còn là mục đích chấn hưng y học, trong tình hình nghề y 

bấy giờ theo Hán học suy vi, lại theo Tây học mới nổi có nhiều lộn xộn, tình trạng lang băm 

lợi dụng nhiều. 

Phan Trần Trúc trong Hải Thượng Lãn Ông với nghề thuốc Việt Nam nêu rõ: 

“Nghiên cứu thân thế và sự nghiệp của Lãn Ông giữa lúc nghề thuốc Bắc Nam của chúng 



51  

ta đang cần chỉnh đốn lại, ông Lê Ngọc Vũ đã làm một việc rất hợp thời”. Mục đích chính 

là cần một ngọn hoa tiêu cho câu chuyện nghề thuốc Bắc Nam (Nam y) lúc đó chưa không 

chỉ là nhân ngày giỗ của Lãn Ông (Tựa – Phan Trần Trúc) 

Trong Nam Thiên y học - khảo cứu thuốc Bắc thuốc Nam Nguyễn Di Luân cũng nêu 

mục đích soạn sách thuốc: chấn hưng nghề thuốc, tránh việc học lóm, chép tàu, chữ Hán đã 

nhiều mai một nhiều người không còn biết chữ Hán (tr 4). Đến Y gia tâm lĩnh, dịch giả này 

cũng nhấn mạnh: chấn hưng nghề y, một nhu cầu thực tế nghề thuốc bấy giờ “ai không có 

nghề mới làm nghề thuốc, không có y lý”. 

Đặc biệt nhất là công trình Tuệ Tĩnh và Lãn Ông – thuốc Nam chữa bệnh.  Đây cũng 

là một công trình nhân dịp kỷ niệm 2 năm thành lập (10/12/1939 – đệ nhị chu niên) của Hội 

Việt Nam Y dược, còn gọi là Y miếu, nơi thờ cúng các y thánh. Đồng thời là công trình 

nhân chính phủ có nghị định lập ra ban khảo cứu thuốc Nam thuốc Bắc ở trường y học 

Đông Dương. 

Lời bạt hậu có ghi liên quan đến ba đạo nghị định của quan Toàn quyền Catroux ký 

ngày 24 Octobre 1939, Hội Việt Nam y dược có làm đơn xin hoãn và được trả lời ba đạo 

nghị định này để trị lang băm, còn nghề thuốc thì không ảnh hưởng, nên công trình này 

cũng nằm trong ý thức chính quy hóa về y dược, tiến đến chuẩn y sát hạch của chính phủ 

về nghề làm thuốc. 

Đặt trong bối cảnh Bắc kỳ bấy giờ, việc thành lập các hội đoàn và báo chí là những 

hoạt động nổi bật của trí thức Việt Nam. Hoạt động dịch thuật, báo chí từ sau 1930 gắn liền 

với khuynh hướng cổ xúy những giá trị dân tộc mà giới trí thức Việt Nam mong muốn 

thành một phong khí xã hội, như một thể hiện đặc thù của tinh thần yêu nước trong hoàn 

cảnh này. Đặc biệt sau 1940, với sự can dự của chính quyền Nhật, có tầng lớp có hy vọng 

vào Nhật – như một tinh thần đồng văn. 

*Vấn đề Nam dược trị Nam nhân 

Y tôn tâm lĩnh ngoài việc lược sao lại các sách vở về y thuật thì điểm sáng của nó là 

có những chương, bệnh đặc biệt thuộc về khoa ngoại cảm thì dùng phương pháp khác, thuộc 

về Nam dược, với tinh thần không lệ thuộc thuốc Tàu và nhìn ra gốc rễ của thời tiết trong 

việc phát sinh bệnh và chuẩn bệnh, vì thế khi soạn sách hoặc chọn chương để dịch các tài 

liệu trên chọn đúng những chương ấy, phù hợp với tính thực dụng của y học trị liệu. 
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“Vì người nào có hiểu thuốc một chút đều phải công nhận rằng Lãn Ông chữa bệnh 

và dạy người mình chữa bệnh theo khí hậu và cơ thể của bệnh nhân Việt Nam. Chính cụ đã 

tìm ra nhiều hoa cỏ trong xứ để ứng dụng vào thuốc Nam và bài bác rất nhiều phương thuốc 

Tàu mà Cụ cho là không hợp với cơ thể và khí hậu của người Việt Nam một chút nào cả” 

(Hải Thượng Lãn Ông với nghề thuốc, tr26) 

“Trời đất đã sinh ra giống người ở xứ (sách in là “sứ” - ở đây chỉnh lại) nào thì phải 

sinh ra các vị thuốc ở xứ ấy để cứu cho người ta khi có bệnh tật. Nước Nam ta cũng đủ các 

vị thuốc” (Nam thiên y lý – tr 16) 

Bài tựa của dịch giả trong Y gia tâm lĩnh nêu rõ tinh thần “Cụ học sách Tàu mà 

không chịu nô lệ sách Tàu, cụ đã nhân cái quy củ ấy, cái phương pháp ấy của Tàu rồi cụ 

mang nó ra mà biến thông cho hợp với thời đại, với thủy thổ, với bản tạng của người Nam 

ta” (Tựa – tr3); đặc biệt đóng góp ở bài Thương hàn chính là cảm hàn (lý do không có 

tuyết). Phần này chính là nhìn nhận ra điểm sáng của bộ sách Y tôn tâm lĩnh. 

Soạn thuốc thì chọn ra “bài thuốc hợp khi hậu phong thổ” “theo phong thổ lập luận” 

(Sách thuốc Hải Thượng Lãn Ông toàn thư – tr3) 

Vấn đề y lý và điều trị luôn được đặt ra, quan tâm – tránh trường hợp chỉ dùng bài 

thuốc lưu truyền không xem xét y lý như thời ấy, các soạn giả có tính thực dụng khi dùng 

phương thuốc không dịch hết, nhận định việc lược sao và các bài thuốc cũng như đóng góp 

của Lê Hữu Trác, phần lớn chọn dịch phần ngoại cảm và thương hàn. Điều này cũng phù 

hợp với nhận định sau: 

“Như trên đã trình bày, các sách y học Hán do Việt Nam in lại cũng như vậy và ngay 

cả những sách y học Hán của người Việt hiện còn rất ít nguyên bản được in từ thế kỷ 18 

trở về trước. Văn hóa xuất bản in ấn mà tiêu biểu là Trung Quốc từ sau thời cận thế cũng 

chỉ được thấy qua một bộ phận rất ít sách in của Việt Nam, các sách phần nhiều được làm 

ra, truyền đi bằng hình thức không phải chép lại nguyên si mà chỉ lược sao. Vì thế, không 

có nhiều tư liệu văn hiến cho thấy tính hệ thống của truyền thống y học Việt Nam. Sách 

duy nhất được coi là tốt nhất, thuộc y học toàn thư là cuốn [Hải thượng Lãn Ông] Y tông 

tâm lĩnh 〔海上懶翁〕醫宗心領 của Lê Hữu Trác (biệt hiệu là Hải Thượng Lãn Ông, 1720-

1791), 65 (hoặc 66) quyển. Đây được coi là bộ tập đại thành về Nam y dược học hóa của 

Việt Nam. Lãn Ông được coi là thày thuốc tên tuổi nhất trong lịch sử Việt Nam, hiện vẫn 
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còn ngôi miếu mang tên ông. 

  Sách Y tông tâm lĩnh có Lời tựa 

khác với niên đại mà Lãn Ông trước 

thuật qua từng giai đoạn. Bản in hiện 

còn là các bản in được chia ra nhiều 

giai đoạn được san khắc dần dần. 

Bản này đã được biên soạn từ năm 

1770 đến năm 1780, và được in từ 

năm 1880 đến 1885 theo nguyên cảo 

của tác giả. Nội dung chủ yếu được 

trích dẫn từ các sách y học Hán của 

Trung Quốc nhưng cũng có không ít 

đoạn văn là do tự bản thân Lãn Ông 

viết. Các sách y học được trích dẫn bao gồm cả tên tác giả cũng được được ghi rõ 

trong Phàm lệ của từng quyển và trong chính văn. Chúng tôi bổ sung thêm một số 

sách dưới đây: 

Tố vấn素問 do Vương Thái Phác 王太僕 chú; Thương hàn - Kim quỹ 傷寒・金匱 

của Trọng Cảnh仲景; Bệnh nguyên 病源 của Sào Thị 巢氏; Đông Viên thập thư 東垣十

書 của Đông Viên-Đan Khê 東垣・丹溪; Giản dịch (phương)簡易（方), Y học nhập môn

醫學入門; Cổ kim y giám古今醫鑑; Thọ thế bảo nguyên 壽世保元; Tiết thị y án 薛氏醫

案; Y quán醫貫; Cẩm nang (bí lục)錦囊（秘錄); Cảnh nhạc toàn thư 景岳全書; (Chứng 

trị) chuẩn thằng (證治）準縄); (Lý) sĩ tài (y thư)(李）士材（醫書); Di sinh (vi luận )頤

生（微論）; Cứu thiên tỏa ngôn 救偏瑣言; Vạn thị gia tàng萬氏家藏; Phụ nhân lương 

phương婦人良方; Tế âm cương mục 濟陰綱目; Sản bảo産寶, Bảo sản (cơ yếu)保産（機

要） của Đông Viên-Đan Khê; Tiểu nhi dược chứng trị quyết 小兒藥證直訣 của Tiền 

Trọng Dương 錢仲陽; Bảo xích toàn thư 保赤全書; Đậu chẩn tâm pháp 痘疹心法; Đậu 

chẩn tâm pháp 痘疹金鏡錄; Đậu chẩn kim kính lục 痘疹金鏡錄; Lôi công pháo cứu 

luận 雷公炮炙論; Bản thảo cương mục 本草綱目. 

Các sách trên đều là sách từ thời nhà Hán đến Trung kỳ thời nhà Thanh, đề cập hầu 

hết đến các lĩnh vực, nhưng chiếm đa số vẫn là các sách về Sản phụ nhân khoa, Tiểu nhi 
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khoa và các sách Bản thảo; trừ các loại Bản thảo, rất ít các sách y học cơ sở , nhiều nhất là 

các sách y học toàn thư từ Trung kỳ thời Minh đến Tiền kỳ thời nhà Thanh. Có thể thấy 

việc trích dẫn chủ yếu từ sách Y học nhập môn 醫學入門. Trong quyển 14 Ngoại cảm thông 

trị tập 外感通治集 có ghi việc ông phải học 5 năm sách Y học nhập môn. Tiếp đó là các 

đoạn văn được trích dẫn từ các sách y học được nêu nhiều nhất là Cảnh nhạc toàn thư 景

岳全書 của Trương Giới Tân張介賓, 64 quyển (1624-1640). 

Trong chính văn có các câu chữ đề cao tính dân tộc như là "Nam dược" hay "kinh 

nghiệm", và cũng có đoạn ghi chép là ở Việt Nam do không có bệnh thương hàn nên không 

thể có việc trị liệu đổ nhiều mồ hôi bằng ma hoàng - quế chi. (Mayanagi Makoto, thư tịch 

y học cổ các nước khu vực đồng văn,Tạp chí Hán Nôm, Số 6(97) 2009; Tr.10-29) 

Đây cũng không phải hiện tượng dị biệt, mà nó xuất hiện trong  Khải địch tập 啓迪

集 Nhật bản, Đông y bảo giám 東醫寶鑑 Hàn Quốc, do vấn đề in ấn Việt Nam việc lược 

sao phù hợp hơn, đồng thời qua đó Lê Hữu Trác cũng chỉnh lý, dược hóa một số phương 

thuốc phù hợp với phương Nam. Các dịch thuật giai đoạn trước 1945 này dùng để chữa 

bệnh, tính thực dụng nhằm bán sách, tiền giấy mắc hơn rất nhiều từ 1940... nên chọn dịch 

những phần thiên về ngoại cảm, thương hàn, các khoa trúng... và các phần y lý sao cho phù 

hợp nhất với nhu cầu lúc ấy để có thể sử dụng trong việc phát dương dân tộc và trị liệu 

bệnh. 

*Năm sinh Lê Hữu Trác 

Hiện nay có hai luồng ý kiến chính sinh 1720 và 1725 và một số năm sinh khác, 

không thống nhất 

Liên quan đến năm 1720 cần xác định văn bản nào sớm nhất đã chép như vậy, tư 

liệu gia phả không chép 1720. Các bộ sách: Tuệ Tĩnh và Lãn Ông thuốc Nam chữa bệnh  

(1940); Sách thuốc Hải Thương Lãn Ông toàn thư (1943); Thượng kinh ký sự  Nguyễn Di 

Luân dịch (1945), Y tôn tâm lĩnh  Đình Thụ Hoàng Văn Hòe dịch (1971) không đề cập cụ 

thể ngày sinh. 

Năm 1971, một bài báo Relation d'un voyage à la capitale  do Nguyễn Trần Huân 

đăng ở Annuaires de l'École pratique des hautes études  Année 1971 (Tr 895-902) ghi cụ 

thể là 12 tháng 11 năm 1720 theo tài liệu tiểu sử được công bố bởi Albert Sallet, Pierre 
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Huard và Maurice Durand trong thời Pháp thuộc, cách ghi đó ngoài việc không rõ chính 

xác thế nào còn gây hiểu nhầm đó là ngày Tây lịch. Năm 1972 Nguyễn Trần Huân dịch 

Thượng kinh ký sự sang tiếng Pháp, nhà xuất bản Ecole française d'Extreme-Orient  (ảnh 

2a, 2b). 

Năm 1995, 2008 (tái bản), Nhà xuất bản Y học hiệu đính và in lại Bộ sách dịch ở 

miền Bắc trước 1970, không rõ người dịch, trong lời nhà xuất bản có ghi ông sinh 12/11 

năm Canh Tý (tức 1720). 

Từ điển Larousse về y khoa (từ điển Larousse là một trong những tập đại thành từ 

điển lớn nhất được sử dụng rộng khắp) 1999 đã ghi nhận mục Hải Thượng Lãn Ông: “Hai-

Thuong Lan-Ong médecin thérapeute vietnamien (1720-1785)” – lại ghi năm 1720” 

(Michel Dupont, Dictionnaire historique des médecins dans et hors de la médecine, Paris, 

1999, tr 309).  

Một số cho là năm khác, không gặp phổ biến như: 

Nguyễn Trọng Thuật (bản dịch Thượng kinh ký sự - 1924) cho là sinh 1721, thọ 70 

tuổi hơn, chưa tường ngày mất. 

Hải Thượng Lãn Ông với nghề làm thuốc Việt Nam (1944) Lê Ngọc Vũ lại ghi ông 

mất 15 tháng Giêng 1792, sinh 1729 (tr.66) e là có sự nhầm lẫn về cả năm sinh và năm mất 

vì đây là cuộc nói chuyện, không có tính khảo cứu cao, văn phong của tác phẩm cũng thể 

hiện tính bình dân hơn là học thuật. 

Về năm sinh 1724, Nguyễn Di Luân trong Y gia tâm lĩnh (1943) chép ông sinh  giờ 

Dần ngày 12 tháng 11 năm Giáp Thìn (Bảo Thái thứ 5) nhưng lại tính nhầm là 1925. (Tức 

là 27/12/1724 Tây lịch). Cả năm Giáp Thìn và Bảo Thái thứ 5 đều là 1924. Điều này phù 

hợp với gia phả đã chép và theo nghiên cứu của Trần Văn Giáp trong “Tìm hiểu kho sách 

Hán Nôm – nguồn tư liệu văn học và sử học Việt Nam” (t1). Thư tịch về Văn xá Lê tộc thế 

phả, soạn thời Lê nhưng bản gia phả này chép lại thời Minh Mạng, có ghi ngày giờ sinh và 

năm đậu Nho sinh của Lê Hữu Trác là năm Quý Hợi (1743) (tr 315, 316, 428). Theo gia 

phả, đại diện dòng họ Lê, ông Lê Hữu Châu cũng đã nêu rõ là giờ Dần, ngày 12 tháng 11 

năm Giáp Thìn (Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác sinh năm nào ?,Xưa & Nay Số 269, 

10/2006). Như vậy những cứ liệu này bổ sung thêm về ngày tháng năm sinh của Lê Hữu 

Trác về 1724. 
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Gia phả và một bộ sách nghiêm túc khá sớm như  Y gia tâm lĩnh 1943 là một cứ liệu 

rất tốt để có thể thiên về cho rằng ông Lê Hữu Trác sinh năm 1724, nên có một đính chính 

rõ ràng mạnh mẽ hơn tránh các từ điển như Larousse hay những công trình dịch thuật Pháp 

ngữ có độ lan tỏa lớn chỉ ghi nhận năm sinh 1720. 

Kết luận: Trong điều kiện tư liệu ngày càng hoàn thiện hơn, việc xác định thân thế 

và sự nghiệp của Hải Thượng Lãn Ông ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Những tư liệu trên 

đây tuy chưa đầy đủ, nhưng phần nào cũng cho thấy giai đoạn tiếp nhận quan trọng của các 

nhà danh y Bắc Kỳ giai đoạn trước 1945, họ học hỏi, cổ xúy tinh thần dân tộc và đồng điệu 

cùng với tinh thần ấy của Lê Hữu Trác trong Y tôn tâm lĩnh. Những nỗ lực dịch thuật và 

quan niệm dịch thuật, khảo cứu có khác ngày nay nhưng đó là những tư liệu có tính lịch sử 

và cần kế thừa trong nghiên cứu về Lê Hữu Trác cũng như nghiên cứu về văn hóa giai đoạn 

1940 – 1945. 
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CÁI TÔI ƯU THỜI MẪN THẾ, ĐẦY NHÂN ÁI VÀ CAO THƯỢNG 

CỦA LÊ HỮU TRÁC TRONG THƯỢNG KINH KÝ SỰ 

                                                     Nguyễn Duy Cần 

                                                    (Trường THPT Lê Hữu Trác) 

1. Đặt vấn đề 

Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác là bậc Đại danh y đã đóng góp rất lớn cho nền 

Y học dân tộc. Dù trải qua hàng trăm năm nhưng bộ sách Hải Thượng Y Tông tâm lĩnh vẫn 

vẹn nguyên giá trị và có tính ứng dụng. Sống giữa xã hội buổi loạn lạc nhưng Hải Thượng 

Lãn Ông vẫn nỗi lên như một ngôi sao sáng, một nhân cách cao thượng cùng với phương 

pháp tư duy tiến bộ cũng như thái độ khoa học chân chính, trong quá trình làm thuốc, bốc 

thuốc cứu nhân độ thế Lê Hữu Trác còn viết văn, làm thơ và thơ văn của cụ có những tác 

phẩm hết sức có giá trị. Tác phẩm Thượng kinh ký sự là đỉnh cao của nghệ thuật tự sự, một 

sự quan sát tinh tế với hiện thực chốn triều cung mục ruỗng một thời của Vua Lê - Chúa 

Trịnh, mặt khác nó còn thể hiện một nhân cách cao thượng, một trí tuệ, tài năng xuất chúng 

đã nâng tầm tư tưởng, vượt khỏi những hạn chế của thời đại để khẳng định cái tôi đầy bản 

ngã của một người thầy thuốc, một nhà văn… 

2. Lê Hữu Trác - danh nhân mẫn cảm với thời cuộc 

Lê Hữu Trác (1724 - 1791) xuất thân trong gia đình quý tộc, văn võ song toàn. Ông 

sống cả tuổi thơ ở quê Liêu Xá, sau đó theo cha ra kinh đô Thăng Long và được dạy dỗ, ăn 

học chu đáo. Với tố chất thông minh và tài làm thơ, cậu Chiêu Bảy nổi tiếng khắp kinh đô, 

được bạn bè quý mến. Vốn là con nhà dòng dõi trâm anh, cha ông, anh em đều tiến thân 

theo con đường khoa cử nên ông cũng sớm hình thành cho mình con đường lập thân theo 

nghiệp cha ông. Năm hai mươi tuổi cha mất, Lê Hữu Trác thôi học về nhà cự tang, sau đó 

ông tiếp tục đi thi mặc dù kết quả không cao. Khi làm quan dưới thời chúa Trịnh, ông sớm 

nhận thấy những tồn tại của chính quyền thối nát, vua tôi nhu nhược, đớn hèn, cương thường 

lỏng lẻo. Vào năm 1746, nhân lúc người thân mất, ông vịn cớ để từ quan, về ở ẩn và nghiên 

cứu Y thuật, bốc thuốc chữa bệnh cứu người. 

Có thể nói con đường sự nghiệp của Lê Hữu Trác là một con đường riêng, khác với 

con đường hành đạo, lập công danh của đa số các trí thức nho sĩ phong kiến đương thời, 

vứt bỏ công danh, lui về ở ẩn ở quê mẹ và gắn mình với nghề làm thuốc chữa bệnh cho dân, 
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đem trí tuệ và nhiệt tâm để soạn bộ sách Y tông tâm lĩnh hầu lưu lại cho hậu thế. Cụ tự đặt 

hiệu cho mình là Lãn Ông (ông già lười) tức ý nói lười, chán công danh, tự giải thoát mình 

khỏi danh lợi, lánh xa nơi quyền thế. Ông học thuốc với mong muốn chữa bệnh cứu người. 

Việc Lê Hữu Trác từ quan về quê và theo đuổi nghề Y là sự thể hiện tinh tế nhất cái tôi của 

một con người mẫn cảm với thời cuộc. Bởi lẽ, xã hội Việt Nam nửa sau thế kỷ XVIII đến 

đầu thế kỷ XIX (1802) là một thời kỳ đại loạn trong lịch sử xã hội phong kiến Việt Nam 

với nhiều biến cố dữ dội. Đất nước bị chia cắt thành hai đàng, đằng Trong do chúa Nguyễn 

cai quản, còn ở đằng Ngoài do chúa Trịnh cai quản. 

Rời chốn quan trường đầy biến loạn, năm 1760 Lê Hữu Trác mở lớp, thu thập học 

trò để dạy nghề thuốc và giao lưu rộng rãi, trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp (có 

cả y gia nước ngoài). Sau nhiều năm lao động nghiên cứu miệt mài, đúc rút kinh nghiệm 

thực tiễn, ông đã soạn thành công bộ sách với nhan đề Hải thượng y tông tâm lĩnh gồm 28 

tập, 66 quyển. Với trước tác này, Lê Hữu Trác đã thực hiện được hoài bão của mình “dựng 

lên một lá cờ trong y giới”. Lê Hữu Trác đã từ bỏ chỗ đứng trong hàng ngũ “danh gia vọng 

tộc” để tìm đường tích cực vì nhân dân. Ông xứng đáng là ông tổ của nền Y học nước nhà 

với một nhân cách trong sạch, cao quý. Ngoài ra Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác còn là 

một nhà thơ, nhà văn xuất sắc của nền văn học trung đại Việt Nam. 

Ở Thượng kinh ký sự, các sự kiện xảy ra trong suốt gần mười tháng trời chỉ là cái cớ 

để Lê Hữu Trác bộc lộ tâm trạng của mình với thời cuộc: “Thầm nghĩ đã ba mươi năm nay, 

mình xem cái trò danh lợi như ngọn nước chảy xuôi; chỉ lo vui chơi nơi rừng, suối, tự do 

thế là đắc sách! Ai ngờ lòng mình đã không màng danh lợi, mà cái thân lại mắc vào chốn 

lợi danh. Sau bao ngày mòn mỏi chờ đợi, tác giả được trở về với “núi cũ trăng xưa”, và khi 

nghe tin cả nhà quan Chánh đường bị kiêu binh hại đã cất lời than: “Than ôi! Giàu sang 

như đám mây bay! Đền vũ tạ, thú ca lâu phút chốc thành nơi hoang phế”. 

Con người của Lê Hữu Trác luôn mang tâm trạng nên Thượng kinh ký sự cũng mang 

trong mình những câu văn tràn đầy cảm xúc. Đứng trước một sự việc gì, tác giả cũng có 

những đánh giá khách quan, bộc lộ trực tiếp cảm xúc, thái độ. Ở Thượng kinh ký sự, chúng 

ta thường bắt gặp những lời giãi bày của Lê Hữu Trác, những suy tư về thời cuộc. Ở đó, cái 

tôi của tác giả bộc lộ rất rõ. Ngay đầu thiên ký sự, Lê Hữu Trác đã giãi bày lòng mình: “Cây 

kia có hoa nên bị người ta hái, người ta có cái hư danh nên phải luỵ về chữ danh. Ví bằng 

trốn cái danh đi có thú hơn không?”. Mang trong mình dòng máu quý tộc đáng lẽ ông phải 
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tiếp tục nối nghiệp cha ông tiến thân theo con đường khoa cử để ra làm quan giúp dân giúp 

nước nhưng cái tuổi thanh niên đầy nhiệt huyết cậu Chiêu Bảy đã từ bỏ con đường khoa cử 

theo nghiệp binh đao. Lê Hữu Trác lại vứt bỏ giáo gươm để theo học nghề thuốc. Thế kỷ 

XVIII là thời kì “sóng gió”, “loạn lạc”, Lê Hữu Trác đã nhận ra cái “bả công danh” không 

phải con đường lý tưởng của mình. Tuy về ở ẩn nhưng Lê Hữu Trác vẫn say mê nghiên cứu 

Y thuật chữa bệnh cứu người. Với cụ Lãn Ông ở ẩn là quay về gắn bó với thiên nhiên thuần 

phác, xa lánh danh lợi nhưng không từ chối trách nhiệm mà cuộc đời đòi hỏi, không đoạn 

tuyệt với thế sự mà dày công để xây đời ngày càng hạnh phúc và tốt đẹp hơn… 

2. Lê Hữu Trác, cái tôi khiêm nhường và tấm lòng cao quý 

Năm 1781, chúa Trịnh Sâm có chỉ triệu ông về kinh đô chữa bệnh cho thế tử Trịnh 

Cán. Ông rời quê mẹ Hương Sơn ngày 12 tháng giêng năm Nhâm Dần (1782) cho đến lúc 

xong việc trở về quê nhà ngày 2 tháng 11, tất cả được 9 tháng 20 ngày. Nhân chuyến lên 

kinh này, thầy thuốc kiêm nhà văn Lê Hữu Trác đã để lại cho hậu thế kiệt tác Thượng  kinh 

ký sự vào tháng 11 năm Quý Mão (1783). Ở phần cuối tác phẩm, nhà văn cũng nói rõ ý 

định của mình: “nhân khi nhàn rỗi, uống rượu, gảy đàn chép lại đầu đuôi việc cũ để ghi nhớ 

lại. Khiến con cháu ở đời biết tuỳ duyên thủ phận, biết tri túc tri chỉ, lấy việc “không tham” 

làm vinh, xem đó làm gương”. Nhưng ở tập ký sự này, ngoài mục đích “giáo huấn”, “nêu 

gương”, nó còn có giá trị về mặt lịch sử, văn học, nghệ thuật. 

Thượng kinh ký sự vốn là ghi chép một chuyến về kinh thành Thăng Long chữa bệnh 

cho Trịnh Cán nhưng tác giả đi với tâm thế thưởng ngoạn. Chính vì vậy những sự việc mà 

Lê Hữu Trác ghi chép lại về cảnh đối nghịch bên trong phủ chúa càng trở nên khách quan 

hơn. Chủ thể “tôi” vừa đóng vai trò người dẫn truyện, nhưng lại vừa khéo léo bày tỏ những 

đánh giá xung quanh sự kiện đã và đang diễn ra. Với vẻ ngoài là một ẩn sĩ song con người 

thực của Lê Hữu Trác thì lại hiện lên không hể đơn giản, cái tôi của nhà văn luôn tồn tại 

hai trạng thái khác biệt, vừa tự tin, vừa hoài nghi, vừa rất mực ý thức về dòng dõi, tài năng 

của mình vừa như gián cách nhún nhường.  

Trong Thượng kinh ký sự, Lê Hữu Trác thường dùng lối nói khiêm xưng “tôi là kẻ 

hèn mọn nơi quê mùa”, “kẻ hèn mọn nơi thảo dã”, “tai điếc mắt hoa, dám đâu cầu mong 

tiến thủ”, “chớ như tôi nay học cạn tài hèn, vô dụng với đời, may có được chút nghề mọn 

để kiếm ăn, không ngờ bỗng chốc đến nông nỗi này”…. Xuất thân cao quý nhưng lại tự 
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nhận là kẻ hèn mọn, tài năng xuất chúng nhưng lại tự nhận mình là kẻ quê mùa. Sự khiêm 

tốn đó không làm giảm bớt đi danh tiếng và tài năng của ông, thậm chí nó còn làm nổi bật 

cốt cách cao quý của một con người sống giữa cái “vạn đại” của nhân dân. 

Đến kinh thành, vào trong phủ chúa chứng kiến cảnh giàu sang nơi đây nhưng ông 

không bị ánh hào quang của sự giàu sang đó làm lu mờ lí tưởng. Cuối tác phẩm, chúa cha chết 

vì ăn chơi đến kiệt sức, chúa con chết vì mắc một trong tứ chứng nan y. Và cái tin cả nhà quan 

Chánh đường bị kiêu binh giết hại. Ngẫm lại mọi việc Lê Hữu Trác đã rút ra một triết lí: “Than 

ôi! Giàu sang như đám mây bay! Đền vũ tạ, thú ca lâu phút chốc thành nơi hoang phế”. 

Là danh y, Lê Hữu Trác cũng mang trong mình dòng máu văn chương nghệ thuật, 

không phải ngẫu nhiên Thượng kinh ký sự ra đời chỉ thông qua một cuộc du ký mà đó là sự 

chắt lọc tinh hoa của một con người tài năng được tích tụ qua bao năm tháng dùi mài kinh 

sử, lăn lộn với cuộc đời để giúp người giúp đời và phản ánh cuộc đời.  

3. Một cư sĩ nặng lòng với quên hương và nghĩa tình sâu nặng với người thân, bạn 

bè 

Với Lê Hữu Trác, Quê hương luôn hiện lên với tình yêu vô tận. Tất cả được thể hiện 

qua Thượng kinh ký sự. Quê hương là nơi có gia đình, người thân, gắn với những kỉ niệm 

mà ai đi xa cũng đều nhớ. Lê Hữu Trác cũng vậy cả tuổi thơ của ông gắn với mảnh đất quê 

cha, lớn lên thì theo cha lên kinh học, sau đó vào sống ở quê mẹ Hà Tĩnh. Suốt mấy chục 

năm trời xa quê, lòng tác giả luôn hướng về nơi chôn rau cắt rốn của mình. Ông đã nhiều 

lần bày tỏ nguyện vọng đó với quan Chánh Đường qua những bài thơ. Lần này, Lê Hữu 

Trác đến dinh quan Chánh đường xin phép về thăm lại cố hương với thái độ cương quyết, 

khẩn khoản: “Tôi xa quê hương, xa mồ mả cha ông đã hai mươi năm nay, vì nghèo khó tôi 

không làm sao về nhà thăm viếng. Nay đội ơn được triệu về kinh, đã được hơn nửa năm, 

nhưng vẫn chưa được về. Làm con như vậy thực không đành tâm”. Cuối cùng, ông được 

quan Chánh đường cho phép về thăm quê mà tâm trạng “mừng khôn xiết”. Cái tình của ông 

với quê cũ thật sâu đậm!. 

Trở về thăm lại cố hương, Lê Hữu Trác không khỏi bồi hồi, xúc động. Cứ đi được 

một dặm, ông lại cho tuỳ tùng dừng lại, chống gậy dạo chơi xem cảnh cũ, vui ngắm phong 

cảnh. Nhìn ngắm lại cảnh xưa trong lòng Lê Hữu Trác cảm xúc trào dâng. Và người thân 

đầu tiên tác giả được gặp lại là bà chị dâu trưởng, nay đã ngoài bảy mươi tuổi, tóc bạc như 

tơ nhưng vẫn còn nhanh nhẹn khoẻ mạnh, bà thấy ông thì: “mừng mừng tủi tủi, sụt sùi nói 
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chuyện” khiến lòng tác giả cũng xót xa.  

Sau nhiều năm xa cách, trở về quê hương, Lê Hữu Trác vẫn được đón nhận những 

tình cảm chân thành của tình quê, tình người nơi quê cha đất tổ. Nên khi “có người phải nói 

đến tên cúng cơm của cha ông, nói đến họ hàng thân thuộc như thế nào” thì ông đã “oà lên 

khóc”. Tác giả Thượng kinh ký sự vẫn khiêm nhường tự nhận mình là người “vô tình” khi 

họ hàng đông đủ mà không biết tên ai. Ông đi ra vườn ngắm lại từng “di tích ngày xưa”, 

bồi hồi nhìn lại “một cái cây lớn” nơi đây từng là phòng ngủ của người cha đã quá cố. Cảnh 

vật gắn với những kỉ niệm ngày thơ bé như đang hiện lên trước mắt tác giả. Lê Hữu Trác 

ngắm kĩ từng viên gạch, tìm lại từng nơi ăn chốn ở…  

Tình cảm của Lê Hữu Trác đối với quê hương trong Thượng kinh ký sự khiến người 

đọc cảm động, thấm thía. Tấm lòng của ông đối với quê, với người thân xuất phát từ sự 

chân thành, sâu sắc. Bởi thế nó có sức mạnh lan toả lòng người. Những ngày được trở về 

thăm quê cha đất tổ, tác giả thực sự được sống giữa tình thân anh em ruột thịt, tình làng 

nghĩa xóm, với những kỉ niệm tuổi thơ. Những cuộc trò chuyện, uống rượu đến đêm khuya 

mới từ giã về nhà. 

Trong chuyến lên kinh  thành, Lê Hữu Trác tình cờ gặp lại người xưa, một mối tình 

day dứt suốt mấy chục năm ròng. Sự ân hận, mong được tạ lỗi với bà, ông mong bà về cùng 

để được “nuôi dưỡng bà cho trọn tuổi trời”. Vì bà đã đi tu nên sẽ để “cung phụng đèn 

nhang” ở một ngôi chùa trong vườn nhà do anh ông dựng, đó là một nơi thanh u tĩnh mịch. 

Nhưng bà đã từ chối: “cảm ơn cụ có lòng tốt. Tôi không gặp được chồng, phải cô độc, khổ 

sở như thế này cũng là bởi cái số mệnh của tôi, chứ có dám trách ai đâu? ... nhưng tấm lòng 

của người đã hiểu cho như thế, cũng là đủ an ủi cái cảnh lênh đênh cô độc của tôi rồi”. Cảm 

động, day dứt trước tình cảm của người xưa “Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng”, ông đã làm 

một bài thơ để tỏ nỗi lòng của mình:  

Lầm người, sự bởi vô tâm 

Nhìn nhau, nay những luống thầm thở than! 

Một cười, giọt lệ chứa chan, 

Mắt trông, xuân hết hoa tàn thương thay. 

Anh em kết nghĩa kiếp này; 

Kiếp sau cầm sắt bén dây hoạ là. 

Trót vì người phụ lòng ta, 
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Ôi thôi, đành vậy, biết là làm sao? 

Trong tình yêu nam nữ có biết bao chuyện tình ngang trái làm tình duyên lỡ dở 

nhưng để có một tấm lòng, một mối tình đẹp, nhân ái như mối tình của Lê Hữu Trác thì quả 

là hiếm vì thế mà mối tình này được coi là mối tình đẹp và bài thơ viết về mối tình này của 

ông cũng được xem là hay nhất trong thơ cổ Việt Nam từ thế kỉ XI đến giữa thế kỉ XVIII. 

Với bạn bè, Lê Hữu Trác là một người rất trọng tình nghĩa. Một ông quan nhỏ người 

cùng quê đến từ biệt để về Hương Sơn, có hỏi vay tiền, ông sẵn lòng giúp đỡ. Lê Hữu Trác 

có một người bạn thân từ thuở nhỏ sau “ba mươi năm chưa một lần gặp mặt”... Một tình 

bạn cao đẹp, mỗi nhà nho có chí hướng lập thân khác nhau nhưng vẫn thân thiết, gần gũi, 

họ dành cho nhau những tình cảm chân thành đáng quý. Sau ba mươi năm tình cảm ấy vẫn 

không hề thay đổi. 

4. Thái độ ân cần và tấm lòng cao thượng với người bệnh 

Lê Hữu Trác luôn muốn sống “đoạn tuyệt” với con đường công danh. Những ngày 

tháng ở kinh thành, ông tìm mọi cách để được trở về nhưng vẫn làm tròn bổn phận của 

người thầy thuốc vừa có tài vừa có tâm. Vào phủ chúa được bắt mạch, kê đơn thuốc cho 

thế tử Trịnh Cán, Lê Hữu Trác không khỏi mâu thuẫn "mình làm có kết quả ngay thì sẽ bị 

lợi danh nó ràng buộc không làm sao về núi được”. Lương tâm của người thầy thuốc, danh 

dự dòng tộc nhiều đời chịu ơn của chúa khiến ông thôi ý định chữa bệnh cầm chừng đó. 

Nhìn Thế tử Trịnh Cán ốm yếu, quặt quẹo, tác giả không khỏi động lòng thương 

cảm. Với Thế tử, Lãn Ông không chỉ có tình thương của người thầy thuốc  mà còn có tình 

thương giữa đồng loại. Ông cũng rất bức xúc với các vị ngự y trong cung và thương cho 

Thế tử: “Thế tử thật là người trời, gan vàng dạ sắt: một năm nay không biết uống bao nhiêu 

là thứ thuốc mà thần sắc vẫn như thường. Nếu là con nhà thường dân thì không thọ được 

một ngày”. 

Thời gian ở kinh thành, danh tiếng Hương Sơn ẩn giả đã bay khắp mọi nơi. Ngoài 

việc đón tiếp bạn bè thường xuyên đến thăm hỏi, ông còn phải làm việc vì “từ các quan 

trong kinh cho đến lính tráng, những người ngoài đường, nhiều người biết tiếng, kẻ đến xin 

đơn, người nhờ bắt mạch, rất ồn ào”. Lúc đầu, ông nghĩ chuyển ra ngoài dinh để bạn bè đến 

chơi cho tiện và muốn dựa vào nghề thuốc để kiếm tiền chi tiêu không phải nhờ vả. Nhưng 

“không ngờ, nay lại được nhiều gấp mấy lần” và tác giả không muốn bị phú quý, danh lợi 
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mê hoặc nên muốn chuyển chỗ trọ. Tài năng của Hải Thượng Lãn Ông không chỉ nổi trội 

trong phủ chúa, Ông còn “nức tiếng” bởi nhiều người đến xin thuốc, chữa bệnh và “hạng 

con các quan có danh tiếng, không ai là không quý mến cái phong thái cao thượng” của 

một vị ẩn sĩ.  

Dưới con mắt của cụ Hải thượng, cái xã hội của tầng lớp quý tộc nơi kinh thành chỉ 

là những con bệnh ốm yếu. Đối với người bệnh, ông đều ân cần và mang hết khả năng của 

mình ra chữa cho họ. Những người bệnh tìm đến với ông thuộc đủ mọi thành phần, tầng 

lớp nhưng Lãn Ông không bao giờ phân biệt mà tận tình cứu chữa. Cụ khẳng định các thầy 

thuốc ở kinh thành như một lũ gian manh, xảo trá “trị bệnh không nói phong hoả, thì nói 

thấp đàm, còn như nói hư phải bổ thì chỉ nói khí huyết qua loa mà thôi. Còn đến chân thuỷ, 

chân hoả, đến cái gốc của tính mệnh thì tuyệt nhiên không nói chút nào”, một xã hội từ vua 

quan đến quần thần như vậy thì tác giả không khỏi đau xót và lo sợ cho đất nước. 

Xuyên suốt tập ký sự, bên cạnh con người thi nhân, con người với những tình cảm 

phong phú, sâu sắc thì con người lương y đầy bản lĩnh, trách nhiệm và tình thương luôn 

hiện ra ở mỗi trang sách.  

Lê Hữu Trác là người đề cao đạo đức của người thầy thuốc trong y học “thầy thuốc 

thì phải lo đến tính mạng người ta. Sự khó nhọc trong việc làm là cái không thể từ chối được”. 

Vì thế, ông khinh thường và phê phán với thái độ mỉa mai đối với kẻ làm thuốc chẳng những 

bất tài mà còn hám lợi danh phú quý, coi thường tính mạng con người: “Một là bọn Nho học 

ra làm thuốc, cầm quyển sách thuốc xem qua, từ đầu đến cuối không có chỗ nào mắc míu thì 

tưởng đâu không có gì khó cả. Hai là bọn chữ nghĩa nhấp nhem, có học thuốc cũng không 

khỏi mơ hồ. Chẳng khác gì giương không nổi cung thì cho là do cung cứng…”.  

5. Vài lời kết 

Thượng kinh ký sự nói riêng cũng như cuộc đời và sự nghiệp của Lê Hữu Trác nói 

chung vẫn luôn là mảnh đất để các nhà nghiên cứu đi sâu tìm hiểu. Sức hấp dẫn của tác 

phẩm không chỉ ở nội dung phản ánh mà còn ở hình thức biểu hiện, không chỉ dừng lại ở 

việc ghi chép mà luôn mang tính giáo huấn sâu sắc. Tác phẩm được viết cách đây hơn hai 

trăm năm nhưng đến bây giờ vẫn còn nguyên giá trị.  

Thượng kinh ký sự của Lê Hữu Trác đã đánh dấu mốc và bước ngoặt cho sự phát 

triển của thể loại ký trung đại. Yêu cầu của thời đại lúc này là muốn ghi lại người thực việc 

thực, các sự kiện của xã hội. Với dung lượng tác phẩm vừa đủ, Lê Hữu Trác đã đáp ứng 
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nhu cầu cấp thiết đó. Không chỉ ghi chép những điều tai nghe mắt thấy mà Thượng kinh ký 

sự trở thành tác phẩm ký nghệ thuật đích thực khi thể hiện được cái tôi của tác giả. Đó là 

cái tôi cá nhân của người cầm bút vượt lên “thoát khỏi” cái ta của cộng đồng. Tác giả không 

chỉ ghi chép lại sự việc mà còn thể hiện thái độ, tình cảm, cảm xúc của mình thông qua 

những sự vật, sự việc và con người. Với Lê Hữu Trác, tuy được người đời tôn xưng là một 

bậc đại danh nhân, nhưng ta vẫn thấy được nét khiêm nhường, tấm lòng cao thượng, bao 

dung, nghĩa tình, luôn trăn trở với đời, với quê hương đất nước trong thời loạn lạc ly tán. 

Đất và người Hà Tĩnh đã nuôi dưỡng, hình thành nên tài năng và nhân cách cao thượng 

trong ông, và ông cũng là người con của quê hương Hà Tĩnh kiệt xuất nhất, cùng hòa vào 

dòng sông lịch sử luôn cuồn cuộn chảy của dân tộc. 

Như vậy, Thượng kinh ký sự đã làm nổi bật lên hình tượng một vị lương y không chỉ 

tài giỏi mà còn đầy tinh thần trách nhiệm. Lê Hữu Trác nhiệt tình, say mê với công việc 

chữa bệnh cứu người, ông luôn đề cao lương tâm người thầy thuốc. Tác giả còn dấy lên sự 

thương cảm giữa con người với con người đối với những người bệnh. Ghi lại việc chữa 

bệnh, Lê Hữu Trác cũng phản ánh chân thực chân dung của những con người thuộc tầng 

lớp quý tộc ở kinh thành hiện ra chỉ là con bệnh. Ông cũng thể hiện thái độ đau xót của 

mình trước hiện thực được chứng kiến. Là một người thầy thuốc đồng thời cũng là một 

người thầy giáo, Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác luôn căn dặn với học trò như với chính 

mình về nhân cách của người thầy thuốc chân chính. Trước hết, ông đề cao tính y đức, sau 

là tuân thủ 8 chữ “Nhân - Minh - Đức - Trí - Lượng - Thành - Khiêm - Cần” (nhân ái - sáng 

suốt - đức độ - tốt bụng - chân thành - khiêm tốn - cần cù). Bên cạnh đó, đặc biệt tránh lười 

nhác, keo kiệt, vụ lợi, dối trá, ngu si, bất nhân, sân si, thất đức.  

Nhân cách và tấm lòng của Lê Hữu Trác sẽ luôn sáng mãi không chỉ đối với những 

người làm việc trong ngành y, không chỉ với quê hương Hà Tĩnh mà còn là mực thước 

muôn đời cho các thế hệ chúng ta hôm nay và mai sau./. 

 

Tài liệu tham khảo 
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LÊ HỮU TRÁC VÀ HẢI THƯỢNG Y TÔNG TÂM LĨNH 

TỪ ĐIỂM NHÌN THẾ KỶ XXI 

PGS.TS. Biện Minh Điền 

(Trường Đại học Vinh) 

 

1. Từ điểm nhìn của thế kỷ XXI (cụ thể lúc này là năm 2022) nhìn về quá khứ, đặc 

biệt với trường hợp Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724 - 1791), có mấy lợi thế. Thứ 

nhất, độ lùi thời gian đã có ngót 300 năm, nghĩa là cung độ thời gian đã quá đủ để cho hậu 

thế có thể “thắng lãm”, suy ngẫm, xác định một đỉnh cao từ phía chân trời xa. Đây cũng là 

quãng thời gian mà Thi hào Nguyễn Du từng ước tính (Bất tri tam bách dư niên hậu”...) để 

nhân loại có đủ điều kiện, dữ liệu, tọa độ cần thiết để có thể “thấy”, hiểu và chia sẻ với ông 

về những điều mà chính ông đã “trải qua”, “sở kiến”... Thứ hai, dữ kiện, dữ liệu về Hải 

Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, từ tiểu sử (ngày tháng năm sinh, năm mất) đến cuộc đời, 

hành trạng, sự nghiệp và trước tác,… đã được hậu thế sưu tầm, tập hợp, đến lúc này, về cơ 

bản là đầy đủ, xác đáng. Thứ ba, đây cũng là quãng thời gian đủ để hậu thế “kiểm nghiệm”, 

“kiểm định” những phát kiến, đóng góp của ông cho cuộc đời, cho nhân thế, đặc biệt cho 

khoa học Y học về cả Y đức, Y lý, Y thuật. Thứ tư, thế kỷ XXI (thời điểm hiện nay là 2022) 

hoàn toàn thuộc về một thời đại mà thế giới mang tính “phẳng”; tất cả mọi phương diện, 

phương tiện của đời sống nhân loại đã phát triển, đủ giúp cho việc đánh giá quá khứ (mà cụ 

thể ở đây là trường hợp Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác) theo các tiêu chí khoa học đáng 

tin cậy (ngay cả với các tiêu chí của UNESO về đánh giá tầm vóc và giá trị văn hóa của các 

danh nhân, di sản). 

Từ điểm nhìn của thế kỷ XXI qua những lăng kính, tọa độ trên, chúng ta có đủ cơ sở 

để xác định tầm vóc danh nhân và giá trị di sản của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Ông 

thực sự là một đại danh y, nhà văn độc đáo, nhà văn hóa lớn của Việt Nam. Sinh ra trong một 

gia đình và dòng họ cao khoa hiển hoạn (1), nhưng sau khi thi đậu tam trường, Lê Hữu Trác 

không đi thi nữa mà chuyển sang hướng khác, từng nghiên cứu binh thư, võ thuật, thậm chí 

là “cầm quân” (“lương tướng”) nhưng rồi tập trung theo con đường Lương y, và thực sự trở 

 
(1) Theo những khảo cứu mới đáng tin cậy, Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác sinh ngày 27.12.1724, trong một gia đình 

và dòng họ có nhiều người đỗ đạt cao, tại tại thôn Văn Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, tỉnh Hải Dương (nay 

là xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) nhưng phần lớn cuộc đời gắn bó với quê mẹ: thôn Bàu Thượng, xã Tĩnh 

Diệm, huyện Hương Sơn, phủ Đức Quang, trấn Nghệ An (nay là xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh). 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Li%C3%AAu_X%C3%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Y%C3%AAn_M%E1%BB%B9
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C6%B0ng_Y%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C6%B0%C6%A1ng_S%C6%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%E1%BB%87_An
https://vi.wikipedia.org/wiki/Quang_Di%E1%BB%87m
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C6%B0%C6%A1ng_S%C6%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_T%C4%A9nh
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thành bậc đại danh y. Con đường đến với nghề y và trở thành bậc đại danh y của Lê Hữu 

Trác dĩ nhiên không bằng phẳng, dễ dàng, và điều quan trọng là không phải ngẫu nhiên hay 

do thời thế tạo nên; cái chính là do sự lựa chọn dứt khoát xuất phát từ ý thức, bản lĩnh và 

quan niệm đúng đắn về nghề y của ông. Cũng từ đây, ông phải chuẩn bị các thứ vốn: vốn văn 

hóa, vốn sống và trải nghiệm, vốn tri thức về nhiều lĩnh vực khác nhau (“Nho, y, lý, số” - 

theo cách khái quát của người xưa) và triển khai thực thi tất cả các thứ vốn ấy vào hoạt động 

thực tiễn: chữa bệnh cứu người, làm thuốc, dạy học, soạn sách, “trước thư lập ngôn”,… Có 

thể xem Hải Thượng y tông tâm lĩnh là biểu hiện kết tinh các thành tựu và giá trị về nhiều 

lĩnh vực, phương diện mà Lê Hữu Trác gửi lại cho hậu thế. 

2. Lê Hữu Trác viết/ biên soạn Hải Thượng y tông tâm lĩnh trong khoảng 30 năm cuối 

đời (ông cho biết, tập đầu được hoàn thành năm Canh Dần thời Cảnh Hưng, tức năm 1770). 

Hải Thượng y tông tâm lĩnh gồm 28 tập/ 66 quyển, được coi là bộ “Bách khoa thư Y học” 

đầu tiên của Việt Nam. Xin được khái quát vắn tắt nội dung tinh thần của 66 quyển (Q) nhằm 

giúp cho việc hình dung cấu trúc tổng thể bộ sách một cách thuận lợi hơn(2).  

Q.1: Nội kinh yếu chỉ, trích những điểm thiết yếu của kinh điển Đông y.  

Q.2: Y gia quan miện, phân tích và tổng hợp lý luận cơ bản về âm dương, ngũ hành, 

tạng phủ, kinh lạc, khí huyết, chẩn đoán, mạch học, bệnh lý, trị pháp,...  

Q.3, 4, 5: Y hải cầu nguyên, tìm nguồn gốc sâu rộng của Y học,...  

Q. 6: Huyền tẫn phát vi, nói rõ bí ẩn của âm dương, thủy hỏa, cơ năng sinh lý, bệnh 

lý của chân thủy, chân hỏa, và phép chữa.  

Q.7: Khôn hóa thái chân, bàn về những điều trọng yếu của hậu thiên tỳ vị, cơ năng 

tiêu hóa, tác dụng của khí huyết, bệnh lý và phép chữa.  

Q.8: Đạo lưu dư vận, bàn thêm về Y lý (biện luận, bổ sung, bàn thêm những điểm Y lý 

chưa rõ hay còn thiếu ở các sách xưa).  

Q.10 và 11: Dược phẩm vậng yếu, bàn về dược phẩm, 150 vị thuốc Bắc, Nam phân 

loại theo Ngũ hành.  

Q.12 và 13: Lĩnh nam bản thảo (Q. thượng ghi 496 vị thuốc nam thừa kế từ Tuệ Tĩnh; 

Q. hạ chép 805 vị bổ sung về công dụng hoặc mới phát hiện thêm).  

 
(2). Xin xem chi tiết ở Hải Thượng y tông tâm lĩnh, Nxb Y học, 4 tập, 2005 (tái bản). 
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Q.14: Ngoại cảm thông trị, bàn về cách chữa các loại bệnh ngoại cảm.  

Q.15 đến 24: Bách bệnh cơ yếu, bàn sâu về từng loại bệnh (hiện sưu tầm được 10 Q; 

còn thiếu 8 Q).  

Q.25: Y trung quan kiện, tóm gọn những điều cần thiết chữa một số bệnh.  

Q.26 - 27: Phụ đạo sán nhiên, bàn cách chữa bệnh phụ khoa.  

Q.28: Tọa thảo lương mô, bàn về sản khoa, về các bệnh khi sinh đẻ.  

Q.29 đến 33: Ấu ấu tu trị, bàn về cách chữa bệnh trẻ em (Nhi khoa).  

Q. 34 đến 43: Mộng trung giác đậu, bàn cách chữa bệnh đậu mùa (10 quyển). 

Q.44: Ma chẩn chuẩn thằng, bàn cách chữa bệnh sởi.  

Q.45: Tâm đắc thần phương, ghi lại 170 bài thuốc chọn lọc hiệu nghiệm từ sách Cẩm 

nang của Phùng Triệu Trương.  

Q.46: Hiệu phỏng tân phương, những phương thuốc mới soạn (29 phương).  

Q.47, 48, 49: Bách gia trân tàng, ghi lại 644 phương thuốc kinh nghiệm thu lượm 

trong nhân dân và thừa kế của ông ngoại ông là Bùi Diệm Dăng.  

Q.50 - 57: Hành giản trân nhu, tập hợp 2254 bài thuốc chọn lọc từ các bản thảo đời 

trước như Nam được thần hiệu - Tuệ Tỉnh hay thu thập trong dân gian.  

Q.58: Y phương hải hội, tập hợp phương thuốc của các nhà, 200 “phương”.  

Q.59 - 60: Y dương án (17 bệnh án chữa khỏi) và Y âm án (12 bệnh tử vong). 

Q.61: Truyền tân bố chỉ (“Châu ngọc cách ngôn”), thâu tóm những điều cốt yếu nhất 

về quy tắc chẩn đoán, biện chứng, dùng thuốc trị bệnh.  

Q. 62 - 63: Vệ sinh yếu quyết, bàn về dưỡng sinh, vệ sinh phòng bệnh.  

Q.64: Bảo thai thần hiệu toàn thư (“Bảo thai chủng tử Quốc âm toản yếu”).  

Q.65: Nữ công thắng lãm (Ngắm xem tài nghệ của giới nữ) về việc thực hiện các món 

ẩm thực,...  

Q.66: Thượng kinh ký sự (Ký sự lên kinh đô).  

Nhìn bộ sách trong tính hệ thống chỉnh thể, không khó để thấy rằng Hải Thượng y 

tông tâm lĩnh không chỉ đề cập, bàn luận tới hầu hết các vấn đề của Y học/ Đông y mà còn 

đề cập tới những vấn đề khác. Những vấn đề của Y học/ Đông y đành rằng là nội dung chủ 

yếu của bộ sách, nhưng không phải không có quan hệ với các vấn đề và nội dung của nhiều 

lĩnh vực khác (nhân học, văn hóa, tư tưởng, văn học,...). Cả logic hình thức và logic nội tại 
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của của bộ sách qua 66 quyển cho thấy tính thống nhất của bộ sách và dụng ý của Lê Hữu 

Trác. Hải Thượng y tông tâm lĩnh là một di sản, một công trình mang tính tổng hợp, “nguyên 

hợp”, tính hệ thống chỉnh thể. Chính vì vậy, ngoài những thành tựu lâu nay trong tìm hiểu, 

nghiên cứu về Hải Thượng y tông tâm lĩnh theo hướng tách rời các bộ phận/ lĩnh vực, đã đến 

lúc, rất cần thiết nhìn bộ sách trong tính hệ thống chỉnh thể của nó. Có thể tiếp cận Hải 

Thượng y tông tâm lĩnh theo những hướng mới, đặc biệt là hướng từ góc nhìn nhân học và 

nhân học văn hóa,... Điều này sẽ giúp cho người nghiên cứu có thêm nhiều phát hiện khoa 

học sát đúng và toàn diện, đầy đủ hơn đối với Lê Hữu Trác & Hải Thượng y tông tâm lĩnh. 

 Căn cứ vào văn bản Hải Thượng y tông tâm lĩnh và nhìn nó trong mối liên hệ với con 

người, cuộc đời và hoạt động của tác giả, không khó để thấy rằng, nhiều tư cách (hay phương 

diện) của một nhân cách - trí tuệ - tâm hồn lớn hội tụ thật đẹp ở Hải Thượng Lãn Ông Lê 

Hữu Trác.  

3. Với tư cách là một người thầy thuốc, Lê Hữu Trác xứng danh là một lương y, hơn 

thế, đại danh y. Hiếm có trường hợp nào như Lê Hữu Trác, ông vừa là nhà lập thuyết (bao 

hàm cả Y đức, Y lý, Y thuật, Dược và Dưỡng sinh), vừa là nhà thực hành (trực tiếp sáng chế 

thuốc và trực tiếp chữa bệnh) đồng thời là người kiểm định cả phần lý thuyết và thực hành 

của mình. Hơn ai hết, ít nhất là trong thời đại ông, Lê Hữu Trác thấy trước những khả thi và 

bất khả thi, những thành công và thất bại của người thầy thuốc với các phương thuốc trong 

chữa bệnh cứu người; những “Y dương án” (các loại bệnh án có thể chữa được), “Y âm án” 

(những bệnh án khó hoặc không chữa được), trên cơ sở đó, tìm bài học kinh nghiệm và dự 

báo tương lai cho hậu thế ngành y tìm phương giải quyết. 

Tiếp nhận và đánh giá như thế nào về Lê Hữu Trác trong tư cách một người thầy 

thuốc ở các phương diện trên? Câu hỏi này từng đã được khá nhiều nhà nghiên cứu và thực 

hành y học tìm câu trả lời. Có thể kể đến một số công trình và bài viết tiêu biểu, trước hết 

là ở trong nước: “Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và bộ Hải Thượng y tông tâm lĩnh” 

(bài giới thiệu khái quát của BS. Phó Đức Thảo trong cuốn Hải Thượng y tông tâm lĩnh, 

Nxb Y học, 1997, tái bản: 2005; “Những bài học lớn của Hải Thượng Lãn Ông”, GS.BS. 

Hồ Đắc Di, Tạp chí Đông y số 110-111/ 1999); Tài danh Y học Việt Nam và Thế giới (Lê 

Gia Vinh, Nxb Thanh niên, Hà Nội, 2001); Thân thế và sự nghiệp y học của Hải Thượng 

Lãn Ông (Lê Trần Đức, Viện Nghiên cứu Đông y, Nxb Y học và Thể dục thể thao, Hà Nội, 
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1965); Kỷ yếu HTKH Kỷ niệm lần thứ 250 ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác 

(Nhiều tác giả, Nxb Y học, 1970); khoảng 40 bài báo nhỏ đăng chủ yếu trên 2 tờ tạp chí 

Đông y và Y học cổ truyền (trong đó có 30 bài bàn về y thuật với các vấn đề như Bệnh án 

ho ở trẻ em, Chứng phong thấp, Bệnh án phụ khoa, Nhi khoa, Lãn Ông bàn về tỳ vị, Quan 

niệm của Lãn Ông về chứng nôn nghén, thai lậu, động thai, Chứng phong thấp, Thấp nhiệt, 

Huyết áp cao, v.v…). Ở ngoài nước, có thể kể đến: Sallet Albert với “Một thầy thuốc vĩ đại 

người An Nam: Hải-Thượng Lãn Ông (1725-1792)” (Bản tin của Hội Y học Pháp, 1930, 

tập 14); Huard Pierre và Durand M với Một chuyên luận về y học Trung - Việt từ thế kỷ 18: 

Sự hiểu biết trực giác về các công thức chữa bệnh của Hải-Thượng (in trong: Revue 

d’histoire des sciences et de ses Applications, vol 9, n° 2, 1956. p.p. 126 - 149); và một số 

công trình khác có giới thiệu về Lê Hữu Trác và Hải Thượng y tông tâm lĩnh ở Trung quốc, 

Nhật Bản, Nga, Đức, v.v... 

Có thể nói, số công trình tìm hiểu, nghiên cứu về Lê Hữu Trác với tư cách là một 

lương y, đặc biệt trên phương diện Y thuật, tính riêng ở trong nước, như thế là còn mỏng, 

chưa xứng tầm với Hải Thượng Lãn Ông. Ở đây, xin được đặt kỳ vọng vào các nhà khoa 

học Y học, nhất là các BS Đông y,… 

Trong tư cách một đại danh y, Lê Hữu Trác có cả một hệ thống quan điểm, lý luận, 

từ Y đức, Y lý, Y thuật, đến Dược, Di dưỡng,… Về Y lý và Y thuật có thể có những điểm 

ngày nay không còn phù hợp hoặc do lịch sử vượt qua (như việc Lê Hữu Trác vận dụng 

quan điểm Nho giáo/ “Nho lý”: “Học nghề y phải nên thấu suốt Nho lý”; hay việc vận dụng 

thuyết Kinh dịch/ “Dịch lý” liên quan đến âm dương, ngũ hành: “Học Kinh dịch đã rồi mới 

nói đến việc làm thuốc”,…) nhưng về cơ bản vẫn mang tính giá trị bền vững. Về Y đức, 

quan niệm của Lê Hữu Trác với những nét lớn (“Nhân là một đức tính cơ bản”, “là điều 

kiện tiên quyết để vào nghề y” - quyển Y âm án; “Người thầy thuốc cần có tám chữ: Nhân, 

Minh. Đức, Trí, Lượng, Thành, Khiêm, Cần”; cần tránh tám chữ/ 8 tội: “lười”, “keo”, 

“tham”, “dối”, “dốt”, “ác”, “hẹp hòi”, “thất đức” - Y âm án),… vẫn đầy tính thuyết phục, 

và chắc chắn có sức sống trường tồn. 

4. với tư cách là một tác gia văn học, Lê Hữu Trác vừa là nhà thơ, vừa là nhà văn; 

có phong cách, cá tính tài hoa, độc đáo; có đóng góp quan trọng cho lịch sử văn học dân 

tộc. 
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Lê Hữu Trác để lại một khối lượng thơ không nhỏ, có thể phân thành hai loại. 

Loại thứ nhất là “thơ diễn ca”. Loại thơ này được dùng như một phương tiện/ cách 

thức để chuyển tải nội dung y học, vì vậy ông chỉ chú trọng vần, nhạc tính, giúp cho người 

đọc dễ nhớ, từ đó mà vận dụng vào phòng bệnh, chữa bệnh. Có đến hàng trăm bài thơ, 

đoạn thơ mang tính diễn ca các nội dung y học (về các loại bệnh và cách chữa, các bài 

thuốc và cách dùng;…) bằng cả chữ Hán và chữ Nôm theo các thể ngũ ngôn, thất ngôn, 

lục bát, kể cả văn biền ngẫu (Châu ngọc cách ngôn chọn lọc những điều tinh hoa của học 

thuật, soạn theo thể văn biền ngẫu)… Rất đáng chú ý: Vệ sinh yếu quyết (quyển hạ: Vệ sinh 

yếu quyết diễn ca) gồm 1171 câu lục bát.  

Loại thơ thứ hai - “thơ nghệ thuật” (Y lý thâu nhàn lái ngôn phụ chí - những bài thơ 

sáng tác trong thời kỳ làm thuốc; các bài thơ trong Thượng kinh ký sự). Loại thơ này đậm tính 

trữ tình, dạt dào cảm xúc, ngôn ngữ tinh tế, giàu tính tạo hình và biểu cảm, xứng đáng là những 

áng thơ đích thực, sáng tác theo cảm hứng và quy luật đặc thù của nghệ thuật thi ca.   

Đặc biệt Thượng kinh ký sự (Ký sự lên kinh đô)(3) - phần cuối cùng (quyển 66) của 

bộ Hải Thượng y tông tâm lĩnh đã đưa Lê Hữu Trác vào danh sách các tác gia lớn của văn 

học Việt Nam. Có thể xem Thượng kinh ký sự vừa như một tác phẩm độc lập, vừa như là 

phần kết hoặc là “vĩ thanh” có chủ ý của Lê Hữu Trác đối với bộ Hải Thượng y tông tâm 

lĩnh. Thượng kinh ký sự tái hiện một cách chân thực bức tranh hiện thực xã hội phong kiến 

Việt Nam nửa sau thế kỷ XVIII với nhiều mảng màu sắc nét (hiện thực Kinh đô và cung 

vua, phủ chúa; hiện thực xã hội chốn kinh thành; hiện thực quê nhà và các vùng miền trên 

lộ trình Lê Hữu Trác lên Kinh đô (Hà Nội). Ở đây cũng có cả một thế giới nhân vật (người 

thật, việc thật) phong phú, từ bậc vua chúa, quý tộc, đám quan lại đến các hạng người khác 

trong xã hội; đặc biệt là hình tượng cái tôi và hình tượng tác giả - một cái tôi, một tác giả 

ưu thời mẫn thế, không màng danh lợi, luôn có cái nhìn sắc sảo, tinh tế, bao quát sát thực 

thế giới hiện thực và con người; một cái tôi, một hình tượng tác giả vừa trong vai một lương 

y, vừa trong vai một nghệ sĩ ngôn từ, tất cả vì vận mệnh và số phận con người. 

 

(3). Năm 1782 (từ 02.11), Lê Hữu Trác được triệu ra kinh đô chữa bệnh cho Thế tử Trịnh Cán. Sau 

một năm, về lại quê nhà, đến tháng 11.1783, ông hoàn thành Thượng kinh ký sự. 
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Thượng kinh ký sự từng được đánh giá là “một cuốn du kí kiệt tác” (Nguyễn Trọng 

Thuật); “ngoài giá trị văn học, tập ký sự còn là một sử liệu vô giá”; “thiên phóng sự duy 

nhất của văn học cổ viết về người thực, việc thực một cách sinh động với lối hành văn giản 

dị, tinh tế” (Phan Võ); “thiên du ký độc nhất vô nhị” (Phạm Thế Ngũ); “cho thấy một tâm 

hồn giàu cảm xúc, bút pháp tinh tế, kín đáo” (Bùi Duy Tân); “một tập ký đầy tính văn học 

- thuật việc tỏ lòng hết sức chặt chẽ, miêu tả thì quan sát tinh tường, tỏ lòng thì thành thực 

trung hậu, làm hiện lên rõ ràng một nhân cách thanh cao, trong sạch”, “đánh dấu trình độ 

ký văn học cổ điển Việt Nam đạt đến trình độ cao, có tính chất đột phá, sáng tạo” (Trần 

Đình Sử); “là tác phẩm ký nghệ thuật đích thực đầu tiên của Việt Nam”, “không chỉ là đỉnh 

cao, là sự hoàn thiện thể ký Việt Nam thời trung đại, mà còn là mực thước cho lối viết ký 

sau này” (Nguyễn Đăng Na); v.v... Đấy là những nhận xét xác đáng. 

 5. Với tư cách là một hiện tượng văn hóa/ nhà văn hóa, ở Lê Hữu Trác và Hải 

Thượng y tông tâm lĩnh, càng có nhiều điều cần phải được tiếp tục nghiên cứu. 

Nhìn từ phương diện/ tư cách này, người nghiên cứu sẽ có những thuận lợi hơn 

trong đối sánh Lê Hữu Trác với nhiều hiện tượng văn hóa lớn trên thế giới trên cả hai trục 

đồng đại và lịch đại. Đây cũng là góc nhìn khơi nguồn cảm hứng mãnh liệt, lay thức nữ 

nhà văn Pháp Yveline Féray chọn hai nhân vật trong lịch sử trung đại Việt Nam để “phục 

dựng” chân dung họ bằng tiểu thuyết lịch sử: Nguyễn Trãi(4) và Lê Hữu Trác(5). Y. Feray 

cho biết, sau khi viết về Nguyễn Trãi, bà tiếp tục viết về Lãn Ông nhằm “tìm đến sự hiệp 

thông thực sự về văn hóa và phản bác điều khẳng định của Kipling “Đông là Đông và Tây 

là Tây có trong một số người. Tôi hy vọng từ nay (...) tôi được trở về với nền văn hóa 

Xentơ gốc rễ của mình” (Yveline Féray, Lời tựa cho bản dịch tiếng Việt tiểu thuyết Lãn 

Ông)(6).   

  Với tư cách là nhà văn hóa, trước hết, Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác không chỉ 

am hiểu mà còn vượt lên, biết tổng hợp, tinh lọc các giá trị văn hóa ngoại lai (các triết 

thuyết: Nho, Phật, Lão, Lý dịch, Kinh dịch, Âm dương, Ngũ hành,.../ trong thời đại ông, 

lúc bấy giờ, văn hóa phương Đông tuy là văn hóa khu vực nhưng cũng có ý nghĩa như văn 

 
(4). Yveline Féray, Vạn Xuân (Dix Mille Printemps) Nguyễn Khắc Dương dịch, Nxb Văn học & Sudestasie, 2004.  
(5). Yveline Féray, Lãn Ông (Monsieur le Paresseux), Lê Trọng Sâm dịch, Nxb Văn nghệ TP HCM, 2005. 
(6). Yveline Féray, Lãn Ông (Monsieur le Paresseux), Lê Trọng Sâm dịch, Nxb Văn nghệ TP HCM, 2005, tr.3. 
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hóa quốc tế) và giá trị văn hóa truyền thống bản địa, ở cả hai nguồn bác học và dân gian, 

từ thế kỷ thứ XVIII trở về trước); tổng hợp, tinh lọc tri thức từ nhiều trước tác của tiền 

nhân, nhất là trên lĩnh vực y học (Bảo sinh diên thọ toàn yếu, Toàn thư của Cảnh 

Nhạc, Nam dược thần hiệu của Tuệ Tĩnh, v.v...). Tổng hợp, tinh lọc các nguồn tri thức để 

làm gì? – Để đúc kết, phổ biến, và kế thừa, trên cơ sở đó, bằng bản lĩnh và tài năng của 

mình, kiến tạo nên sản phẩm mới, giá trị mới và đưa vào thực tiễn ứng dụng (chữa bệnh 

cứu người, làm thuốc, đào tạo học trò, truyền bá y đạo, nhân đạo)... Với vốn văn hóa uyên 

thâm, vốn sống phong phú, tài năng sáng tạo bậc thầy và tấm lòng nhân ái bao dung không 

dễ có, Lê Hữu Trác nỗ lực không ngừng trong trước thư lập ngôn, lập thuyết và đưa nó vào 

thực tiễn ứng dụng. Ở ông, nói đi đôi với làm, lý thuyết gắn với thực tiễn, thực hành... Tất 

cả các hoạt động và trước tác của ông đều thực sự và triệt để hướng về con người, về Chân 

- Thiện - Mỹ. 

Tư cách nhà văn hóa ở Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, một mặt là sự “tổng 

hợp” tư cách một đại danh y và tư cách một nhà văn lớn, mặt khác là sự “vượt lên”, mở 

rộng hơn nhờ những hoạt động, ứng xử phong phú, đa chiều của ông. Ông vừa là một mẫu 

hình lương y tận hiến, một mẫu hình của nhà văn sáng tạo, vừa là một mẫu hình trí thức/ 

kẻ sĩ biết “xuất”, “xử”/ “hành”, “tàng” tỉnh táo trên cơ sở lấy nghĩa lớn và đức nhân làm 

trọng. Có thể thấy trong tư cách nào và ở lĩnh vực hoạt động nào, Hải Thượng Lãn Ông Lê 

Hữu Trác đều tỏ ra thực sự là một nhân cách, trí tuệ và tâm hồn lớn. Ông là một tấm gương 

thực sự về lao động, học tập và sáng tạo; một nhân cách lớn, sống chỉ biết vì dân, vì con 

người và nghĩa cả. 

Có thể thấy sự tương đồng, gặp gỡ giữa Lê Hữu Trác và nhiều danh y nổi tiếng thời 

cổ - trung đại, không chỉ ở Việt Nam, mà còn ở nhiều nơi trên thế giới bao hàm cả phương 

Đông và phương Tây.  

Ở trong nước, với Danh y - Thiền sư Tuệ Tĩnh (Nguyễn Bá Tĩnh, 1330 - ?), Lê Hữu 

Trác một mặt có kế thừa, mặt khác phát triển tư tưởng và thành tựu, nhất là quan điểm 

“Nam dược trị Nam nhân” (Thuốc Nam chữa người Nam - cần hiểu đây là quan điểm y 

thuật/ học thuật, hoàn toàn mang tính khoa học). Tiếp bước Tuệ Tĩnh, Lê Hữu Trác để lại 

cho đời những trước tác quý giá. Sau Lê Hữu Trác với Hải Thượng y tông tâm lĩnh, có 

Nguyễn Đình Chiểu (1822 - 1888) với Ngư Tiều vấn đáp y thuật - một trường hợp “văn y 
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kết hợp” cũng hết sức độc đáo, có những điểm gặp gỡ với tiền nhân (Lê Hữu Trác) trên 

nhiều phương diện: Y đức, Y lý, Y thuật, “Y – Văn”,… 

Ở ngoài nước, trước hết với Trung Hoa, các danh y nổi tiếng cùng thời và về trước, 

dường như không có ai mà Lê Hữu Trác không biết. Ông tham khảo, tiếp thu kinh nghiệm 

và thành tựu y học của họ nhưng luôn luôn với tinh thần sáng tạo, thậm chí phản biện mạnh 

mẽ, sắc sảo, quyết tạo cho được bản sắc riêng của “Nam nhân” (người nước Nam). Lê Hữu 

Trác cũng có khá nhiều điểm gặp gỡ, trương đồng với các  danh y nổi tiếng của Trung Hoa, 

tiêu biểu như: Tôn Tư Mạc (550 - 691) - một tài năng lớn nhưng chỉ chuyên tâm nghiên 

cứu y thuật, soạn sách; không làm quan; đề cao y đức; coi trọng số phận người bệnh; Lý 

Thời Trân (1518 - 1593) - “ông tổ” của các bài thuốc Trung y; không màng công danh; 

cũng ngót 30 năm gần cuối đời mới hoàn thành bộ sách Bản thảo cương mục (bộ sách hoàn 

thành năm 1578, nhưng phải đợi đến ba năm sau khi ông qua đời (1593), mới được khắc 

in (1596). Bộ sách được xem là “Từ điển bách khoa về dược vật học”, là “tác phẩm y học 

hoàn chỉnh và chi tiết nhất trong lịch sử Đông y Trung Quốc”, năm 2010 đã được UNESCO 

ghi danh là Di sản tư liệu thế giới, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. 

Với Hippocrates (460 - 375 (?), TCN) từ phương Tây xa xôi về cả không gian và 

thời gian - người được xem là “ông tổ” của Y học và là người thầy thuốc vĩ đại nhất lịch 

sử thời cổ đại Hy Lạp, Hải Thượng Lãn Ông của Việt Nam cũng có những điểm tương 

đồng trong y đức và y thuật. Có thể thấy những gặp gỡ kỳ lạ trong quan điểm y đức của Lê 

Hữu Trác (được thể hiện tập trung trong Y huấn cách ngôn, thuộc tập đầu bộ Hải Thượng 

y tông tâm lĩnh) với quan điểm y đức của Hippocrates (được thể hiện tập trung trong Lời 

thề/ Hippocratic Oath, ít nhất là ở các điểm: Ý thức truyền nghề; Sự chỉ dẫn mọi điều có 

lợi cho người bệnh; Ý thức tránh xa mọi điều xấu xa và bất công; Suốt đời hành nghề trong 

sự vô tư và nhân ái; Vì lợi ích người bệnh, tránh mọi hành vi trục lợi, tránh cám dỗ phụ nữ 

và trẻ em”)... Theo dõi tư tưởng y học của Hippocrates (được thể hiện qua các bài giảng, 

bệnh án, một số tiểu luận triết học của ông,... về sau được tập hợp trong “Tập sao lục 

Hippocrates”/ Corpus hippocraticum, gồm 60 văn bản), có thể thấy trong quan điểm y lý, 

y thuật của Lê Hữu Trác cũng có những điểm gần gũi tương đồng với Hippocrates (như 

quan điểm về việc tìm hiểu và xác định nguyên nhân bệnh tật ở con người; về một số vấn 

đề sản khoa, nhi khoa, dinh dưỡng; v.v)...  
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Lê Hữu Trác và Hải Thượng y tông tâm lĩnh hiện đã được giới thiệu, tìm hiểu và 

nghiên cứu ở khá nhiều nước trên thế giới, tiêu biểu như: Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, 

Nga, Đức, Anh, Thụy sĩ, Hoa Kỳ, v.v... (Sẽ có một báo cáo riêng về vấn đề này). GS.BS. 

Sallet Albert (Pháp) từng sớm tìm đến với Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, xác định Lê 

Hữu Trác là “Một đại danh y của Việt Nam”(7); Pierre Huard  và Maurice Durand từng đi 

sâu nghiên cứu, phân tích và khẳng định: Hải Thượng y tông tâm lĩnh  “là kiệt tác của nền 

y học Việt Nam”, Lê Hữu Trác “rất xứng đáng với một thứ hạng đáng nể trọng”(8),... Gần 

đây (2018), Nxb Khoa học và công nghệ Bắc Kinh (Trung Quốc) cho xuất bản bộ sách Hải 

Thượng Lãn Ông tâm lĩnh của Lê Hữu Trác, xem đây là “một bộ sách khổng lồ gồm 66 tập 

(...), có nội dung phong phú và toàn diện, là một cuốn sách y học hoàn chỉnh của Việt 

Nam”(9)... Đấy là những nhận định hoàn toàn có cơ sở và xác đáng. Điều này cho thấy sức 

ảnh hưởng và sự lan tỏa từ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và di sản ông để lại là rất 

lớn. Lê Hữu Trác thực sự mang tầm vóc quốc tế của một danh nhân văn hóa có tầm ảnh 

hưởng sâu rộng, đủ sức lãnh sứ mệnh nêu gương và truyền cảm hứng cho nhân loại nếu 

được UNESCO giao trọng trách. 
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HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG - TẤM GƯƠNG SÁNG CỦA NGÀNH Y 

PGS.TS Lê Lương Đống 

(Nguyên Phó Giám đốc Học viện Y, Dược học cổ truyền Việt Nam) 

Y học cổ truyền (YHCT) vốn xuất phát từ cộng đồng, được cộng đồng tín nhiệm, 

nuôi dưỡng tồn tại và phát triển. Trước khi nền Y học hiện đại (YHHĐ) xâm nhập vào Việt 

Nam, YHCT là lực lượng duy nhất chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân trong suốt quá 

trình dựng nước và giữ nước. Tổ chức Y tế thế giới : “Toàn bộ những kiến thức và kỹ năng 

thực hành vốn xuất phát từ những nền văn hoá khác nhau, dù được chứng minh hay chưa 

được chứng minh nhưng có tác dụng chăm lo, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ con người về 

thể chất cũng như tinh thần, đó là YHCT”. Chính vì vậy, ở nước nào, dân tộc nào trên trái 

đất đều có nền YHCT của mình. 

Ở Việt Nam, một trong những ngôi sao sáng chói về trí tuệ siêu phàm, về tài năng, 

đức độ, Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là một trong những “Ông Tổ” đã và sẽ lưu danh 

muôn thuở trong tâm trí người dân đất Việt, trong nền Y học bản địa Việt Nam đậm đà bản 

sắc dân tộc, chúng tôi cho rằng: Ông có thể sánh với các danh nhân Thế giới.  

Ở Ông, người ta thấy hội tụ tinh hoa của Y đạo, Y đức, Y lý, Y thuật và Y nghệ thuật. 

Y ĐẠO 

Năm 1740, giữa thời buổi loạn lạc, Trịnh – Nguyễn – Tây Sơn tranh giành quyền 

lực, muôn dân đau khổ, lầm than, bạo loạn xảy ra khắp nơi, Lê Hữu Trác đã quyết định gác 

lại sách vở, luyện tập võ thuật và binh thư, xung phong vào quân ngũ. Chỉ ít lâu sau, ông 

nhanh chóng nhận ra đây không phải là lẽ sống mà mình theo đuổi nên dù đã được đề bạt 

nhiều lần, ông kiên quyết từ chối. 

Năm 1746, được tin người anh ở Hương Sơn tạ thế, Lê Hữu Trác viện cớ xin về 

chăm mẹ già và các cháu nhỏ mồ côi, ông ra khỏi quân Trịnh. Về nhà ít lâu, Lê Hữu Trác 

bị bệnh nặng. Được người mách, Ông tìm đến Lương y Trần Độc ở xã Trung Cần, huyện 

Thanh Chương (nay là xã Nam Trung, Nam Đàn, Nghệ An), dưỡng bệnh. Trong suốt một 

năm chữa bệnh tại đây, Lê Hữu Trác thường hay nghiên cứu sách y học “Phùng thị cẩm 

nang” của Trung Hoa. Với trí thông minh và khả năng hiểu sâu sắc vấn đề, ông nhanh chóng 

nắm bắt được chân lý trong sách và nhen nhóm đam mê học về y thuật. Trần Độc vốn thi 
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đỗ cử nhân, xong từ chối vinh hoa chốn quan trường để về quê chữa bệnh.  Nhận thấy sự 

tinh thông và quyết tâm của ông, nên bày tỏ mong muốn truyền nghề. 

Đã có lần một lần tướng Trịnh mời ông ra cầm quân, nhưng ông cương quyết chối 

từ. Ông xác định chí hướng làm thuốc giúp người. 

Năm 1782, khi đã 62 tuổi, ông nhận lệnh Chúa Trịnh hồi kinh chữa bệnh cho thế tử 

Trịnh Cán. Vốn được lòng Trịnh Sâm, ông bị không ít ngự y trong thành ghen ghét. Hải 

Thượng Lãn Ông vốn không hề nảy sinh thù ghét, chỉ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ và mau 

chóng thoát khỏi chốn kinh thành. Tuy nhiên không lâu sau đó, Trịnh Sâm lâm bệnh, Trịnh 

Cán ốm yếu dai dẳng. Ông đành miễn cưỡng lên chữa bệnh. Dù đã được chữa khỏi nhưng 

do tuổi cao sức yếu, chỉ ít lâu sau Trịnh Sâm băng hà, con trai là Trịnh Cán lên kế vị. Nhân 

lúc triều đình đang có người tiến cử thái y mới, Hải Thượng Lãn Ông viện cớ tuổi già thoái 

lui về Nghệ Tĩnh (Châu Hoan). 

 Cơ duyên đã gắn cuộc đời Lê Hữu Trác với nghề Y. Ông coi nghề y là  nghề cao 

quý, coi việc bảo vệ sinh mệnh con người là nhiệm vụ hàng đầu. Do đó, ông rất thận trọng 

khi khám bệnh, chữa bệnh, có trường hợp gặp bệnh nặng, triệu chứng phức tạp, ông đợi 

hôm sau xem mạch thêm lần nữa và nghiên cứu bệnh tình thật chắc chắn rồi mới cho đơn. 

Theo ông, một trong 8 tội cần tránh của người thầy thuốc là “ngại đêm mưa vất vả không 

chịu tới thăm mà đã cho phương, đó là cái tội lười”. 

      “Đạo làm thuốc là nghệ thuật bảo vệ sinh mệnh con người là nguồn gốc xây dựng 

đạo đức, người có kiến thức rộng không thể không biết đến, mà đã biết thì phải cho sâu 

rộng, và tính mệnh người ta ở trong tay mình. Há không nên cẩn thận lắm sao?”, cho nên 

trong âm án số 10 của Hải Thượng Lãn Ông có ghi “Lại như xét bệnh còn lờ mờ, sức học 

còn non đã cho thuốc chữa bệnh, đó là tội dốt nát”. 

      Ông khám bệnh rất kỹ, vận dụng các phương pháp, vọng, văn, vấn, thiết (nhìn, nghe, 

hỏi, sờ nắn - xem mạch người bệnh), chuẩn đoán toàn diện có kết luận chính xác rồi mới 

kê đơn,  ghi rõ chi tiết và chỉ dẫn cách chế thuốc, sắc thuốc, cách uống, liều lượng rất tỷ 

mỷ. Gặp trường hợp nguy cấp, ông bình tĩnh giải quyết theo đúng tinh thần “cứu bệnh như 

cứu hỏa” vừa khẩn trương vừa cẩn trọng và chu đáo. 

 Đời thường những thầy thuốc kém đức, kém tài  thường dấu dốt, thích khoa trương 

về mình. 
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      Khác biệt với hạng thầy thuốc trên, Lê Hữu Trác luôn đề cao tinh thần trách nhiệm 

với bệnh nhân một cách thành khẩn. Ông ghi chép lại những bệnh đã điều trị một cách trung 

thực, khách quan và khoa học. Y dương án ghi lại những bệnh ông đã chữa khỏi, y âm án 

ghi lại những bệnh ông chữa không khỏi. Thận trọng trong chữa bệnh, Lãn Ông lại rất 

khiêm tốn học tập, đêm ngày trao đổi nghề nghiệp, trong lòng luôn luôn nghĩ đến việc giúp 

đỡ mọi người một cách rộng rãi. Sau vài ba năm học thuốc, ông bắt đầu chữa một số bệnh 

thông thường trong gia đình, thôn xóm. Khi đã nổi tiếng, ông vẫn lên kinh đô mong tìm 

thầy học thêm. Lãn Ông cũng tranh thủ gặp gỡ nhiều thầy thuốc trao đổi kinh nghiệm và 

sưu tầm thêm phương thuốc gia truyền. 

      Học trong sách vở, học trong quá trình chữa bệnh, học trong nhân dân kết hợp với 

thái độ thận trọng, phương pháp chuẩn đoán toàn diện trong điều trị là một bài học quý giá 

trong y đức Hải Thượng Lãn Ông.   

     Chí hướng của Lãn Ông về nghề y là mong muốn phải có sự nghiệp đóng góp với 

đời. Ông quan niệm:“Đạo làm thuốc cũng không khác gì đạo làm tướng”. Làm nghề thuốc 

trị bệnh cứu người, biến nguy thành an thì sự quan trọng có khác gì làm tướng. Ông coi 

việc làm nghề y là làm việc nghĩa: 

     “Đã làm nghề y với ý chí là đem hết sức mình để làm mọi việc đáng làm thì cần trước 

tác sâu rộng, dương cao ngọn cờ đỏ thắm của nền y học”. 

Y ĐỨC 

Sau khoảng thời gian học tập, ông trở lại quê mẹ để chữa bệnh cứu người. Với tài 

năng học rộng, chẩn bệnh giỏi, bốc thuốc hay, lại không màng tới tiền tài danh lợi, ông đã 

chữa khỏi bệnh cho rất nhiều người dân. Có người bệnh nhiều năm không khỏi ông cũng 

chữa được. Chỉ qua một thập kỷ miệt mài cống hiến, tên tuổi của ông nhanh chóng vang 

danh khắp vùng Hương Sơn và đến tận kinh thành.  

Không dừng lại ở đó, Hải Thượng Lãn Ông còn mở thêm Hội y nhằm quy tụ các 

danh y từ khắp nơi đến để bầu bạn, tâm sự và chia sẻ kiến thức, học hỏi lẫn nhau. Ông cũng 

mở các lớp dạy y, đào tạo thế hệ thầy thuốc trẻ. Các lớp học của ông thu hút rất đông học 

viên tới theo học. Là một người thầy thuốc đồng thời cũng là một người thầy giáo, Hải 

Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác luôn căn dặn với học trò như với chính mình về nhân cách 

của người thầy thuốc chân chính. Trước hết, ông đề cao tính y đức, sau là tuân thủ 8 chữ 
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“Nhân – Minh – Đức – Trí – Lượng – Thành – Khiêm – Cần” (nhân ái – sáng suốt – đức 

độ – tốt bụng – chân thành – khiêm tốn – cần cù). Bên cạnh đó, đặc biệt tránh lười nhác, 

keo kiệt, vụ lợi, dối trá, ngu si, bất nhân, sân si, thất đức. 

  Ngày 12/1 năm Cảnh Hưng 43 (1782), Chúa Trịnh triệu Lãn Ông ra chữa bệnh cho 

Thế tử Trịnh Cán, Lãn Ông không muốn phải lụy về thư danh, nhưng ông vẫn phải từ biệt 

quê hương lên kinh đô. Thế tử uống thuốc, bệnh bớt nhưng Lãn Ông xét bệnh khó lòng khỏi, 

nhân có người tiến cử một lương y khác vào chữa, ông lấy cớ người nhà đau nặng xin về. 

Quan hệ đúng đắn trong nghề nghiệp 

      Trong tập Y huấn cách ngôn, Hải Thượng Lãn Ông dặn người thầy thuốc “Khi gặp 

đồng nghiệp cần nên khiêm tốn học nhã, giữ gìn thái độ, không nên khinh nhờn. Người lớn 

tuổi thì kính trọng, người học giỏi thì coi như bậc thầy, người kiêu ngạo thì mình nhân 

nhượng, người kém mình thì dìu dắt học. 

     Tinh thần của Lãn Ông nhắc chúng ta nhớ lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 

lá thư gửi Hội nghị cán bộ Y tế (tháng 2/1955): “trước hết là phải thật thà đoàn kết. Đoàn 

kết là sức mạnh của chúng ta. Đoàn kết thì vượt qua được mọi khó khăn giành được nhiều 

thành tích”; Mười lời thề của Hypocrat… 

  Tận tụy phục vụ nhân dân, quên mình vì người bệnh 

Trong suốt sự nghiệp chữa bệnh cứu người, Lê Hữu Trác luôn tận tụy, hết lòng vì 

người bệnh, không quản ngại nắng mưa. 

      “Ông đã đi bộ hai ba mươi dặm đã chữa bệnh ở Huyện Nghi Xuân hay vượt qua núi 

Thiên Nhẫn trong đêm khuya sương lạnh để cấp cứu bệnh nhân ở Huyện Nam Đàn, Nghệ 

An (Nghệ Tĩnh), không nề hà khó nhọc”. 

      “Đêm nay vất vả vô cùng 

      Vì người cấp cứu mặc lòng gian nan”. 

      Ông không phân biệt địa vị trong cứu người và còn cho rằng “nhà giầu không thiếu 

gì thầy, gì thuốc, còn như nghèo thì khó lòng rước được lương y. Vậy cần lưu tâm cứu chữa 

cho những người này thì họ mới sống được” chủ cấp cả cơm gạo cho người bệnh vì “có 

thuốc mà không có ăn uống thì cũng đi đến chỗ chết”. 

      “Một câu chuyện đến nay còn được nhiều người truyền tụng, Lãn Ông chữa bệnh 

cho một em bé con nhà thuyền chài nghèo khổ em bé mắc bệnh đậu mùa nặng, săn sóc hơn 
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một tháng trời, không ngày nào bỏ vắng, ông cứu chữa được em lúc khỏi hoàn toàn. Ông 

không lấy tiền thuốc mà còn giúp đỡ gia đình bệnh nhân cả gạo, cũi, dầu đèn. Nếu xét đến 

hoàn cảnh xuất thân của Lãn Ông và thành kiến của xã hội đương thời chúng ta mới thấy 

hết ý nghĩa cao quý trong việc làm trên đây của ông”.(4) 

      Gặp bệnh nhân hiểm nghèo, Lãn Ông không ngại khó khăn, tránh tiếng, hết lòng cứu 

chữa, đôi lúc ông còn băn khoăn “e rằng y lý mênh mông không tránh khỏi thiếu sót, hoặc 

giá bệnh nặng thuốc nhẹ chưa đủ sức chăng?”. 

      Hết lòng vì sự nghiệp y học nước nhà 

      Sống trong hoàn cảnh xã hội rối ren, Lãn Ông thông cảm sâu sắc với nỗi khổ cực 

của nhân dân. 

      “Mong đời hết kẻ ốm đau. 

      Tháng ngày thơ túi rượu bầu thảnh thơi”. 

  Y LÝ 

Ở tuổi 30, danh y Lê Hữu Trác trở lại quê mẹ ở Hương Sơn, khước từ lời mời của 

chúa Trịnh quyết ở lại đây chuyên tâm chữa bệnh cứu người, lấy tên Hải Thượng Lãn Ông 

(Ông già lười). Tuy nhiên tại đây ít người bầu bạn, lại không có nhiều thầy giỏi để ông học 

hỏi, Lê Hữu Trác quyết định lên kinh đô học tập, mong tìm kiếm thêm kiến thức y học 

mênh mông.  

Tài năng của Lê Hữu Trác được thể hiện sáng chói qua tác phẩm “Hải Thượng Y 

tông tâm lĩnh”.  Toàn bộ cuốn sách bao gồm 28 tập, 66 quyển về các chuyên ngành nội 

khoa, sản khoa, phụ khoa, da liễu, nhãn khoa. Đồng thời ông còn phê phán và chỉ ra những 

điểm không phù hợp khi áp dụng trong điều trị cho người Việt Nam. Trong gần 20 năm sau 

đó, ông vẫn tiếp tục biên soạn và cho ra đời nhiều tập sách quý giá nữa như “Y hải cầu 

nguyên” (1782), “Thượng kinh ký sự” (1783) trong đó phê phán nhiều thói quen xa hoa, 

những điều “mắt thấy tai nghe” khi ông lên kinh khám bệnh cho Thái tử, “Vận khí bí điển” 

(1786). 

  Về Hương Sơn, ông bổ sung bộ sách Tâm lĩnh và viết thêm tập Thượng kinh ký sự. 

Cuốn Thượng kinh ký sự cũng như toàn bộ sách của Lãn Ông là một tài liệu vô giá đối với 

các môn khoa học, văn học, sử học Việt Nam thời cuối Lê Trịnh, thế kỷ thứ XVII - XVIII. 
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Thừa kế học thuật tiên y, nêu cao tinh thần độc lập, sáng tạo, tiếp thu học thuật 

nước ngoài, có phê phán, phát triển 

     Hải Thượng Lãn Ông có chủ trương thừa kế luận thuyết y học cổ truyền của các tiên y 

nhưng không quá câu nệ sách vở kinh điển, không sử dụng cổ phương một cách cứng nhắc.  

     Lãn Ông đề cao óc độc lập suy nghĩ, vận dụng linh hoạt vào chữa bệnh, đúc rút kinh 

nghiệm làm sáng tỏ nhiều điều ngờ vực, bổ sung những chỗ người xưa chưa nói tới. Trong 

tập “Đạo lưu dư vận”, ông biện luận và bổ sung những vấn đề y lý mà các sách xưa chưa 

nói rõ, nói chưa đúng hoặc chưa bàn đến. Quyển “Ngoại cảm thông trị” có các phương 

thuốc thích hợp với cơ địa và mô hình bệnh tật người Việt Nam. 

      Coi trọng các nghiệm phương của nhân dân, ông viết tập “Bách gia trân tàng” ghi 

chép 644 phương thuốc, một số bài thừa kế của họ ngoại, một số thu lượm trong dân gian, 

một số ghi lại của người nước ngoài, một số được các y gia truyền hay bán lại cho. Tập 

“Hành giản trân nhu” ghi chép 2.210 bài thuốc đơn giản có tác dụng tốt rút trong bản thảo 

của tiên y và sưu tầm trong nhân trị 126 loại bệnh tử nội, ngoại khoa, thương khoa, cấp cứu. 

      Trong tập “Lĩnh nam bản thảo”, ông ghi chép được tính 496 vị thuốc nam biên tập 

theo Tuệ Tĩnh và 305 vị được bổ sung về công dụng hoặc mới sưu tầm thêm. 

Y THUẬT 

     Theo quan niệm của Hải Thượng Lãn Ông: “Đạo làm thuốc là một nhân thuật có 

nhiệm vụ giữ gìn tính mạng người ta, phải lo cái lo của người và vui với cái vui của người, 

chỉ lấy việc giúp người làm phận sự của mình mà không cầu lợi kể công”. 

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác chính là người thầy vĩ đại truyền cảm hứng không 

nhỏ tới các thế hệ trong tương lai. Đồng thời để lại kho tàng y học vô giá, đặt nền móng 

quan trọng cho sự phát triển của y học nước nhà. Mong rằng qua bài viết trên đây, bạn đọc 

đã có thêm những hiểu biết về cuộc đời và sự nghiệp của vị Thánh Y này. 

Từ năm 1760, ông mở lớp truyền dạy y thuật, nghiên cứu kinh điển Trung y kết hợp 

với y học cổ truyền biên soạn trong 26 năm bộ sách thuốc “Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh”, 

28 tập, 66 quyển, là một bộ sách lớn về y học. 

Để chữa bệnh, giúp đời, sách thuốc không mấy khi rời tay, Ông nói: 

     “Khi có chút thì giờ nhàn rỗi nên luôn luôn nghiên cứu sách thuốc xưa nay, luôn phát 

huy biến hóa, thâm nhập được vào tâm, thấy rõ được ở mắt thì tự nhiên ứng vào việc làm 

là không phạm sai lầm”. 
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Không chỉ chữa bệnh, Lãn Ông còn mở lớp truyền dạy y thuật. Ông tìm hiểu quan 

hệ giữa khí hậu thời tiết với bệnh tật ở nước ta, nhất là bệnh dịch. Ông ghi chép cẩn thận, 

học hỏi, trao đổi việc chữa bệnh để rút kinh nghiệm. 

      Trong suốt đời làm thuốc chữa bệnh, hết sức, hết lòng vì người bệnh, ông còn có 

nhiều đóng góp cho nền y học cổ truyền nước nhà, đúc rút, ghi lại các phương pháp điều 

trị, về dược vật, nhất là dùng thuốc nam. 

Y NGHỆ THUẬT 

  Đọc mấy câu diễn ca sau đây của sách “Vệ sinh yếu quyết” của ông, ta thấy ông đã 

chỉ dẫn cho mọi người phương pháp vệ sinh toàn diện theo hoàn cảnh sinh hoạt của nhân 

dân ta: phòng bệnh tận gốc. Trước hết là tu dưỡng tinh thần và ăn uống kiêng khem như thế 

nào, từ lúc bẩm sinh trong bụng mẹ đến khi tuổi già, coi lao động là yếu tố chính: 

      “Cần lao cung ứng nhu cầu, 

      Ở đời muốn sống, dễ hầu ngồi dưng! 

      Cần lao thân thể khang cường, 

      Tinh thần vui vẻ, gân xương chuyển đều. 

      Nhàn cư bất thiện mọi điều, 

      Nghĩ tham làm bậy, đói nghèo theo thân. 

      Nhàn cư ủ rủ tinh thần, 

      Nằm nhiều khí huyết kém phần lưu thông”. 

  KẾT 

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là vị danh y truyền cảm hứng lớn tới các thế hệ 

thầy thuốc Việt Nam. Ông đã để lại kho tàng y học cổ truyền vô giá, vẫn vẹn nguyên giá trị 

và ứng dụng, đóng góp to lớn cho sự nghiệp y học nước nhà.  

Các di sản về y dược của danh y Hải Thượng Lãn Ông 

Nhờ tấm lòng y đức, sự tận tụy trong chữa bệnh cứu người Lê Hữu Trác rất được 

nhân dân xem trọng. Ông chính là người đúc kết tất cả các tinh hoa của y học cổ truyền 

Việt Nam và để lại nhiều tác phẩm có giá trị cho đến ngày nay. Nổi bật nhất là bộ sách “Y 

tông tâm lĩnh” và và “Thượng Kinh Ký Sự”. 
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Y tông tâm lĩnh 

Y tông tâm lĩnh bao gồm 28 tập và 66 quyển với đầy đủ các mặt về y học: Y lý, Y 

thuật, Y đức, Dược và Di dưỡng. Tác phẩm kế thừa quan điểm chữa bệnh của Thiền Sư 

Tuệ Tĩnh “Nam dược trị Nam nhân” với sự bổ sung hơn 300 vị thuốc Nam, thu thập hơn 

2854 bài thuốc lưu truyền trong dân gian. 

 

Một trang của cuốn Hải Thượng y tông tâm lĩnh 

Y tông tâm lĩnh được soạn thảo trong 10 năm, là sự kết tinh tài năng, kinh nghiệm 

và quan điểm chữa bệnh của Hải Thượng Lãn Ông. Trong đó, quyển Y dương án là tác 

phẩm kể lại các ca cứu chữa thành công cũng như một số nội dung tranh luận với thầy thuốc 

nước ngoài. 
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Điều này giúp hậu thế hiểu rõ hơn về con người cũng như tài năng chữa bệnh của vị 

danh y dân tộc thế kỷ XVIII. 

Cho đến nay, bộ sách Hải Thượng y tông tâm lĩnh đã được cụ Hoàng Văn Hòe (một 

chiến sĩ của phong trào Cần Vương) dịch, xuất bản lần đầu trước năm 1970. 

Ngoài ra, bộ sách cũng có hệ thống bản khắc in trên gỗ thị từ thời vua Tự Đức đang 

được trưng bày tại Bảo tàng Bắc Ninh. Bản in gỗ có tất cả 2209 mặt, mỗi mặt có 16 dòng 

và mỗi dòng có 21 chữ. 

Thượng kinh ký sự 

Bên cạnh Y tông tâm lĩnh với các nội dung xuất sắc về y học, Lê Hữu Trác còn thể 

hiện tài năng văn chương xuất sắc khi viết cuốn Thượng kinh ký sự dưới dạng nhật ký. 

Trong Thượng kinh ký sự viết bằng chữ Hán, ông đã ghi chép lại những sự kiện tại phủ 

Chúa khi được mời ra kinh thành chữa bệnh. 

Đây được xem là tác phẩm văn học quý giá, có nhiều ý nghĩa lịch sử khi phần nào 

khái quát được bối cảnh, đời sống xa hoa trụy lạc tại phủ Chúa Trịnh những năm cuối thế 

kỷ XVIII. 

Một số tác phẩm tiêu biểu khác 

Hải Thượng Lãn Ông vừa chu toàn chữa bệnh, vừa dạy dỗ môn đồ, vừa viết sách. 

Ông cho rằng y lý là bao la, nếu không ghi chép, xếp loại sẽ rất dễ tản mạn. Do vậy, bên 

cạnh những tác phẩm nổi tiếng kể trên, Lê Hữu Trác còn để lại nhiều tác phẩm như: 

• Y hải cầu nguyên (1782) 

• Vận khí bí điển (1786) 

• Lĩnh Nam bản thảo 

Đây đều là những tác phẩm mang nhiều ý nghĩa về mặt văn học, lịch sử. Sự ra đời 

của chúng góp phần làm đa dạng thêm tinh hoa văn hóa dân tộc, mang đến nguồn tri thức 

quý cho thế hệ sau.  

 Có thể nói: Ở trong con người “Hải Thượng Lãn Ông” Lê Hữu Trác hội tụ đủ tinh 

hoa của nghề Y: Y đạo, Y đức, Y lý, Y thuật và Y nghệ thuật. Cho đến nay, những người 

uyên thâm về YHCT khẳng định: Nếu ai đó muốn trở thành thầy thuốc YHCT giỏi, chỉ cần 

học, nghiên cứu lĩnh hội và thấm nhuần các tác phẩm của ông để lại đã có thể đạt được kỳ 

vọng của bản thân. 

Chúng tôi cho rằng: “Hải Thượng Lãn Ông” Lê Hữu Trác không chỉ là là thánh nhân,  

ông tổ nghề Y của dân tộc Việt Nam, mà còn là tấm gương sáng trong lịch sử Y học thế giới. 

(Ghi chú: Bài viết có sử dụng tư liệu của Ban tu thư Viện nghiên cứu Đông y và các bậc 

tiền nhân).  
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ẢNH HƯỞNG Y LÝ CỦA HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG 

VÀO NGHỆ THUẬT CA NHẠC MÚA VÀ SÂN KHẤU 

                                                           Nhạc sỹ Nguyễn Tuấn Giang 

1. Cơ sở lý luận lý và tầm ảnh hưởng y lý, y thuật, y đức của Hải Thượng Lãn 

Ông vào nền y học đương đại 

Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông có tầm ảnh hưởng về phương pháp chữa bệnh cứu 

người ở trong nước, khu vực và trên thế giới, bởi y học đông phương “nam dược trị nam 

nhân” cứu sống con người liên quan đến sự phát triển xã hội của toàn nhân loại. Y học cổ 

truyền của ông là khoa học cứu người mang bản sắc dân tộc, sử dụng cây thuốc nam chữa 

bệnh theo phương thức cây nhà lá vườn, phù hợp với nhân dân lao động và nguồn lực thảo 

dược của mỗi nước, không dừng lại ở chữa bệnh của thày thuốc cho nhân dân mà còn có 

tầm ảnh hưởng ứng dụng vào văn hoá nghệ thuật. 

Những ảnh hưởng của đại danh y Hải Thượng Lãn Ông mang tầm phát triển mạnh 

trong ngành y học cổ truyền Việt Nam, khẳng định từ đời sống thực tiễn ngành y học dân 

tộc được nhân dân ưa chuộng nhiều thập kỷ qua. Vào những năm đầu thế kỷ XX, y học 

phương Tây chinh phục người bệnh thì đến cuối thế kỷ, y học cổ truyền đã có được niềm 

tin của nhân dân, thậm chí y học hiện đại (modern medicine), y học đương đại 

(contemporary medicine) phải nghiên cứu ứng dụng các biện pháp chữa bệnh đông y để 

nâng cao khả năng cứu người an toàn, phát triển con người khoẻ mạnh trong môi trường tự 

nhiên. Y lý, y thuật, y đức Hải Thượng Lãn Ông mang tầm ảnh hưởng lớn đến nhân dân 

các nước phát triển phương Tây và trên toàn cầu, khi họ nghiên cứu tìm về phương pháp 

chữa bệnh theo y thuật phương đông, bào chế thuốc bằng cây thảo dược mang lại sự an toàn 

cho con người…Hải Thượng Lãn Ông chữa bệnh cứu người bằng nam dược, ông còn đề 

cao tư tưởng y đức trong điều trị chữa bệnh cứu người, nêu cao tinh thần sử dụng cây thuốc 

có sẵn trong tự nhiên mang đậm bản sắc dân tộc. Bản chất tư tưởng y học của Hải Thượng 

Lãn Ông Lê Hữu Trác quan niệm nghề làm thuốc, dậy chữa bệnh theo thuyết âm dương, 

nêu cao tinh thần yêu người bệnh, là yêu nước, đây là chủ thuyết y lý làm cơ sở lý luận tư 

tưởng đông y của ông gắn với thực tiễn đời sống con người tồn tại trong mối quan hệ cân 

bằng âm dương của vũ trụ. Tư tưởng y lý của Hải Thượng Lãn Ông thực tiễn vận dụng vào 

môi trường tự nhiên mà ngành y học hiện đại, y học đương đại đang nghiên cứu chữa bệnh 
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không sử dụng thuốc như các môn: Phục hồi chức năng, dưỡng sinh, châm cứu không dùng 

thuốc, bào chế thuốc thảo dược… 

Về lý luận văn hoá nghệ thuật tưởng như quan niệm nhận thức luôn là những khác 

biệt bởi theo tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau từ nhận thức hiện thực đời sống tự nhiên và 

xã hội, ít có sự tương đồng, vì phương Tây quan niệm giải thích các hiện tượng dựa vào 

logic hiện thực chi tiết đến tổng quát đưa ra quy luật của xã hội và tự nhiên. Có thể quy tụ 

lại 3 nội dung lý luận nghệ thuật phương Tây sau: 

1. Cá nhân cảm xúc mỹ học khi xây dựng tác phẩm nghệ thuật. 

2. Tư tưởng cảm xúc chủ quan của nghệ sỹ phản ánh hiện thực làm chủ thể. 

3. Cảm xúc chủ quan của cá nhân sáng tạo ra cái đẹp.  

Giới nghệ sỹ đưa ra các hình thức nhận thức thẩm mỹ như nghệ thuật hiện đại, cái 

đẹp: chân-thiện mỹ. Nghệ thuật đương đại, cái đẹp hiện thực: đa chiều. Nghệ thuật hậu hiện 

đại, cái đẹp tự nhiên, vẻ đẹp: bình dân (nghệ thuật pop art) đang phổ biến trên toàn cầu hiện 

nay. 

Từ văn hoá nghệ thuật, nhìn lại y lý phương Đông của Hải Thượng Lãn Ông thời 

toàn cầu hoá đã tồn tại bên nhau cùng phát triển, đây là sự gặp gỡ giữa phương Đông và 

phương Tây, nó phát triển trên cơ sở hiện thực của đời sống con người như đồng nhất tin 

vào nguồn lực con người làm thay đổi thế giới. Phương đông có: thiên-địa-nhân. Phương 

Tây là: con người-trí tuệ-đất (Man, Land, Mind: Con người, đất đai, tâm chí). Nguyên nhân 

sự gặp gỡ nhận thức phương Đông và phương Tây sau nhiều thế kỷ đã nhận ra nhau, bắt 

nguồn từ sự hội nhập nền kinh tế thị trường toàn cầu, hội nhập các ngành khoa học: công 

nghệ sinh học, công nghệ thông tin, nền kinh tế tri thức, sau cùng là hội nhập văn hoá, nghệ 

thuật, vì thế y lý của Hải Thượng Lãn Ông đã hội nhập vào nền y học nhân loại để phát 

triển tầm ảnh hưởng y đức mang bản chất tư tưởng trị bệnh cứu người để ổn định xã hội, 

phát triển các quốc gia, dân tộc trên hành tinh.  

Nói không quá khi những điều răn dậy y lý, y đức, y thuật chữa bệnh, chuẩn đoán 

bệnh của ông, dù là vô tình hay có ý thức thì đã thực sự ảnh hưởng tới ngành y học đương 

đại. Với Việt Nam nó là cơ sở lý luận vững chắc để phát triển ngành y học cổ truyền, còn 

tại các nước trên toàn cầu thì là sự gặp nhau trong y lý trị bệnh cứu người an toàn và bền 

vững. Đây là cơ sở lý luận y lý, y thuật, y đức của Hải Thượng Lãn Ông mang tầm ảnh 
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hưởng trong nền y học đương đại. Dưới đây là cơ sở y lý, y thuật, y đức của Hải Thượng 

Lãn Ông. 

2. Cơ sở lý luận: y lý, y thuật, y đức của Hải Thượng Lãn Ông đang phù hợp 

với con trong người xã hội đương đại. 

 Những lý thuyết y lý, y thuật, y đức của Hải Thượng Lãn Ông đã khuyên mọi người 

làm thuốc phù hợp với sự giáo dưỡng người lương y trong xã hội hiện đại, xã hội đương 

đại trên toàn cầu như trong 08 điều răn dậy về làm lương y, trị bệnh cứu người của ông. 

Tám lời răn dậy của nhà tư tưởng đại danh y Hải Thượng Lãn Ông làm thày thuốc sợ nhất 

là: 1. Dốt nát, 2. Dối gian, 3. Lười biếng, 4. Ác độc, 5. Tham lam, 6. Hà tiện, 7. Hẹp hòi, 8. 

Thất đức [trích trong Bộ sách của Hải Thượng Lãn Ông]. Có thể quy tụ lại 3 nội dung chính 

yếu sau: 

1. Tệ dốt nát, nói dối, lười biếng sẽ đẫn đến cái ác là bất nhân, bất nghĩa, nó không 

tồn tại trong nhân tâm người thầy thuốc ở bất kỳ xã hội, thời đại nào. 

2. Lòng tham kiếm tiền trên thân xác con bệnh là thất đức, vô trách nhiệm với nghề 

nghiệp về sự phát triển của con người và xã hội. 

3. Y lý, y thuật, y đức, là phương châm, mục đích sống của người thầy thuốc, lấy 

phương châm trị bệnh, cứu người để phát triển con người và phát triển đất nước giàu mạnh, 

văn hoá, văn minh.  

3. Ảnh hưởng và ứng dụng y lý, y thuật của hải Thượng Lãn Ông vào nghệ 

thuật. 

Khoảng năm 1985 Viện Âm nhạc, do nhạc sỹ Lưu Hữu Phước làm Viện Trưởng, 

ông đã nhắc tác giả hai lần: “Tuấn Giang, ứng dụng y lý của Hải Thượng Lãn Ông vào nghệ 

thuật ca múa nhạc và diễn viên sân khấu đi” (lời nhắc vào tháng1-1985)... Nhạc sỹ Lưu 

Hữu Phước từng ứng dụng ở phía Nam, công việc đang tiến hành đến năm 1989 ông mất, 

sự nghiệp ứng dụng y lý của Hải Thượng Lãn Ông cũng theo ông ra đi... 

Thực tiễn những ứng dụng bước đầu đã thành công lan rộng trong giới nghệ sỹ như 

ca sỹ, diễn viên múa và sân khấu. Nhiều nghệ sỹ diễn viên ca những năm 1986 đến năm 2000 

đi biểu diễn bao giờ họ cũng nhắc nhau mang cam thảo, ô mai ngậm để bảo vệ giọng hát. 

Diễn viên múa cao tuổi tập thở, tập dưỡng sinh, xoa bóp dầu gió, diễn viên sân khấu cũng 

ngậm cam thảo, ô mai… để giữ giọng khi lên sân khấu hát không bị các bệnh do viêm, gây 
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tắc họng ảnh hưởng khi ca và diễn. Những ứng dụng y lý của Hải Thượng Lãn ông vào nghệ 

thuật chữa bệnh của ông thời ấy còn hạn chế thông tin, phương pháp của Viện đề xuất là: 

- Vận động mọi người diễn viên, nghệ sỹ sử dụng cây thuốc nam chữa các bệnh nhiệt 

đới như viêm họng, đau khớp, cảm cúm… 

- Nhắc mọi người mùa đông nên ngậm cam thảo, ô mai gừng, ô mai quất… 

- Ngâm mật ong với quất để ngậm chống viêm họng, ngậm cam thảo…tập dưỡng 

sinh: dưỡng tâm, dưỡng tinh thần, dưỡng thể xác để có sức khoẻ mỗi ngày, mục đích nâng 

cao hiệu quả công việc của mỗi người. 

Hiện nay, tác giả không tiếp xúc với các diễn viên nên không biết, nhưng nghe nói 

còn nhiều người đang sử dụng nam dược để bảo vệ giọng hát, bảo vệ đôi chân khi biểu diễn 

kỹ thuật múa và diễn xuất sân khấu. Dù chưa thành công cao về ứng dụng trong giới nghệ 

thuật, nhưng phương thuốc của Hải Thượng Lãn Ông đã trở thành phổ biến trong nhân dân, 

bao đời sử dụng thuốc cây nhà lá vườn, nhất là đồng bào các dân tộc ít người và miền núi 

thường sử dụng nam dược chữa bệnh nhiệt đới, cảm cúm thông thường, đậu lào, sởi, ho 

gà… Có thể nói ngành y học cổ truyền Việt Nam đang phát triển mạnh chiếm giữ lòng tin 

nơi con người của đại đa số thầy thuốc y lý sâu, y thuật giỏi, y đức tận tâm, tận tình trị bệnh, 

cứu người được nhân dân ngày càng tin yêu ngành y học cổ truyền và y học đương đại Việt 

Nam. 

 Kết luận 

Cơ sở lý luận, tầm ảnh hưởng y lý, y thuật, y đức của đại danh y Hải Thượng Lãn 

Ông, là nhà văn hoá, tư tưởng đang làm sống dậy phương thuốc cổ truyền ở trong nước và 

lan rộng trên toàn cầu. 

Nhà văn hoá, tư tưởng đại danh y Hải Thượng Lãn Ông, dù sống cách xa chúng ta 

nhiều thế kỷ, nhưng các phương thuốc, thuật trị bệnh của ông đang từng ngày ứng dụng 

vào đời sống con người, xã hội và ngành y học đương đại. Đó là hiệu ứng mang tư tưởng y 

học phương Đông, kết hợp với y học phương Tây trị bệnh, cứu người để an toàn phát triển 

xã hội và xây dựng đất nước của mỗi quốc gia, dân tộc trên hành tinh. Sự hội nhập nền kinh 

tế tri thức, hội nhập thông tin và văn hoá nghệ thuật, thời toàn cầu hoá, giúp con người 

trong xã hội đương đại nhận thức cơ sở lý luận, y lý của Hải Thượng Lãn Ông càng phổ 

biến rộng trong nhân dân, lấy được lòng tin tưởng vững chắc vào sử dụng cây thuốc thảo 
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dược để bảo đảm an toàn cho con người trong thời đại mới. 

Cơ sở lý luận: y lý, y thuật, y đức của Hải Thượng Lãn Ông bao gồm các phương 

pháp trị bệnh, cứu người, đã trở thành xu hướng của y học đương đại đang ứng dụng rộng 

trên toàn cầu, đó là bào chế thuốc bằng cây thảo dược đảm bảo an toàn cho con người, thực 

tiễn ứng dụng phổ biến trong nhân dân Việt Nam - đặc biệt giới văn nghệ sỹ tin dùng phòng 

chống các bệnh nhiệt đới để phát triển văn hoá, nghệ thuật. 
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ĐẠI DANH Y LÊ HỮU TRÁC,  

TẤM GƯƠNG SÁNG VỀ Y ĐỨC, Y THUẬT 

TS. Võ Hồng Hải 

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác sinh năm Giáp Thìn - 1724 tại làng Liêu Xá, 

huyện Đường Hào, Phủ Thượng Hồng, tỉnh Hải Dương (nay là xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, 

tỉnh Hưng Yên). Tuy nhiên, cuộc đời ông chủ yếu lại gắn bó với quê mẹ thôn Bàu Thượng, 

xã Tình Diệm, nay là xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Ông là con trai thứ bảy 

nên thường được gọi là cậu Chiêu Bảy (rất ngẫu nhiên cũng tương tự cách xưng hô với Đại 

thi hào Nguyễn Du thời trẻ). Dòng tộc ông từng nổi tiếng với truyền thống khoa bảng: ông 

nội, bác, chú, anh và em họ đều đỗ tiến sĩ và làm quan to. Thân sinh ông đỗ Đệ tam giáp Tiến 

sĩ, làm Thị lang Bộ Công triều Lê Dụ Tông, gia phong chức Ngự sử, tước Bá, khi mất được 

truy tặng hàm Thượng thư. 

Về hành trạng, Lê Hữu Trác đã được ghi chép khá nhiều trong các bộ địa chí nước ta. 

Sách Đại Nam nhất thống chí chép: “Lê Hữu Luân, người huyện Đường Hào, là con Thượng 

thư Lễ bộ Lê Hữu Kiều. Cuối đời Lê, họ Trịnh chuyên quyền, bèn tránh vào ở xã Phúc Lộc, 

huyện Hương Sơn trấn Nghệ An, tài trí dồi dào, tính hào mại. Ông có thơ rằng: Thiện diệc 

lãn vi hà huống ác; quý do bất nguyện khởi ưu bần (Lành cũng biếng làm chi kể dữ; sang còn 

chẳng thích há lo nghèo)…”1. Sách Hải Dương phong vật chí cho biết: “Xã Liêu Xá, huyện 

Đường Hào có con trai quan Thượng thư Lê Hữu Kiều di cư vào Nghệ An làm thuốc, hiệu là 

Lãn Ông, có soạn phương thư (sách ghi chép các phương thuốc) lưu hành ở đời”2. Địa chí 

Hương Sơn viết rõ hơn về gia thế Lê Hữu Trác: “Gia đình ông có tới 6 người đỗ Tiến sĩ, gồm: 

ông, cha, bác, chú, anh, em. Thân sinh ông là Lê Hữu Mưu, làm quan đến Thị lang bộ Công 

dưới triều Lê Dụ Tông. Sinh mẫu ông, bà Bùi Thị Thưởng, là vợ thứ, con gái tướng công Bùi 

Diệm Đăng, quê xứ Bàu Thượng, xã Tình Diệm, huyện Hương Sơn…”3. 

 
1. Quốc Sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam nhất thống chí, Nxb Giáo dục, Hà Nội, tr. 531. 

2. Trần Công Hiền, Trần Huy Phác (2012), Hải Dương phong vật chí (Nguyễn Thị Lâm giới thiệu 

và dịch), Nxb Lao động, Trung tâm VHNN Đông Tây, Hà Nội, tr.346. 
3. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hương Sơn(2015), Địa chí Hương Sơn, Nxb Lao động, Hà 

Nội, tr.230. 
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Về năm sinh, theo Gia phả họ Lê Hữu ở Liêu Xá, Hưng Yên thì Lê Hữu Trác là con 

thứ 11 của cụ Lê Hữu Kiều. Anh trai ông là Lê Hữu Tán sinh năm 1720. Một người anh 

nữa là Lê Hữu Đề sinh năm 1722. Vì vậy, một số tư liệu ghi chép ông sinh 1720 là khó 

thuyết phục. Năm 1962, khi viết Lược truyện các tác gia Việt Nam, Trần Văn Giáp cho biết 

Lê Hữu Trác sinh năm 1724. Năm 1992, Lê Hữu Quán có bài viết tại Hội thảo về Lãn Ông 

Lê Hữu Trác nhân dịp di tích được xếp hạng quốc gia, khẳng định Lê Hữu Trác sinh năm 

1724. Năm 1996, khi viết Tác gia Hán Nôm Nghệ Tĩnh, Thái Kim Đỉnh cũng thống nhất 

Lê Hữu Trác sinh năm 1724. Từ năm 2010, trong các bài viết có liên quan đến sách Nam 

dược, giáo sư, tiến sĩ y khoa Makoto Mayanagi của Đại học Quốc gia Ibaraki (Nhật Bản) 

đều ghi năm sinh và năm mất của Lê Hữu Trác là 1724-1791… 

Sinh ra trong một cự tộc, được theo cha học tập ở kinh kỳ, Lê Hữu Trác sớm nổi 

tiếng tinh anh, thông thạo cả nho, y, lý, số… Nhưng thời đại ông là một trong những thời 

kỳ rối ren nhất trong lịch sử dân tộc, chiến tranh liên miên, triều chính khủng hoảng, vua 

Lê - chúa Trịnh chèn ép nhau, rồi cát cứ, giao tranh Đàng Trong – Đàng Ngoài, dân tình 

đói khổ, phiêu tán… Tư chất thông minh, truyền thống gia đình và những hoàn cảnh xô đẩy 

của cuộc đời đã giúp ông sớm nhận thức được bản chất xã hội; vì vậy, khác với nhiều sĩ tử 

cùng thời, ông đã kiên quyết khước từ con đường cử nghiệp để ẩn về quê mẹ, vừa trông 

nom gia đình, vừa đọc sách, làm thơ, chữa bệnh cứu người như lời ông tâm sự: “Sá chi vinh 

nhục việc đời/ Đem thân đạo nghĩa vào nơi lâm tuyền”(Bất can vinh nhục sự/Bảo đao nhập 

cùng lâm/An bần- Y lý thâu nhàn). 

Hơn 40 năm ẩn cư, mặc dù tự nhận là “Lãn Ông” - ông già lười, nhưng thực sự đó 

là những năm tháng lao động, làm việc cần cù nhất, tâm huyết nhất và cũng đầy sức sáng 

tạo của Hải Thượng (tên hiệu lấy theo nguyên quán của ông là phủ Thượng Hồng, Hải 

Dương; Thượng cũng còn có nghĩa là thôn Bàu Thượng, quê mẹ ở Hương Sơn). Cùng với 

chữa bệnh cứu người, ông đã miệt mài đọc sách, nghiên cứu về y thuật, y lý, tìm kiếm, khảo 

cứu, điều chế các loài dược liệu trong vùng, tổng hợp, sáng tạo ra nhiều bài thuốc dân gian, 

nhiều cách chữa bệnh đơn giản, hiệu quả.  

Ngày 12 tháng Giêng năm Cảnh Hưng thứ 43 (1782), Chúa Trịnh triệu ông ra kinh 

đô chữa bệnh. Gắng xong bổn phận, ông lại cáo xin về quê ngoại để tiếp tục sự nghiệp trị 

bệnh cứu người; bổ sung bộ “Y tông tâm lĩnh”, viết thêm tác phẩm “Thượng kinh ký 



93  

sự”…Ông thanh thản ra đi đúng vào ngày Rằm tháng Giêng năm Tân Hợi - 1791. Tương 

truyền, trước lúc lâm chung, ông dặn con cháu thả một cánh diều ông thường chơi và buộc 

ở góc nhà, diều rơi ở đâu thì táng ông ở đấy. Có lẽ vì vậy nên núi Minh Tự nơi có ngôi mộ 

ông ở xã Sơn Trung, Hương Sơn từ lâu nay được nhân dân trong vùng gọi là núi Cánh Diều. 

Cuộc đời và sự nghiệp của Hải Thượng Lãn Ông như một viên ngọc quý, càng mài 

càng thấy sáng. Trước hết, đó là một Đại Danh y với học vấn uyên thâm, am tường thiên 

văn, địa lý, hiểu sâu sắc thời vận, không ngại gian khổ, cần cù, độc lập, sáng tạo trong 

nghiên cứu y học. Suốt cả cuộc đời làm thuốc, ông đã có công sưu tầm, phát hiện và bổ 

sung 300 vị thuốc nam, thu thập tổng hợp 2.854 phương thuốc hay của các bậc tiền bối lưu 

truyền trong dân gian. Sau hơn 40 năm miệt mài nghiên cứu và tận tụy chữa bệnh cứu 

người, ông đã để lại cho nền y học Việt Nam một di sản quý giá, đặc biệt là bộ sách “Y 

tông tâm lĩnh” được khắc in vào năm 1885, gồm 28 tập, 66 quyển. Trong tác phẩm đồ sộ 

này, Hải Thượng đã đúc kết tinh hoa y học cổ truyền Phương Đông và y học cổ truyền Việt 

Nam, thông qua những kinh nghiệm thực tiễn phong phú của bản thân, xây dựng thành hệ 

thống toàn bộ Lý, Pháp, Phương, Dược của nền y học nước nhà. Những trước tác mà Đại 

Danh y để lại chính là bộ giáo khoa kinh điển mẫu mực, góp phần đào tạo, bồi dưỡng về y 

đức, y đạo, y thuật cho các thầy thuốc đời sau. 

Chín điều “Y huấn cách ngôn” chính là khuôn phép, nguyên tắc của người hành nghề 

y dược; 8 chữ: Nhân ái, sáng suốt, đức độ, hiểu biết, rộng lượng, thành thực, khiêm tốn và 

cần cù mãi là kim chỉ nam về y đức cho những người thầy thuốc chân chính. Cùng với thời 

gian, những lời di huấn đó ngày càng toả sáng trong tâm hồn các thế hệ: “Đạo làm thuốc là 

một nhân thuật chuyên bảo vệ sinh mạng con người, phải lo cái lo của người, vui cái vui của 

người, chỉ lấy việc cứu sống mạng người làm nhiệm vụ của mình, không nên cầu lợi kể công”. 

Lê Hữu Trác còn là một nhà văn xuất sắc. Tác phẩm “Thượng kinh ký sự” ghi chép 

lại những sự kiện, những điều mắt thấy tai nghe khi ông lên kinh đô chữa bệnh cho nhà 

chúa; nhưng thông qua tác phẩm có thể thấy rõ tính cách của ông, một con người coi thường 

danh lợi, một nghệ sĩ giàu cảm xúc trước thiên nhiên, tạo vật. Tác phẩm đã độc chiếm một 

vị trí đặc biệt trong lịch sử văn học Việt Nam. Hoặc trong sách “Âm dương y án” chỉ ghi 

lại một số câu chuyện chữa bệnh nhưng lại có giá trị nhân văn sâu sắc. Người đương thời 

đã nhận xét: “Tiên sinh là bậc tuổi cao, đức dày, có tài làm thuốc của Hiên Viên, Kỳ Bá; 
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có tài làm thơ của Lý Bạch, Đỗ Phủ; lại có cái chí nhàn dật, cái tình phong nhã của một 

bậc cao sỹ. Bao nhiêu nhân văn, tài tử muốn xin theo hầu”… 

Từ cuộc đời và sự nghiệp của mình, Hải Thượng Lãn Ông còn để lại cho hậu thế 

những giá trị lớn về tư tưởng. Đó là quan điểm về cuộc sống, quyết tâm vứt bỏ “cái chí bon 

chen trong trường danh lợi” để theo đuổi chí hướng “nghề y thiết thực lợi ích cho mình, 

giúp đỡ mọi người”. Về nghề nghiệp, với ông “nghề thuốc là một nghề thanh cao, là một 

nghề có lòng nhân ái”. Về trước tác và truyền thụ, ông muốn “thâu tóm toàn bộ hàng trăm 

cuốn sách, đúc thành một pho để tiện xem, tiện đọc” và xem đây như là một yêu cầu của 

thời bấy giờ. Vì vậy, sách của ông viết xong đến đâu là có người chép tay truyền nhau. Về 

kế thừa và học tập, ông nêu cao tinh thần khổ học, học phải có chọn lọc, có sáng tạo, có 

phương pháp và với tinh thần suy nghĩ độc lập cao. Khó có người làm thuốc nào như ông 

không hề giấu “dốt”, dám trình bày lại những trường hợp bệnh chữa không khỏi, người 

bệnh đã chết để người sau rút kinh nghiệm: “Nhưng thói thường cứu được một người thì 

hoa chân múa tay biểu dương cho mọi người cùng biết, còn lỡ thất bại thì giấu đi, thường 

người ta hay giấu những thói xấu của mình mà không đem sự thực nói với người khác… 

Trong việc chữa bệnh, tôi từng ứng biến để đối phó với bệnh tình, chuyển nặng ra nhẹ, cứu 

chết lấy sống được bao nhiêu trường hợp mà vẫn có những chứng phải bó tay đợi chết cũng 

không phải là ít. Tôi không tự thẹn với trình độ thấp kém trong việc cứu người cho nên 

ngoài những “Dương án” lại chép thêm một tập kể lại những lời khó nói ra được, gọi là 

“Âm án”. Mong những bậc trí thức có chí làm thuốc sau này, khi thấy những chỗ hay của 

tôi chưa đáng bắt chước, nhưng thấy chỗ dở của tôi cần phải lấy làm gương, không nên 

quá yêu tôi mà bảo chỉ chữa được bệnh mà không chữa được mệnh”… Về phong cách đối 

nhân xử thế, ông luôn khiêm tốn, không hề tự cao, tự đại, luôn tranh thủ sự đồng tình của 

người khác để cầu học hoặc thu kết quả trong việc làm. Đối với người bệnh, theo ông phải 

biết “quên mình cứu chữa người ta”. 

Cùng với các trước tác để lại, chính cuộc đời 70 mùa xuân của Hải Thượng Lãn Ông, 

với 44 năm sống, làm thuốc, chữa bệnh cứu người trên quê mẹ Hương Sơn, Hà Tĩnh, với 

tài cao, đức rộng, cốt cách thanh tao, Lê Hữu Trác đã trở thành một danh nhân văn hoá, một 

thiên tài kiệt xuất của nền Y học cổ truyền Việt Nam. 
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Để tôn vinh và khắc ghi công lao to lớn của ông, trong nhiều thập kỷ qua, cùng với 

hậu duệ của dòng họ Lê Hữu ở quê cha và quê mẹ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du Lịch, Bộ 

Y tế cùng chính quyền, nhân dân các địa phương đã giành nhiều công sức gìn giữ, tôn tạo 

và phát huy những giá trị di sản Đai Danh y để lại. Dự án Tu bổ, tôn tạo quần thể di tích 

Hải Thượng Lãn Ông tại Hương Sơn, Hà Tĩnh do Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác làm 

chủ đầu tư đã được triển khai, đến nay đã hoàn thành và phát huy hiệu quả.Tỉnh Hà Tĩnh 

cũng đang phối hợp với một số tổ chức văn hoá, khoa học nghiên cứu xây dựng Đề án phát 

triển bền vững khu vực này trên cơ sở kết hợp các tiềm năng, lợi thế về di sản văn hoá - 

tâm linh với du lịch sinh thái, dịch vụ y tế, chăn nuôi, trồng và chế dược liệu. Khu du lịch 

sinh thái Hải Thượng do một người con Hương Sơn đầu tư về quê đã được xây dựng khang 

trang. Tại xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên, các di tích liên quan đến dòng họ Lê Hữu 

cũng đã xếp hạng quốc gia và được đầu tư tôn tạo. 

Vào dịp tưởng niệm 220 năm ngày mất của ông, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với 

Bộ Y tế, Hội Đông y Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, trong đó có Lễ kỷ niệm, 

trao giải thưởng y học dân tộc Hải Thượng Lãn Ông lần thứ nhất. Sở VH,TT&DL Hà Tĩnh 

phối hợp với Viện Bỏng quốc gia tổ chức trưng bày trọn bộ “Y tông tâm lĩnh” mới được 

phục chế; xây dựng chương trình nghệ thuật “Nghĩa tình đất mẹ” với nhiều ca khúc, tiết 

mục mới về cuộc đời và sự nghiệp của Hải Thượng Lãn Ông.Lễ hội Hải thượng Lãn Ông 

cũng đã được công nhận là lễ hội cấp quốc gia và được tổ chức thường niên. Hướng tới kỷ 

niệm 300 năm sinh (1724-2024), tỉnh Hà Tĩnh đang tích cực triển khai xây dựng đề án đề 

nghị tổ chức UNESCO vinh danh Ông như đã từng vinh danh Đại thi hào Nguyễn Du nhân 

dịp kỷ niệm 250 năm năm sinh… 
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KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY NHỮNG DI SẢN QUÝ BÁU CỦA  

HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN HÀ TĨNH 

Bùi Thị Mai Hương 

  (Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh) 

1. Đại danh y Lê Hữu Trác, tấm gương sáng về y đức, y thuật. 

Sinh ra trong một cự tộc, được theo cha học tập ở kinh kỳ, Lê Hữu Trác sớm nổi tiếng 

tinh anh, thông thạo cả nho, y, lý, số... Nhưng thời đại ông là một trong những thời kỳ rối 

ren nhất trong lịch sử dân tộc, chiến tranh liên miên, triều chính khủng hoảng, Vua Lê - 

Chúa Trịnh chèn ép nhau, rồi cát cứ, giao tranh Ðằng trong - Ðằng ngoài, dân tình đói khổ, 

phiêu tán... Tư chất thông minh, truyền thống gia đình và hoàn cảnh xô đẩy của cuộc đời 

đã giúp ông sớm nhận thức được bản chất xã hội; vì vậy, khác với nhiều sĩ tử cùng thời, 

ông đã kiên quyết khước từ con đường cử nghiệp để ẩn về quê mẹ, vừa trông nom gia đình, 

vừa đọc sách, làm thơ, chữa bệnh cứu người như lời ông tâm sự: “Sá chi vinh nhục việc 

đời/Ðem thân đạo nghĩa vào nơi lâm tuyền”. 

Khu nhà thờ Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông tại xã Quang Diệm, Hương Sơn, Hà Tĩnh 

Hơn 40 năm ẩn cư, mặc dù tự nhận mình là “Lãn Ông” - ông già lười, nhưng thật sự 

đó là những năm tháng lao động, làm việc cần cù nhất, tâm huyết nhất và cũng đầy sức sáng 

tạo của Đại danh y Hải Thượng. Cùng với chữa bệnh cứu người, ông đã miệt mài đọc sách, 

nghiên cứu về y thuật, y lý, tìm kiếm, khảo cứu, điều chế các loài dược liệu trong vùng, 
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tổng hợp, sáng tạo ra nhiều bài thuốc dân gian, nhiều cách chữa bệnh đơn giản, hiệu quả. 

Cuộc đời và sự nghiệp của Hải Thượng Lãn Ông như một viên ngọc quý, càng mài càng 

thấy sáng. Trước hết, đó là một Đại danh y với học vấn uyên thâm, am tường thiên văn, địa 

lý, hiểu sâu sắc thời vận, không ngại gian khổ, cần cù, độc lập, sáng tạo trong nghiên cứu 

y học. Suốt cả cuộc đời làm thuốc, ông đã có công sưu tầm, phát hiện và bổ sung 300 vị 

thuốc nam, thu thập tổng hợp 2.854 phương thuốc hay của các bậc tiền bối lưu truyền trong 

dân gian. Sau hơn 40 năm miệt mài nghiên cứu và tận tụy chữa bệnh cứu người, ông đã để 

lại cho nền y học Việt Nam một di sản quý giá, đặc biệt là bộ sách 'Y tông tâm lĩnh' được 

khắc in vào năm 1885, gồm 28 tập, 66 quyển. Trong tác phẩm đồ sộ này, Hải Thượng đã 

đúc kết tinh hoa y học cổ truyền Phương Ðông và y học cổ truyền Việt Nam, thông qua 

những kinh nghiệm thực tiễn phong phú của bản thân, xây dựng thành hệ thống toàn bộ Lý, 

Pháp, Phương, Dược của nền y học nước nhà. Những trước tác mà đại danh y để lại chính 

là bộ giáo khoa kinh điển mẫu mực, góp phần đào tạo, bồi dưỡng về y đức, y đạo, y thuật 

cho các thầy thuốc đời sau. Chín điều “Y huấn cách ngôn” chính là khuôn phép, nguyên tắc 

của người hành nghề y dược; tám chữ: Nhân ái, sáng suốt, đức độ, hiểu biết, rộng lượng, 

thành thực, khiêm tốn và cần cù mãi là kim chỉ nam về y đức cho những người thầy thuốc 

chân chính. Cùng với thời gian, những lời di huấn đó ngày càng tỏa sáng trong tâm hồn các 

thế hệ thầy thuốc: “Ðạo làm thuốc là một nhân thuật chuyên bảo vệ sinh mạng con người, 

phải lo cái lo của người, vui cái vui của người, chỉ lấy việc cứu sống mạng người làm nhiệm 

vụ của mình, không nên cầu lợi kể công”.(1) 

 Hải Thượng Lãn Ông còn là người đầu tiên trong lịch sử y học Việt Nam đặt nền 

móng xây dựng y thuật. Trong quá trình làm thuốc, ông đã giành rất nhiều thời gian viết 

cuốn Y Tông Tâm Lĩnh và dạy học. Về y thuật: Hải Thượng Lãn Ông cho rằng muốn làm 

thầy thuốc giỏi phải học tập không ngừng. Ông tiếp thu kinh nghiệm của người xưa một 

cách có chọn lọc, linh hoạt, sáng tạo, không hề rập khuôn máy móc. Từ đó ông có quan 

điểm về nhận định bệnh tật và phương pháp điều trị sáng tạo phù hợp với đặc điểm phong 

thổ, khí hậu và đặc điểm của con người Việt Nam. 

 
1 Lê Hữu Trác, Y huấn cách ngôn, Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh I, Nhà xuất bản Y học, tr 26 
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Cuộc đời của Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác là hình ảnh cao đẹp của người thầy 

thuốc với kiến thức uyên thâm, với tinh thần trách nhiệm cao cả trong nghề nghiệp, lòng 

nhẫn nại, tận tâm, đức hy sinh và lòng thương yêu người bệnh vô bờ bến. Ông thật xứng 

đáng là người đã dựng “ngọn cờ đỏ thắm” trong nền y học nước nhà, là tấm gương sáng 

chói về y đức, y đạo, y thuật cho đời sau noi theo. 

Khu Lăng mộ Hải Thượng Lãn Ông tại núi Minh Tự, xã Sơn Trung, Hương Sơn, Hà Tĩnh 

2. Kế thừa và phát huy những di sản quý báu của Hải Thượng Lãn Ông tại Bệnh 

viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh. 

Quá trình hình thành và phát triển 

Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh được thành lập ngày 20/7/1967. Tiền thân là 

phòng chẩn trị Đông y (sau này còn có tên là phân viện Đông y Hà Tĩnh) với 30 giường 

bệnh và 30 cán bộ, công tác tại các khoa phòng: Y vụ, Hành chính -Tài vụ, Khoa khám 

bệnh, châm cứu, khoa Tổng hợp (gồm Nội, Nhi, Ngoại, phụ), khoa Dược, được đóng tại 

Thị xã Hà Tĩnh, do Lương y Trần Hậu Mậu (Viện phó Quyền viện trưởng. Sau 2 lần sơ tán 

ở xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà và Cẩm Duệ huyện Cẩm Xuyên, bệnh viện đã được tăng 

lên quy mô 50 giường bệnh. Năm 1970 được chuyển về Thị xã Hà Tĩnh và đổi tên gọi là 

Bệnh viện Đông y Hà Tĩnh. Năm 1976 (sau 6 năm chuyển về thị xã Hà Tĩnh), sự kiện sát 

nhập tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An thành tỉnh Nghệ Tĩnh đã khiến Bệnh viện gặp rất nhiều khó 

khăn,  nhiều ý kiến muốn sát nhập Bệnh viện để tập trung cho Bệnh viện Đông y Nghệ Tĩnh 
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đóng tại Thành phố Vinh. Nhưng với sự cố gắng của Ban Giám đốc và tập thể CBCNVC, 

đặc biệt là vì nguyện vọng của nhân dân cũng như đề nghị của UBND thị xã Hà Tĩnh. Bệnh 

viện Đông Y Hà Tĩnh vẫn tiếp tục tồn tại và được đổi tên gọi là Bệnh viện Đông y II Nghệ 

Tĩnh.  

Năm 1978, dẫu quy mô giường bệnh được tăng lên thành 70 giường, nhưng khó khăn 

thiếu thốn vẫn là thử thách đối với tập thể đội ngũ thầy thuốc trong quá trình phấn đấu, 

hoàn thành nhiệm vụ. Khắc phục khó khăn bằng nhiều sáng kiến, bệnh viện đã tổ chức 

khám, chữa bệnh bằng thuốc nam, thuốc bắc, châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt… đạt hiệu 

quả cao được nhân dân tín nhiệm, số người đến khám chữa bệnh ngày càng đông. Vì vậy, 

năm 1983 quy mô giường bệnh đã lên tới 100 giường. Sau gần 10 năm tái lập tỉnh, năm 

2000 để thống nhất tên gọi trong cả nước bệnh viện được đổi tên thành là Bệnh viện Y học 

cổ truyền Hà Tĩnh.  

Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh tại số 48, đường Hà Hoàng, TP Hà Tĩnh 

Sau 55 năm (1967- 2022) xây dựng và phát triển, đến nay Bệnh viện Y học cổ truyền 

Hà Tĩnh đã phát triển vượt bậc cả về quy mô, nhân lực, trình độ cán bộ, trang thiết bị để 

xứng đáng là bệnh viện đầu ngành về y học cổ truyền của tỉnh nhà. Hiện tại, tổ chức bệnh 

viện có 11 khoa, phòng với 160 CBVC với trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao. Cùng với 

việc thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ chính là kế thừa, phát huy và phát triển y học cổ 
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truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại (YHHĐ) trong điều trị, nghiên cứu khoa 

học, thực hành và giảng dạy về y học cổ truyền, bệnh viện đã và đang xây dựng theo hướng 

“Đa khoa y học cổ truyền” kết hợp giữa y học cổ truyền với YHHĐ. Trong những năm 

qua, bệnh viện đã khám và điều trị cho hàng chục ngàn người bệnh, tỷ lệ khỏi và đỡ trên 

90%. Với tinh thần chăm sóc tận tình chu đáo, bệnh viện là địa chỉ đáng tin cậy của nhân 

dân trong tỉnh và khu vực. Để từng bước nâng cao chất lượng, thái độ phục vụ hướng tới 

sự hài lòng của người bệnh, thời gian qua Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh đã không 

ngừng đổi mới, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và các máy móc hiện đại như máy Siêu 

âm màu 4D, Máy Xquang kỹ thuật, máy xét nghiệm tự động, Dopler mạch máu trĩ để phẫu 

thuật trĩ, điện xung, điện phân, điện từ trường, laze châm, laze nội mạch, máy kéo giãn đốt 

sống, Oxy cao áp, Thủy trị liệu, Xông hơi thuốc bằng máy, Lase châm, Lase nội mạch, 

Điện từ trường, Sóng ngắn. …100% phòng bệnh được trang bị điều hòa 2 chiều. 

 Song song với việc đầu tư thêm nhiều trang thiết bị, máy móc hiện đại, bệnh viện đã 

luôn chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, 

nhân viên y tế. Đồng thời thực hiện tốt quy tắc giao tiếp ứng xử, đổi mới phong cách, thái 

độ phục vụ của của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng người bệnh, người dân. Chính vì thế, 

nhiều bệnh khó và mạn tính được điều trị đã trở thành thế mạnh của bệnh viện như điều trị 

TBMMN, bệnh lý cột sống, liệt do các nguyên nhân, bệnh rễ và đám rối thần kinh...  

 



101  

Cùng với nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân, phong trào nghiên cứu khoa học cũng đã 

trở thành một trong những thế mạnh được Ban Giám đốc bệnh viện chú trọng. Hàng năm 

bệnh viện có hàng chục đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở. 

Đến nay đã có 04 đề tài Cấp tỉnh của bệnh viện được ứng dụng có hiệu qủa cho điều trị. Đó 

là: Hoàn xích hương điều trị u phì đại lành tính tuyến tiền liệt (năm 2004- Bs Trần Xuân 

Dâng); Amosear điều trị viêm dạ dày (năm 2006- BS Dương Bá Ngọc);Bài thuốc nam “Hạ 

áp” điều trị tăng huyết áp (2017- Bs Bùi Thị Mai Hương); Bài thuốc nam “Giải độc gan” 

điều trị tăng men gan (2019- Bs Bùi Thị Mai Hương)  

 

Đến với Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh hôm nay, cảm nhận đầu tiên đó là một 

môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết nhưng khoa học, nề nếp, kỷ cương, một công sở 

đúng nghĩa với tiêu chí “Công sở Văn hóa”, một Bệnh viện xanh, sạch, đẹp, an toàn, một 

phong cách phục vụ đúng nghĩa “Bệnh viện tình thương”. Kế thừa và phát huy tinh hoa 

và tinh thần mà Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đã để lại trong Di huấn cách 

ngôn, các thế hệ cán bộ viên chức Bệnh viện đã viết nên truyền thống của một Bệnh viện 

đầu ngành về y học cổ truyền của tỉnh Hà Tĩnh, nơi Đại Danh Y Lê Hữu Trác đã khởi nguồn 

Nghề thuốc và cũng là nơi Người đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ Hương Sơn. Ghi nhận 

những thàch tích đã đạt được, thời gian qua Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh đã được 
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trao tặng nhiều danh hiệu cao quý; được Chính phủ trao tặng Huân chương lao động hạng 

Nhất, Nhì, Ba cùng nhiều Bằng khen, Cờ thi đua của Bộ ngành Trung ương và địa phương. 

Đó là nguồn động viên, cũng là trách nhiệm để tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện tiếp tục 

phấn đấu vươn lên, luôn xứng đáng với niềm tin, sự hài lòng của người bệnh. 

Hơn nửa thế kỷ đã đi qua, cùng với sự đổi thay của quê hương đất nước, Đảng bộ, 

Ban Giám đốc và tập thể cán bộ viên chức Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh tự hào vì đã 

góp sức mình vào sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân cũng như sự phát triển của 

ngành Y tế, góp phần xây dựng một nền y học Việt Nam dựa trên nguyên tắc: khoa học, 

dân tộc và đại chúng, phối hợp thuốc "Đông" và thuốc "Tây" như sinh thời Bác Hồ kính 

yêu đã căn dặn.  

Dù những chặng đường phía trước còn lắm thử thách, nhưng với sự nỗ lực cố gắng 

của Cấp ủy Đảng, sự đoàn kết đồng lòng của cán bộ, đảng viên, Bệnh viện Y học cổ truyền 

sẽ luôn xứng đáng là địa chỉ tin cậy của nhân dân, xứng đáng là đơn vị đầu ngành về y học 

cổ truyền của tỉnh nhà “Sáng y đức - vững chuyên môn- kỷ cương- tình thương- trách 

nhiệm”, nỗ lực xây dựng bệnh viện theo hướng hiện đại hóa y học cổ truyền xứng tầm với 

yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ hội nhập, góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của 

ngành Y tế và công cuộc CNH-HĐH đất nước, 

Là một Bệnh viện Y học cổ truyền trên quê hương Hà Tĩnh, vừa là niềm tự hào vừa 

là nỗi trăn trở, làm thế nào để phát huy được hết những giá trị, những di sản quý báu mà 

Hải Thượng Lãn Ông đã để lại cho hậu thế.  Vì thế, suốt nhiều năm qua, mỗi một cán bộ 

nhân viên Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh luôn tâm niệm những lời Y huấn cách ngôn 

của Ông, những tác phẩm lớn, từng câu chữ đều trở thành kiến thức, kinh nghiệm, trong 

hành nghề Y, cũng như trong cuộc sống. 

Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh ứng dụng trong lâm sàng 

Tất cả bệnh tật của con người, chưa có bệnh nào là không có âm dương mất cân bằng; 

thuỷ hoả thiên lệch. Cho nên việc điều trị phải đạt được điều hoà âm dương thuỷ hoả đến 

mức thăng bằng mới thôi. 

Đặc điểm của bệnh nhân tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh đa số là người cao 

tuổi, người mắc bệnh mãn tính, mắc bệnh lâu ngày. Tiên thiên bất túc, hậu thiên không 

được bồi phụ.  
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Tiên thiên quyết định sự sống, khí của thận là nguyên khí, âm dương của thận gọi là 

chân âm, chân dương hoặc chân thủy chân hoả của nguyên dương (nguyên là cái ban đầu) 

chân tả chí có cái đó mà thôi không có cái nào thay thế được). Người ta sở dĩ không ai 

giống ai và có tính khác nhau là nhờ ở cái chân nhất này, cái tiên thiên này và đó là chân 

của nguyên... 

Trong đại tác phẩm Hãi Thượng Y Tông Tâm Lĩnh của Lãn Ông, chúng tôi tập trung 

chú trọng vào hai quyển. Quyển 6: Huyền tẫn phát vi nói về tiên thiên thủy hỏa – "Mệnh 

môn", cơ năng sinh lý, và bệnh lý của chân thủy, chân hỏa, cùng phép chữa. Quyển 7: Khôn 

hóa thái chân bàn về hậu thiên tỳ vị, cơ năng tiêu hóa và tác dụng của khí huyết, bệnh lý 

và phép chữa. 

Trong quyển: Huyền tẫn phát vi, Hải Thượng Lãn Ông là người đã hoàn thiện học 

thuyết thuỷ hoả và ông đã sử dụng 2 bài thuốc "lục vị" và "bát vị" và biến phương của nó 

một cách tinh thông để điều chỉnh lại sự mất thăng bằng âm dương thuỷ hoả, nguyên nhân 

của các chứng bệnh. 

Theo Hải Thượng Lãn Ông: "Chữa bệnh nặng không biết đến thuỷ hoả chữa bệnh 

nhẹ mà không biết đến khí huyết thì cũng như trèo cây tìm cá"(2) 

Âm dương thuỷ hoả là những khái niệm vô hình nhưng rất trọng yếu của học thuyết 

thuỷ hoả nói riêng và lý luận của y học cổ truyền nói chung. Dựa theo lý thuyết của dịch 

học Hải Thượng Lãn Ông đã chú ý đặc biệt vận dụng nó vào trong điều trị. Theo ông: "Tính 

của hoả thơi bốc lên, thời phải bắt cho nó đi xuống, tính thuỷ thấm xuống nên khiến cho đi 

lên, thuỷ lên hoả xuống gọi là giao nhau tức thuỷ hoả ký tế (quẻ ký tế). Hoả ấy tức là dương 

khí, thuỷ tức là âm tinh"(3) hai bên hỗ căn thời gọi là âm dương hoà bình. Người chân âm 

thịnh thì phải bổ dương hưng khí âm phải theo khí dương mà lên, nay thời chỉ bổ âm thì sẽ 

ảnh hưởng đến tỳ vị, lại tuyệt mất nguồn sinh hoá của hậu thiên, như vậy thì bổ âm phải 

dùng thời thêm vào vị bổ dương. 

Thông thường để bổ âm, củng cố chân thuỷ khuyên nên dùng lục vị. Còn để bổ 

nguyên khí, củng cố chân hoả của thận (nhất là những người hoả lực yếu hoặc thuỷ không 

thăng, hoả không giáng) thì dùng bát vị. Với những người mà bệnh âm dương đều hư yếu 

 
2 Lê Hữu Trác, Quyển 6: Huyễn tẫn phát vi, Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh I, Nhà xuất bản Y học 
3 Lê Hữu Trác, Quyển 6: Huyễn tẫn phát vi, Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh I, Nhà xuất bản Y học 
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thì nên dùng bài "thập bổ hoàn" để không thiên lệch. Theo Hải Thượng Lãn Ông "người 

làm thuốc chỉ biết chăm chú về khí huyết, lấp chỗ trống ở chỗ hao, loanh quanh bào chí vật 

tứ quân; tuyệt nhiên không biết thuỷ hoả ở chỗ nào, sợ thục địa là nê trệ, nhục quế nóng và 

phụ tử mạnh mà không dám dùng nhiều thì đó chỉ là thầy thuốc tầm thường"(4). 

Trong quyển Khôn hóa thái chân bàn về hậu thiên Tỳ vị. Sách xưa nói: “Tiên thiên 

là gốc của sinh mệnh người ta, hậu thiên là nguồn sinh hoá của con người”(5). Câu nói đó, 

y học cổ truyền đã xác định tiên thiên và hậu thiên là hai bộ phận cơ bản của sự sống của 

con người. Hai bộ phận đó có mối quan hệ hỗ trợ rất khăng khít với nhau, nếu thiếu đi một 

bộ phận thì người ta không thể sống được. Nói hậu thiên là bao gồm tất cả các tạng phủ và 

các tổ chức dà, thịt, gân, xương, máu và tân dịch.v.v. nhưng bộ phận quan trọng nhất của 

hậu thiên là tỳ vị Hải Thượng Lãn Ông nói: “Tỳ vị là cơ quan sinh hoá của hậu thiên, đứng 

đầu các cơ quan của con người và cũng là nguồn gốc của bách mạch, cái bề của thuỷ cốc”(6), 

(thuỷ cốc là đồ ăn thức uống). Năm tạng, sáu phủ đều được sự chuyển vận và tưới nhuần 

của nó, để sinh tinh, sinh huyết, thấm nhuần ra kinh mạch, điều dưỡng vinh vệ, đều nhờ 

vào trung châu đó (trung châu là chỉ vào tỳ vị). Sách lại nói: “Vị bại thì tinh bị tổn thương 

làm cho dương sự suy. Vị mạnh thì thận đầy đủ mà tinh khí vượng” và “Không có thuỷ cốc 

thời hình thể không thể khoẻ mạnh được”(7), về mạch học cũng nói: “Có vị khí thời sông, 

không có vị khí thời chết”(8). Do đó có thể nói Tỳ Vị là cái gốc của khí huyết cũng như thận 

là cái nguồn của thuỷ hoả, đều là căn bản của con người. Vì vậy nhiều bệnh phát sinh mà 

nguyên nhân cơ bản đều là do tỳ và thận. 

Từ những luận điểm đó, giúp chúng tôi thấy được vị trí vô cùng quan trọng của thiên 

thiên thủy hỏa và hậu thiên tỳ vị. Trên thực tế lâm sàng, càng hiểu rõ thêm về ý nghĩa đó. 

Thông qua bổ thận, điều lý tỳ vị mà chữa được nhiều bệnh tật có kết quả tốt. 

Thừa kế học thuật tiên y, nêu cao tinh thần độc lập, sáng tạo, tiếp thu học thuật 

nước ngoài, có phê phán, phát triển. 

Hải Thượng Lãn Ông có chủ trương thừa kế luận thuyết y học cổ truyền của các tiên y 

nhưng không quá câu nệ sách vở kinh điển, không sử dụng cổ phương một cách cứng nhắc. 

 
4 Lê Hữu Trác, Quyển 7: Khôn hoá thái chân, Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh I, Nhà xuất bản Y học, 
5 Lê Hữu Trác, Quyển 7: Khôn hoá thái chân, Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh I, Nhà xuất bản Y học, 
6 Lê Hữu Trác, Quyển 7: Khôn hoá thái chân, Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh I, Nhà xuất bản Y học, 
7 Lê Hữu Trác, Quyển 7: Khôn hoá thái chân, Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh I, Nhà xuất bản Y học, 
8 Lê Hữu Trác, Quyển 7: Khôn hoá thái chân, Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh I, Nhà xuất bản Y học, 
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Lãn Ông đề cao óc độc lập suy nghĩ, vận dụng linh hoạt vào chữa bệnh, đúc rút kinh 

nghiệm làm sáng tỏ nhiều điều ngờ vực, bổ sung những chỗ người xưa chưa nói tới. Trong 

tập Đạo lưu dư vận, ông biện luận và bổ sung những vấn đề y lý mà các sách xưa chưa nói 

rõ, nói chưa đúng hoặc chưa bàn đến. Quyển Ngoại cảm thông trị có các phương thuốc 

thích hợp với tính chất bệnh và cơ thể người Việt Nam. 

Coi trọng các nghiệm phương của nhân dân, ông viết tập Bách gia trân tàng ghi chép 

644 phương thuốc, một số bài thừa kế của họ ngoại, một số thu lượm trong dân gian, một 

số ghi lại của người nước ngoài, một số được các y gia truyền hay bán lại cho. Tập Hành 

giản trân nhu ghi chép 2.210 bài thuốc đơn giản có tác dụng tốt rút trong bản thảo của tiên 

y và sưu tầm trong nhân trị 126 loại bệnh tử nội, ngoại khoa, thương khoa, cấp cứu.Trong 

tập Lĩnh nam bản thảo,  ông ghi chép được tính 496 vị thuốc nam biên tập theo Tuệ Tĩnh 

và 305 vị được bổ sung về công dụng hoặc mới sưu tầm thêm. 

Trong thực tế lâm sàng, những buổi hội thảo khoa học, bình bệnh án lâm sàng, bệnh viện 

chúng tôi đều kế thừa, xây dựng học hỏi từ những kiến thức của người xưa. Đồng thời tiếp thu 

xây dựng nên những bài thuốc, phương phát điều trị mới cho phù hợp với đặc điểm của người 

bệnh thời hiện đại. Làm phong phú phát triển hơn nữa nền y học cổ truyền nước nhà. 

Thận trọng trong chữa bệnh, khiêm tốn trong học tập 

Lãn Ông coi nghề y là một nghề cao quý, coi việc bảo vệ sinh mệnh con người là 

nhiệm vụ hàng đầu. Do đó, ông rất thận trọng khi khám bệnh, chữa bệnh, có trường hợp 

gặp bệnh nặng, triệu chứng phức tạp, ông đợi hôm sau xem mạch thêm lần nữa và nghiên 

cứu bệnh tình thật chắc chắn rồi mới cho đơn. Theo ông, một trong 8 tội cần tránh của 

người thầy thuốc là “ngại đêm mưa vất vả không chịu tới thăm mà đã cho phương, đó là 

cái tội lười”. 

“Đạo làm thuốc là nghệ thuật bảo vệ sinh mệnh con người là nguồn gốc xây dựng 

đạo đức, người có kiến thức rộng không thể không biết đến, mà đã biết thì phải cho sâu 

rộng, và tính mệnh người ta ở trong tay mình. Há không nên cẩn thận lắm sao?”(9), cho nên 

trong âm án số 10 của Hải Thượng Lãn Ông có ghi “Lại như xét bệnh còn lờ mờ, sức học 

còn non đã cho thuốc chữa bệnh, đó là tội dốt nát”. 

 
9 Lê Hữu Trác, Y huấn cách ngôn, Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh I, Nhà xuất bản Y học, tr 27. 
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Lãn Ông khám bệnh rất kỹ, vận dụng các phương pháp, vọng, văn, vấn, thiết (nhìn, 

nghe, hỏi, xem mạch người bệnh), chuẩn đoán toàn diện có kết luận chính xác rồi mới kê 

đơn. Khi kê đơn ông ghi rõ chi tiết và chỉ dẫn cách chế thuốc, sắc thuốc, cách uống, liều 

lượng rất tỷ mỷ. Gặp trường hợp nguy cấp, ông bình tĩnh giải quyết theo đúng tinh thần 

“cứu bệnh như cứu hỏa” vừa khẩn trương vừa chu đáo. 

Lãn Ông đề cao tinh thần trách nhiệm với bệnh nhân một cách thành khẩn. Ông ghi 

chép lại những bệnh đã điều trị một cách trung thực, khách quan và khoa học. Y dương án 

ghi lại những bệnh ông đã chữa khỏi, y âm án ghi lại những bệnh ông chữa không khỏi. 

Thận trọng trong chữa bệnh, Lãn Ông lại rất khiêm tốn học tập, đêm ngày trao đổi nghề 

nghiệp, trong lòng luôn luôn nghĩ đến việc giúp đỡ mọi người một cách rộng rãi. Sau vài 

ba năm học thuốc, ông bắt đầu chữa một số bệnh thông thường trong gia đình, thôn xóm. 

Khi đã nổi tiếng, ông vẫn lên kinh đô mong tìm thầy học thêm. Lãn Ông cũng tranh thủ gặp 

gỡ nhiều thầy thuốc trao đổi kinh nghiệm và sưu tầm thêm phương thuốc gia truyền. 

Học trong sách vở, học trong quá trình chữa bệnh, học trong nhân dân kết hợp với 

thái độ thận trọng, phương pháp chuẩn đoán toàn diện trong điều trị là một bài học quý giá 

trong y đức Hải Thượng Lãn Ông mà mỗi cán bộ của chúng tôi đều hướng đến.  

Quan hệ đúng đắn trong nghề nghiệp 

Trong tập Y huấn cách ngôn, Hải Thượng Lãn Ông dặn người thầy thuốc “Khi gặp 

đồng nghiệp cần nên khiêm tốn học nhã, giữ gìn thái độ, không nên khinh nhờn. Người lớn 

tuổi thì kính trọng, người học giỏi thì coi như bậc thầy, người kiêu ngạo thì mình nhân 

nhượng, người kém mình thì dìu dắt học. 

Tinh thần của Lãn Ông nhắc chúng tôi nhớ lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

trong lá thư gửi Hội nghị cán bộ Y tế (tháng 2/1955): “trước hết là phải thật thà đoàn kết. 

Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta. Đoàn kết thì vượt qua được mọi khó khăn giành được 

nhiều thành tích”. 

Lương tâm và trách nhiệm trong hành nghề 

Trong Y huấn cách ngôn Hải Thượng Lãn Ông đã viết “Phàm người học thuốc, tất phải 

hiểu thấu lý luận đạo Nho, có thông lý luận đạo Nho thì học thuốc mới dễ. Khi có chút thì giờ 

nhàn rỗi, nên luôn luôn nghiên cứu các sách thuốc xưa này, luôn luôn phát huy biến hoá thâm nhập 

được vào tâm, thấy rõ được ỏ mắt, thì tự nhiên ứng vào việc làm mà không phạm sai lầm”(10). 

 
10 Lê Hữu Trác, Y huấn cách ngôn, Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh I, Nhà xuất bản Y học, tr 27 
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 “Phàm thầy thuốc nên nghĩ đến việc giúp đỡ người, không nên tự ý cầu vui, như 

mang rượu lên núi, chơi bời ngắm cảnh, vắng nhà chốc lát, nhỡ có bệnh nhân cấp cứu làm 

cho người ta sốt ruột mong chờ nguy hại đến tính mệnh con người. Vậy cần phải biết nhiệm 

vụ mình là quan trọng như thế nào”(11) 

Những điều Y huấn này thật đúng với trọng trách to lớn mà Ngành Y tế đã và đang 

thực hiện. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí minh kính yêu đã căn dặn cán bộ nhân viên y tế 

“Thương yêu người bệnh. Người bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô các chú. Chính 

phủ phó thác cho các cô các chú việc chữa bệnh tật và giữ sức khỏe của đồng bào. Đó là 

một nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy, cán bộ cần phải thương yêu săn sóc người bệnh như anh 

em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn. “Lương y phải như từ mẫu”, 

câu nói ấy rất đúng. 

Thấm nhuần lời dạy, mỗi cán bộ chúng tôi đã không ngừng học tập, trau dồi kiến 

thức, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên môn vững về y thuật, sáng về y đức, đáp ứng yêu 

cầu ngày càng cao của người dân về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Chúng tôi đã và đang 

phát triển bệnh viện theo hướng điều trị chuyên sâu. ứng dụng và kết hợp y học hiện đại 

vào công tác khám chữa bệnh nhưng vẫn giữ vững và phát huy thế mạnh của y học cổ 

truyền trong điều trị, xây dựng nhiều bài thuốc nam bằng nguồn dược liệu sẵn có trên địa 

bàn để làm phong phú các bài thuốc quý trong chữa bệnh nhằm thực hiện tốt phương châm 

“Nam dược trị nam nhân”. 

Với trọng trách của bệnh viện y học cổ truyền tuyến tỉnh, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên 

cứu, học tập để kế thừa tinh hoa y thuật mà Ông tổ nghề thuốc đã để lại, ứng dụng học thuật 

trong chữa bệnh để “Xây dựng một nền y học của ta. Y học càng phải dựa trên nguyên tắc: 

khoa học, dân tộc và đại chúng. Ông cha ta ngày trước có nhiều kinh nghiệm quý báu về 

cách chữa bệnh bằng thuốc ta, thuốc bắc. Để mở rộng phạm vi y học, các cô các chú cũng 

nên chú trọng nghiên cứu và phối hợp thuốc “đông” và thuốc “tây”. Mong các cô các chú 

cố gắng thi đua, làm tròn nhiệm vụ”. như lời Bác Hồ kính yêu đã căn dặn./. 

Tài liệu tham khảo 

1. Trung tâm lưu trữ lịch sử Hà Tĩnh, Tìm hiểu sự nghiệp của Hải Thượng Lãn Ông 

 
11 Lê Hữu Trác, Y huấn cách ngôn, Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh I, Nhà xuất bản Y học, tr 27 
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CUỘC GẶP GỠ GIỮA ALBERT SALLET VÀ LÊ HỮU TRÁC 

Ths. Nguyễn Thị Sông Hương 

(Nxb. Trường Nghiên cứu cao cấp về khoa học xã hội (EHESS), Paris) 

Một trong các sứ mệnh của các bác sĩ thuộc địa là truyền bá văn hóa Pháp đến các 

thuộc địa và mang lại những dữ liệu cần thiết cho sự tiến bộ y tế. Thế kỉ XIX là thời kỳ của 

những cuộc hành trình thám hiểm liên tiếp, thường được gọi là thời kỳ của các nhà tự nhiên 

học. Các bác sĩ, nhà nhân chủng học, nhà dân tộc học, nhà thực vật học sẽ phục vụ cho quá 

trình thuộc địa hóa, tham gia vào các cuộc khám phá lãnh thổ, xác định các vùng ranh giới 

và xã hội của các vùng Đông Dương. Các bác sĩ, trong đó nhiều người thuộc Hải quân 

Pháp, đã có cống hiến cho cuộc chinh phục và đáp ứng các yêu cầu trợ giúp cũng như kiến 

thức của họ về bệnh lý và sức khỏe. Đồng thời kiến thức y khoa của họ mang lại lợi ích cho 

dân chúng bản địa. Alexandre Yersin bị thu hút bởi các xứ sở hoang vu và các dân tộc thiểu 

số dọc theo dãy Trường Sơn, trở thành nhà thám hiểm, nhà vi khuẩn học, người khám phá 

con đường bộ từ Trung Kỳ sang Lào, cũng là người thành lập và là hiệu trưởng đầu tiên 

của Trường Y khoa Hà Nội1. Paul-Louis Simond, nhà vệ sinh dịch tễ học, một bác sĩ hàng 

hải, đã vẽ bản đồ bệnh lý Đông Dương, tham gia chiến dịch tiêm vắc xin phòng chống bệnh 

đậu mùa, nghiên cứu các ổ dịch ở khu vực nơi người Khme, người Thái, người Lào, An 

Nam, Trung Quốc và các dân tộc thiểu số miền núi sinh sống. Armand Corre, cựu giảng 

viên trường Y khoa Brest đã tới Đông Dương và thực hiện nghiên cứu « Y học các nước 

khí hậu nóng ». Cũng như Armand Corre, Albert Calmette, tiến sĩ Viện Pasteur Sài Gòn là 

những nhân vật hàng đầu của y học thuộc địa trẻ tuổi, tìm ra các hướng đi mới trong y học 

qua việc thực hiện các nghiên cứu ở Đông Dương về sinh lý học của nọc độc, chủng ngừa 

và liệu pháp huyết thanh kháng nọc độc, và đã thành công trong việc điều chế huyết thanh 

kháng nọc độc đa trị đầu tiên, tham gia điều chế huyết thanh chống bệnh dịch hạch cùng 

Borrel và Yersin. 

Nhà nghiên cứu Annick Guéne, khi nói về vị trí của y học cổ truyền Việt Nam trong 

mối quan hệ với Trung Hoa và phương Tây đã nhận xét « quyền tối cao về khoa học của 

phương Tây, đặc biệt là sự ra đời của cuộc cách mạng y tế được báo trước bởi học thuyết 

 
1 Tiền thân của Đại học Y Hà Nội ngày nay. 
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Pasteur2, khiến cho các bác sĩ Pháp và các thầy thuốc truyền thống hầu như không bao giờ 

gặp nhau cho đến cuối thời kỳ thuộc địa, nếu có thì trong một môi trường không tin tưởng 

lẫn nhau »3. Cho đến nửa sau thế kỷ XIX, nền y học dân tộc Việt Nam đã rất phát triển, đặc 

biệt với vị danh y nổi bật là Hải Thượng Lãn Ông và bộ bách khoa toàn thư y học. Nhưng 

một bác sĩ như Anatole Mangin khi viết cuốn Y học ở An Nam xuất bản năm 1887, có vẻ 

như chưa hề biết đến các danh y của Việt Nam. Thời điểm đó các sách thuốc và phương 

pháp chữa bệnh của Việt Nam còn chưa được dịch ra một ngôn ngữ Âu châu và ngược lại. 

Theo Pierre Huard và Maurice Durant, « Nguyễn Địch (Vân Khê y thư yếu lục, 1885) 

dường như là thầy thuốc Việt Nam đầu tiên mà trong tác phẩm của ông, người ta nhận thấy 

có ảnh hưởng của phương Tây, nhất là về phương diện giải phẫu học”4. Còn về Tây y, thuốc 

men nguồn gốc châu Âu đã theo các nhà truyền giáo vào Việt Nam từ cuối thế kỷ XVII. 

Tuy nhiên mặc cho sự phát triển của y học phương Tây, đa phần dân chúng bản địa vẫn sử 

dụng y học truyền thống và mặc cho sự có mặt của rất nhiều bác sĩ Pháp ở Đông Dương, 

cũng như việc thiết lập hệ thống y tế của chính quyền thuộc địa, các thầy thuốc y học cổ 

truyền vẫn tiếp tục công việc của mình. Sự va chạm giữa hai dòng y học, có thể so với sự 

va chạm văn hóa mà người Pháp đã gặp phải khi bước chân vào Việt Nam, một nền văn 

hóa chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Trung Hoa từ hàng nghìn năm, thêm vào đó là sự 

tôn trọng đặc biệt quá khứ khiến cho mọi thay đổi đều hết sức khó khăn.  

Bên cạnh phần lớn những người đã đến Đông Dương đặt nền móng cho nền y học 

nhiệt đới (médecine tropicale) trong tương lai, rất hiếm bác sĩ người Pháp có những quan 

sát và mối quan tâm về y học truyền thống bản địa. Cho nên trường hợp bác sĩ Albert Sallet 

rất đặc biệt, có thể nói là người Pháp đầu tiên đề cập đến đóng góp của hai danh y nổi tiếng 

Việt Nam, là Tuệ Tĩnh và Hải Thượng Lãn Ông. Albert Sallet sinh năm 1877 ở La 

Souterraine (Creuse, CH. Pháp), tốt nghiệp trường Dịch vụ Sức khỏe Hải quân và Thuộc 

địa ở Bordeaux năm 1902. Một năm sau khi tốt nghiệp, ông được gửi sang phục vụ ở Đông 

Dương. Cuộc gặp gỡ giữa Albert Sallet và Lê Hữu Trác trước hết là cuộc gặp giữa một bác 

 
2 Học thuyết liên quan đến các lý thuyết y tế và điều trị của Louis Pasteur, người tiên phong trong lĩnh vực vi sinh học 

với những phát hiện về các nguyên tắc của tiêm chủng, lên men vi sinh và thanh trùng, phát triển vắc xin chống bệnh 

dại. 
3Annick Guéne, Entre Chine et Occident: Place et rôle de la médecine traditionnelle au Viet-nam, trong Médecines et 

Santé, Nxb. ORSTOM, 1996 
4 Pierre Huard, Maurice Durand, Un traité de médecine sino-vietnamienne du XVIIIe siècle : La compréhension 

intuitive des recettes médicales de Hai-Thuong, Bulletin de la Société d'études indochinoises, Sài Gòn, 1953. 
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sĩ thuộc địa, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trong công cuộc chinh phục, và một danh 

y bản địa. Tuy nhiên sau khi trải qua các công việc của một bác sĩ quân đội trong chính 

quyền thuộc địa như tiêm phòng đậu mùa ở Hà Nội, kiểm soát bệnh dịch hạch ở các bệnh 

viện Đà Nẵng, bác sĩ trưởng bệnh viện Phan Thiết, Albert Sallet xin nghỉ hẳn chức vụ nhân 

viên y tế để theo đuổi vai trò của một nhà khoa học, để tìm đến sự say mê và hấp dẫn của y 

học dân tộc Việt Nam, để nghiên cứu những gì mà các bậc tiền bối như Tuệ Tĩnh và Hải 

Thượng Lãn Ông để lại. Ông từng khám phá dân tộc Chàm, say mê tìm hiểu y dược truyền 

thống và « ma thuật phòng bệnh » của người Chàm. Đồng thời Albert Sallet không ngừng 

học hỏi và tìm hiểu, nghiên cứu về hệ thực vật Việt Nam. Chuyên môn, kiến thức sâu rộng, 

khá chính xác trong lĩnh vực này đã cho phép ông không chỉ viết một số tác phẩm về cây 

cỏ mà còn hiểu được các dược liệu, thuốc bắc và thuốc nam, biết rõ điểm mạnh của y học 

cổ truyền Việt Nam so với y học truyền thống Trung Hoa, đó là phương pháp trị liệu và 

Nam dược. Nhờ hiểu biết về ngôn ngữ Việt Nam và y học cổ truyền cũng như phong tục 

địa phương, năm 1919, Albert Sallet trở thành thành viên hợp tác của Trường Viễn Đông 

Bác cổ (EFEO). Từ năm 1919 đến 1930, ông thực hiện việc điều tra ở An Nam, thu thập 

thông tin về các lĩnh vực rất đa dạng như sự giàu có của di tích, lịch sử, phong tục, tín 

ngưỡng, truyền khẩu, thực hành y học và cây thuốc, nhằm khai thác cho các mục đích khoa 

học. Được coi là « nhà thực vật học xuất sắc, có kiến thức sâu rộng về sự vật và con người 

bản địa và thông thảo bản ngữ », ông được chính phủ Đông Dương mời cộng tác nghiên 

cứu dược điển Nam y, thực hiện bản tóm tắt dược liệu, các vị thuốc và tài liệu y tế ở miền 

Trung. Kết quả khảo sát này là việc xuất bản năm 1931 trong khuôn khổ Triển lãm Quốc 

tế Thuộc địa Paris cuốn sách L'Officine sino-annamite en Annam (Nhà thuốc cổ truyền ở 

An Nam), Quyển I: Thầy thuốc người An Nam và việc chuẩn bị các phương thuốc, cung 

cấp một loạt các chi tiết về cây thuốc, làm sáng tỏ của các phương pháp chữa bệnh xưa5. 

Cuốn sách giúp cho việc xác định một số lượng lớn các dược liệu cũng như một số lượng 

lớn các vị thuốc, đưa ra những phẩm chất cơ bản cũng như những chỉ dẫn về việc sử dụng 

ở An Nam. 

 
5 Tập II đã không thể xuất bản do không còn kinh phí nhưng Albert Sallet vẫn tiếp tục công việc nghiên cứu của mình 

ở Pháp cho đến khi ông qua đời và để lại trong di sản tư liệu của mình những chuẩn bị cho công trình dược điển Nam 

y chưa xuất bản này. 
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Nếu tính về thời đại, Hải Thượng Lãn Ông sống và thực hành nghề y cách Albert 

Sallet trên dưới 150 năm về trước. Nếu nói về y thuật, Hải Thượng Lãn Ông là bậc thầy, là 

vị tiền bối, là ông tổ của y học cổ truyền Việt Nam. Albert Sallet ghi nhận : « Trong quá 

trình nghiên cứu dược liệu An Nam, tôi tiếp xúc thường xuyên với công việc của Hải 

Thượng ». Bộ tập đại thành về Nam y dược học của của vị danh y Việt Nam, trong đó có 

những trích dẫn từ các sách y học Hán của Trung Quốc và những phần do Hải Thượng Lãn 

Ông viết, chính là nguồn kiến thức sâu rộng đối với Albert Sallet trong quá trình khám phá, 

học hỏi và nghiên cứu. 

Albert Sallet có mặt gần 30 năm ở Đông Dương (1903-1931), coi Việt Nam như quê 

hương thứ hai của mình. Ông là một trong số những nhà Đông phương học, cùng với 

Deloustal, Giran, Georges Maspéro, Pasquier, Schreine, đã trải qua một phần lớn cuộc đời 

mình ở thuộc địa và gắn bó với Việt Nam như một lựa chọn. Vị bác sĩ Pháp đã dành nhiều 

thời gian và công sức để « tìm gặp » vị lương y phương Nam. Ông về Hương Sơn ở Hà 

Tĩnh, nơi danh y đã sống gần cả cuộc đời mình, từ năm 26 tuổi cho đến lúc mất, tìm gặp 

các hậu thế của Lãn Ông. Ông đối chiếu những thông tin cung cấp bởi một người trong gia 

đình Lê Hữu Trác là Cử nhân Lê Xuân Dụ, với những thông tin thu thập được trong sách 

Địa lý tỉnh Hải Dương, trong các sách vở khác còn lưu tại Thái Y Viện và Cơ học Viện ở 

Huế. Ông viết : « Xứ Bắc kỳ xưng nơi sinh, nhưng ông sống chủ yếu ở các vùng phía bắc 

An Nam : ông học hành ở đó, ông thực hành ở đó, ông mất ở đó. Con cháu của ông vẫn cư 

trú tại Hà Tĩnh. Tôi nắm được một số thông tin từ những người này, tôi thu thập được 

những thông tin khác từ những sách vở và truyền thống vẫn còn lưu lại, ví dụ như từ Thái 

Y Viện, nơi chăm sóc sức khỏe của Hoàng cung ».  

Nơi ở của Lê Hữu Trác ở Hương Sơn được Albert Sallet miêu tả như sau : “Khu 

vườn nơi ngôi nhà nơi ông ấy ở, tại Ban-Thương6, được gọi là vườn đào. Từ khi tồn tại nơi 

này của vị danh y giờ chỉ còn lại một gò đất và một cái ao. Trên gò đất, ông ấy thường treo 

một dải vải dài ở đỉnh cột, mà sự hiện diện của nó chỉ có một mục đích, đó là chỉ cho người 

thầy thuốc biết được hướng gió (để điều chế thuốc) và các thông tin chỉ dẫn liên quan…”. 

Ở Hương Sơn ông còn gặp Cống sinh tú tài Đinh Nho Chấn, người chịu trách nhiệm biên 

soạn bộ sách về y học cổ truyền An Nam gồm 16 quyển có tên là Trung Việt Dược Tính 

Hợp Biên, do Thái Y Viện chủ trì, thực hiện vào thời vua Duy Tân. « Tôi đã nhờ đến bộ 

 
6 Thôn Bầu Thượng, thuộc xã Tĩnh Diệm, nay là xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. 
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sách của Đinh Nho Chấn cho các công trình về dược liệu của người An Nam. Ông ấy đã 

cung cấp cho tôi những thông tin có giá trị »7. Albert Sallet cũng là người sở hữu một bộ 

sách Hải Thượng y tôn tâm lĩnh gồm 33 tập và 63 quyển8, được soạn thảo vào cuối thế kỷ 

18 trên các ván khắc và được tái bản lại vào năm 1885 từ bản gốc. Bộ sách được lưu giữ ở 

Pháp cho đến ngày nay. 

Cuộc gặp giữa Albert Sallet và Lê Hữu Trác là sự kết nối của Đông và Tây, của các 

phương pháp cổ truyền và khoa học tiến bộ, của cây cỏ và máy móc, là sự tương đồng và 

tấm lòng của những bậc lương y, là niềm say mê và trách nhiệm đối với khoa học của những 

nhà bác học. Là một người đi tiên phong, với trí tò mò, luôn gợi mở, Albert Sallet mang 

kiến thức y khoa để cứu giúp người bệnh, để bảo tồn di sản, để hướng đến sự tiến bộ. Ở đó 

ông đã gặp Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, cả về mặt y đức của một thầy thuốc : “Đạo 

làm thuốc là một nhân thuật có nhiệm vụ giữ gìn tính mạng người ta, phải lo cái lo của 

người và vui với cái vui của người, chỉ lấy việc giúp người làm phận sự của mình mà không 

cầu lợi kể công”9, và cả về y thuật, về tâm huyết của một nhà khoa học, một bác học:“Đã 

làm nghề y với ý chí là đem hết sức mình để làm mọi việc đáng làm thì cần trước tác sâu 

rộng, dương cao ngọn cờ đỏ thắm của nền y học”10. Cuộc gặp gỡ giữa hai vị danh y lớn, 

những người luôn tò mò, khám phá không biết mệt mỏi, cả hai đều chọn đứng bên lề và 

không màng đến danh lợi, quyền thế và của cải, những người biết cách xa xã hội, giải phóng 

mình khỏi mọi sự ràng buộc, hướng đến tự do trong khoa học. Theo nhà văn Yvelines 

Feray, tác giả của tiểu thuyết Ông già Lười, đó còn là sự gặp gỡ của hai nền y học, một loại 

mà phương Đông gọi là y học mềm médecine douce11), một dạng y học khác mà phương 

Tây gọi là y học đổ máu (médecine sanglante12), ngày nay có xu hướng bổ sung cho nhau.  

Vừa là thầy thuốc vừa là nhà khoa học, Albert Sallet là người đầu tiên hiểu y học cổ 

truyền Hoa - Việt « không phải là một hệ thống nguyên khối, kỳ lạ và hoàn toàn lỗi thời 

 
7Albert Sallet, L'Officine sino-annamite en Annam, G. Van Oest, 1931. 
8 Theo tư liệu ở Việt Nam, Hải Thượng y tôn tâm lĩnh gồm 28 tập chia làm 66 quyển. Trong bài Một danh y lớn của 

An Nam : Hải Thượng Lãn Ông (1725-1792), Albert Sallet cũng ghi bộ sách này gồm 63 quyển, hẳn do nhiều quyền 

bị thiếu. 
9 Dẫn theo Nguyễn Thị Như Quỳnh, Tìm hiểu sự nghiệp của Hải Thượng Lãn Ông qua một số tài liệu lưu trữ, Nguồn: 

luutru.gov.vn 
10 Dấn theo Nguyễn Thị Như Quỳnh 
11 Y học mềm, hay thường được gọi là y học thay thế là một thuật ngữ mô tả các phương pháp điều trị y tế được sử 

dụng thay thế hoặc bổ sung cho các phác đồ y tế thông thường và các liệu pháp truyền thống. Có nhiều loại y học thay 

thế khác nhau tùy thuộc vào quốc gia, nhiều phương pháp thực hành như châm cứu, y thuật Ayurveda Ấn Độ, vi lượng 

đồng căn, liệu pháp sophrology, yoga, y học cổ truyền Trung Hoa, Đông y… 
12 Một phương pháp y học đầu thế kỷ XX, với cảnh cắt mổ trần trụi, chảy máu, rùng rợn và có phần man rợ. 
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trước y sinh học hiện đại, mà là sự đa dạng về kỹ thuật chẩn đoán và khả năng chữa 

bệnh »13 và nhận thức rõ những giá trị cũng như những hạn chế về căn cứ và phương pháp. 

Từ năm 1930, lương y Lê Hữu Trác của Việt Nam được biết đến trong giới y học và khoa 

học ở Pháp qua bài của Albert Sallet, Một danh y lớn của An Nam : Hải Thượng Lãn Ông 

(1725-1792)14 đăng trong số 24 của Tập san Hiệp hội Pháp về lịch sử Y khoa15. Trong bài 

viết này, Albert Sallet tóm tắt tiểu sử Lê Hữu Trác, ghi lại xuất xứ của bộ Hải Thượng y tôn 

tâm lĩnh (chú thích tên đầy đủ theo Albert Sallet là Tân huề Hải Thượng y tôn tâm lĩnh 

dương án toàn trạch), cũng như điểm nội dung từng cuốn và các giá trị của bộ bách khoa 

toàn thư y khoa này. Albert Sallet đánh giá công trình của Lê Hữu Trác như sau : « Tôi tin 

rằng, thoát khỏi mớ hỗn độn nặng nề của những lý thuyết cũ và tất cả những khuynh hướng 

lỗi thời vay mượn từ những quan niệm vũ trụ của triết học Trung Quốc, tác phẩm trình bày 

chi tiết về một liệu pháp có thể trở nên có giá trị. Chắc chắn công việc này thể hiện nỗ lực 

mạnh mẽ và tận tâm của một người, mà bằng cách hướng quan sát y tế của mình trong quá 

trình thực hành lâu dài, đã có thể đưa ra những suy luận hợp lý về giá trị của những gì 

được sử dụng. Nghiên cứu của chúng ta với sự trợ giúp các phương tiện thực sự khoa học 

có thể kiểm soát một cách chuẩn xác và có lợi ».  

Là người phương Tây đầu tiên nghiên cứu về di sản của Lê Hữu Trác và giới thiệu 

ông tổ của ngành đông y Việt Nam cũng như y học dân tộc Việt Nam ra nước ngoài, Albert 

Sallet là người mở đường cho các nghiên cứu tiếp theo về Lê Hữu Trác tại Pháp và trong 

Pháp ngữ. Hai gương mặt tiêu biểu nhất của thế hệ nối tiếp là giáo sư, bác sĩ Pierre Huard 

 
13 Yvelines Feray, Quand un médecin d’occident : Albert Sallet, parle d’un grand médecin d’Extrême-Orient : Le Huu 

Trac, Trích Bản tin Những người bạn của Huế xưa, số 5 năm 2000 
14Theo thông tin của Albert Sallet, Lê Hữu Trác sinh vào năm thứ 6 thời Bảo Thái (1725), niên hiệu thứ hai của vua 

Lê Dụ Tông và mất vào năm Nhâm Tý, năm thứ 6 thời vua Lê Chiêu Thống (1792). Vua Lê Dụ Tông đổi niên hiệu 

Bảo Thái vào năm 1820. Điều này góp phần bác bỏ thông tin về năm sinh của Lê Hữu Trác vào 1720 hay 1721. Vua 

Lê Chiêu Thống lên ngôi vào năm 1786 (tuy nhiên Lê Chiêu Thống chỉ giữ ngôi đến đầu năm 1789, sau đó là triều đại 

Quang Trung).  

Hẳn do có sai sót nào đó trong cách tính năm niên hiệu, năm âm lịch và năm dương lịch nên năm sinh và năm mất của 

Lê Hữu Trác theo ghi chép của Albert Sallet đều muộn hơn một năm theo thông tin học giả Trần Văn Giáp đưa và theo 

gia phả họ Lê : năm sinh vào năm Giáp Thìn 1724, năm mất vào năm Tân Hợi 1791. Điều này đã được nhà nghiên cứu 

Phạm Quang Ái chứng mình trong bài Góp phần đính chính về năm sinh và năm mất của Hải Thượng Lãn Ông Lê 

Hữu Trác. 

Từ năm 2010, trong các bài viết có liên quan đến sách Nam dược, giáo sư, tiến sĩ y khoa Makoto Mayanagi của Đại 

học Quốc gia Ibaraki (Nhật Bản) đều ghi năm sinh và năm mất của Lê Hữu Trác là 1724-1791. 
15 La Société Française d’Histoire de la Médecine (Hiệp hội Lịch sử Y học Pháp) là một hiệp hội hoạt động công ích, 

được thành lập vào năm 1902, nhằm mục đích nghiên cứu và quảng bá lịch sử y học và các ngành khoa học liên quan, 

đồng thời đóng góp vào việc bảo vệ và bảo tồn các tài liệu và lời chứng quá khứ của khoa học y tế. Tạp chí xuất bản 

theo tháng hoặc theo quý tùy giai đoạn, tồn tại từ năm 1902 đến 1942. 
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với nghiên cứu Lãn Ông với y học dân tộc Việt Nam (thực hiện cùng Maurice Durand) in 

trong tạp chí Bulletin de la Société d'études indochinoises năm 1953 và tiến sĩ Y khoa Nguyễn 

Trần Huân với luận án về Hải Thượng Lãn Ông do Pierre Huard hướng dẫn, bảo vệ năm 

1950 cùng các bài nghiên cứu khác. Pierre Huard và Nguyễn Trần Huân cùng giới thiệu về 

Lê Hữu Trác ở Hội nghị toàn quốc các Hiệp hội bác học lần thứ 101 ở thành phố Lille, qua 

hội thảo Y học Việt Nam thế kỉ 18. Về việc chuyển ngữ tiếng Pháp, có thể kể đến các phần 

Huyền tuẫn phát vi (tập 4) do Nguyễn Văn Thọ dịch (luận án năm 1952), một phần của tập 9 

Ngoại cảm thông trị được Nguyễn Trần Thân dịch (luận án năm 1951) ; Bách bệnh cơ yếu 

(tập 10) do Nguyễn Trần Huân dịch (luận án năm 1950) ; Tọa thảo lương mô (tập 13) được 

dịch bởi Lê Văn Long (luận án năm 1952) ; Mộng trung giác đậu (tập 15) do Phạm Trọng 

Lương dịch (luận án năm 1952) ; Châu ngọc cách ngôn (tập 25) được thực hiện bởi Nguyễn 

Trần Huân (luận án năm 1950) và Nguyễn Ngọc Thắng (luận án năm 1952); Thượng kinh kí 

sự (tập 26) được dịch và chú giải bởi Nguyễn Trần Huân (xuất bản năm 1972) ; ngoài ra, 

cuốn Vệ sinh yếu quyết được dịch bởi Trịnh Thị Hoài Tú (luận án năm 1980). Mặt khác, tư 

liệu của Albert Sallet về Lê Hữu Trác đã giúp cho nhà văn Yvelines Feray trong việc thực 

hiện cuốn tiểu thuyết Monsieur le paresseux (Ông già Lười), xuất bản năm 2011. 

Ngày nay, các phương pháp trị bệnh của Lê Hữu Trác đã được biết đến ở nhiều nơi 

trên thế giới, không chỉ trên sách vở, mà cả qua thực hành. Có thể lấy ví dụ Trường Y học 

phương Đông do bác sĩ Đông y Đỗ Trọng Lê thành lập, với sự ủng hộ và khuyến khích của 

thiền sư Thích Nhất Hạnh, giảng dạy và thực hành ở Pháp và Đức các biện pháp châm cứu 

và các phương pháp trị liệu của trường phái Hải Thượng, dựa trên sự cân bằng âm - dương. 

Trong nhiều năm, bác sĩ Đỗ Trọng Lê cùng một số bác sĩ, nhà nghiên cứu Pháp đã thực 

hiện các nghiên cứu ứng dụng phương pháp của Lê Hữu Trác để chữa bệnh ung thư, chữa 

trầm cảm và các bệnh cảm cúm, chữa trị Covid-19 bằng một số loại trà thảo mộc. Đáng tiếc 

di sản đồ sộ Hải Thượng y tôn tâm lĩnh mới chỉ được dịch một phần sang tiếng Pháp. Cần 

thiết phải có một công trình tập hợp đầy đủ bản gốc cùng với bản chuyển ngữ và chú giải 

hoàn chỉnh trong một ngôn ngữ thông dụng, đặc biệt là một ngữ châu Âu. 
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THÂN THẾ & SỰ NGHIỆP CỦA HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG  

TỪ GÓC NHÌN VĂN HÓA 

     Lê Hữu Khánh 

     (Nhà nghiên cứu văn hóa. 

     Đại diện Dòng họ Lê Hữu Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên) 

1. Lời dẫn 

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724 - 1791) là một Thầy thuốc của Nước ta, được 

nhân dân và giới y học tôn vinh là Nhà Tư Tưởng, Nhà Văn Hóa và Đại Danh Y. 

Ngài sinh vào thời Hậu Lê, niên hiệu Bảo Thái thứ năm, ngày 12 tháng 11 năm Giáp Thìn 

(1724) giờ Dần, mất về thời Tây Sơn, niên hiệu Quang Trung thứ tư (1791), năm Tân Hợi ngày 

Rằm tháng Giêng, thọ 67 tuổi. 

 Gia phả Họ Lê Hữu ở Liêu Xá có ghi: … Người anh của Lê Hữu Trác là người con thứ 7 

trong 12 người con của Cụ Lê Hữu Mưu, tên là Lê Hữu Tán sinh năm Canh Tý (1720), tháng 2, 

ngày 14, giờ Tý. Lê Hữu Trác là con thứ 11, tính theo con trai là con thứ 7, nên tục gọi là Chiêu 

Bảy. (Chúng tôi cho rằng, vì lầm lẫn giữa người con thứ 7 với con trai thứ 7 cho nên mới viết năm 

sinh của Lê Hữu Trác là 1720). 

 Lê Hữu Tán (1720-1786), húy Tựu, hiệu Thạch Trai, đậu Nho sinh. Làm Lễ Bộ 

Tư Vụ, rồi làm Tri Phủ Anh Đô. Sinh năm Canh Tý, mất năm Bính Ngọ, thọ 67 tuổi, húy 

12 tháng 2. Vợ là Nguyễn Thị Báo, sinh 1 con là Lê Hữu Thiệu.  

(Gia Phả họ Lê do cụ Lê Hữu Dự Đời thứ 15, viết năm Duy Tân III, tháng 6 năm 

1909. Bản chữ Nho & Quốc ngữ Latin). 

2. Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác từ góc nhìn văn hóa  

Cách đây 300 năm, trên mảnh đất Xứ Đông địa linh nhân kiệt đã sinh ra cho Dòng 

họ, cho Quê hương một Người con, cho Dân tộc một Nhà tư tưởng, một Nhà Văn Hóa lớn 

và một Đại Danh Y - Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. 

Cổ Liêu Hương, xã Liêu Xá, phủ Thượng Hồng trấn Hải Dương, nay là làng Văn Xá, 

xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, nơi sinh ra Hải Thượng Lãn Ông, tọa lạc trên 

đất hình quả bầu. Theo ghi chép của Cụ Lê Hữu Hành tức Tràng Thành, Đời thứ 17, trong 

cuốn “Gia Phả Họ Lê” năm Kỷ Hợi 1959, có dẫn:  

  “Vào đời Hậu Lê, Tả Ao Tiên Sinh là một thầy địa lý có tiếng, đi qua Cổ Liêu 

Hương thấy phong thủy đẹp, nào dòng Hồ Lô giang điền uốn quanh, nào gò đống ẩn hiện 
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vây lấy dải đất hình quả bầu … và kết một câu: “Cổ Liêu cái bầu thiên kim nan cầu” tức 

vùng đất cái bầu Cổ Liêu ngàn vàng khôn kiếm”. 

Xung quanh Cổ Liêu Hương là những cánh đồng lúa xanh bát ngát và cũng là vựa 

lúa của vùng đồng bằng Bắc Bộ. 

Xứ Đông, vùng đất địa linh, gắn bó với cuộc đời và sự nghiệp của nhiều danh nhân 

đất nước như Thầy giáo Chu Văn An (1292 - 1370), Tư Đồ Trần Nguyên Đán (1325 - 1390), 

Thiền sư Tuệ Tĩnh (1330 - 1385), Danh Thần Nguyễn Trãi (1380 - 1442), Trạng Trình 

Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491 - 1585), Diên Hà Bảng Nhãn Lê Quý Đôn (1726 - 1784)…  

Hưng Yên, trung tâm đồng bằng châu thổ Sông Cái, đắc địa với ý nghĩa vừa Hưng 

Thịnh vừa Yên Bình được ghi danh vào Quốc sử - Thứ nhất Kinh Kỳ, Thứ nhì Phố Hiến. 

Cụ Khởi Tổ dòng họ Lê Hữu, các cụ hay gọi là cụ Thủy Tổ dòng họ Lê Hữu gốc 

Liêu Xá (vì cụ về Liêu Xá sinh sống và phát triển), trong Gia phả ghi:  

“Lê Quý Công tên chữ Phúc Tiên, là Giám sinh Quốc Tử Giám thời Hồng Đức không 

ghi năm sinh, năm mất. Xét sổ Tiên Hiền xã ta, đầu chép quan Hiến Sát Sứ, hiệu Nham Khê 

là ông Tiên Sinh họ Vương; Quan Tham chính, hiệu Mậu Hoành là ông Tiên Sinh họ 

Nguyễn; Sinh Đồ Đạo An, Tiên Sinh họ Đỗ; Sinh Đồ hiệu Mai Giang là ông Tiên Sinh họ 

Đỗ; Quan Giám Sinh, hiệu Phúc Tiên là Tiên Sinh họ Lê; cách 22 tên, ông Sinh Đồ hiệu 

Chính Đạo là Tiên Sinh họ Lê; lại cách 1 tên, ông Sinh Đồ hiệu Chính Tiến (Tín) là Tiên 

Sinh họ Lê… ” (Thời Hồng Đức 1460-1497)”  

Lãn Ông xuất thân trong gia đình dòng dõi trâm anh và truyền thống khoa bảng. Lần lượt 

từ ông nội, đỗ Hoàng giáp, bác, cha, chú, anh, em đều đỗ Tiến sĩ và đều được phong các tước Hầu, 

Công, Bá và chức sắc quan trọng trong các Triều vua Lê, chúa Trịnh. Tấm bảng vàng ghi rõ trên 

câu đối nhà thờ Cụ Quận Công Lê Hữu Kiều:  

“Lịch Triều phong tặng Hầu, Công, Bá 

Kế thế đăng khoa Phụ, Tử, Tôn” 

[Các Triều đại phong tặng Hầu Tước, Công Tước, Bá Tước / Các thế hệ Cha, Con, 

Cháu nối tiếp nhau đỗ đạt Đại khoa].  

Lớn lên từ nếp gia phong, ảnh hưởng sâu sắc nền giáo dục Nho Giáo. Và chính cái 

nền giáo dục chính thống từ tinh thần văn hóa dân tộc nguyên bản ấy đã vun đắp nên nhân 

http://vi.wikipedia.org/wiki/1380
http://vi.wikipedia.org/wiki/1442
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cách cậu bé Chiêu Bảy sau là chàng thư sinh Thuần Chẩn với những tư chất tài năng vượt 

trội để nuôi chí lớn.                

Chàng thư sinh Thuần Chẩn với đức tính ham học, miệt mài chuyên sâu Dịch lý, Tứ 

Thư, Ngũ Kinh, thiên văn, địa lý, phong thủy, độn số, văn chương, quân cơ, võ bị, tu luyện 

thể chất và tinh thần để hoàn thiện các chuẩn mực giáo dục nhân cách kẻ sĩ đương thời với 

Bát Môn - Nho, Y, Lý, Số, Cầm, Kỳ, Thi, Họa. 

Những năm bốn mươi đến nửa cuối của thế kỷ XVIII, nước Đại Việt trong bối cảnh 

có nhiều biến động lớn, vua Lê ở thời mạt, Trịnh – Nguyễn phân tranh, đất nước lâm vào nội 

chiến loạn lạc.  

Đó là câu chuyện những năm chàng trai Thuần Chẩn chưa đầy hai mươi tuổi.  

Cũng vào thời gian đó, chàng thư sinh họ Lê còn được chứng kiến trong những biến 

cố đặc biệt nổi trội, đó là các phong trào khởi nghĩa của nông dân từ Bắc chí Nam. Chỉ tính 

trong vòng mười năm, suốt từ Nghệ An đến Hải Dương, đã có ngót hai mươi thủ lĩnh nông 

dân liên tiếp nổi dậy.  

Đây là thời kỳ bùng phát tâm lý “Lòng người ước ao loạn lạc”(?). Thời đại mà số phận 

của những ông chúa thần quyền nghiêng thiên hạ, bỗng dưng bị tung lên, hất xuống trong tay 

đám kiêu binh chẳng khác trò đùa. Còn nhân dân thì không cam tâm ngồi chờ chết, quyết vùng 

lên đánh cược với số phận, ra đâu thì ra.      

Chàng thư sinh Thuần Chẩn lại nghe tiếng vọng: “Binh lửa khắp nơi, con trai thời 

loạn há chịu ngồi mãi trong thư phòng sao???”. (Tựa Y Tông tâm lĩnh) 

Chàng thư sinh liền gác văn học võ, theo học Binh Thư Võ Bị suốt hai năm, các môn 

Thiên-Nhân, Âm-Dương thuyết áp dụng vào binh thư, luyện võ nghệ, bài binh bố trận đều 

thông suốt. Từng là môn đệ của Võ Sư họ Vũ ở làng Đặng Xá. Ngay sau đó, tòng quân gia 

nhập quân đội Triều đình thời Lê Trịnh. Ngài đã từng bày binh bố trận, đánh đâu thắng đó, 

giành chiến công lớn, được cấp trên ghi nhận tỏ ý muốn thăng quan và ban thưởng. Nhưng 

Ngài đã từ chối khéo vì đã nhận ra chân tướng của cuộc chiến huynh đệ tương tàn vô nghĩa. 

Binh lính cũng là nhân dân đều thiệt mạng để vua chúa hưởng lợi. Ngẫm lại lời tự thuật: 

“Tôi vốn là con nhà dòng dõi trâm anh, thuở nhỏ thường chăm chỉ đèn sách những muốn làm 

nên sự nghiệp lớn…” (Thượng Kinh Ký Sự).    

Nhớ lại giai thoại “Cuộc gặp gỡ giữa hai nhà bác học”.          
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Lê Hữu Trác và Lê Quý Đôn cùng dự thi Hương ở Sơn Nam Hạ năm Quý Hợi 1743. 

Kỳ thi trong bốn ngày bắt đầu từ mùng 8 đến 28 tháng 8.  

Đầu đề bài văn sách như sau:  

“Cai trị thiên hạ nên có phương pháp: chăm sóc đời sống cho dân, cẩn thận về các 

chính thể, kén chọn tướng có tài, nghiêm túc việc dùng quân. Đều là những việc trọng yếu 

của việc cai trị đó”.  

Quyển thi của Lê Hữu Trác được nộp lên. Các quan trường xem ai nấy đều khen ngợi, 

nêu tinh thần rất xác đáng, lời bàn thấu đáo, rõ ràng. Nhưng nếu vị giám khảo nào tinh ý cũng 

đều nhận thấy ẩn hiện một nỗi niềm đau xót, chán chường trước thời cuộc hiện tại trong bài thi. 

Cuối cùng Lê Hữu Trác chỉ trúng Tam Trường. 

Có nhiều bình luận về sự kiện này trong bước ngoặt cuộc đời Lãn Ông, đa số cho 

rằng, vì chán cảnh thế sự rối ren nên Ngài bẻ tên, cởi giáp đi về ở ẩn, âu cũng phù hợp với 

cái tâm lý tránh bon chen của kẻ sĩ “Thời trị làm quan, thời loạn ở ẩn” (?). Nhưng sự thực 

không phải vậy, một mặt vì nuối tiếc công lao đèn sách, thế sự rối ren, chí lớn không đạt, 

mặt khác Lãn Ông lúc đó gặp phải sự cố gia đình khi có tin người anh trai Lê Hữu Đề mất 

sớm, để lại ba đứa con thơ và mẹ già đã bảy tuần ở chốn quê Hương Sơn. Lãn Ông liền bẻ 

tên cởi giáp trở về quê chịu tang anh, phụ dưỡng mẹ già và đàn cháu nhỏ.                                            

Ngài nuối tiếc: ”Tuy đã mải miết lo toan ngược xuôi, việc mài gươm tuốt kiếm, đọc 

sách, khí hồng nghê muôn trượng khó bề thực hiện, khi ấy tôi có bài thơ ngẫu cảm:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

“Thập niên ma nhất kiếm 

Phong nhận chính quang mang 

Sát khí xung ngưu đẩu 

Uy nghiêm động tuyết sương 

Nhập Tần kỳ bất khả 

Quy Hán diệc vị hoàng 

Hải hồ không phiêu đãng 

Tráng chí thành đại cuồng. 

 

Dịch: 

Mười năm mài lưỡi kiếm 

Mũi nhọn tỏa hào quang 

Sát khí xông Ngưu Đẩu 
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Oai hùng động tuyết sương 

Vào Tần đã chẳng được 

Về Hán cũng chưa màng 

Biển hồ trôi dạt mãi 

Chí lớn thành cuồng ngông”. 

Lãn Ông tiếp dẫn: 

“Ngờ đâu trăm điều ràng buộc, tâm lực ngày một hao mòn, bị bệnh nặng mất vài 

năm. Sau đi tìm được thầy Trần Độc ở núi Thành để nhờ chữa bệnh (thầy Trần ở làng 

Trung Cần, huyện Thanh Chương, tinh thông kinh sử nhưng thi không đậu, sau về ở ẩn làm 

thuốc rất thạo). Độ hơn một năm, có một hôm nhân lúc rỗi rãi tôi ngồi mở đọc sách Cẩm 

Nang Phùng Thị, những chỗ sâu sắc về dịch lý âm dương trong sách thuốc đều thấu suốt 

cả. Thầy Trần thấy tôi có năng khiếu bèn muốn dốc hết cả kiến thức của thầy cho tôi. Khi 

ấy tôi chưa quyết tâm học, nhưng trong khi bàn luận về những chân lý bí ẩn cũng có những 

điều hiểu biết thấu đáo. Vừa khi ấy, Hải tướng quân đang vây quân địch ở vùng Bào Giang. 

Bè bạn tòng quân nhiều. Có người đề bạt tôi, rồi tướng quân cho đem lễ vật tới triệu mời, 

nhân đó tôi mới yết kiến ở cửa quân. Tướng quân bí mật bàn giao cho tôi đem quân dạt 

biển, quặt phía sau lưng địch từ phía Cao Châu xông ra, đánh úp viện quân của địch. Ngài 

lại nhủ rằng, việc bái tướng phong hầu chính là ở chuyến này. 

Tôi thầm nghĩ, trường đời danh lợi đã gửi cho nước cuốn mây trôi từ lâu rồi, liền cố 

ý từ chối vì còn mẹ già không thể đi xa được.” (Tựa Y Tông tâm lĩnh)  

Thế là y nghiệp bắt đầu từ đây. Ngài về Hương Sơn, làm nhà dưới rừng, quyết chí 

học nghề y. Tìm tòi sách vở, miệt mài ngày đêm, vô cùng khó khăn vì không có thầy hay 

đồng nghiệp để hỏi han, trao đổi, duy chỉ có cách tự vấn và tự đáp qua thực tiễn.  

Đến lúc cần nâng cao, đã từng lên Kinh tìm thầy nhưng không có duyên để gặp thầy 

giỏi, sách hay rồi ngậm ngùi trở về chốn quê. 

Về lại Hương Sơn, Ngài lấy biệt hiệu là Hải Thượng Lãn Ông, Lãn Ông nghĩa là 

Ông Lười không sống theo lối “Khảng khái tùng Vương dị“  mà  là Ông Siêng theo lối  

“Thung dung tựu Nghĩa nan”, (có nghĩa ghét bỏ lối dễ dãi khảng khái phục tùng nhà vua, 

mà chăm lo việc ung dung làm tròn đại nghĩa) nên ông già Lười xứ Hải Thượng không 

màng danh lợi, nhưng để vừa dày công nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi, vừa tận tâm chữa bệnh 

cho mọi người, sau mười năm, tiếng tăm đã nổi tiếng khắp vùng Hoan Châu. 
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Năm Bính Tý 1756, Lãn Ông lên Kinh Đô Thăng Long để tìm thầy cao minh và tinh 

thông nghề thuốc mong muốn học hỏi nâng cao tay nghề và trình độ y lý, nhưng duyên 

không thành. Nhân cơ hội gặp lại Diên Hà Thừa Chỉ Lê Quý Đôn sau mười ba năm cách 

biệt, hai tư tưởng lớn đều thành danh vui mừng khôn xiết, tâm đắc chuyện trò, xướng họa thơ 

ca, trà dư tửu hậu … Một thành danh nơi quan trường, một ở chốn núi rừng thâm sâu cùng 

cốc, cũng nổi danh như một đại y sư, tiếng vang vọng tới triều đình. Hai quan điểm sống 

trái ngược nhưng vẫn đạt đỉnh thành tựu trong cuộc đời. 

Giây phút chia tay nhau, Hàn lâm viện Thừa Chỉ Tiên Sinh than vãn :  

“Giữa thời buổi người ta xô chen giẫm đạp lên nhau mà chết chốn trường thi, thế 

mà bác Thuần Chẩn một người tài cao, học rộng lại không màng gì với công danh, phú 

quý để trở thành lão già lười đất Hải Thượng, tinh thông y lý, chuyên tâm trị bệnh cứu 

người thì quả là một sự lạ lùng!”  

Đây là dấu ấn đáng nhớ trong lịch sử Việt Nam về tình bạn tri âm, tri kỷ quý hiếm 

giữa một Đại Danh Y và một Danh Thần Bác học. Hai tư tưởng, hai bản lĩnh, hai trí tuệ và 

hai con đường khác nhau, nhưng cùng đến một đích nhân bản và nhân văn - Chân, Thiện, 

Mỹ. 

Điều đó chứng tỏ Lãn Ông đã không tìm nơi nương thân ở ẩn, ngược lại cố tránh xa 

Cửu trùng để yên thân an hành chính Đạo. Lãn Ông không xuất thế, tức từ bỏ đời thường, 

không nhập thế, tức vào quan trường để màng công danh, mà Ngài đã vượt lên cả hai hành 

động xuất và nhập để an hành xử thế. Bởi bản chất Đạo Việt là xử thế. An vi chính là an 

hành, là hành động an nhiên tự tại, thái hòa, hành động pháp tự nhiên để thành tựu, trái với 

cưỡng hành ở những cộng đồng cá lớn nuốt cá bé và lợi hành ở những cộng đồng nặng về tư 

lợi, ích kỷ. 

Lãn Ông sinh ra, lớn lên và được học hành trên nền tảng giáo dục Nho giáo truyền 

thống với một tri thức cơ bản và toàn diện. Một trong những chìa khóa quan trọng nhất để 

tiếp cận, khám phá thế giới tự nhiên và xã hội đó là Dịch lý, Âm Dương Ngũ Hành cũng gọi là 

Thiên lý. Trong lời tiểu dẫn cuốn “Y gia quan miện”, Ngài dẫn lời di huấn của các bậc hiền 

triết xưa: “Học Kinh Dịch đã rồi mới có thể nói tới việc làm thuốc”, làm nghề y mà không tinh 

thông Dịch lý thì chớ có theo mà uổng công vô ích. Bởi Dịch lý là Đạo Trời, Đất, Người, không 
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hiểu nó thì khác nào tìm chim đáy biển, tìm cá trên trời. Lãn Ông hướng dẫn cách học Kinh 

Dịch như thế nào để nắm được gốc rễ và bản chất của môn học.  

Ngài tiếp: “Nhưng nói Kinh Dịch không phải là học các hào, các quẻ hay thoán/soán 

từ của Kinh Dịch mà chỉ cần nắm được quy luật biến hóa của Âm Dương, sinh khắc của Ngũ 

hành tựa như vòng xoáy chôn ốc không đầu, không cuối, Động Tĩnh đều chung một lẽ duy nhất 

bởi, trong Trời Đất, vạn vật từ các loại sinh con hay đẻ trứng, hình hóa hay khí hóa, côn trùng 

hay thảo mộc loài nào cũng đều bẩm thụ được tinh túy của Ngũ hành rồi mới có sự sinh trưởng. 

Huống chi con Người là loài khôn hơn vạn vật, hấp thụ được toàn bộ tinh túy Âm Dương, đầy 

đủ phát dục của Ngũ hành… mà không tinh thông Dịch lý và Âm Dương Ngũ Hành thì làm 

sao mà hành nghề y, chữa bệnh cứu người.” (Tiểu dẫn Y Gia Quan Miện) 

Nắm vững lời dạy của tiền nhân, Lãn Ông tập hợp kiến thức xưa và thuật lại nguyên 

văn, sau đó mới dẫn lời bình ở đoạn kết. Một tinh thần công minh trong học tập với học thuật 

đáng nghi nhận và noi theo. 

Cổ nhân phương Đông ta có câu “Trông trời mà minh thời” rồi “Trên thông thiên văn, 

dưới tường địa lý, giữa hiểu nhân tình”. Đây là một trong những tinh thần của môn Vận Khí, 

Tam Tài Bí Chí, Vận Khí Tầm Nguyên kết hợp với Dịch lý để Lãn Ông viết thành cuốn “Vận khí 

bí điển”. 

Trong sách có dẫn, một trong những biệt tài của Lãn Ông là cách tìm huyệt đất và long 

mạch trong thuật phong thủy, làm các nhà phong thủy ngày nay ngả mũ thán phục. Tìm hiểu 

Lãn Ông, chúng ta thấy cách bài trí nhà cửa, sân vườn trong khu Vườn đào nơi Lãn Ông và gia 

đình sinh sống. Ta thấy Lãn ông bố trí một trật tự phong thủy hài hòa để sống khỏe và hành nghề, 

ngoài khu ở, tiếp khách, chữa bệnh, lầu Tỵ huyên (nơi yên tĩnh), nhà Di chân (nơi vui thú tự 

nhiên) còn có Đình nghênh phong để đón gió, vọng khí, có hồ bán nguyệt và hòn non bộ, nuôi 

chim để nghe hót, bên hồ cắm một cây sào và buộc diều để nhìn hướng gió, nghe sáo diều để 

biết lực gió. 

Thử xem Lãn Ông tìm huyệt đất và long mạch thế nào. Lãn Ông bắt đầu bấm độn, xem 

ngày giờ, quan sát thời tiết và vọng gió. Đúng giờ và cho thả diều, diều bay và rơi chỗ nào thì 

đó chính là cái mình cần tìm. Đây là một môn học rất khó bởi tính độc đáo và chuyên biệt, nó 

kết hợp cả khoa học thực nghiệm và tâm linh. Thực ra, tâm linh cũng chẳng khó hiểu, nhưng đòi 

hỏi phải có một trực giác nhạy bén và sinh động, sử dụng giác quan thứ sáu để nhận biết cái tượng, 
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cái tướng hay cái hồn của sự vật, hiện tượng, sau đó dùng các dụng cụ, lý thuyết kể trên để hành 

sự, sau cùng là kiểm chứng kết quả. Thuật này, Lãn Ông tuân thủ và áp dụng đúng nguyên 

lý “Tại Thiên thành Tượng, tại Địa thành Hình” của Dịch Lý. Việc này không thấy có “Âm 

vận khí án” (?). 

Lãn Ông đã dùng Dịch lý một cách điêu luyện để chẩn mạch và bốc thuốc. Ngài đã 

áp dụng sáng tạo từ những phương pháp chữa bệnh, bốc thuốc kinh điển của cổ nhân thành 

những phương pháp chữa bệnh và phương thuốc mới phù hợp với hoàn cảnh khí hậu và 

con người Việt Nam. Ông quan niệm: “Mọi (sở học) phải sáng rõ, dung hóa, tùy cơ ứng 

biến, thâu nhập vào tâm, thấy rõ ra được ở trước mắt; (có thế) thì tự nhiên ứng vào tay mà 

không phạm sai lầm” (Tập Y huấn cách ngôn).  

Có nhiều vấn đề sau khi nghiên cứu, tìm tòi, Lãn Ông không thỏa mãn với những giải 

đáp có hạn trong sách vở, Ngài phải tự tìm đến tận gốc rễ mới thôi. Lãn Ông tâm sự:  

“Tôi muốn sao cho sự hiểu biết (của mình) đến nơi đến chốn mới khỏi hổ thẹn. 

Nhưng vốn đã không có tài thiên bẩm, lại không có thầy dạy, nên sự học càng thêm thụ 

động lại quê mùa. (Vậy mà) đành phải ôm lấy cái chí đi đến cội nguồn (học vấn), chứ đâu 

có chịu rơi vào cảnh lạc đường giữa bể học mênh mông không có bến bờ” (“Phàm lệ” Y 

tông tâm lĩnh)  

Trên cơ sở Dịch lý vững chắc, Lãn Ông thẳng thắn phê phán những thầy thuốc thấp 

tay và thiếu trách nhiệm khi bó tay trước bệnh nan y hay khó chữa, rồi thoái thác cho “mệnh”. 

Ngài đã đề cao tinh thần “Đức năng thắng số” để khích lệ tính tự chủ, tự tin và quyết tâm vượt 

khó. Từ đó xóa bỏ lối nghĩ, quan niệm giáo điều và hủ tục lạc hậu làm cho y đạo thêm sáng. 

Năm Canh Thìn 1760, Lãn Ông mở trường dạy học, đào tạo thế hệ thầy thuốc tương 

lai. Viết sách, khao khát cái kiến thức hèn mọn của mình được phổ biến rộng rãi, vô tư, không 

dấu diếm. Lãn Ông suy tư, việc trước thư lập ngôn không phải là chuyện dễ, ngạn ngữ có câu: 

“Cho thuốc không bằng cho phương” bởi, cho thuốc chỉ cứu được một người, còn cho phương 

thì để lại điều Nhân mãi mãi. Ngài suy nghĩ và cân nhắc rất kỹ lưỡng. Đặc biệt, nêu ra những 

sai lầm của những danh y thời trước để rút ra bài học kinh nghiệm cho đời sau.  

Đây là tư duy khoa học tiến bộ, thể hiện tư tưởng khai sáng, là nguồn cảm hứng cho 

những ý tưởng sáng tạo trong mỗi ngành khoa học ở mọi thời đại.    



125  

Lãn Ông truyền nghề giản dị, ân cần nhưng rất kinh điển với tinh thần “người đi 

trước rước người đi sau”, nhằm khuyến khích toàn dân học tập.     

Nghề thầy thuốc cổ truyền dân tộc là một nghề không có đối thủ cạnh tranh về mức 

độ khó khăn và phức tạp trên mọi phương diện. Lương y theo Dịch lý là biểu thị nét Lưỡng 

Nhất hay là sự tổng hòa giữa hai yếu tố ngược nhau thành một chỉnh thể, vừa đảm nhiệm 

chức năng chữa bệnh, vừa đảm nhiệm chức năng làm thuốc, bào chế thuốc và chăm sóc bệnh 

nhân đến khi khỏi bệnh. Đối chiếu sang bên Tây y thì lương y bằng bác sĩ, dược sĩ, hộ lý 

cộng lại (và hơn thế nữa). 

Đó là một nghề với chức năng chữa cả căn bệnh và người bệnh, tức chữa bệnh cho 

con người một cách trọn vẹn. 

Người lương y, trước hết, xét trên diện rộng, phải là con người toàn đức toàn tài, 

có lòng nhân ái sâu rộng. Tinh thần của Đạo Nho/ Vương Đạo được Lãn Ông đề cập trước 

tiên như kim chỉ Nam cho người thầy thuốc. Theo y đạo của tiền nhân, người thầy thuốc 

phải thấm nhuần y đức, nắm vững y lý và giỏi y thuật. Lãn Ông trong tác phẩm “Y huấn 

cách ngôn” đã trước thư thấu đáo về đạo đức nghề y: 

“Khi học nghề y, phải nên thấu suốt cả Nho lý. Một khi đã thông Nho lý rồi thì học 

y sẽ được dễ dàng hơn.” Ngài tiếp: 

“Nhân là đức tính cơ bản của nghề y, đòi hỏi trách nhiệm tối cao, bởi sự sống chết, họa 

phúc đều ở tay mình xoay chuyển. Lẽ nào người thiếu bản lĩnh, trí tuệ không đầy đủ, hành động 

không chu đáo, tâm trí không khoáng đạt mà dám theo đòi bắt chước nghề y”. 

Trong “Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh” có bài “Lễ nghi phụng sự Tiên sư về Y 

Dược”, Tập Thủ - dịch giả: Đình Thụ Hoàng Văn Hòe với sự cộng tác của Hoàng Đình 

Khoa, NXB Khai Trí, Sài Gòn 1972. Trong y thư, Ngài tâm sự cái sở học của mình trải qua 

bao gian khó, cuối cùng nhờ đọc được sách hay và vận dụng ngay vào chữa bệnh rồi thành 

công. Ngài viết: “… Vì thế tôi cảm kích, vẽ thần tượng Đức Trương Công, tác giả bộ Cẩm 

Nang, dọn sạch một chỗ làm thư viện, sớm tối hương đăng để báo ơn đức độ của Ngài”. 

Lãn Ông còn lập kế hoạch tiết kiệm tiền hàng năm để có một khoản chi tiêu cho các lễ nghi 

phụng sự. Sắp đặt vị trí theo sách của các Tiên sinh hướng dẫn bài trí trên các ban thờ thật 

chính vị và kính cẩn. Ngài tiếp: “Nay nghi lễ như sau, để các bậc quân tử về sau có chí y 

dược nên nghĩ đến nguồn gốc. Thứ tự trên dưới, bên tả, bên hữu, phía đông, phía tây của các 
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vị Tiên Thánh, Tiên Hiền do Tiên Sinh bài trí”. Sau đó là kể tên các tòa và các vị y tổ tương 

ứng với từng vị trí, để các môn đệ xắp xếp. “Tất cả gồm có 3 vị Thánh Đế sáng chế ra Y 

Dược là: 1. Đức Thần Nông Thánh Đế, 2. Đức Phục Hy Thánh Đế, 3. Đức Hoàng Đế Thánh 

Đế, 12 vị Thánh sư, 1 Thần vị tiên sư và 232 vị Hiền sư, Tiên sư và Tiên sinh. Tổng cộng là 

248 vị đều được ghi danh và tước vị.”  

Sau mười năm biên soạn với gần bốn mươi năm kinh nghiệm, năm Canh Dần 1770, 

Lãn Ông cho ra đời bộ sách “Lãn Ông Tâm Lĩnh” sau đổi thành “Hải Thượng Y Tông 

Tâm Lĩnh” gồm 28 tập, 66 quyển, cùng với thực tiễn lâm sàng phong phú, là một Bách 

khoa thư đồ sộ và toàn diện về Y học cổ truyền dân tộc Việt Nam thời Trung Đại, thế kỷ 

XVIII. Đây là một cống hiến quan trọng cho sự phát triển của y học nói riêng, khoa học tự 

nhiên và xã hội nói chung, đồng thời là một di sản văn hóa y học mẫu mực của dân tộc và thế 

giới để cho hậu thế kế thừa và phát triển.  

Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh 海上醫宗心嶺, gồm 28 tập, 66 quyển. Được coi là 

một tập đại thành lớn nhất về Y dược học Cổ truyền Việt Nam.  

Nội dung bộ sách gồm Y huấn đạo đức hành nghề, Y Lý, Y thuật, về những kiến 

thức cơ bản như: Tâm lý, sinh lý, bệnh lý, kinh mạch, nội ngoại khoa, phụ sản, nhi khoa, 

trị liệu học, dược học, lâm sàng, bệnh án (Y âm án & Y dương án); Vệ sinh phòng bệnh, 

ẩm thực chữa bệnh; Thuật xem phong thủy, tinh tú, thời tiết; Chọn ngày giờ bào chế thuốc, 

uống thuốc. 

Tác giả tinh thông, sáng suốt và sáng tạo y lý trên nền tảng lý thuyết Kinh Dịch, Âm 

Dương Ngũ Hành. Cũng trên tinh thần đó tư duy khoa học của Lãn Ông hình thành vũ trụ 

quan, nhân sinh quan từ những quy luật và nguyên lý về khởi, sinh, thành, diệt của vạn vật, 

phục vụ lý thuyết biện chứng luận trị của Đông y. 

Nắm vững tầm vĩ mô của Đại Đạo. Coi trọng cái Tượng hơn cái Hình qua bản chất và 

cơ cấu của sự vật, hiện tượng và con người (biết-hiểu-biện-thâu).  

Áp dụng thường xuyên, liên tục những bước cơ bản của Quá trình nhận thức trong 

giáo dục nhân cách các thế hệ thầy thuốc kế cận - Cách vật, trí tri, thành ý, chính tâm, tu 

thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.  

Giáo dục đức khiêm tốn để kiềm chế tranh đua, bon chen, thậm chí xung đột - “Biết đủ 

không tham” - Một triết lý sống có giá trị phổ quát toàn nhân loại. 
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Trong phần đầu bộ sách Y tông tâm lĩnh, Lãn Ông có chọn lọc chín câu cách ngôn 

của các thẩy thuốc cổ xưa, sắp xếp lại, viết thêm lời bình luận, và đặt thành một chương: Y 

huấn cách ngôn. Người đọc sách có thể hiểu ngầm dụng ý của tác giả: muốn đọc Ngài, 

trước hết phải hiểu con người và "phương châm thực hành y lý", "nói chí mình" của Ngài. 

Đó là tiếng nói của lương tri, những bài học xương máu từ nhiều thế hệ đúc kết lại, trong 

đó có bài học xương máu của chính Lãn Ông.  

Lãn Ông truyền đạt tinh thần thuyết nhân quả khi hành đạo làm thuốc: “Đạo làm thuốc 

là giữ gìn mạng sống, là đầu mối của đạo đức chân chính”. Qua nghề y người ta có thể bồi đắp 

chữ “Đức” được cao dầy nếu hết lòng vì người bệnh. Ngược lại, nếu lạm dụng để vô ý hay hữu 

ý gây hại thì mắc tội “Thất đức” không nhỏ.  

Ngài phàn nàn: “Than ôi, đem nhân thuật mà làm chước dối lừa, đem lòng nhân đổi 

thành buôn bán. Như thế thì người sống trách móc, người chết oán hờn, không thể tha thứ 

được”. Có thể nói: “Không có nghề nào nhân đạo bằng nghề y cứu sống người, nhưng 

cũng có thể nói: không có nghề nào vô nhân đạo bằng nghề y thiếu đạo đức”. (Y đức - Y 

huấn cách ngôn) 

Vừa nêu lên những lời dạy bảo chí tình, chí lý, lại vừa nghiêm khắc chỉ rõ những 

đối tượng, những hành vi cần phải răn dạy; chu đáo, cẩn thận và tâm lý. Khi đọc đến 

chương Y huấn cách ngôn của Lãn Ông, chúng ta nghĩ đến mười lời thề của Hippocrate, 

Thánh Y cổ Hy Lạp (460 - 375? TCN), mà sau này y học phương Tây vẫn dùng làm lời 

thề danh dự cho các thầy thuốc trước lúc ra trường. Chúng ta phải ngạc nhiên đến khâm 

phục trước những nét tương đồng ở tầm cao trí tuệ và chiều sâu tâm hồn của hai bậc đại 

y tôn. 

Hai con người sinh ra ở hai phương trời xa cách nhau, sống cách nhau hơn hai thiên 

niên kỷ, đương nhiên chẳng có mối liên hệ hiện diện nào, nhưng lại có nhiều điểm tương đồng 

trong suy nghĩ. Phải chăng, hai tâm hồn có cùng tần số dao động đã gặp nhau trong Tiềm thức 

cộng thông nhân loại, người xưa thường nói duyên kỳ ngộ hay thần giao cách cảm.   

Trong Y huấn, Mục 10, Lãn Ông viết: « Đạo làm thuốc lại chia làm hai ngả Vương 

Đạo và Bá Đạo. Vương Đạo là đạo làm thuốc (Y Đạo), bá Đạo là thuật làm thuốc (Y Thuật). 

Vương Đạo thời lấy gốc tìm nguồn để chữa bệnh mà không chữa vào mệnh. Bá Đạo thời 
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chữa đầu chữa chân, tức chữa ngọn không chữa gốc ». Đó là lý thuyết, đặng Lãn Ông than 

phiền: 

 “Ôi! nghề thuốc đâu phải có Vương Đạo hay Bá Đạo, chỉ lo cái hiểu biết nông hay 

sâu mà thôi. Cho nên, người hiểu nông chỉ biết lấy tạng phủ, khí huyết làm âm dương, lấy 

tâm thận làm thủy hỏa, không biết chân âm tức chân thủy làm căn bản cho huyết; chân 

dương tức chân hỏa, làm gốc cho khí; ấy đều là thủy hỏa vô hình của tiên thiên, căn bản 

của sự sống, cội rễ của tính mệnh, làm cương lĩnh chủ yếu cho các bệnh. Người ta tìm sự 

sống, thầy thuốc chữa bệnh, không ngoài thủy hỏa ấy được”.  

Chúng ta càng khâm phục trí tuệ của Lãn Ông trong cách tiếp cận những vấn đề cốt 

lõi, cơ bản của khoa học.  

Vương Đạo chính là phép trị dân theo Đức trị của Nho giáo, là hướng con người 

sống với nhau có tình (Âm) có lý (Dương), phải người phải ta, con hiếu với cha mẹ, anh 

em, vợ chồng yêu thương đùm bọc, cộng đồng hòa với nhau chung sống... của văn hóa thái 

hòa Việt Nam.  

Khi nói đến nguyên nhân gây bệnh, bao giờ Ngài cũng nhìn cả hai phương diện: 

khách quan và chủ quan. Ngài không tách rời người bệnh với môi trường. Theo Ngài, việc 

học tập các sách thuốc của Trung Quốc đời cổ là cần, nhưng không nên cứ nhắm mắt áp 

dụng. Vì phương Bắc và phương Nam khác nhau về khí hậu, người Bắc người Nam khác 

nhau về cấu tạo hình thể, nội tạng, chắc chắn có những bệnh phương Bắc có, phương Nam 

không có, có những phương thuốc người Bắc dùng tốt, người Nam không thể dùng (Ngoại 

cảm thông trị). Ngay trong cùng một miền, xưa và nay cũng đã không đồng nhất ("Tiểu 

dẫn" Đạo lý du vận). Thậm chí trong cùng một miền, cùng một thời và cùng một loại bệnh, 

thì đối với từng người việc định bệnh cũng phải phân biệt, "già trẻ khác nhau, mạnh, yếu 

khác nhau, khí bẩm khác nhau, bệnh mới bệnh cũ khác nhau”. (Ngoại cảm thông trị). 

Không thể không ghi nhận một tinh thần tự chủ, và phần nào một thái độ hoài nghi 

khoa học, đã được thể hiện nhất quán trên toàn bộ sự nghiệp của Đại y sư. "Đọc sách của 

Trọng Cảnh nhưng không theo phương của Trọng Cảnh" (Ngoại cảm thông trị), đó là câu 

nói cửa miệng của Lãn Ông. Phản biện, vạch ra sai lầm của Biển Thước, cho rằng huyệt 

mệnh môn nằm ở thận phải. Bằng y lý sắc bén Lãn Ông phân tích mệnh môn hỏa như là 

Thái cực trong con người- tiểu vũ trụ, nó nằm ở khoảng giữa hai quả thận. Phát hiện đó 
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được các y gia hiện đại kiểm chứng và công nhận (BS. Hoàng Văn Sĩ, “Luận về Học thuyết 

Thủy Hỏa của Hải Thượng Lãn Ông vận vào chẩn đoán và điều trị”. NXB Từ điển Bách 

khoa 2006). (Thủy Hỏa 25 chương – Y hải cầu nguyên) 

Vì thế, Ngài đã không rơi vào con đường hời hợt, rập khuôn của nhiều thầy thuốc 

khác, sách nói sao thì hay vậy. Trái lại, Ngài đã đem vào trong cái vốn học thuật cả tâm 

hồn, trí tuệ, làm cho cái vốn chết ấy sống dậy và nhân lên rất nhiều lần. Đặc biệt, từ những 

kiểm nghiệm trong thực tiễn lâm sàng, đôi khi Lãn Ông còn tiến xa hơn, coi trọng sức mạnh 

của lý tính, và nghi ngờ thuyết định mệnh.  

“Điềm lành điềm dữ thật ra chỉ là sợi dây huyền bí của những chuyện báo ứng hão, 

còn cái chết thì mới đúng là nỗi đau xót trước mắt. Cho nên hễ gặp một chứng bệnh không 

chữa được, tôi tuyệt không dám vì cớ không chữa được mà chối từ, mà chỉ lấy tình thực 

bảo với người nhà bệnh nhân, rồi bóp bụng vắt óc, lo tìm thang chạy thuốc, giành cái sống 

từ trong chỗ chết, dốc sức cứu vãn người bệnh cho đến khi dương khô âm kiệt mới thôi" 

("Tiểu dẫn" Y âm án). 

Trong lời Tiểu dẫn Y Dương án, với những lời tâm sự từ đáy lòng về y nghiệp từ 

khi mới vào nghề đến khi thành thục có thể chia sẻ, truyền đạt thông tin, trao đổi kinh 

nghiệm, cổ xúy y đạo. Lãn Ông viết: 

“… không tiếc công phu, bén mùi y học, càng thấy say sưa mới bắt tay chữa bệnh, 

trước chữa người nhà, sau chữa người ngoài, đã được nhiều phen kinh nghiệm. Trong một 

năm chữa khỏi hàng ngàn bệnh, không lấy gì làm khó, cũng có một vài bệnh khó rồi cũng 

phải tìm hết ra ngoài khuôn pháp rồi cũng chữa nổi. Nhân đó chép thành nghiệm án, không 

biết rằng tự sức mình suy nghĩ được mà thành công chăng? Tôi vẫn không dám đem ý kiến 

của mình mà khoe với ai, chỉ cốt là ghi lại thành một tập nghiệm cho mình và cho nhà mình 

đó thôi.” 

Lãn Ông tâm sự những câu chuyện cảm động, day dứt lương tâm với những tình 

huống nghịch lý khó xử. Nhưng với bản lĩnh, kinh nghiệm và lòng vị tha, mọi sự được giải 

quyết êm ấm. Đó là chuyện chữa bệnh cho một cháu bé gái bị đậu mùa con gia đình thuyền 

chài nghèo khổ; rồi đến những nghịch cảnh khác như gặp phải viên thầy thuốc họ Lâm hợm 

hĩnh, hách dịch lại ghen ghét, đố kỵ tài năng, Lãn Ông lần này thì không bình tĩnh nổi :  
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“Tôi thấy họ Lâm chọc tức, lòng muốn cứu sống người bệnh bốc lên mười phần thì 

lòng căm giận cũng bốc lên mười phần”. 

Trong lời Tiểu dẫn Y Âm án là một y thư đặc trưng khác biệt với các tác giả từ xưa 

tới nay, y thư phân tích, đánh giá và tự nhận sai lầm, khuyết điểm. Sau đó kiểm điểm sâu 

sắc, nghiêm túc sửa sai, rút kinh nghiệm và làm bài học cho hậu thế. Lãn Ông viết: 

“Nghề thuốc là nhân thuật, thầy thuốc hẳn phải lấy việc giúp người là việc hay. Cứu 

được một mạng thì hoa chân múa tay để biểu dương cho người biết; lỡ có thất bại thì lại 

giấu im đi, ít có người không giấu cái điều xấu của mình mà dám đem sự thực nói với người 

khác. Riêng tôi dám nói là thoát khỏi cái thói đó chăng?... Trong khi chữa bệnh đã nhiều 

phen xoay dữ làm lành, cứu chết ra sống biết bao nhiêu người, mà bó tay chờ chết, cũng 

không phải là ít.”  

“Tuy theo nghề y nhưng không hám chữa bệnh lắm đâu, vì e rằng chữa nhiều thì dễ 

lầm nhiều, nhầm nhiều thì âm càng nhiều, đâm ra làm phúc mà rước họa, nên chăng?” 

Trong số những trường hợp phải bó tay, có một trường hợp được ghi ở Bệnh án số 

4, tập Y âm án.  

Một lần, có vùng Nghệ An có loạn, Lê Hữu Trác đem gia đình chạy đến núi Thành. 

Một nhà phú hộ ở đấy có người vợ bị bệnh thũng, liền đón ông đến, cho ở nhờ, để chữa 

bệnh cho vợ mình luôn. Lúc đầu êm thấm, vì gặp thầy giỏi bệnh giảm hẳn, ai cũng mừng. 

Nhưng rồi sau, Lãn Ông thấy “lòng như lửa đốt, nằm ngồi như kim châm”, lại thêm có chỗ 

không được vừa ý, lòng dạ tức đầy, chán không muốn chữa. Ngài bỏ đi mặc cho gia đình 

người bệnh níu lại:  

“Cả nhà này nghe tôi nói xong, có ý lo sợ. Người chồng quỳ xuống van lơn hết cách, 

cố ý giữ tôi lại. Tôi càng bực mình thêm và bỏ đi. Biết không giữ được, bèn sai bốn năm 

người đày tớ chạy theo đưa tôi về”.  

Kết quả, vì không còn thầy hay, người bệnh ốm nặng trở lại, mười hôm thì chết.  

Tại sao Lãn Ông lại bỏ đi? Hình như Ngài cũng lúng túng. Ngài băn khoăn tự hỏi và 

đồ rằng có lẽ tại số người kia xui nên vậy. Nhưng nói gì chuyện số mệnh ở đây, khi mà 

chính Ngài, viết lời đề dẫn làm tư tưởng chủ đạo tập sách đã bác bỏ định mệnh? Và sao lại 

có thể chán nản riêng một trường hợp đó thôi, khi mà ở mọi bệnh án khác trong sách, Ngài 

đều hết lòng "giành cái sống từ trong cái chết" cho người? 
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Sau hàng chục năm học hỏi, chữa bệnh, nghiên cứu, trải nghiệm, Lãn Ông đã có một 

kiến thức và trình độ nhất định. Xét thấy cần tổng hợp kiến thức và trước tác y thư, vừa 

dùng để dạy học, trao đổi kinh nghiệm thường xuyên với môn sinh, đồng nghiệp vừa có ý 

định lưu truyền cho đời sau.  

Như vậy, toàn bộ tri thức về Y đức, Y thuật và Y lý trọn đời đã được gửi gắm trong 

bộ y thư “Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh”.                               

Thượng Kinh Ký Sự là một thiên phóng sự cả về thơ và văn, viết về những điều mắt 

thấy tai nghe một cách giản dị, trung thực có giá trị như một sử liệu. 

Ký sự thuật lại việc Lãn Ông lên Kinh đô Thăng Long chữa bệnh cho Chúa Trịnh 

với bao cảnh éo le đan xen. 

Trong con mắt nữ văn sĩ Pháp, Yveline Féray, Lãn Ông hiện thân như một vị phi 

anh hùng hay anh hùng thầm lặng. Vị y sư chao đảo bởi cuộc chiến đấu thầm lặng đầy 

hiểm nguy để giành lại sự sống trong cái chết. Câu chuyện xoay quanh chủ đề, sự đối đầu 

giữa quyền lực và nghề y, thông qua hình tượng vị danh y bị làm con tin cho hai phe nhóm 

đối địch là bà Chánh Cung và Ấu Chúa Trịnh Cán. Khẳng định con người kiêm ái, bản lĩnh 

và khôn khéo trước những cám dỗ danh vọng. 

Nhà nghiên cứu Phan Quý Bích từng nhận định: “Bà Yveline Féray có con mắt xanh 

tinh tường và độc đáo khi nghiên cứu văn hóa Việt Nam trong suốt mười năm, đã phát hiện 

hai nhân vật điển hình trên hai lĩnh vực chính trị và văn hóa. Đó là Danh Thần Nguyễn 

Trãi, về chính trị và Đại Danh Y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, về văn hóa”.  

Vinh danh hai nhân vật điển hình của Việt Nam, nữ văn sĩ người Pháp đã cho ra đời 

hai cuốn tiểu thuyết lịch sử, về Nguyễn Trãi cuốn “Vạn Xuân”, dịch giả Nguyễn Khắc 

Dương, NXB Văn Học 1997, về Lê Hữu Trác cuốn “Lãn Ông”, dịch giả Lê Trọng Sâm, 

NXB Văn Nghệ TP. HCM 2005. 

Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, trong bài “Lê Hữu Trác và con đường của một trí thức 

trong cơn phong ba nửa cuối thế kỷ XVIII”- Tr. 492-526, Tổng tập - Văn học cổ cận đại 

Việt Nam từ góc nhìn văn hóa đến các mã nghệ thuật, NXB Giáo dục Việt Nam 2013, đánh 

giá: 

“Thượng Kinh Ký Sự, đóng góp nổi bật của nhà văn Lê Hữu Trác vào văn xuôi tự 

sự cổ điển Việt Nam. Đây là một cuốn bút ký rất hiếm thấy trong văn học Việt Nam thế kỷ 

XVIII... cùng với Hoàng Lê nhất thống chí và các tập tùy bút của Phạm Đình Hổ, Nguyễn 
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Án... những dòng ghi chép chân thực của Lê Hữu Trác đã đem lại cho người đọc một cách 

nhìn, cách nghĩ và một tình cảm thực sự mới mẻ. Chúng không những gây được một ấn 

tượng trong lớp đọc giả sĩ phu bấy giờ mà còn ảnh hưởng đến khí sắc văn xuôi chữ Nho 

giai đoạn sau”. 

Điểm nhấn quyền lực và nghề y là một phát hiện độc đáo xuyên suốt. Đây là khám 

phá lột tả được trạng thái tâm lý - phản tâm lý hay nghịch lý đấu tranh nội tâm của nhân vật 

chính. 

Ấn tượng ban đầu đối với chàng thư sinh Thuần Chẩn là bối cảnh rối ren, bất ổn của 

đất nước, đã được thể hiện trong phần cuối của bài thi Hương. Thấy rõ quan điểm công 

minh, chính trực và tôn trọng sự thật của chàng thư sinh. Tiếp đến là sự đoạn tuyệt với hiện 

thực bế tắc không lối thoát đã biến cái chí lớn thành hư không và người tráng sĩ thành 

cuồng ngông.  

Và con đường đến với chân lý đích thực là trở về. Đây là tác động khách quan, mà 

toàn dân cùng chung số phận. Còn tác động trực tiếp chính là giữa quyền lực (bộ máy chính 

quyền) với thầy thuốc và nghề y (yếu tố văn hóa). Trong tất cả các xã hội thì văn hóa luôn 

bị lép vế trước quyền lực. Một mặt, văn hóa là nguồn sống và nguồn sáng, là trường tồn, là 

vạn đại, nhưng luôn bị điều chỉnh bởi quyền lực. Mặt khác, quyền lực (chính quyền) là yếu 

tố nhất thời, nhưng lại được thực thi bởi sức mạnh của mệnh lệnh, hay cưỡng chế hành chính, 

thậm chí cả vũ lực.  

Hãy xem phản ứng của nghề y và quyền lực, khi Lãn Ông nhận được chiếu chỉ của 

Triều đình ban lệnh và sai lính trấn hộ vệ đưa Lãn Ông ngay lên Kinh đợi mệnh. Ngài nghe 

thấy tin mà sửng sốt: 

“Tôi thấy sự việc quan trọng như thế, lo sợ vô cùng, người cứ như ngớ ngẩn mất nửa 

giờ”. Rồi tiếp: “Tôi chỉ ân hận, sao mình đã đi ở ẩn mà chưa ở ẩn cho kín?” Và chấp nhận: 

“Cây kia có hoa nên bị người ta hái, người ta có cái hư danh nên phải lụy về chữ danh. Ví 

bằng trốn cái danh đi có tốt hơn không?”(Thượng Kinh ký sự).  

Còn việc gấp của Triều đình là Đông Vương cung Thế Tử đang lâm bệnh nặng cần 

chữa trị khẩn cấp. Đó là việc đại sự không thể từ chối. 

Tiếp đến là những mối quan hệ đan xen đầy rẫy sự phức tạp, thấp hèn, kể cả bất nhân 

trong phủ Chúa. Đến các tính cách hoạn quan như đố kỵ, bon chen, nói xấu sau lưng, đồn 
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nhảm, tranh công và vô vàn các cạm bẫy khác. Lãn Ông phải sống và làm việc trong hoàn 

cảnh bất lợi, đơn phương độc mã trước áp lực của những hoài nghi, ghen tức. Nhưng với bản 

lĩnh, nghị lực và tài trí, Lãn Ông đã thuyết phục và chiếm được lòng tin của Thánh Thượng 

và Quan Chánh Đường. Bài thuốc của Lãn Ông được chấp nhận, sau được trọng thưởng mười 

quan tiền và mũ áo. Trong lời tâu với Thánh Thượng, Quan Chánh Đường nói về Lãn Ông: 

“Ông ta là người quê mùa, ăn nói vụng về, nhưng về hiểu ý lý sâu sắc thì thầy thuốc trong 

thiên hạ không ai hơn được.” Vừa nghe Chánh Đường nói xong, Lãn Ông phản ứng ngay: “Tôi 

nghe Quan Chánh Đường nói xong lạnh cả tóc gáy, chuyến này thì mắc vào vòng, trời cứu cũng 

không thoát được”.  (Thượng Kinh ký sự).  

Nhớ lại hành động quyết đoán tự chủ của chàng thư sinh Thuần Chẩn khi cởi giáp 

bẻ tên, trở về với núi rừng, muông thú nơi thâm sâu cùng cốc để bắt đầu bước ngoặt mới 

của cuộc đời. Đó là một hành động đầy bản lĩnh, cố gắng hướng thiện một cách thầm lặng 

và an nhiên. Chàng trai Thuần Chẩn dấn thân vào y nghiệp và quyết tâm cắm cờ hồng trong 

ngành y.  

Những bài học về nghề thuốc đầu tiên khi chàng trai trẻ họ Lê đến nhờ thầy Trần 

Độc chữa bệnh cho mình, rồi nghe thầy dặn cách dùng thuốc, hỏi thầy cách chữa. Thấy 

nghề chữa bệnh cũng thu hút sự chú ý, rồi chăm chú nghe thầy giảng giải y lý, đọc sách 

Cẩm Nang Phùng Thị, những chỗ sâu sắc về dịch lý âm dương trong sách thuốc đều thấu 

suốt cả. Thầy Trần thấy có năng khiếu bèn muốn dốc hết cả kiến thức của thầy cho cậu tân 

học trò. Thời gian âm thầm, lặng lẽ trôi và: 

“… cứ miệt mài, không tiếc công phu, bén mùi y học, càng thấy say sưa mới bắt tay 

chữa bệnh, trước chữa người nhà, sau chữa người ngoài, đã được nhiều phen kinh nghiệm. 

Trong một năm chữa khỏi hàng ngàn bệnh, không lấy gì làm khó, cũng có một vài bệnh khó 

rồi cũng phải tìm hết ra ngoài khuôn pháp rồi cũng chữa nổi. Nhân đó chép thành nghiệm 

án, không biết rằng tự sức mình suy nghĩ được mà thành công chăng? Tôi vẫn không dám 

đem ý kiến của mình mà khoe với ai, chỉ cốt là ghi lại làm một tập nghiệm cho mình và cho 

nhà mình đó thôi.” (Tiểu dẫn “Y dương án”). 

Tiếng vang khắp vùng Hoan Châu, khách đến thăm nhà nườm nượp, bệnh nhân cảm 

tạ, người bình dân thì vài đấu gạo, nhà có của hay những quan chức thì lễ tạ hậu hĩnh. Riêng 

có trường hợp quan Thự Trấn Hoàng Đình Bảo mắc bệnh nặng, được Lãn Ông chữa chạy 
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tận tình, sau đãi Lãn Ông vào bậc khách quý, ngồi kề sát chiếu, thết đãi rất trọng hậu. Và 

cũng chính vì cái chữ tín chữa bệnh này mà sau đó “được” ông ta tâu với Chúa Trịnh xuống 

chỉ, triệu Lãn Ông lên Kinh chữa bệnh. Chính thái độ khâm phục này là một nhận định xác 

đáng về một con người anh hùng và vô cùng thầm lặng đáng tôn kính. Anh hùng bởi một 

tấm lòng cao cả, một bản lĩnh phi thường, một sức lao động miệt mài bằng Nhân và Trí để 

cống hiến trọn vẹn cho đời. 

Thầm lặng bởi tự nó không bon chen, không tham chính, không ở nơi kinh đô phố 

thị, mà âm thầm lặng lẽ, tự tranh đấu với chính mình, ở nơi thâm sâu cùng cốc, hiu hắt quê 

mùa.  

Vị y sư đã thành tựu từ cái sự giản dị, tầm thường để trở thành phi thường. 

3. Lời kết 

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác hội tụ đầy đủ tinh hoa của Vũ Trụ Càn Khôn, hiện thân 

như một Thiên Sứ, với Sứ mệnh Cứu nhân độ thế và Khai sáng muôn dân.      

Với tư tưởng khai sáng bằng tri thức trí huệ, Ngài chỉ rõ rằng, y đạo là bể kiến thức 

vô bờ, đầy chông gai, nhọc nhằn và bí ẩn, muốn vượt qua nó thì không gì ngoài nỗ lực của 

cá nhân và cái chìa khóa duy nhất là sự hiểu biết: 

“… chỉ lo cái hiểu biết nông hay sâu mà thôi “. (Y huấn cách ngôn) 

Cho nên, cái sở học, tức là cái vốn tri thức khoa học đích thực của mỗi người được 

Lãn Ông suy tôn lên đỉnh cao của trí tuệ như là bảo vật quý giá. Đó chính là tinh thần “Cách 

vật trí tri” của Nho gia. 

Trong lời Tiểu dẫn Đạo Lưu Dư Vận, Ngài viết: “Tôi thà đắc tội với các bậc tiền 

bối, chứ quyết không phụ cái sở học của tôi”. 

Để kết thúc bài viết của mình, tôi xin trân trọng gửi lại một câu kết từ kho tàng Minh 

Triết Việt mà nữ văn sĩ Pháp Yveline Féray đã dùng làm câu kết trong cảm nhận của mình 

về Lãn Ông: “Ngôn Bất Tận Tình”. 

TỔNG KẾT 

Lãn Ông là một hành giả trong ĐẠI-ĐẠO-VŨ-TRỤ-CÀN-KHÔN, thực hành Y 

ĐẠO bằng Y Đức, Y Lý & Y Thuật.  

Minh Triết Hải Thượng Lãn Ông là Lập Đức - Lập Công - Lập Ngôn: 

Lập Đức để thành Người Tử Tế, 
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Lập Công để thành Người có ích, 

Lập Ngôn đề thành HIỀN TÀI.  
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ẢNH HƯỞNG TỪ Y ĐẠO  

CỦA ĐẠI DANH Y HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG LÊ HỮU TRÁC ĐẾN  

HOẠT ĐỘNG TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TP. HỒ CHÍ MINH 

BSCKII Đỗ Tân Khoa 

 (Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Tp.HCM) 

Từ khóa (Keywords): Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông, Lê Hữu Trác, Hải Thượng 

Y tông tâm lĩnh, Y học cổ truyền. 

Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (sau đây kính gọi: Cụ Hải Thượng). 

Cụ Hải Thượng tên thật là Lê Hữu Trác, sinh ngày 12 tháng 11 năm Canh Tý. Nguyên quán 

ở thôn Văn Xá, làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng (nay là xã Liêu Xá, 

huyện Mỹ Văn, tỉnh Hải Hưng). 

 Trong gần 30 năm hành nghề Y, với tư duy sáng tạo và luôn  hết lòng vì nền y học 

nước nhà, Cụ Hải Thượng đã để lại nhiều di sản vô giá về Y thuật vững vàng, về Y đức 

sáng ngời, kết hợp lại tạo nên Y đạo là những giá trị nghề nghiệp cao quí của nghề Y mà 

mỗi người thầy thuốc phải cố gắng học tập, gìn giữ và noi theo, là tài sản quí cho nền y học 

Việt Nam và thế giới. Những giá trị từ  Y đạo mà Cụ Hải Thượng truyền dạy vẫn đang được 

nhiều thế hệ thầy thuốc hôm nay trân trọng, là chuẩn mực để phấn đấu vươn lên. 

 Cụ Hải Thượng luôn coi nghề y là một nghề cao quý, coi trọng việc bảo vệ sinh mạng, 

nâng cao sức khỏe người dân là nhiệm vụ hàng đầu. Theo đó ngay từ khi bước vào nghề và 

trong quá trình hành nghề người thầy thuốc luôn cố gắng học tập, rèn luyện tu dưỡng bản 

thân để có y đức, y thuật vững vàng, có ý thức tôn trọng nghề nghiệp, mang kiến thức, tình 

thương và trách nhiệm để chăm sóc, trị bệnh và nâng cao sức khỏe cho người dân.  

Trong học hỏi, kế thừa học thuật từ những bậc danh y đời trước, Cụ Hải Thượng với 

tinh thần độc lập sáng tạo, cùng với tiếp thu chọn lọc tinh hoa học thuật nước ngoài nhưng 

luôn độc lập suy nghĩ, có phản biện  và vận dụng linh hoạt vào thực tế lâm sàng từng người 

bệnh, làm sáng tỏ nhiều điều còn ngờ vực, bổ sung những chỗ người xưa chưa nói tới, từ 

đó đúc kết là kinh nghiệm và phát triển thành đặc trưng  cho nền Y học cổ truyền Việt Nam. 

Di sản to lớn được để lại gồm nhiều y văn quí giá cho thế hệ sau; được đúc kết từ 

tinh hoa của trung y và y học cổ truyền Việt Nam, chứa đựng kiến thức toàn diện về Y 

thuật, Y đức, Y đạo, là tài sản vô giá cho nền y học cổ truyền Việt Nam và thế giới.  Di sản 

đó có 28 tập, 66 quyển đã biết cùng nhiều tài liệu quí đang được sưu tầm cả trong và ngoài 
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nước, điển hình là bộ sách “Hải thượng y tông tâm lĩnh” được hậu thế biên soạn lại từ 

những bộ sách quí của Cụ Hải Thượng để lại.  Bộ “Hải thượng y tông tâm lĩnh” bao gồm 

kiến thức toàn diện của  Y học cổ truyền Việt Nam  từ lý, pháp, phương, dược và biện 

chứng luận trị về nội khoa, phụ khoa, sản khoa, nhi khoa, đậu sởi, nhãn khoa, thương khoa, 

cấp cứu, vệ sinh phòng bệnh v.v... cùng đó là đạo đức y học, kiến thức văn hóa, xã hội và 

tư duy hành nghề tích cực dành cho thế hệ thầy thuốc đương thời và hậu thế.  

Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Hồ Chí Minh (bệnh viện YHCT Tp.HCM) là 

một bệnh viện đầu ngành về y học cổ truyền tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam, 

là cơ sở đào tạo – thực hành của nhiều trường y khoa (ĐH. Y Dược Tp.HCM, ĐH Y khoa 

Phạm Ngọc Thạch,…..). Với phương châm kết hợp tinh tế y học cổ truyền và y học hiện đại, 

Bệnh viện luôn coi trọng công tác kế thừa, phát huy tinh hoa của y học cổ truyền Việt Nam 

được thể hiện trong toàn bộ hoạt động từ công tác khám chữa bệnh đến nghiên cứu khoa học, 

đào tạo - liên kết viện trường, truyền thông giáo dục sức khỏe hướng tới cộng đồng,.. .  

Thừa kế, phát huy di sản về Y thuật - Y đức -Y đạo của  Cụ Hải Thượng được Bệnh 

viện lồng ghép, thể hiện trong nhiều hoạt động: 

+ Trong xây dựng định hướng phát triển bệnh viện với phương châm toàn diện, chuyên 

sâu và tiếp cận cá nhân từng người bệnh. 

+ Trong công tác chuyên môn cả y và dược, xây dựng phác đồ điều trị,… 

+ Trong công tác giáo dục tăng cường y đức, cụ thể lồng ghép trong thực hiện chỉ đạo của 

Bộ Y tế về “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng 

của người bệnh”,….  

+ Trong công tác đào tạo liên kết viện – trường, nghiên cứu khoa học,… cũng được 

Bệnh viện coi trọng từ chuyên môn đến học tập nâng cao y đức, cụ thể hóa trong các bài 

giảng, trong công tác huấn luyện, trong các đề tài nghiên cứu khoa học. 

 Cụ thể:  

1. Thừa kế trong công tác xây dựng định hướng phát triển Bệnh viện phát 

triển toàn diện kết hợp với  phát triển chuyên sâu, phù hợp riêng với từng người bệnh. 

Thừa kế Y đạo mà Cụ Hải Thượng để lại giúp bệnh viện xây dựng định hướng cụ 

thể cần xây chắc từ căn bản, đến phát triển toàn diện, phát triển chuyên sâu. 

Ngay từ quyển 1 Nội kinh chỉ đến quyển 25 Y trung quan kiện là những kiến thức 
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căn bản dành cho người thầy thuốc khi học nghề. Tiếp đó trong quyển “Huyền tẫn phát 

vi”,… về Thuyết Mệnh môn, học thuyết Thủy Hỏa là tư tưởng chủ đạo hình thành hệ thống 

luận trị được Cụ Hải Thượng truyền dạy để người thầy thuốc có cái nhìn rộng hơn, toàn 

diện hơn về Y đạo. Kết hợp giữa vũ trụ bên ngoài với bên trong cơ thể con người, lấy âm 

dương, thủy hỏa làm tư tưởng cơ bản để luận giải, theo đó “Thầy thuốc không hiểu rõ chân 

tướng của tiên thiên thái cực, không nghiên cứu sự diệu dụng của thủy hỏa vô hình, không 

trọng dụng được hai bài như lục vị, bát vị thì nghề thuốc còn thiếu hơn một nửa”. Cụ Hải 

Thượng đưa ra lý luận và chủ trương y thuật phải theo đường lối vương đạo, trong điều trị 

căn bản lấy việc bồi bổ làm cho âm dương, thủy hỏa trong cơ thể được quân bình, nên định 

rõ nguyên nhân, tránh chỉ căn cứ vào triệu chứng rồi dùng thuốc áp đảo.  

Ngay khi bước vào nghề người thầy thuốc cần học tập và nắm vững những lý luận 

căn bản (lý –pháp – phương – dược) để có y thuật vững vàng, trong hành nghề  cần ứng 

dụng toàn diện; từ dụng thuốc, dụng huyệt đạo – kinh lạc (như châm cứu,…), kết hợp dưỡng 

sinh (thực dưỡng, tập luyện, vệ sinh phòng bệnh được Cụ Hải Thượng nêu trong  tác phẩm 

Vệ sinh yếu quyết, Nữ công thắng lãm,..) giúp  nâng cao hiệu quả trong phòng và trị bệnh. 

Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Hồ Chí Minh (bệnh viện YHCT Tp.HCM) kế 

thừa sự toàn diện trong chăm sóc, điều trị, tư vấn cho người bệnh, thể hiện qua ứng dụng 

kinh nghiệm biện chứng luận trị riêng của y học cổ truyền sau đó cụ thể hóa điều trị bằng 

kết hợp hài hòa Tam dụng; dụng dược ( dùng thuốc), dụng huyệt vị - kinh lạc ( dùng 

châm cứu,…giúp cơ thể tự điều chỉnh những bất thường), dụng dưỡng sinh (y thực dưỡng, 

tập luyện phù hợp, vệ sinh cải thiện tinh thần). Y học cổ truyền được kết hợp với kiến thức 

của y học hiện đại, của vật lý trị liệu phục hồi chức năng,…để có phương án điều trị toàn 

diện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.  

Phát triển toàn diện được bệnh viện đúc kết  và cụ thể  bằng “Phác đồ hướng dẫn 

và điều trị”. Phác đồ này không chỉ áp dụng tại bệnh viện mà còn là tài liệu trong đào tạo, 

chỉ đạo tuyến tới đơn vị bạn, đến đào tạo sinh viên, học viên. 

Bệnh viện xác định; cùng với phát triển toàn diện, thừa kế phát triển chuyên khoa – 

chuyên sâu cho ngành y học cổ truyền là cần thiết, phù hợp với nhu cầu ngày càng tăng của 

xã hội. Trong y văn được Cụ Hải Thượng truyền dạy không chỉ đề cập đến biện chứng luận 

trị của chuyên ngành nội khoa, mà còn đưa ra các lý luận, phương dược,  hiểu biết và kinh 
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nghiệm điều trị trong nhiều chuyên khoa – chuyên sâu như bệnh nhiễm (Mộc trung giác 

đậu chuyên về bệnh đậu mùa, Ma chẩn chuẩn thăng chuyên về bệnh sởi,…) ,  nhi khoa (Ấu 

ấu tu trị chuyên về nhi khoa), sản khoa, phụ khoa, thương khoa, nhãn khoa, ngoại khoa, cấp 

cứu, v.v… Cùng với chủ trương hiện nay, Bộ Y tế đã đẩy mạnh xây mới, nâng cấp và đầu 

tư trang thiết bị cho các bệnh viện y dược cổ truyền theo hướng đa khoa và phát triển theo 

hướng chuyên khoa – chuyên sâu, phù hợp với tư tưởng mà Cụ Hải Thượng đã truyền dạy.  

Bệnh viện YHCT Tp.HCM đầu tư để phát triển theo hướng toàn diện, phát triển đầy 

đủ các khoa phòng cùng đó đầu tư thành lập các đơn vị chuyên sâu nhằm phát huy thế mạnh 

của từng chuyên nghành, đáp ứng nhu cầu xã hội. Từ năm 2017 đến nay, Bệnh viện YHCT 

Tp.HCM đã và đang đầu tư toàn diện, tập trung phát triển các đơn vị chuyên sâu (Đơn vị 

điều trị đau, Đơn vị đột quỵ, Đơn vị chăm sóc da và làm đẹp, Đơn vị điều trị bệnh lý tiêu 

hóa – gan mật, Đơn vị xoa bóp bấm huyệt – phục hồi sức khỏe và Đơn vị sản xuất dược 

theo chuẩn GMP). 

Cùng xu hướng xây dựng điều trị phù hợp với từng người bệnh, hay “Cá thể hóa” 

theo y học hiện đại (là sự căn cứ vào bản đồ gene của mỗi người để đưa ra phác đồ điều trị 

phù hợp). Trong lý luận y học cổ truyền, trong Y đạo được Cụ hải Thượng truyền dạy, khái 

niệm “cá thể hóa” được nhìn với góc độ rộng hơn; không chỉ là bệnh lý của từng người 

bệnh,  trong biện chứng luận trị cần được người thầy thuốc linh hoạt kết hợp đánh giá cả 

yếu tố cơ địa riêng từng người bệnh, với mối quan hệ về địa lý, khí hậu, thổ nhưỡng, văn 

hóa, phong tục tập quán,.. có liên quan để từ đó đưa ra pháp trị phù hợp, toàn diện.  

2. Thừa kế trong phát huy Y đức, trong đổi mới phong cách thái độ phục vụ 

của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. 

Y đức của người thầy thuốc được Cụ Hải Thượng đặc biệt coi trọng và được nêu 

xuyên suốt trong các tác phẩm của mình. Trong quyển “Y âm án”, Cụ Hải Thượng đã nhấn 

mạnh nhiều lần “Nghề y là một nhân thuật”, khái niệm Y đức xuất phát rất giản dị: "Đã 

hiến thân cho nghề thuốc thì phải biết quên mình để dồn hết tâm lực vào trước thuật, trước 

là cứu người, sau là đúc kết để dựng nên ngọn cờ đỏ thắm giữa y trường". Xác định rõ quan 

hệ thầy thuốc – người bệnh: "Thầy thuốc là người có nhiệm vụ bảo vệ sinh mệnh người ta. 

Lẽ sống chết, điều phúc họa đều ở trong tay mình xoay chuyển, lẽ nào người có trí tuệ 

không đầy đủ, hành động không chu đáo, tâm hồn không thoáng đạt, trí quả cảm không 
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thận trọng mà dám theo đòi bắt chước học nghề y". Đạo của người thầy thuốc chân chính 

cần có tám chữ: Nhân, minh, đức, trí, lượng, thành, khiêm, cần (biết quan tâm đến người 

khác, sáng suốt, đức độ, thông minh, rộng lượng, thành thật, khiêm tốn, chăm chỉ, chịu 

khó). Đồng thời cũng cần tránh mắc tám tội: “Lười, keo, tham, dốt, ác, hẹp hòi, thất đức”. 

Những điều thực hành về Y đức cùng chín điều răn dạy người thầy thuốc trong “Y huấn 

cách ngôn” hiện nay vẫn còn nguyên giá trị. Học tập về Y đức, Y đạo và Y thuật của cụ 

Hải Thượng luôn được bệnh viện coi trọng, góp phần nâng cao giá trị nghề nghiệp của thầy 

thuốc chăm sóc người bệnh một cách toàn diện, nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ người 

bệnh ngày càng tốt hơn. 

Một trong hành động thiết thực là triển khai quyết định 2151/QĐ-BYT(ngày 

04/06/2015 Bộ Y tế ) về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện  “Đổi mới phong 

cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, là một chủ 

trương mang tính đột phá của Ngành Y tế, từ thay đổi nhận thức, tinh thần, thái độ đến 

việc rèn luyện kỹ năng giao tiếp ứng xử, nâng cao chất lượng chăm sóc, phục vụ của 

cán bộ y tế nhằm mang lại sự hài lòng của người bệnh khi thực hiện các dịch vụ y tế. 

Qua 7 năm triển khai, các chỉ số đánh giá sự hài lòng của người bệnh và chất lượng phục 

vụ ngày càng tăng, số lượng người bệnh tăng cao và bệnh viện YHCT Tp.HCM đã trở 

thành địa chỉ tin cậy của người dân trong nước và quốc tế đến chăm sóc sức khỏe.  

3. Thừa kế trong sử dụng thuốc cổ truyền, đặc biệt coi trọng phát triển nguồn 

dược liệu trong nước. 

Kinh nghiệm trong dùng thuốc, Cụ Hải Thượng đã nêu rõ sự cần thiết phải kết hợp 

hài hòa các bài thuốc cổ phương (được các y gia thế hệ trước truyền lại) với các bài thuốc 

kinh nghiệm được từ người dân địa phương, hoặc từ các bản thảo đời trước như “Nam dược 

thần hiệu” của thiền sư Tuệ Tĩnh,…. Cụ Hải Thượng cũng để lại hơn 29 phương thuốc hiệu 

nghiệm của bản thân (được ghi lại các tập sách như Y phương hải hội, Tâm đắc thần 

phương, Hành giản trân nhu, Bách gia trân tàng, Hiệu phỏng tân phương,….). 

Thừa kế những kinh nghiệm đúc kết mà Cụ Hải Thượng để lại, bệnh viện YHCT 

Tp. HCM đã nghiên cứu bào chế, sản xuất đa dạng nhiều loại thuốc phục vụ nhu cầu trị 

bệnh và nâng cao sức khỏe cho người dân.  

Bệnh viện đã ứng dụng sản xuất những bài thuốc cổ phương kinh điển như Bài Lục 
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vị địa hoàng hoàn, Bài Bát vị địa hoàng hoàn,…., được bào chế dạng viên hoàn, viên nén, 

dạng cao lỏng đóng gói giúp tiện lợi trong sử dụng và vận chuyển. Đặc biệt, bệnh viện chú 

trọng sản xuất các chế phẩm hoàn toàn bằng nguồn dược liệu trong nước như cao Râu mèo, 

viên Lạc tiên tây, cao từ lá Quao,...  Bệnh viện cũng sản xuất viên Xuyên tâm liên, thuốc 

xông phòng, nước rửa tay, viên và cao Nhân sâm bại độc, cao Bổ phổi…. góp phần trong 

công tác phòng chống dịch COVID 19. Với 60 mặt hàng thuốc cổ truyền, trong đó có trên 

23 mặt hàng sản xuất hoàn toàn từ dược liệu nuôi trồng trong nước được người dân tin 

tưởng sử dụng. 

4. Ảnh hưởng đến công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học 

 Nhiều thế hệ thầy thuốc từ sinh viên đến các học viên sau đại học luôn được học tập, 

nghiên cứu, ứng dụng về Y thuật, Y đức, Y đạo của Cụ Hải Thượng tại nhà trường và các 

cơ sở thực hành để người thầy thuốc không chỉ giỏi Y thuật mà còn có Y đức tỏ sáng và 

trách nhiệm với nghề. Từ trong nhà trường các thầy thuốc tương lai đã được học tập nghiên 

cứu về thân thế sự nghiệp và các tác phẩm kinh điển của 2 đại danh y của nền y học Việt 

Nam (đại danh y Tuệ Tĩnh, đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác). Nội dung về 

“Chín điều Y huấn cách ngôn” của Cụ Hải Thượng được đưa vào giảng dạy và lồng ghép 

trong một số hoạt động của trường Y giúp nâng cao y đức của người thầy thuốc.  

Đặc biệt trong nghiên cứu khoa học, đã có nhiều đề tài nghiên cứu, báo cáo khoa học trong 

và ngoài nước giúp làm sáng tỏ, tăng tính khoa học và ứng dụng trong kho tàng  y dược cổ 

truyền đã  được Cụ Hải Thượng để lại. 

 Qua mối liên kết viện – trường của bệnh viện đã phối hợp thực hiện một số đề tài 

nghiên cứu khoa học, tập trung một số lĩnh vực: 

+ Nhóm nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả của bài Lục vị địa hoàng hoàn trên một số 

bệnh lý như Đái tháo đường, Loãng xương ở phụ nữ thời kỳ mãn kinh, trên thể Thận âm 

hư, kết hợp với  Metformin trong kiểm soát đường huyết của các tác giả  Nguyễn Thị Bay, 

Lý Bá Tước và Lê Thị Hồng Nhung,… Các nghiên cứu này giúp khẳng định vai trò đa dạng 

của phương Lục vị địa hoàng hoàn trong thực hành lâm sàng. 

+ Nhóm các nghiên cứu về bệnh học, xây dựng các tiêu chuẩn chẩn đoán có sử dụng các 

lý luận về thận âm - thận dương, về thủy - hỏa… làm nền tảng nghiên cứu như: “Bước đầu 

xây dựng tiêu chuẩn chẩn đoán Thận âm hư theo YHCT” của Vũ Thị Ly Na, Trần Hoàng;  



142  

“Xây dựng bộ tiêu chí chẩn đoán y học cổ truyền các thể lâm sàng bệnh lý tạng Thận trên 

bệnh nhân bệnh thận mạn” của Lê Thanh Hằng, Nguyễn Thị Bay; “Khảo sát giá trị chẩn 

đoán của các triệu chứng và các yếu tố ảnh hưởng đến bệnh cảnh Thận âm hư trên bệnh 

nhân Tăng huyết áp” của Hồ Lê Hồng Thủy Tiên, Phạm Huy Kiến Tài; “Mối liên quan 

giữa loãng xương và bệnh lý tạng Thận” của Lê Ngọc Thanh và Nguyễn Trương Minh 

Thế;. “Xác định tiêu chuẩn chẩn đoán các bệnh cảnh YHCT của vô sinh nữ nguyên phát” 

của Phan Thị Thanh Thủy và Nguyễn Thị Bay;  

 Nhận rõ trách nhiệm với tương lai y học nước nhà từ năm 1760 Cụ Hải Thượng đã 

mở lớp huấn luyện y học, trao đổi kinh nghiệm phòng chữa bệnh với đồng nghiệp, cùng 

nhau tập hợp kinh nghiệm phòng trị bệnh từ dân gian; tìm hiểu tác động của khí hậu, thời 

tiết đến bệnh tật ở nước ta. Trong khi hành nghề, Cụ Hải Thượng ghi chép lại bệnh án (cả 

những bệnh chữa khỏi – dương án và những bệnh chữa không khỏi- âm án) để học tập rút 

kinh nghiệm, truyền dạy cho đời sau.  

 Học tập từ Cụ Hải Thượng,  bệnh viện thường xuyên mở các lớp đào tạo liên tục và 

tổ chức các buổi sinh hoạt khoa học kỹ thuật định kỳ cho đội ngũ thầy thuốc, cho sinh viên- 

học viên tại bệnh viện. Tại cá buổi sinh hoạt các thầy thuốc đã phân tích, thảo luận các ưu, 

khuyết điểm trong quá trình chăm sóc và điều trị người bệnh nhằm nâng cao trình độ chuyên 

môn, phát huy thế mạnh của YHCT, giúp nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ người bệnh.  

Cuộc đời và y nghiệp của Đại danh Y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là hình 

ảnh cao đẹp, là Y đạo sáng ngời của người thầy thuốc. với y thuật uyên thâm, với tinh thần 

trách nhiệm cao cả với nghề; Ở đó người thầy thuốc với đức hy sinh, giàu lòng nhẫn nại, 

tận tâm và hết lòng lòng thương yêu người bệnh.  

Đại danh Y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác xứng đáng là người đã dựng 'ngọn 

cờ đỏ thắm' trong nền y học nước nhà, là tấm gương sáng chói về Y đức, Y thuật, Y đạo 

cho nhiều thế hệ thầy thuốc đời sau noi theo. 
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG LÊ HỮU TRÁC  

VÀ THƯỢNG KINH KÝ SỰ 

Nguyễn Tùng Lĩnh 

(Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh) 

Trong lịch sử Việt Nam, Lê mạt là một thời kỳ đầy rối ren, phức tạp. Tuy nhiên thời 

kỳ này lại sinh ra rất nhiều anh hùng hào kiệt, nhiều văn tài, nhiều nhà khoa học xuất sắc, 

trong đó có Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Bài tham luận này xin được “góp thêm” 

đôi điều về cuộc đời, con người Lê Hữu Trác cũng như tác phẩm Thượng Kinh ký sự nổi 

tiếng của ông. 

1. Về con người Lê Hữu Trác 

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác sinh năm Giáp Thìn 1724, quê ở làng Liêu Xá, 

huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương (nay là xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, 

Hưng Yên. Thân sinh Lê Hữu Trác là Lê Hữu Kiều (1691 - 1760) đỗ Đệ tam giáp đồng 

Tiến sĩ xuất thân khoa Mậu Tuất niên hiệu Vĩnh Thịnh 4 (1718) đời Lê Dụ Tông. Thân mẫu 

là bà Bùi Thị Thưởng, con gái Tướng công Bùi Diệm Đăng, quê ở xứ Bàu Thượng, xã Tình 

Diệm, huyện Hương Sơn. 

Cũng như Nguyễn Du có cha là người xứ Nghệ, mẹ là người Kinh Bắc; Xuân Diệu 

có cha ở Đàng Ngoài, mẹ ở Đàng Trong thì Lê Hữu Trác cũng vậy. Ông được thừa hưởng 

truyền thống của một gia đình, dòng họ khoa bảng, trâm anh thế phiệt, lại ở vùng “nhất 

Kinh kỳ, nhì Phố Hiến”. Khi về Hương Sơn, được tắm mát bởi dòng sông Ngàn Phố hiền 

hòa, thơ mộng, chính vì vậy, trong con người Lê Hữu Trác đã hội đủ những phẩm chất 

thanh lịch, hào sảng của người Hưng Yên, cộng với cái khí chất “chịu khổ nhẫn nại, cần cù 

kiệm ước đã quen nề nếp. Kẻ sĩ không chuộng hoa phấn, yên cảnh bần hàn"1 của người xứ 

Nghệ... Tất cả những điều đó đã kết tụ, tạo nên một Lê Hữu Trác thật đặc biệt trong lịch sử 

Việt Nam thế kỷ XVIII.  

Về mục đích làm thuốc, ngay trong bài giảng đầu tiên về phương pháp hành y (Y 

nghiệp thần chương), Lê Hữu Trác đã viết: "Nghề làm thuốc tức là một nghề cầm cái sinh 

mệnh của con người ở trong tay mình. Nhung đối với các y giả ở đời, phần nhiều coi là một 

 

1. Bùi Dương Lịch (2018), Nghệ An ký, (Nguyễn Thị Thảo dịch và giới thiệu), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, tr. 259. 
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nghề rất dễ, riêng ta đây thời lại coi là mọt nghề rất khó… Vả chăng, ta tuy chuyên theo về 

nghề làm thuốc nhưng thực ra thời cũng không ham đi chữa bệnh. Vì chỉ e rằng đi chữa cho 

nhiều người, thời sẽ bị nhầm nhiều, bị nhầm nhiều thời sẽ bị âm báo nhiều. Như thế thời chẳng 

có khác gì cầu lấy phúc mà lại rước lấy tội. Bởi thế nên không bày tủ thuốc, không sắm dao 

cầu, không mong ai mời, chẳng cầu ai tạ. Chỉ đối với những con em trong họ hàng, bà con 

trong làng xóm, tình không thể bỏ được, nghĩa không thể chối được thời vô luận là người nhớn 

hay trẻ con, hoặc cắt thuốc, hoặc cốt cầu lấy khỏi bệnh, còn tiền nong thời tùy ý2". 

Về lối chữa bệnh của Lê Hữu Trác, Đại học sĩ Trương Quốc Dụng (1797 - 1864) 

trong Thoái thực kỳ văn ghi lại câu chuyện: Có một người họ Nguyễn ở làng Hoàng Cần 

(cùng làng với Trương Quốc Dụng) lúc trẻ bị bệnh đau bụng, chữa gần một năm không 

khỏi nên đến xin gặp thầy Huân (Lê Hữu Trác) để chữa bệnh. Khi đến nhà thầy Huân thấy 

một tấm biển treo trước của nhà, nhắc người bệnh đến đây chớ nói bệnh trước, đợi thầy 

xem mạch đoán chứng, không sai thì mới chữa; nếu sai tức là kiến thức chưa đủ, xin tìm 

thầy thuốc giỏi khác. Đến khi thầy Huân thăm bệnh, nói đúng y như bệnh tình của ông họ 

Nguyễn. Sau khi được chữa khỏi bệnh, ông họ Nguyễn bèn mổ lợn thổi xôi, cầm một thỏi 

bạc đến tạ ơn, thầy Huân nói: “Tiền thuốc hôm trước thật ra không đến nửa, song vì ông 

cũng có tiền, nên tôi lấy cả để giúp những người nghèo không trả được mà thôi3”. Trương 

Quốc Dụng nói rõ thêm: “Sách của thầy có Lãn Ông Y Án lưu truyền ở đời. Đời sau ca ngợi 

y thuật mà không biết thầy còn là một bậc cao sĩ4”. 

Qua câu chuyện trên của Trương Quốc Dụng, có thể thấy, đây là một cách đoán 

bệnh, chữa bệnh và lấy tiền công thật đặc biệt, hiếm có của Lê Hữu Trác. Khi người bệnh 

đến khám thì ông yêu cầu không trình bày bệnh trước, khi lấy tiền công thì ông lấy của 

người giàu nhiều hơn, mục đích là để “chia bớt cho người nghèo”… Thử hỏi, trước và sau 

ông, có mấy người làm được như thế? 

Trong cuộc sống thường nhật, ta thấy Lê Hữu Trác còn là một người rất biết “ăn 

chơi”. Trong tác phẩm Thượng Kinh ký sự, ông bộc lộ: “Lúc còn bé, tôi ở trong Kinh cùng 

mấy anh em kết bạn thành một thi xã. Chúng tôi hẹn nhau mỗi năm hai lần vào mùa xuân 

và mùa thu đến Hồ Tây, đem đủ rượu và đồ nhắm thuê ba bốn chiếc thuyền buông ra giữa 

 
2. Nguyễn An Nhân (1942), Sách thuốc Hải Thượng Lãn Ông toàn thư, Nam dược Thư quán, Hà Nội, tr. 11. 
3. Trương Quốc Dụng (2019), Thoái thực ký văn, Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội, tr.249. 
4. Trương Quốc Dụng (2019), Thoái thực ký văn, Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội, tr.249. 
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hồ du ngoạn. Tiếng đàn ca hát vang cả bốn phía. Đêm khuya, chúng tôi về chùa Trấn Vũ 

ngủ. Có khi chơi đến bốn năm hôm mới về"5. Hay ngay ở đoạn mở đầu của thiên ký sự, Lê 

Hữu Trác viết: “Tôi thường dắt tiểu đồng lên núi. Tha hồ ngắm cảnh khói mây để tiêu 

khiến; hoặc ngồi ở đình Nghênh phong mà buông câu; hoặc ngồi ở lầu Tị huyện mà gảy 

đàn; hoặc ngồi ở đình Tối quảng mà đọc sách; hoặc ngủ trước bàn cờ ở nhà Di chân. Tha 

hồ vui thú. Thường ngà ngà say mới về"6. Trước lúc giã nhà lên Kinh: “Ngày 14, làm lễ tế 

tiên thánh, tiên hiền rồi hát một chầu. Ngày 16, bọn học trò thấy tôi sắp đi xa, lại bày một 

bữa tiệc hát nữa"7. Trong Thượng Kinh ký sự, còn có rất nhiều cảnh uống rượu, thưởng trà, 

gảy đàn, những thú chơi tao nhã, phong lưu… Đây cũng chính là mảng màu phản ánh trung 

thực nhất con người rất đời thường của Lê Hưu Trác, bởi ông vốn xuất thân từ con nhà 

quyền quý, nhiều đời hưởng lộc triều đình. 

Tuy không trực tiếp ra làm quan, nhưng theo Lê Trần Đức trong bài viết “Nguyễn 

Hoành và Nam Dược cục”, in trên Tạp chí Đông y, số 146, năm 1977 cho biết thì dưới triều 

Tây Sơn, vua Quang Trung cho lập cơ quan Nam Dược cục, chuyên lo việc trồng chế thuốc 

với thảo mộc, nguyên liệu bản địa. Cơ quan này do Nguyễn Hoành làm trưởng, Nguyễn 

Quang Tuấn làm phó, và “được sự giúp đỡ của hai danh thủ đương thời là Hải Thượng Lãn 

Ông Lê Hữu Trác và Nguyễn Gia Phan8”. Như vậy, theo tư liệu này thì có nghĩa, Hải 

Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đã từng ra giúp triềuTây Sơn về mặt Y học. 

Dưới triều Nguyễn, các sách thuốc của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đã được 

khắc in thành các mộc bản. Những mộc bản này hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Bắc 

Ninh và đã được công nhận là Bảo vật quốc gia. 

Trương Tú Dân (Trung Quốc) đã hết lời ca ngợi “có thể coi Hải Thượng Lãn Ông là 

y thánh của Việt Nam... Giả sử coi Nguyễn Du là Gớt (Goethe) của Việt Nam thì cũng 

không ngần ngại gì mà không gọi Lê Hữu Trác là Lý Thời Trân (1518 - 1593, nhà y học 

lớn của Trung Hoa đời Minh) của Việt Nam"9.Trần Văn Giáp thì đánh giá: “ông học người 

xưa mà không hề tự hạn chế mình trong khuôn khổ người xưa. Bất cứ vấn đề gì, đều có tính 

sáng tạo thích hợp với hoàn cảnh, với điều kiện tự nhiên: Nghiên cứu mở rộng thêm, áp 

 
5. Lê Hữu Trác (1989), Thượng kinh ký sự, Nxb Thông tin, Hà Nội, tr. 88. 

6.  Lê Hữu Trác (1989), Thượng kinh ký sự, Nxb Thông tin, Hà Nội, tr. 7. 
7. Lê Hữu Trác (1989), Thượng kinh ký sự, Nxb Thông tin, Hà Nội, tr. 11. 
8. Lê Nguyễn Lưu, Phan Tấn Tố (2007), Vua Minh Mạng với Thái y viện và ngự dược, Nxb Thuận Hóa, Huế, tr. 258. 
9. Nhiều tác giả (2021), Danh nhân Hà Tĩnh, (Tái bản), Nxb Dân Trí, Hà Nội, tr. 319. 
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dụng với nhiều kinh nghiệm, bổ sung những thiếu sót, giải thích cho rõ ràng, có hệ thống 

cho dễ hơn"10. 

Trong Lược truyện các tác gia Việt Nam, Trần Văn Giáp nhấn mạnh thêm: “Ông là 

một người tài cao mà thức thời đạt thế, cương quyết bỏ học khoa cử, bỏ đường quan lại, 

đem tài năng chí khí xây dựng sự nghiệp trên nền y học; suốt trong thời gian hơn 30 năm, 

ông nỗ lực phấn đấu cho sự nghiệp ấy và đã thành công. Ông đã xây dựng được một nền y 

học Việt Nam toàn diện, về lý luận, về phương pháp điều trị, về dược vật, thiên về dùng 

dược vật Việt Nam"11. 

2. Về tác phẩm Thượng Kinh ký sự 

Đâylà tác phẩm được Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác viết năm Nhâm Dần, niên 

hiệu Cảnh Hưng thứ 43 (1782). Nội dung tác phẩm thuật lại hành trình từ xứ Nghệ An ra 

kinh thành Thăng Long để chữa bệnh cho thái tử Trịnh Cán. 

Về thời gian sáng tác, Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác viết tác phẩm này kéo dài 

trong khoảng 9 tháng 20 ngày, nằm trọn trong năm Nhâm Dần (1782). Tuy nhiên do căn 

cứ theo tờ chỉ truyền của Quan Nội sai Bình phiên Trạch trung hầu (Hoàng Đình Bảo) đề 

ngày 29 tháng 11 năm Cảnh hưng thứ 42 (1781) và thời gian kết thúc tác phẩm “Hoàng 

Triều Cảnh hưng năm thứ 44, tháng 11 năm Quý Mão” (1784) nên một số tư liệu cho rằng 

ông viết tác phẩm này trong khoảng 2 - 3 năm. 

Vậy, Thượng Kinh ký sự được Lê Hữu Trác viết năm bao nhiêu tuổi? Ngay trong tác 

phẩm này, ông đã viết: “Tôi từ nhỏ vốn có cái chí cao cả nhưng không gặp thời, nên về 

nương náu chốn sơn cùng thủy tận, mong được nhàn hạ. Năm nay, tuổi đã 60, tai điếc, mắt 

hoa dám đâu cầu mong tiến thủ12”. Như vậy, nếu căn cứ theo độ tuổi này thì có nghĩa Lê 

Hữu Trác phải sinh năm 1722 (lấy 1782 - 60 = 1722). Tuy nhiên, đây chắc chắn là con số 

không chính xác. Và như vậy, Thượng Kinh ký sự phải được Lê Hữu Trác viết năm 58 tuổi.  

Thượng Kinh ký sự được Phan Võ (1889 - 1962), Phó bảng kỳ thi Đình khoa Canh 

Tuất, năm Duy Tân thứ 4 (1910) dịch, xuất bản lần đầu vào năm 1959 (Nhà xuất bản Văn 

hóa, Hà Nội). Thượng Kinh ký sự là một tác phẩm ký sự độc đáo, đặc biệt của nền văn học 

trung đại Việt Nam. 

 

10. Lê Nguyễn Lưu, Phan Tấn Tố (2007), Vua Minh Mạng với Thái y viện và ngự dược, Nxb Thuận Hóa, Huế, tr. 254. 
11. Trần Văn Giáp (1972), Lược truyện các tác gia Việt Nam, (Tái bản), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, tr. 317. 
12. Lê Hữu Trác (1989), Thượng kinh ký sự, Nxb Thông tin, Hà Nội, tr. 39. 
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Theo Từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê chủ biên) thì ký là “thể văn tự sự viết về người 

thật, việc thật, có tính chất thời sự, trung thành với hiện thực đến mức cao nhất”, còn ký sự 

là “loại ký ghi lại những diễn biến của cuộc sống xã hội, không hoặc rất ít xen vào những 

bình luận chủ quan của người viết"13. Văn học trung đại Việt Nam có nhiều tác phẩm được 

viết theo thể ký sự, điển hình như Phụng sứ Yên Đài tổng ca của Nguyễn Huy Oánh (1713 

- 1789) Mặc Trai sứ tập của Đinh Nho Hoàn (1671 - 1715), Hoa trình tiêu khiến tiền hậu 

tập của Nguyễn Đề (1761 - 1805), Sứ hành quan quang hay còn gọi là Bắc sứ thi tập của 

Trịnh Hoài Đức (1765 - 1825), Bắc hành tạp lục của Nguyễn Du (1766 - 1820)… Trong đó 

Phụng sứ Yên đài tổng ca của Nguyễn Huy Oánh có 470 câu thơ lục bát viết bằng chữ Hán, 

xen kẻ trong đó là 120 bài chữ Hán. Những gì diễn ra trong suốt hành trình đi sứ sang Trung 

Hoa năm 1766 đều được Nguyễn Huy Oánh ghi lại khá chi tiết, hầu như đến mỗi địa danh 

ông đều có thơ đề vịnh để bộc lộ cảm xúc của mình. Về điểm này, Thượng Kinh ký sự và 

Phụng sứ Yên Đài tổng ca có nhiều nét khá tương đồng. 

Tác phẩm Thượng Kinh ký sự ngoài thuật lại các sự việc diễn ra trên quảng đường 

từ Nghệ An ra kinh thành Thăng Long cũng như cuộc sống hàng ngày trong phủ chúa Trịnh, 

xen kẽ trong đó là 35 bài thơ Lê Hữu Trác bộc lộ cảm xúc trước khung cảnh thiên nhiên, 

trước cuộc sống thực tại, đồng thời cũng là “phương tiện” để ông thể hiện quan điểm sống 

của mình. 

Có thể khẳng định, Thượng Kinh ký sự là tấm gương phản chiếu trung thực nhất con 

người Lê Hữu Trác. Ở Lê Hữu Trác, ông vượt trội cả về đức lẫn tài so với các thầy thuốc 

giỏi đương thời. Khi vào Kinh, chứng kiến các thầy thuốc được chúa Trịnh triệu vào để 

chữa bệnh cho chúa và thế tử, Lê Hữu Trác đã phải than rằng: “Khi tôi ở núi: thường tưởng 

rằng ở Kinh đô có những bậc quốc y, học thuật đầy đủ, tinh diệu thần nhập, tôi vẫn thường 

than rằng mình không có điều may mắn được gặp. Đến khi lên Kinh, thấy các thầy thuốc 

trị bệnh không nói phong hỏa, thì nói thấp đàm, còn như nói hư phải bổ thì chỉ nói khí huyết 

qua loa mà thôi. Còn đến chỗ chân thủy, chân hỏa, đến cái gốc của tính mệnh thì tuyệt nhiên 

không chú trọng chút nào. Sao mà y đạo lại khó như thế"14. Thậm chí ông còn gắt các thầy 

thuốc trong cung phủ: “… một năm nay, sức các ông đã kiệt rồi, không còn cách gì để cứu 

chữa nữa, sao còn tranh, gièm pha, cản trở người khác? Làm thuốc thì phải nghĩ đến việc 

 
13. Từ điển tiếng Việt (1992), (Hoàng Phê chủ biên, In lần thứ hai), Trung tâm Từ điển ngôn ngữ, Hà Nội, tr. 518. 
14. Lê Hữu Trác (1989), Thượng kinh ký sự, Nxb Thông tin, Hà Nội, tr. 85. 
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cứu người chứ! Cái lòng trung của kẻ làm tôi ở trong nghề thuốc ở đâu?"15. Chỉ bấy nhiêu 

thôi cũng đủ biết, Lê Hữu Trác hơn hẳn những thầy y đương thời, cả về tâm lẫn tầm. 

Cùng với y đức, về mặt văn chương, nghệ thuật,Lê Hữu Trác cũng xứng đáng xếp 

vào hàng thượng thừa. Trong Thượng Kinh ký sự có những câu thơ, đoạn văn đặc tả cảnh 

sắc thiên nhiên rất êm đềm, tươi đẹp, đầy sống động. Văn chương trung đại ít thấy có lối 

viết như thế. 

“Đêm ấy, thuyền đi dưới trăng. 

Hai bên bờ vắng ngắt. Chỉ nghe tiếng chó sủa theo. 

Một vầng trăng sáng vằng vặc lòng sông. Hai bên bờ, nước lên chờ khách sang sông. 

Chuông nện chùa xa văng vẳng; sương che cây, cỏ mịt mù. Mấy ngọn đèn chài hiu hắt; một 

đôi cò trắng đuổi nhau…"16. 

Về thơ, Lê Hữu Trác viết: 

“Khách đi, bờ biển hãi hùng, 

Cảnh thu muôn dặm trùng trùng mông mênh”.  

Phan Võ, trong lời tựa bản dịch Thượng Kinh ký sự đã viết: “Lời thơ mới mẻ, tứ thơ 

man mác, ngó thì đạm nhưng ý vị vô cùng. Có cái vẻ đẹp của bóng trăng trên núi, cái thanh 

khí của gió trên sông. Đọc lên, nhắc người ta nhớ tới Lý Bạch. Phải có một tình yêu thiên 

nhiên sâu sắc, phải là một tâm hồn chân thật mới có những bài thơ như thế"17. Bức tranh xã 

hội, cả thượng lưu và bình dân trong Thượng Kinh ký sự được miêu tả thật sinh động, nhiều 

ngóc ngách. Ngòi bút của Lê Hữu Trác tuy nhẹ nhàng, không phê phán, trung thành với 

hiện thực đến mức cao nhất nhưng lại vô cùng tinh tế, sâu sắc. Nguyễn Huệ Chi đã đánh 

giá: “ông vượt khỏi cái nhìn ý nghĩa phê phán mà chuyển sang một cái nhìn đầy rung cảm 

- ngòi bút của ông đột nhiên in sâu vào những giá trị trữ tình. Hai mặt hiện thực và trữ tình 

quyện chặt vào nhau thành một phong cách độc đáo"18. 

Đọc Thượng Kinh ký sự còn cho thấy sự giống nhau khá kỳ lạ giữa Lê Hữu Trác và 

La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp. Cả hai ông đều thuộc vào hàng kiệt xuất lúc bấy giờ, sống 

cùng thời, đều thức thời, cùng lựa chọn vùng núi Hương Sơn để ở ẩn, từ bỏ mọi công danh, 

bổng lộc triều đình. Nếu như với Lê Hữu Trác thì “người đời lấy việc được làm quan làm 

 
15.Lê Hữu Trác (1989), Thượng kinh ký sự, Nxb Thông tin, Hà Nội, tr. 134 - 135. 
16. Lê Hữu Trác (1989), Thượng kinh ký sự, Nxb Thông tin, Hà Nội, tr. 12. 
17. Nhiều tác giả (2021), Danh nhân Hà Tĩnh, Nxb Dân Trí, Hà Nội, tr. 318. 
18. Nhiều tác giả (2021), Danh nhân Hà Tĩnh, (Tái bản), Nxb Dân Trí, Hà Nội, tr. 317. 
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vui, ông này lại lấy việc từ quan làm may"19, “vô tâm đối với công danh”, thì Nguyễn Thiếp 

cũng vậy: “Phu tử thì ẩn không ẩn hẳn, ra không ra hẳn. Làm quan thì làm quan trên núi 

trại, nhận chức thì chỉ nhận chức giáo dục quốc dân. Lúc thấy đạo khó đạt thì thôi, không 

sợ uy quyền, không tổn danh giá"20. 

3. Vài lời kết 

Từ năm 1834, Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đã được rước vào thờ ở Y Miếu 

Thăng Long. Năm 2016, cùng với Nguyễn Huy Oánh, Nguyễn Thiếp và Nguyễn Du, tỉnh 

Hà Tĩnh đã chọn Hải Thượng Lãn Ông để đúc tượng và đưa vào thờ tại Văn Miếu Hà Tĩnh. 

Có thể nói, dù hơi muộn nhưng đây cũng đã là một sự nỗ lực của những người cầm cân nảy 

mực, âu đó cũng là sự thể hiện tấm lòng tri ân, ngưỡng mộ của hậu thế đối với các bậc tiền 

nhân.  

Trong La Sơn phu tử, Hoàng Xuân Hãn đã từng viết: “Ngày nay phong trào tôn sùng 

Khổng giáo, sau mấy mươi năm bị lấp, đã có cơ hội phục hưng. Một nhà đạo đức như La 

Sơn phu tử rất đáng được cả nước thờ chung vậy. Trong các Khổng miếu mà sau này vẫn 

còn, ta thờ bảy mươi hai ông hiền mà ta quên cả tên, cả sự nghiệp, sao ta không thay bằng 

các tiền nho như Chu Văn An, Phạm Sư Mạnh, Nguyễn Bỉnh Khiêm và La Sơn phu tử"21. 

Từ đề xuất của Hoàng Xuân Hãn, thiết nghĩ sau Hội thảo này, đặc biệt là hướng tới 

kỷ niệm 300 ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724 - 2024), Bộ Y tế, Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, giới y học nước nhà cũng nên có một kiến nghị là tất cả các văn 

miếu trong cả nước, ngoài các danh nhân tiêu biểu cho từng địa phương thì nên cùng rước 

Chu Văn An, Phạm Sư Mạnh, Nguyễn Bỉnh Khiêm, La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp, Hải 

Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Nguyễn Du vào thờ chung. Làm được như thế, ít ra là chúng 

ta cũng đã hơn được việc “thờ bảy mươi hai ông hiền của Trung Hoa mà ta quên cả tên, cả 

sự nghiệp” như đã làm từ bấy lâu nay./. 

 

 

 

  

 
19. Lê Hữu Trác (1989), Thượng kinh ký sự, Nxb Thông tin, Hà Nội, tr. 42. 
20. Hoàng Xuân Hãn (2016), La Sơn phu tử, (Tái bản), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, tr. 263. 
21.  Hoàng Xuân Hãn (2016), La Sơn phu tử, (Tái bản), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, tr. 264. 
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VIỆN Y DƯỢC HỌC DÂN TỘC TP. HỒ CHÍ MINH 

KẾ THỪA, PHÁT HUY Y ĐẠO, Y NGHỆ THUẬT 

BSCKII. Huỳnh Nguyễn Lộc 

(Viện trưởng Viện Y Dược học dân tộc TP Hồ Chí Minh) 

I. Y ĐẠO - ĐẠI DANH Y HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG  

Lê Hữu Trác (1720 - 1791) hiệu là Hải Thượng Lãn Ông, quê ở làng Liêu Xá, huyện 

Đường Hào (nay là huyện Mỹ Vǎn, tỉnh Hải Hưng). Đó là người thầy thuốc có học vấn 

uyên thâm, y thuật cao minh, là nhà dược học nổi tiếng, nhà thơ, nhà vǎn tài hoa, có lòng 

nhân ái sâu sắc. Ông đã bỏ công sức và tâm huyết cả một đời mình để biên soạn bộ sách 

Hải Thượng y tông tâm lĩnh, gồm 28 tập, 66 quyển, tổng kết tinh hoa của y học Trung Quốc 

và y học dân tộc Việt Nam. Bộ sách này gồm đủ các môn: Lý, pháp, phương, dược, nội 

khoa, ngoại khoa, phụ khoa, sản khoa, nhi khoa, đậu sởi, nhãn khoa, thương khoa, cấp cứu, 

tạp bệnh, dưỡng sinh… cho đến cách nấu nướng để bảo vệ sức khoẻ (Nữ công thắng lãm), 

sự vận hành của thời tiết, sự biến đổi của khí hậu (Vận khí bí điển)... 

 Hải Thượng Lãn Ông đã thừa kế học thuật của danh y Tuệ Tĩnh Nguyễn Bá Tĩnh, 

sưu tầm và phát hiện 300 vị thuốc nam (Lĩnh Nam bản thảo), đồng thời tổng hợp thêm 

2.854 phương thuốc kinh nghiệm phổ biến cho nhân dân áp dụng (Hành giản trân nhu và 

Bách gia trân tàng). Ông cũng đã có nhiều sáng tạo trong việc vận dụng lý luận y học cổ 

truyền Trung Quốc vào thực tiễn Việt Nam. Điều đáng trân trọng ở HTLO là ông đặc biệt 

chú trọng đến y đức của người thầy thuốc. Ông cho rằng: “Đạo làm thuốc là một nhân thuật 

chuyên bảo vệ sinh mạng con người, phải lo cái lo của người, vui cái vui của người, chỉ lấy 

việc cứu sống mạng người làm nhiệm vụ của mình, không nên cầu lợi kể công”.  

Hải Thượng Lãn Ông nêu ra 8 tội mà người thầy thuốc cần tránh:  

1/ Có bệnh xem xét đã rồi mới cho thuốc, vì ngại đêm mưa vất vả không chịu thǎm 

mà đã cho phương, đó là tội lười.  

2/ Có bệnh cần dùng thứ thuốc nào đó mới cứu được nhưng sợ con bệnh nghèo túng 

không trả được vốn nên chỉ cho thuốc rẻ tiền, đó là tội bủn xỉn.  

3/ Khi thấy bệnh chết đã rõ, không bảo thực lại nói lơ mơ để làm tiền, đó là tội tham lam.  

4/ Thấy bệnh dễ chữa nói dối là khó chữa, dọa người ta sợ để lấy nhiều tiền, đó là 

tội lừa dối. 
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 5/ Thấy bệnh khó đáng lẽ nói thực rồi hết lòng cứu chữa nhưng lại sợ mang tiếng 

không biết thuốc, vả lại chưa chắc chắn đã thành công, không được hậu tạ, nên không chịu 

chữa, đến nỗi người ta bó tay chịu chết, đó là tội bất nhân. 

 6/ Có trường hợp người bệnh ngày thường có bất bình với mình khi mắc bệnh phải 

nhờ đến mình liền nghĩ ra ý nghĩ oán thù không chịu chữa hết lòng, đó là tội hẹp hòi. 

7/ Thấy kẻ mồ côi goá bụa, người hiền, con hiếm mà nghèo đói ốm đau cho là chữa 

mất công vô ích không chịu hết lòng, đó là tội thất đức.  

8/ Lại như xét bệnh còn lơ mơ, sức học còn non đã cho thuốc chữa bệnh, đó là tội 

dốt nát. 

Trong sách Y huấn cách ngôn, HTLO đã đề ra những điều để khuyên răn người thầy 

thuốc, mà đến nay vẫn còn nguyên giá trị: 

 - Khi có nhiều người mời đi thǎm bệnh, nên tùy bệnh cấp hay không mà sắp xếp tới 

thǎm trước hay sau. Chớ nên vì giàu sang hay nghèo hèn mà nơi đến trước, chỗ tới sau; 

hoặc trong lúc bốc thuốc lại còn phân biệt kẻ hơn người kém. Nêu lòng không thành thực, 

thì khó có công hiệu của sự cảm ứng. 

 - Khi đến thăm bệnh cho người nghéo túng hay những người mồ côi, góa bụa, cô 

quạnh, càng nên chǎm sóc đặc biệt. Bởi vì những người giàu sang thì lo gì không có người 

chăm sóc, chữa trị; còn người nghèo hèn thì không đủ sức đón được danh y, vậy thì ta chẳng 

ngại đem chút lòng thành để giúp người giành lại cuộc sống. Còn như những người con thảo, 

vợ hiền, vì quá nghèo mà mắc bệnh, thì ngoài việc cho thuốc rồi, còn tùy khả năng của mình 

mà giúp đỡ thêm. Bởi lẽ nếu có thuốc mà không có ǎn, thì họ cũng sẽ đi đến chỗ chết. Mình 

nên lưu tâm một chút, giúp cho họ được sống trọn vẹn một đời, mới là nhân thuật.  

– Khi chữa bệnh cho ai khỏi rồi, chớ có mưu cầu lễ hậu. Bởi vì khi nhận quà biếu 

của người khác, thường hay sinh ra nể nang; huống hồ những kẻ giàu sang, tính khí mừng 

giận thất thường, mà mình cầu cạnh thường hay bị khinh rẻ. Còn việc lấy lòng người ta để 

cầu lợi, thường hay sinh chuyện không lành. Cho nên đã tự nguyện theo nghề thuốc, là nghề 

thanh cao, ta càng phải giữ khí tiết cho trong sạch. 

 - Khi thăm bệnh cho phụ nữ hoặc người nữ tu, phụ nữ góa chồng, cần phải có người 

khác kèm bên cạnh, rồi mới vào buồng xem bệnh, để tránh điều ngờ vực. Đối với những 

người kỹ nữ, cũng phải giữ lòng cho ngay thẳng, coi họ cũng như con em trong những gia 
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đình khác, không được cợt nhã, để phải mang lấy tiếng bất chính và mắc phải quả báo của 

sự tà dâm. “Nghĩ thật sâu xa, tôi hiểu rằng thầy thuốc là người bảo vệ sinh mạng con người. 

Sống chết trong tay mình nắm, họa phúc trong tay mình giữ. Thế thì đâu có thể kiến thức 

không đầy đủ, đức hạnh không trọn vẹn, tâm hồn không rộng lớn, hành động không thận 

trọng mà làm liều lĩnh học đòi cái nghề cao quí đó chǎng". 

Hải Thượng Lãn Ông Đã làm thầy thuốc, nên nghĩ tới lợi ích của người là trên hết, 

không nên vì mãi ham vui chơi mà phụ lòng trông mong của người bệnh. Cần phải có trách 

nhiệm của mình trong công việc. Phải cố gắng nâng cao trình độ chuyên môn của mình 

bằng cách học tập thật nhiều, để thấu hiểu được một cách sâu xa các môn lý luận, pháp trị, 

phương thang, thuốc trị, cùng cách chế biến thuốc cho phù hợp với bệnh tình. Chớ nên cẩu 

thả tùy tiện phối hợp những phương thuốc lạ, dùng để thử người. 

 Đối với người đồng nghiệp, phải biết khiêm cung, hòa nhã, thận trọng trong cách 

cư xử. Giữ lòng đức hậu như vậy, mới mong tạo ra điều phúc. Trong tác phẩm Hải 

Thượng y tông tâm lĩnh, chúng ta thường gặp những lời nói phát xuất từ tấm lòng thương 

người của vị thầy thuốc này như sau:  

- “Thường thấy kẻ làm thuốc, hoặc nhân bệnh cha mẹ người ta ngặt nghèo, hoặc 

bắt bí người ta lúc đêm tối, trời mưa, có bệnh nguy cấp; bệnh dễ chữa bảo là khó chữa, 

bệnh khó chữa bảo là không chữa được, giở lối quỉ quyệt ấy nhằm thoả mãn yêu cầu, rắp 

tâm như thế là bất lương. Chữa cho nhà giàu sang, thì tỏ tính sốt sắng, mong được lợi 

nhiều, chữa cho nhà nghèo hèn thì ra ý lạnh nhạt, sống chết mặc bay. Than ôi, đem nhân 

thuật làm chước dối lừa, đem lòng nhân đổi ra lòng buôn bán. Như thế thì người sống 

trách móc, người chết oán hờn không thể tha thứ được...”. 

 - “Nghề làm thuốc là nhân thuật, thầy thuốc hẳn phải lấy việc giúp người làm điều 

hay. Cứu được một người thì khoa chân, múa tay (cho mọi người biết) nhỡ có thất bại thì 

giấu đi. Thường người ta hay giấu các điều xấu của mình mà không đem sự thực nói với 

người khác. Riêng tôi dám nói là thoát khỏi những thói đó chǎng, là vì tôi không theo con 

đường khoa cử nối dõi nghiệp nhà, chuyển hướng ra làm thuốc nên chỉ muốn hết sức làm 

những việc đáng làm, may ra khỏi hổ thẹn với đất trời, đâu dám e ngại sự chê khen, để phải 

hối hận với bổn phận...”.  
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- “Nghĩ thật sâu xa, tôi hiểu rằng thầy thuốc là người bảo vệ sinh mạng con người. 

Sống chết trong tay mình nắm, họa phúc trong tay mình giữ. Thế thì đâu có thể kiến thức 

không đầy đủ, đức hạnh không trọn vẹn, tâm hồn không rộng lớn, hành động không thận 

trọng mà làm liều lĩnh học đòi cái nghề cao quí đó chǎng".Thế mà người đó vẫn tự nhận 

mình là một kẻ lười biếng - Lãn Ông. Không lười sao được, khi xuất thân trong một gia 

đình danh gia vọng tộc, lại quay lưng với vòng danh lợi, tìm về nơi núi rừng xanh thẳm để 

vừa phụng dưỡng mẹ già, vừa ra sức nghiên cứu, học hỏi ngày đêm để trở thành người thầy 

thuốc có ích cho dân. 

 Không lười sao được, khi được chúa yêu quan quý mà vẫn tìm cách thoát khỏi 

chốn kinh thành đầy vinh hoa lợi lộc và cũng đầy hiểm nguy, bất trắc. 

Con người đó không bao giờ quên gốc tích nguồn cội của mình: Hải Thượng Lãn Ông 

(Hải Thượng là hai chữ đầu của tỉnh Hải Dương và phủ Thượng Hồng, quê cha, và cũng 

là xã Bầu Thượng, quê mẹ). “Thuở thiếu thời mài gươm đọc sách, mười lăm năm trôi dạt 

chốn giang hồ, chẳng nên một việc gì. Khi đã gạt bỏ công danh rồi, làm nhà ở Hương 

Sơn, nuôi mẹ, đọc sách,chuyên chú vào các sách Hiên-Kỳ, gìn giữ sức khoẻ, cứu giúp kẻ 

khác, tự lấy làm đắc sách…”.Đó là người thầy thuốc với tâm nguyện :  

Trường nguyện thế nhân giai vô bệnh 

Ngâm thi chước tửu dã y nhàn.  

(Mong sao người đời không ai mắc bệnh tật gì, để người thầy thuốc được thảnh thơi 

ngâm thơ uống rượu với tri âm tri kỷ).  

Bước vào nghề thuốc phải chăng từ một cơ duyên? Khi quyết tâm giã từ quân ngũ, 

trở về gánh vác việc nhà, lao tâm khổ tứ, miệt mài đèn sách đến phải lâm trọng bệnh. 

“…Trên nhà thì mẹ già đã thất tuần, dưới gối có vài ba cháu côi cút. Tuy đã mãi miết lo 

toan ngược xuôi nhưng không một phút rảnh rang, việc mài gươm đọc sách, khí hồng nghê 

muôn trượng khó bề thực hiện…  

- Việc đời dang dở dở dang. Vào Tần về Hán đôi đường không xong. Bấy lâu hồ hải 

vẫy vùng. Đời người tráng sĩ cõi lòng như điên – Ngờ đâu trăm điều ràng buộc, tâm lực 

ngày một hao mòn, bị nhiễm bệnh nặng, kéo dài vài năm…”Nếu không gặp được danh y 

Trần Độc, một bậc lão nho uyên bác, tận tình cứu chữa suốt một năm dài, thì biết đâu nhân 

tài rồi cũng như ngọn lá úa của mùa thu, bay vào trong vô định. Nếu không phải là cơ 
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duyên, thì làm sao lão y sư có tấm lòng nhân ái, ưu thời mẫn thế kia lại đem hết những hiểu 

biết sở đắc bao nhiêu năm trong nghề y dược, truyền lại cho một bệnh nhân đang lưu lạc 

trong thời binh loạn, trôi dạt lên miền thâm sơn cùng cốc. Việc học cứ thế mà xuôi theo 

ngày tháng. Nhưng rừng y biển dược quá mênh mông, biết đến khi nào mới thoả lòng cầu 

học của kẻ hiền tài? “ Tìm kiếm sách của mọi nhà y, ngày đêm dùi mài, không lở phí từng 

tấc bóng…Mùa thu năm Bính Tý (1754), lên kinh tìm thầy. Nhưng giận rằng, không có 

duyên để gặp được thầy giỏi, tôi lại trở về chốn cũ, tạ tuyệt chuyện vui chơi, đóng cửa đọc 

sách. Ngày tháng dầm thấm, tích luỹ thời gian vào việc học tập. Việc chẩn trị có nhiều 

người khỏi bệnh, được trong quận gọi là thầy thuốc. Tôi đã nguyện gửi gắm vào nghề y, 

thường muốn dồn hết khả năng trước thuật rộng rãi để dựng lên ngọn cờ đỏ giữa chốn y 

trường…” 

 “Cổ vân dụng dược như dụng binh 

Sinh sát quan đầu hệ mị khinh 

Quốc thủ do đa khuy phạp xứ 

Tàm dư cô lậu lý nan minh”.  

(Người xưa cho rằng người thầy thuốc cũng như vị tướng dùng binh. 

 Sự sống chết của người ở trong tay mình, chớ có coi thường.  

Những bậc quốc thủ, tức những thầy thuốc giỏi nhất nước, mà vẫn còn nhiều điều 

thiếu sót.  

Lãn Ông này còn quê mùa, hạn hẹp, khó lòng mà hiểu biết tường tận về y lý). 

Người thầy thuốc đó đã quyết chí tiến lên, không lùi bước trước những trở ngại, khó 

khăn, thách thức, và vượt qua cả những điều cám dỗ: 

 Thiện diệc lãn vi hà huống ác 

Phú phi sở nguyện khởi ư bần  

(Việc thiện mà còn lười biếng chẳng muốn làm, thì làm sao mà làm việc ác cho được! 

Giàu có cao sang chẳng phải là điều ta mong cầu, thì ngại chi cảnh nghèo - mà thanh bạch).  

Phải chăng đó cũng là cách nói của kẻ ngược đời? "Đạo làm thuốc là một nhân thuật 

chuyên bảo vệ sinh mạng con người, phải lo cái lo của người, vui cái vui của người, chỉ lấy 

việc cứu sống mạng người làm nhiệm vụ của mình, không nên cầu lợi kể công".Rồi một 

buổi sáng mùa xuân của năm Nhâm Dần (1782), có kẻ dịch mục của quan thự trấn bản xứ 
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mang thư đến : “Bức thư thứ nhất là bản sao tờ chỉ, truyền rằng nội- san binh-phiên Trạch 

trung hầu vâng chỉ truyền cho quan thự-trấn Nghệ An là Côn lĩnh hầu hãy tìm hỏi tính danh 

người con của tiền thượng thư họ Lê ở huyện Đường Hào, xã Liêu Xá; người con đó tên Lê 

Hữu Trác, tục gọi Chiêu Bảy, hiện ngụ quê mẹ ở Hương Sơn, xã Tình Diễm. Chỉ còn truyền 

cho trấn binh tức khắc đón về kinh đợi mệnh…”.Thế là kẻ hiền sĩ ẩn cư nơi rừng xanh núi 

thẩm lại một phen vướng vào chốn đô hội phù hoa! Từ chối thì chắc chắn là không được 

rồi, mà nhận lời thì biết tính sao đây? “Cây vì hoa đẹp mà bị cắt xén, người vì hư danh mà 

mang lụy vào thân”. Thôi thì cũng tùy duyên mà trôi nổi : “Ắt có một phen ta phải nhọc 

nhằn vào kinh, lăn lộn trong cái phồn hoa đất đô hội, phụ tình hoa cỏ chốn non xưa”. 

 Rồi có cả cánh nhạn tiễn đưa, cá sông bịn rịn, bóng chiều mây núi trông theo từ 

buổi lên đường :  

Lưu thủy hà thái cấp 

Hành nhân ý dục trì 

Quần sơn phân ngạn tẩu 

Nhất trạo phích yên phi 

Sa nhạn thân như tống 

Du ngư cấp dục truy 

Vân gian hương lĩnh thụ 

Thái bán dĩ tà huy 

(Nước chảy sao nhanh quá.  

Người đi có ý chần chừ.  

Dãy núi hai bên bờ như đang chạy.  

Mái chèo rạch khói bay.  

Con nhạn trên bãi cát ở gần như đưa tiễn.  

Cá lội nhanh như muốn đuổi theo.  

Cây núi Hương Sơn ở trong mây.  

Quá nửa đã nhuộm bóng chiều tà).  

Chính vì có một chuyến về kinh mà Ông Lười đã để lại cho đời một Thượng kinh 

ký sự, một tác phẩm tiêu biểu nhất thuộc loại hình ký, lục (ghi việc, kể chuyện) vào thế kỷ 

XVIII. Trong đó, hiện diện những bài thơ chất chứa bao nổi cảm hoài, thấp thoáng lưu thuỷ 
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hành vân, phong hoa tuyết nguyệt, cùng những ngỡ ngàng trước cảnh đời dâu bể đa đoan. 

 Từ khi khởi hành đi Thăng Long, đến lúc trở về Hương Sơn, chỉ có một năm trời, 

mà cũng đủ chuyện, đủ điều để cho kẻ lười biếng quyết tâm hơn vào lý tưởng của mình. 

Tiếng tơ lòng của một trái tim thi nhân đa cảm cũng đã tuỳ theo vận số mà rung ngân. 

 Về lại chốn xưa, cảnh cũ không còn, cố nhân biền biệt. Thế mà đã ba mươi năm trôi 

qua cuộc đời :  

Lạc phách giang hồ tam thập niên 

Như kim phục thướng  

Nhị hà thuyền 

Thiên lưu hợp phái hoành trung thổTam đảo kinh vân lập viễn thiên (Phiêu bạt giang 

hồ ba mươi năm. Nay lại được lên thuyền trên sông Nhị. Nghìn dòng nước cùng hợp về nơi 

trung thổ. Núi Tam Đảo vờn mây đứng ở phía trời xa) 

Tây Hồ nhất biệt tam thập xuân 

Phục khóa khinh chu quá lãng tần 

Cách ngạn lâu đài sơn thượng lập 

Thượng phương tiếu ngữ thủy trung văn 

(Xa cách Tây Hồ đã ba mươi năm.  

Nay lại được cưỡi thuyền lướt qua ngọn sóng.  

Ở bờ bên kia là những lâu đài xây trên núi.  

Tiếng cười nói trong chùa vọng xuống dòng sông). 

Thôi thì từ giã “chốn lao xao” với những kẻ siêng năng quá mực, khôn khéo ngất 

trời; để về “nơi vắng vẻ”, làm kẻ biếng lười, khờ dại, vui với nước chảy đầu nguồn, cỏ hoa 

bên suối, trăng sáng non xanh.  

Như trước đó, Bạch Vân cư sĩ Nguyễn Bỉnh Khiêm đã từng sảng khoái viết bài thơ 

Nhắp rượu:  

“Thu ăn măng trúc, đông ăn giá 

Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao 

Rượu đến gốc cây ta sẽ nhắp 

Nhìn xem phú quý tợ chiêm bao”. 
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II. VIỆN Y DƯỢC HỌC DÂN TỘC TP. HỒ CHÍ MINH KẾ THỪA, PHÁT 

HUY NHỮNG DI SẢN CỦA ĐẠI DANH Y HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG 

Bác sĩ Trương Thìn - Cố Viện trưởng, Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh 

viết về Đại danh Y Hải Thượng Lãn Ông như sau: 

Chúng ta chẳng thể đòi hỏi gì hơn nơi một Lê Hữu Trác trước sự băng rã nghiêm 

trọng của xã hội Việt Nam dưới thời vua Lê chúa Trịnh, Trịnh – Nguyễn phân tranh 

Kẻ thì gác tía xương ca 

Ngừoi thì đói rách kêu ca khắp đường 

Con người có chí lớn và trong sáng đó đã không thể vượt qua trí thức của thời đại 

mình, nên tiến thoái lưỡng nan, tắt đường nghẽn lối. Nguyên khí đã trở thành cuồng nộ khí, 

bi tráng khí! 

Núi xa kia đổ về phương Bắc 

Sông sâu kia cuộn vòng phương Tây 

Còn gió lồng lộng trên cao 

Và mưa mưa phùn bay bay 

Hồ hải không phiêu đãng 

Tráng tâm thành đại cuồng 

May thay, nơi Hương Sơn quê mẹ có trăng sông gió núi. Có tiên hiền khai đường 

mở lối cho giòng thác tâm hồn quay về y hải. Từ đó 

Công danh trước mắt trôi nhứ nước 

Nhân nghĩa trong lòng chẳng đổi phương 

Ôi hoa khép nép kính cầu 

Ôi chim ríu rít cây lành 

Ôi ta mỉm một nụ cười 

Còn như mây trôi còn như mây trôi 

Lãn Ông làm nhà bên rừng, đêm ngày đóng cửa đọc sách. Mỗi khi được câu cách 

ngôn của tiên hiền thì ghi ngay tại chỗ, mắt nhìn, miệng đọc, đi thì mang theo, ngồi thì nghĩ 

ngợi, tự hỏi, tự bàn như cùng người xưa vui vẻ. 

Từ đó bộ bách khoa toàn thư Lãn Ông Tâm Lĩnh xuất hiện như một vì sao lấp lánh, 

như một đỉnh cao vời vợi, như ngọn cờ đỏ thắm tung bay trên Lĩnh Nam đất Việt. 

Y dược minh tinh phát xuất nam thiên tú khí 
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Nhân văn cự phách trường lưu Việt quốc anh tài 

Lãn Ông vừa là một nhà y học phương Đông  về lý luận vừa là một nhà y học Việt 

Nam về thực tiễn Việt Nam. 

Bên cạnh Nội kinh Yếu chỉ lại có Đạo Lưu Dư Vận, bên cạnh Y Hải Cầu Nguyên 

lại có Lĩnh Nam Bản Thảo, bên cạnh Châu Ngọc Cách Ngôn lại có Hiệu Phỏng Tân Phương, 

Bách Gia Trân Tàng… 

Nhưng nếu sự thông minh cần mẫn miệt mài đã tạo nên thiên tài Lãn Ông trong y 

học, thì sự thiết tha với cuộc sống – yêu người, yêu đời… là hơi ấm nghìn năm còn ấm mãi 

trong tình người trong Thượng kinh ký sự, Y lý Thâu nhàn. 

Lãn Ông ẩn dậy nơi rừng núi Hương Sơn để đủ rộn hai tay ôm lấy cuộc đời. 

Lãn Ông đóng của đọc sách từ bỏ giao du để đến với mọi người. 

Lãn Ông yêu cỏ cây sống núi để hiểu cho thấu lẽ đất trời. 

Lãn Ông hoà mình trong đại ngã bao la của sương mù, dốc núi, của vách đá chân 

mây, của trăng khuya giục mái chèo, của giọng hò thuyền xuôi, của tình quyện sông – núi 

– con người 

Trắng xoá một màu trời 

Vách đá chân mây mù 

Hàng cây quanh rẽ lối 

Ngổn ngang núi đồi núi 

Ma trơi bên thành cũ 

Tiếng quyên sầu thở than 

Một mình qua dốc núi 

Vì người 

Trăng khuya giục mái chèo 

Đêm sâu lòng vương vấn 

Màu sương bờ hoa đượm 

Bóng nón thu vỡ vàng 

Nghe đâu đây tiếng chuông chùa 

Và giọng hò thuyền xuôi 

Muốn vui chung rượu phím đàn 
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Ngại người ơi ngóng chờ 

Lãn Ông 

Mãi mãi yêu người, yêu trăng sao vời vợi, yêu sống nước mông lưng, yêu cỏ hoa yêu 

rừng núi. Mãu yêu vì 

Dốc núi đường quanh co 

Dốc núi đường quanh co 

Hoa rơi rơi 

Tuyết rơi 

Hoa tuyết rơi 

Đẫm do người 

Trên  

Đỉnh mây mù 

Phượng hoà và kì hoa dị thảo 

Ta hái mang về 

Người ơi 

Từ độ treo gươn rũ do từ quan 

Trở về non xưa có suối hoa chào 

Chan chứa tình người, người sẽ yên vui 

Đường về quanh có khóm trúc, rừng mai 

Quanh co rừng đào mới thấy cổ thụ 

Rợp bóng hiên nhà 

Ngọt ngào hương hoa chim hót lời thơ 

Mây quanh thư phòng đôi khi lành lạnh 

Đôi khi lành lạnh, gạch ngói rêu phong 

Nguyện cầu thế gian yên vui 

Cho ta túi rượu bầu 

Nguyền cầu thế gian yên vui 

Cho trăng yêu mấy cung đàn ngủ say 

Lãn Ông đã tìm ra thiên lý thiên xuân: Lãn Ông đã tìm ra Đạo: Y Đạo! Người thầy 

thuốc là người đi tu giữa cõi đời! 

Ngoài trời hoa bay bay 

Mịt mù sương khói dâng 
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Lời cầu chim líu lo 

Vượn ngồi lắng nghe kinh 

Trầm lặng nghe trong ta 

Từng giọt mưa long lanh 

Từng giòng suối róc rách 

Từng giọt nắng trong ngần 

Ngoài trờ hoa bay bay 

Mịt mù sương khói 

Trầm lặng nghe trong ta 

Trầm lặng nghe trong ta 

Từng lời…. 

PHÁT HUY 

Nhắc đến Hải Thượng Lãn Ông không thể không nhắc đến Thận Thuỷ, Thận Hoả và 

bài Thuốc Lục vị, Bát vị. Trong ứng dụng lâm sàng, bài thuốc được dùng nhiều để chữa 

chữa chứng can thận bất túc, chân âm suy tổn, tinh khô huyết kém. Theo lý luận của YHCT, 

bài thuốc còn được dùng cho người đau thắt lung, đầu gối mỏi yếu, hoa mắt chóng mặt, ù 

tai, nước tiểu vàng, di tinh. Hoàn lục vị được Viện Y dược học dân tộc thành phố Hồ Chí 

minh sản xuất, lưu hành, sử dụng trong thực hành lâm sàng tại Viện đã nhiều năm, cho hiệu 

quả điều trị an toàn. 

 

Hoàn Lục vị  
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 Đề tài “Đánh giá hiệu quả điều trị đau thắt lưng thể thận âm hư bằng phương 

pháp cấy chỉ kết hợp hoàn lục vị” của chúng tôi tại Viện Y Dược Học Dân Tộc Thành 

Phố Hồ Chí Minh đã đạt kết quả như sau:  

Hoàn lục vị trong nghiên cứu với liều 30 viên hoàn/lần, uống 2 lần/ ngày, 28 ngày 

bước đầu cho thấy hiệu quả cải thiện tốt các biểu hiện thận âm hư như mỏi gối, tiểu đêm, ù 

tai, triều nhiệt, ngũ tâm phiền nhiệt, cốt chưng, đạo hãn. 

Sau 28 ngày dùng hoàn lục vị: 40% hết đau lưng, 48% không mỏi gối hoặc chỉ mỏi 

gối mức nhẹ; 32% ù tai mức nhẹ hoặc hết ù tai, 48% hết tiểu đêm, 48% và 8% bệnh nhân 

không còn bị ngũ tâm phiền nhiệt, triều nhiệt; 22% hết bị cốt chưng và 60% không còn bị 

đạo hãn. 
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Ý NGHĨA CỘNG ĐỒNG CỦA DƯỢC TÍNH CA QUÁT -  DI SẢN  

CỦA HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG Ở KHO TƯ LIỆU CỦA LÀNG TRƯỜNG LƯU 

VS.TSKH. Nguyễn Huy Mỹ 

Mở đầu. Tại cuộc Hội thảo khoa học Một số vấn đề về tiếp nhận và phát huy giá trị 

di sản Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác ngày 31 tháng 3 năm 2022, tại huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Chúng tôi có giới thiệu Về tác phẩm Dược tính ca quát- Di sản của Hải 

Thượng Lãn Ông ở kho tư liệu làng Trường Lưu, trong đó lược qua về nội dung của sách, 

thơ lục bát của Nguyễn Huy Oánh và một số nhận xét về giá trị. Lần này được Ban tổ chức 

cho phép tham dự Hội thảo khoa học toàn quốc Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác – Thân 

thế, sự nghiệp và tầm ảnh hưởng, phục vụ việc xây dựng và hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO 

vinh danh Đại danh y, ngoài các ý đã giới thiệu, chúng tôi muốn tìm hiểu thêm về ý nghĩa 

cộng đồng qua di sản này của Đại danh y – một tiêu chí quan trọng của việc đề cử. 

I. Dược tính ca quát. 

Có nhiều tư liệu, di sản của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đã công bố như 

Thượng Kinh ký sự, bộ sách Hải Thượng Y tông tâm tĩnh... ngoài các tác phẩm đã được 

công bố, thiết nghĩ còn nhiều tư liệu khác mà chúng ta chưa biết. Trong quá trình tìm hiểu 

kho tư liệu ở Trường Lưu, chúng tôi đã sưu tầm được tập sách Dược tính ca quát là tập 

sách thuần túy về y học, cách dùng các vị thuốc. Dược tính ca quát gồm 234 câu lục bát 

chữ Hán, sau đây là toàn văn bản dịch và chú giải 4 câu cuối của cụ Lê Hữu Nhiệm (1921-

2020), cũng là người Hương Sơn. 

DƯỢC TÍNH CA QUÁT 

(Bài ca dược tính tổng quát) 

Hải Thượng 

Thần nông bản thảo tam thiên 

Tổ sư y đạo khắc truyền đồ kinh 

Nhân sâm bổ vệ dưỡng vinh 

Năng hồi nguyên khí vô hình chỉ hương 

Hoàng Kỳ thu hãn thác thương (sang) 

Tư vinh cố biểu vực trường sinh cơ 

Phục Linh thẩm thấp kiện tỳ 
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Xích thông thuỷ đạo bạch nhi hoá đàm. 

Thương truật táo thấp vi can 

Khoan trung phát hãn khư lam, dịch tà. 

Cam thảo chuyên nhập tì gia 

Sinh năng tả hoả, chích hoà ôn trung. 

Sơn dược chỉ tả tiêu ung 

Cam ôn ích thận cánh thông lý tì 

Phục thần thiện bổ tâm ly 

Hoảng hốt nỗ khuế phù trì uý kinh. 

 

Toan táo đa thuỵ dụng sinh 

Hư phiền liệm hãn xuy bình tất niên. 

Viễn chí bổ tâm thần yên 

Khu kinh quảng kiến dĩ nhiên ngôn hành. 

Thủ ô chủng tử ích tinh 

Duyệt nhan hắc sắc trường sinh tinh thần. 

Ngũ vị chỉ sáp sinh tân 

Kim khô thuỷ khát lao nhân kham thường 

… hàn chỉ ẩn Đinh Hương 

Tâm đông … vưu trường ôn trung1 

Tang bì tả phế hoả xung 

Chỉ khái định suyễn khử trùng phù nuy. 

… cân ích tuỷ Thỏ Ty2 

Mộng di, yêu thống bổ tì cường âm 

Liên Tử dưỡng khí thanh tâm 

Sáp tinh chỉ lỵ – khanh nhâm tiện đường. 

Biển đậu bạch chủng vi lương 

Hoà trung chỉ bả cam hương phù bì. 

 
1 không rõ chữ - Vị thuốc Đinh Hương 
2 không rõ chữ - Vị thuốc Thỏ Ty. 
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Thủ túc ma mộc tỳ - nay 

Thư câu chỉ hán quế chi năng hoành. 

Thăng ma tửu độc giải thanh 

Đề khí hạ hãm thượng hành cửu thiên. 

A tử liềm hãn tiêu phiền 

Sáp trường chỉ lỵ, khả thuyên đàm trừ. 

Nhục khẩu ôn bổ bì hư 

Vận hành tả ly, phi như trần bì 

Nhũ hương chỉ thống sinh cơ (ki) 

Liệu sang hoạt huyết khắc thì tấu công. 

Một dược phá huyết chỉ đông  

Diệt phác thương bồn thần trung sang tường. 

Cố chỉ cấm bả hừng đương 

Tất yêu toan thống vưu trường sáp tinh. 

Thác (dấu thanh) tiêu thụng độc chư danh 

Sản … huyết vựng thômg hành kim sang. 

Đông tiện giáng hoả vị hương 

Hư lao ứ huyết tổn thương giai bình. 

Thử giai khí dược trị sách* 

Cánh ư huyết dược hữu tình khả quan. 

*Từ đây trở lên là những vị thuốc chuyên trị về khí. 

 

Mẫu đơn tính vị khổ hàn 

Thông kinh phá huyết tả can hoả tà 

Lộc nhung bổ tinh huyết đa 

Từ năng ích khí điều hoà trệ bàng 

Đương quy huyết chứng đa năng 

Sinh tân trục ứ, tổn hưng, hư phù. 

Bạch thược năng bổ, năng phu 

Liệm hãn âm huyết năng phu khư hàn 
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Xích thược phá huyết vị toan 

Cưỡng năng tả tán sả gian nghi đình (đừng) 

Sinh địa biện lý thai băng 

Kinh khô huyết ứ, cốt chưng lao phiền. 

Hồng hoa tiêu ứ nhiệt quyền 

Năng vi huyết dưỡng đa điều kinh thông. 

Đan sâm tứ vật chi công 

Sinh tân khử ác băng trung nghi trừ. 

Lộc giao chỉ ứ phù hư 

Điệt phác bằn trề tịnh trừ an thai 

Xuyên khung đầu thống mộc ma 

Khí trung huyết dược ứ khai thượng hành. 

Đào nhân phá ứ thông kinh 

Nhuận trưởng chỉ thống kiên thanh huyết hà. 

—————— 

Dương dược 

Kế duy dương dược chi gia 

Kinh thanh khí vị xung hòa ôn trung. 

Nhục quế huyết mạch tuyên thông 

Bổ vô hình hỏa phúc đông ôn hàn 

Kiện tì Bạch Truật tính ôn 

Khư trừ bào thấp cánh khoan hung hoài. 

Phụ tử tích tẩu trụy thai 

Tứ chi quyết lạnh tướng tài hồi dương 

Tiêu đàm phúc thống can khương 

Hắc bào chỉ huyết kham thường thử nhu. 

Bì tắc tiêu thụy, tướng phù 

Ối năng tả tán thiện ... ôn trung3 

 
3 Chữ mờ không đọc được: Thiện? Ôn trung, câu này ý nói tác dụng chữa bệnh của gừng (càn khương). 
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Xạ hương kinh lạc năng thông 

Trụy thai phạt quỷ sát trùng an kinh. 

Đậu trọng ích thận thiêm tinh 

Âm tường tất thống kiêm bình yên đông. 

Âm dược 

Thứ ngôn Âm Dược chi công 

Điều kinh bổ huyết trùng trùng khả thư. 

Thục địa tinh huyết năng trừ 

Trảng thủy hắc phát thân hư nghi thường. 

Câu khỉ bổ tủy tráng dương 

Khư phong minh mục âm cường tinh đa. 

Sơn thù tuấn bổ thận gia 

Sáp tính ích thận yêu đà tất đông. 

Đại táo điều dược thần công 

Dưỡng tì – ích khí mãn trung lưu thường. 

Nhân nhũ suy dược tiên phương 

Duyệt nhan minh mục âm dương lưỡng toàn 

Mạch môn hư nhược năng thuyên 

Thanh kim giải khát khư phiền bổ tâm 

Ngưu tất liệm giáng công thâm 

Tất yêu toan thống tiện lâm kiên trừ. 

A giao đại bổ âm hư 

Chỉ khái nựu huyết nữ phù thai băng 

Long nhãn tì dược kham xưng 

Kiện vong kinh ủy khả bằng thông minh 

Thông dong tuấn bổ huyết tinh 

Bất nghi sậu dụng khủng sinh tiện tần 

Kế khôn phẩm vựng khổ tân 

Thi vi phong dược ngoại nhân khan thường 

Sài hồ tả hãn họa cang 
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Vãng lai hàn nhiệt chứng thường đầu phong 

Tiền hồ hạ khí khoan hung 

Hóa đàm ninh khái đầu đông thương hàn. 

Tế tân lợi khiếu thông quan 

Thiếu âm đầu thống tán can phong tà 

Phong đàn nhận biểu Bạc hà 

Tối thanh đầu mục điều hoà cốt chưng. 

Bạch chỉ đầu thống công năng 

Tại dương minh chứng lực tăng bài nồng. 

Khương hoạt bản trị du phong 

Thư cân hoạt cốt đầu đông kham thường. 

Phục phong Độc hoạt khả dương 

Năng thư đồi đỉnh tao tường thấp nuy. 

Tục đoạn năng cố bình di 

Tiếp cân tục cốt phù trì chiết hương 

Kinh giới chủ trị phong sang 

Năng thanh đâu mục hựu lương huyết hồng. 

Phỏng phong trị cốt tì đông 

Đầu vựng khẩu cấm chư phong công hoàn. 

Tử tô diệp trị phong hàn 

Ngang hạ chư khí thai an vị hoà. 

Hịch chuyên trị hãn thụng gia 

Tử tông đại, tiểu, phá hà bất nhu. 

Tân địch ủng kết trung châu 

Biến sinh bách bệnh tạm khu ngoan đàm 

Trúc lịch thanh hoả vị cam 

Tiêu đàm giải khát khả kham nhiệt phiền. 

 

Bạch phàn năng hoá đàm diên 

Tẩy giang giải độc ti tiền chữ sinh 
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Bối mẫu chuyên trị phế kinh 

Trừ đàm khai uất cảnh bình ung nuy. 

Cát cánh tải dược thăng đề 

Liệu chư yết thống hữu thì khai hung. 

Trúc nhữ chỉ ẩu thần công 

Năng trừ hư hoả hung trung nhiệt phiền. 

Bán hạ bán trị đàm diên 

Chỉ ẩu táo thấp công chuyên ư tì 

Ô mai giải khát vưu tỳ 

Yên trúng chỉ lỵ khái thì lập thuyên 

Thị bư đàm dược chi quyền 

Hàn lương phẩm vựng cánh tiền duy minh 

Hoàng ba tả hoả thận kinh 

Cốt chưng thấp nhiệt huyết hành kham nhâm 

Khổ hàn thanh hoả Hoàng Cầm 

Khổ bả ư phế, tử lâm đại tràng 

Năng tả thực nhiệt Đại Hoàng 

Xúc đàm nhuận gáo, điều tràng chỉ đông. 

Hoàng liên bả tâm hoả xung 

Minh mâu chỉ lệ sát trùng tiêu cam 

Thạch cao vị hoả khả khan 

Đầu đông phát khát thanh đàm giải cơ. 

Khư phiền giải uất Sơn chi 

Tả khuất khúc hoả nhiệt tuỳ tiện thanh. 

Trúc diệp hương hoả phế kinh 

Hoá đàm chỉ khát hữu tình yên miên 

Hoạt thạch lợi khiếu khư phiền 

Táo thấp thanh hoả bực thuyên thứ tà 

Huyền sâm tả hoạ vị gia 

Tiêu ma thuỷ thụng điều hoà cốt chưng 
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Liên kiều phá khí huyết ngưng 

Trị sanh tiêu độc khinh thăng khổ hàn 

Tri mẫu tả hoả vị quan 

Cốt chưng hữu hạn, nhiệt an khái trừ 

Cát căn tửu độc năng thư 

Phong hàn phát tán vị hư nhiệt phiền. 

Cánh ngôn hành tán dược quyền 

Truy tà giang khí tất liền Trầm hương 

Chỉ xác hạ khí khoan trường 

Trễ cư thượng bộ kham thường thử nhu. 

Thanh bì trễ khí năng khu 

Tước kiên bạ thực dữ phù bình can 

Sinh khương ôn trung tán hàn 

Thần minh thông sưởng tối an khu đàm. 

Hương phụ hành khí, vị cam 

Tiêu thực khai uất khả kham kinh điều. 

 

Tửu năng hứng đạt, sầu tiêu 

Hỏa thông huyết mạch liêu liêu tráng thần 

Thông Bạch thấu khí vạ tân (hành băm) 

Thương hàn phát hãn linh nhân khan thường. 

Chỉ thực tiêu thực tích thương 

Trễ cư hạ bộ xung tường chi công 

Bích lang phá khí sát trùng 

Tiêu đàn trục thủy dược trung vưu kì 

Khoan trường thuận khí Trần Bì 

Lưu Bạch hòa vị, khử chi tiêu đàm 

Mộc hương trễ khí vưu kham 

Hành hãn tả phế dư phàm chư phong 

Hoác Hương chỉ ẩu thần công 
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Phong hàn hoác loạn phúc trung giai bình 

Thảm ly chư phẩm tu tinh 

Kỳ công chủng chủng hữu bình kham nhâm 

Trạch tả thảm thấp thông lâm 

Tiêu thụng chỉ khát hãn âm tự bình 

Thông lâm trừ thấp Trư Linh 

Lợi thủy tiêu thụng, đa hành thận thương. 

Xa Tiền nhãn xích kham thường 

Tiểu thông tiện thực âm cường đa thai. 

 

Phúc bì hạ khí thực giai 

Kiện tì yên vị kiên khai thụng phù. 

Loại như tiêu đạo chi nhu 

Cam ôn khí vị trung chu vận hành 

Sa nhân phá trễ thông kinh 

Tiểu thực quan vị hữu tình yên thai 

Thần khúc hạ khí quan hoài 

Điều trung tiến thực kiện khai vị từ. 

Hậu phác tiêu trướng mãn y 

Đàm khí tả lị đăng thì tấn công. 

Mạch nha tiêu cốc tích trung 

Dữ tâm bành trướng trễ thông huyết hành 

Sơn Tra kiện vị tiêu bành 

Hung trung nhục tích, sản bình sang thôi. 

Túc tử dụ trần giả giai 

Hỏa bì chủ tả phiền khai khát trừ 

Tiền hậu nhất bách hữu dư 

Âm dương khí huyết dữ phù đàm phong. 

Thứ tiện quan lãm chi công, 

Tư nhân mệnh giá khởi dung quan thường. 
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(4 câu kết: Trước sau gồm có hơn trăm vị thuốc các loại chữa bệnh khí huyết âm 

dương và đàm phong các thứ, hãy cố gắng đọc kỹ. Người cầm trong tay mạng sống con 

người chớ nên xem thường). 

                                       Lê Hữu Nhiệm phiên âm và dịch chú, 03-12-2011 

II. Về thơ lục bát chữ Hán của Nguyễn Huy Oánh.  

Thể thơ lục bát là một thể thơ đặc biệt của Việt Nam, từ những câu ca dao, đến bài 

thơ và truyện thơ. Nhiều truyện thơ khuyết danh như Tống Trân Cúc Hoa, Phạm Tải Ngọc 

Hoa, Nhị Độ Mai... đến Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu... 

Theo PGS Trần Thị Băng Thanh "Về mặt hình thức thể loại, nếu dòng văn Ngô Thì 

mạnh về văn xuôi và phú chữ Hán thì dòng văn Nguyễn Huy đặc biệt yêu thích và sở trường 

về thể thơ lục bát cả Hán và Nôm. Trong những tài liệu được biết hiện nay thì sau bài thơ 

trong truyện Tinh chuột của Thánh Tông di thảo, Nguyễn Huy Oánh là người tiếp theo 

dùng chữ Hán sáng tác thơ lục bát, sau ông cũng chỉ có số ít như Đinh Nhật Thân... " 

Hiện đã sưu tầm được hai tác phẩm thơ lục bát chữ Hán của Nguyễn Huy Oánh là 

Phụng sứ Yên Đài tổng ca 470 câu [1] và Dược tính ca quát 234 câu, và một tác phẩm thơ 

lục bát chữ Nôm Huấn tủ nữ ca 632 câu, bản dịch chú của PGS Nguyễn Tá Nhí in trong 

[2], tổng cộng cả ba tác phẩm có 1336 câu. Tiếp đến trong dòng văn Trường Lưu, Nguyễn 

Huy Quýnh và các thế hệ thứ hai, thứ ba - Nguyễn Huy Tự, Nguyễn Huy Vinh, Nguyễn 

Huy Hổ, Nguyễn Huy Phó cũng đặc biệt thành công trong việc sử dụng thể thơ dân tộc và 

ngôn ngữ dân tộc, đó là một đóng góp lớn của dòng văn cho lịch sử văn học nước nhà.  

Nguyễn Huy Oánh là người mở đầu nhưng đã đạt đến đỉnh cao của dòng văn và cũng 

là một tác giả lớn trên văn đàn đương thời. Những đặc điểm của dòng văn cũng tìm thấy 

đầy đủ trong trước tác của ông. Nói một cách khác, Nguyễn Huy Oánh đã đặt nền móng và 

khơi mở cho dòng văn Trường Lưu những phương hướng, mà các tác giả thế hệ sau, của 

họ Nguyễn Huy Trường Lưu (NHTL). 

Về tác phẩm Dược tính ca quát, chưa rõ Nguyễn Huy Oánh biên soạn trước hay sau 

Phụng sứ Yên Đài tổng ca (biên soạn năm 1766-1767), nhưng cũng có thể coi là sáng tác 

đầu của ông về thể thơ lục bát chữ Hán. Nếu như trong Phụng sứ Yên Đài tổng ca, tên địa 

danh thì trong Dược tính ca quát - tên các vị thuốc đã được Nguyễn Huy Oánh sử dụng khá 

tài tình không gượng ép. 
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III. Quan hệ Nguyễn Huy Oánh với Lê Hữu Trác và một sô danh nhân khác 

Hiện tại chưa rõ quan hệ giữa Lê Hữu Trác và một số danh nhân cùng thời vùng Hà 

Tĩnh như Nguyễn Thiếp (1722 - 1804), Nguyễn Huy Oánh (1713 - 1789), Phan Huy Cận 

(1722 - 1789), Nguyễn Nghiễm (1707 - 1775), Nguyễn Khản (1734 - 1786), Nguyễn Huy 

Quýnh (1734 - 1785)... Từ năm 1779, Nguyễn Huy Oánh về trí sĩ ở quê, thi thoảng có ra 

kinh thành, qua Dược tính ca quát có thể thấy giữa hai người có qua lại, vì quãng thời gian 

Nguyễn Huy Oánh ở quê trùng với quãng thời gian Lê Hữu Trác ở Hương Sơn (ít nhất 

quãng mười năm 1780-1790). Trong sách Thượng kinh ký sự của Lê Hữu Trác có ghi về 

các quan lại ở Quốc Tử Giám. Có lẽ chúng ta chưa có tư liệu về các quan hệ này, cũng như 

hiện có ít nghiên cứu về sinh hoạt của các gia đình khoa bảng, giao lưu giữa các danh nhân, 

giữa các dòng họ vối nhau. 

Về Nguyễn Huy Oánh, ta biết cụ học với 8 thầy học nổi tiếng, trong đó có Lê Hữu 

Kiều (1691 - 1760), người xã Liêu Xá, huyện Đường Hào, đỗ Tiến sĩ khoa Mậu Tuất 1718, 

làm quan đến chức Thượng thư bộ Lễ, Tham tụng, Thượng thư bộ Bộ binh, tước là Liêu 

Đình hầu, sau được truy tặng hàm Thiếu phó tước Liêu Quận công. Cụ Lê Hữu Kiều là chú 

của Lê Hữu Trác. Có khả năng lớn về sự giao lưu của các cụ, mà hiện chúng ta chưa có tư 

liệu. Dược tính ca quát là một minh chứng cho quan hệ này, trong sách có ghi Hải Thượng, 

tôi đã nhiều lần hỏi cụ Lê Hữu Nhiệm (người dịch chú Dược tính ca quát này) về việc này 

nhưng chưa có câu trả lời?  

Quãng thời gian giữa thế kỷ XVIII, cuộc chiến giữa Trịnh Nguyễn (1774 - 1775), 

biến động trong triều Lê - Trịnh, Tây Sơn ra Bắc diệt Trịnh, đuổi Thanh và cuộc chiến Tây 

Sơn - Nguyễn Ánh, là một giai đoạn đầy biến động, anh hùng xuất hiện rất nhiều (có thể 

nói giống như thời Tam Quốc của Trung Hoa). Rất tiếc chúng ta còn ít tư liệu, ít nghiên 

cứu về các danh nhân giai đoạn này so với những gì họ đã làm được, về Đại danh y cũng 

vậy, chúng ta ít biết về quan hệ giữa Cụ với các danh nhân khác. 

Theo Nguyễn Thị gia tàng (Bản tàng thư họ Nguyễn), về Nguyễn Huy Oánh, sau khi 

đỗ Đình nguyên Thám hoa năm 1748, năm 1749 Nguyễn Huy Oánh được giữ chức Tham 

mưu đạo Thanh Hoa, năm Canh Ngọ (1750) đổi làm Hiệp đồng đạo Nghệ An, cùng với 

quan Thượng thư Hải quận công Phạm Đình Trọng vây đánh thắng Nguyễn Hữu Cầu ở Bào 

Giang. Tháng 9 năm 1750, Nguyễn Huy Oánh về cư tang cha ở Trường Lưu 2 năm. Về Lê 
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Hữu Trác, theo Tựa Y tông tâm tĩnh, lúc đó Lê Hữu Trác đang chuẩn bị theo học nghề 

thuốc, thì Vừa khi ấy, Hải tướng quân đang vây quân địch ở vùng Bào Giang. Bè bạn tòng 

quân nhiều. Có người đề bạt tôi, rồi tướng quân cho đem lễ vật tới triệu mời, nhân đó tôi 

mới yết kiến ở cửa quân. Tướng quân bí mật bàn giao cho tôi đem quân dạt biển, quặt phía 

sau lưng địch từ phía Cao Châu xông ra, đánh úp viện quân của địch. Sau trận thắng Lê 

Hữu Trác cũng về Hương Sơn, không theo binh nghiệp nữa. Như vậy Nguyễn Huy Oánh 

và Lê Hữu Trác đã cùng làm việc dưới quyền của Phạm Đình Trọng và góp phần đánh 

thắng Nguyễn Hữu Cầu năm 1749 - 1750. 

IV. Tính cộng đồng qua Dược tính ca quát 

Hiện nay, được biết, theo như thư của Hội thảo Bộ Y tế tham gia xây dựng hoàn thiện 

hồ sơ trình UNESCO vinh danh Đại danh y, Qua Dược tính ca quát chúng tôi muốn thử 

tìm hiểu về tính cộng đồng của di sản của Đại danh y - một tiêu chí khá quan trọng để được 

vinh danh. 

Thời xưa, các nhà Nho thường là các nhà giáo, thầy thuốc... với họ NHTL cũng vậy, 

nhiều người họ NHTL là các thầy thuốc, tại nhà thờ Nguyễn Huy Tựu (1690-1750) còn lưu 

giữ câu đối: 

Phiên âm: 

Nho, y, lý túc truyền gia bảo, 

Thanh, thận, cần vị lị sự châm. 

(Việt Đông Tô thị bái thư) 

Dịch nghĩa: 

Nho, y, lý đủ làm của báu lưu truyền trong gia tộc, 

Thanh bạch, cẩn trọng, chăm chỉ là lời khuyên răn. 

(Họ Tô ở Việt Đông kính cẩn viết) 

Nghĩa là người họ NHTL lấy nghề học, làm thuốc, địa lý làm của báu lưu truyền, 

Nguyễn Huy Oánh là một thầy thuốc, hiện còn tác phẩm Nguyễn Thám hoa châm cứu gia 

truyền..., trong kho tư liệu họ NHTL còn khá nhiều sách thuốc. Các thầy thuốc xưa thường 

sử dụng các sách trong gia đình, thời còn nhỏ tôi thường hay đến nhà ông Nguyễn Xuân 

Quang (tục gọi ông Hường Ba), ông là một thầy thuốc khá nổi tiếng trong vùng, thấy ông 

thường lấy sách thuốc của gia tộc ra xem. Các thầy thuốc xưa thường ít sử dụng sách của 
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gia tộc khác, như vậy việc Nguyễn Huy Oánh, không những sử dụng tư liệu của Lê Hữu 

Trác mà lại còn diễn ca theo thể thơ lục bát để dễ dùng và cho gia tộc dùng, đây là minh 

chứng cho việc tư liệu của Lê Hữu Trác đã được nhiều thầy thuốc sử dụng. 

Di sản của Lê Hữu Trác, đã được nhiều thầy thuốc sử dụng rộng rãi cùng thời và sau 

này, chúng ta cần lưu ý tìm thêm tư liệu dạng này để minh chứng cho tiêu chí cộng đồng, 

là tiêu chí quan trọng (xác thực, toàn vẹn, giá trị, cộng đồng...) trong việc đề cử. 

Vài lời cuối.  

Dược tính ca quát là một minh chứng cho việc nhà Nho - Thầy thuốc,  sống cùng 

thời, đã sử dụng và phổ biến các phương thuốc của Hải Thượng Lãn Ông.  Từ các phương 

thuốc của Đại danh y, nhiều nhà Nho khác (thường cũng là thầy thuốc) đã biên soạn theo 

cách hiểu và sử dụng của mình để lưu lại cho đời sau, việc sưu tầm được Dược tính ca quát 

là một ví dụ gợi mở cho hướng sưu tầm tư liệu của Đại danh y trong các gia đình dòng họ 

khác. Việc biên soạn các sách thuốc để dùng có giá trị trong việc tuyên truyền và phát huy 

giá trị y học cổ truyền, một lĩnh vực mà chúng ta hiện nay ai cũng đều băn khoăn lo lắng? 

Và cũng là điểm nổi bật của tiêu chí cộng đồng trong hồ sơ đề cử. Nếu hồ sơ về Bộ mộc 

bản Hải Thượng Y tông tâm tĩnh được đề cử Danh mục Di sản Tư liệu của Chương trình 

Ký ức Thế giới thì sẽ là một minh chứng nặng ký cho tiêu chí cộng đồng. Dược tính ca 

quát sẽ được giới thiệu trong Tổng tập di sản văn hóa Trường Lưu - Tập II, Di sản phi vật 

thể và dòng văn Trường Lưu. 

Từ khóa: Di sản, sách thuốc, lục bát, cộng đồng. 
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HỌC THUYẾT THUỶ HOẢ 

TRONG HẢI THƯỢNG Y TÔNG TÂM LĨNH 

PGS.TS Vũ Nam 

(Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương) 

I. Đặc điểm Học thuyết thuỷ hoả của Hải Thượng Lãn Ông 

Hải Thượng Lãn Ông có chủ trương thừa kế luận thuyết y học cổ truyền của các tiền 

bối nhưng không quá câu nệ sách vở kinh điển, không sử dụng cổ phương một cách cứng nhắc. 

Đặc biệt là Học thuyết thủy hỏa hay còn gọi là học thuyết tâm thận được Hải Thượng 

Lãn Ông xây dựng dựa trên mô hình âm dương ngũ hành của Dịch lý . 

 

 

 

Con người cũng như vạn vật hữu hình theo dịch học là thuộc thế giới hậu thiên. 

Trong tượng hình “tiên thiên bát quái” thì trục Nam Bắc là hai quẻ Ly, Khảm tương ứng 

với con người là trục Tâm,Thận. Theo Ngũ Hành thì Tâm thuộc Hoả, Thận thuộc Thuỷ. 

Hoả là quẻ Ly, phương vị là phía Nam; Thuỷ là quẻ Khảm, phương vị là phía Bắc trong 

hậu thiên đồ. Vì vậy trục Tâm, Thận của con người ứng với trục Ly, Khảm của vũ trụ. Theo 

quẻ “ký tế” tạng Thận lại vận dụng ở trên mà tạng Tâm lại truyền tống ở dưới. 

Khi bàn về hoả tiên thiên và hậu tiên thiên, Hải Thượng Lãn Ông viết: "Loài người 
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sinh ra ở hội dần, mà dần tức là hoả. Hoả là thế của dương khí, tạo hoá lấy dương khí làm 

chủ bản để sinh ra muôn vật, người ta lấy hoả làm cửa của sinh mệnh. Vì thế cần thiết nhất 

phải nuôi dưỡng chân hoả. Khí trời mở đầu ở hội tý, là gốc của hậu thiên. Hoả là gốc của 

sự sống, dương là công dụng của hoả. Cho nên có câu: "Trời không có hoả thì không sinh 

được muôn vật, người không có hoả thì không sinh sống được". 

Trong cơ thể con người thứ hoả ở trên là quân hoả, thứ hoả ở dưới, là tướng hoả; 

Trong thiên nhiên hoả ở mặt trời là hoả phần trên, hoả ở trong lòng đất là hoả ở phần dưới. 

Có hoả thì mới có quang, có nhiệt, có động, có chưng bốc, có cũng như không có nước thì 

không có hoá sinh, không có sự sống. Người ta là một vũ trụ nhỏ nằm trong vũ trụ lớn, cho 

nên mỗi sự hoá sinh trong cơ thể cũng cần có hoả. Nguồn năng lượng đầu tiên chi phối 

trong sự hình thành con người được Hải Thượng Lãn Ông đặt tên là “Mệnh môn” hay cửa 

ngõ của sinh mệnh. Trong cơ thể người tâm hoả ở phần trên là Quân hoả, chủ về thần minh; 

mệnh môn hoả là hoả của thận ở phần dưới, là tướng hoả và chủ về sinh thành. 

Theo Hải Thượng Lãn Ông ông thuỷ hoả là gốc sinh ra con người, tác dụng của thần 

minh; thuỷ là nguồn của hoả, hoả là chủ của thuỷ. Thuỷ hoả phải cân bằng mà không nên 

chênh lệch, nên giao hợp mà không nên phân chia, tính hoả bốc lên, nên bắt cho đi xuống; 

tính thuỷ thấm xuống nên khiến cho đi lên; thuỷ lên hoả xuống gọi là giao nhau. Hoả tức là 

dương khí, thuỷ tức là âm tinh; Hai thứ ấy sánh đôi gọi là âm dương hoà bình cũng gọi là 

thiếu hoả sinh khí, thăng bằng thì thuỷ hoả giúp nhau. Hỏa tức là khí chân dương, khi chênh 

lệch thì dương khí bị kích thích mà thành ra hỏa; thủy với nguyên khí không cùng sánh đôi 

được mà sinh ra bệnh tật. 

Hải Thượng Lãn Ông coi trọng phương pháp trị liệu “giáng tâm hỏa, ích thận thủy” 

là phương châm điều hòa thủy hỏa, lập lại cân bằng âm dương làm tiêu tan bệnh tật. Với 

phương châm đó Ông đã sử dụng thành công hai bài thuốc cổ phương là Lục vị và Bát vị 

để bổ thủy, bổ hỏa; đồng thời Ông là người đã sử dụng phép biến phương tinh thông từ hai 

bài thuốc này để điều trị hơn 50 chứng và bệnh. 

Cổ thư viết: “Thầy thuốc mà không hiểu rõ chân tướng của tiên thiên thái cực, không 

nghiên cứu tác dụng thần diệu của thủy hỏa vô hình mà không thể trọng dụng được hai bài 

thuốc hay là Lục vị, Bát vị thì làm nghề thuốc còn thiếu sót đến hơn một nửa”, còn theo 

Hải Thượng Lãn Ông thì: “Thầy thuốc chỉ biết chăm chú tới khí huyết, lấp chỗ trống, bổ 
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chỗ hao loanh quanh ở hai bài Tứ vật, Tứ quân, tuyệt nhiên không biết thủy hỏa ở chỗ nào; 

sợ thục địa nê trệ, nhục quế nóng, phụ tử mạnh mà không dám bạo gan dùng nhiều … đó 

là hạng thầy thuốc tầm thường, đừng nên nói tới nghề làm thuốc nữa”. 

Hải Thượng Lãn Ông cho rằng, đối với người mà chân dương thịnh thì phải bổ âm, 

người chân âm thịnh thì phải bổ dương; tuy vậy khi bổ âm phải kèm theo vị bổ dương để 

không ảnh hưởng đến tỳ vị. Ông cũng cho rằng trong trường hợp bệnh mới thì nên bổ khí 

huyết tỳ vị, bệnh lâu ngày thì bổ vào Thận âm, thận dương. Thông thường để bổ âm, Hải 

Thượng khuyên dùng phương lục vị; còn khi bổ nguyên khí củng cố chân hoả của thận thì 

dùng phương bát vị. Còn người âm dương đều hư thì ông khuyên dùng phương thập toàn 

đại bổ.  

Ngoài ra, Hải Thượng đã vận dụng phép biến phương vào hai phương lục vị và bát 

vị để tạo ra tới hơn 50 phương thuốc khác nhau để trị rất nhiều loại bệnh tật trong cơ thể. 

Chẳng hạn từ phương “lục vị”, một cổ phương do Trương Trọng Cảnh danh y đời nhà Hán 

xây dựng, gồm thục địa 8 lạng, phục linh, đan bì, trạch tả, mỗi vị 3 lạng,  sơn thù du, hoài 

sơn, mỗi vị  4 lạng. Các vị luyện mật ong làm hoàn ngày uống 12 -16g, dùng để chữa thận 

âm hư,  tinh khô, huyết kiệt, đau lưng, mỏi gối, hoa mắt ù tai, tiêu khát. Hải Thượng đã gia 

thêm cúc hoa, kỷ tử mỗi thứ 3 lạng vào phương “lục vị” tạo ra phương Kỷ cúc địa hoàng 

hoàn, trị thận âm hư gây hoa mắt, thị lực giảm. Cũng với cách làm tương tự, ông gia đương 

quy, bạch thược, kỷ tử, cúc hoa, thạch quyết minh, bạch tật lê vào Lục vị để có phương 

Minh mục địa hoàng hoàn, trị mắt khô, quáng gà, giảm thị lực 

II. Ứng dụng của học thuyết Thuỷ hoả 

1. Điều trị bệnh ngũ quan 

Về nguyên tắc trị liệu của Ly (tâm hỏa) với mắt là ức chế quẻ Ly dương, Hải Thượng 

Lãn Ông nói: “Quẻ Ly phối với tâm hỏa; thần ở trng tâm ban ngày xuất hiện ở mắt thì tỉnh, 

ban đêm quy về ở tâm thì ngủ; tuần theo ánh sáng mặt trời để chia ngày đêm mà mắt theo 

thức và ngủ để làm chủ sáng tối … điều trị bệnh về mắt phần nhiều chủ trương thôi hỏa là 

ức chế sự thái quá của Ly dương”. 

Bàn luận về điều trị bệnh lý của thận với tai và sự ứng dụng của tư âm tiềm dương 

trong quẻ Khảm, Ông cho rằng: khí hư, tai ù thì nên bổ thận để khôi phục hào giữa của quẻ 

Khảm. Trường hợp ù tai do thiếu dương kinh phong, hỏa nghẽn tắc là do hỏa quấy nhiễu 
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âm, cần phải thanh hỏa để trả lại hào âm thì tai tự trong thông suốt”. 

2. Điều trị chứng bệnh thận âm, thận dương 

Tất cả bệnh tật của con người, chưa có bệnh nào là không có âm dương mất cân bằng 

(thủy hỏa thiên lệch), cho nên việc điều trị phải đạt được điều hòa âm dương thủy hoả đến 

mức thăng bằng thì mới thôi. 

Hải Thượng Lãn Ông đã dùng phương châm điều trị giáng tâm hỏa, ích thận thủy để 

điều hoà cân bằng thủy hỏa trong con người. Ông là người đã phát huy Học thuyết Thủy hỏa, 

sử dụng hai bài thuốc là Lục vị, Bát vị và biến phương của nó một cách tinh thông để điều 

chỉnh lại sự mất thăng bằng âm dương thủy hỏa ( nguyên nhân của  nó một cách tinh thông 

để điều chỉnh lại sự mất thăng bằng âm dương thủy hỏa ( nguyên nhân của các chứng bệnh). 

Theo Hải Thượng Lãn Ông: “Chữa bệnh nặng không biết dến thủy hỏa, chữa bệnh 

nhẹ mà không biết đến khí huyết thì cũng như trèo cây tìm cá”. 

Âm, dương thủy hỏa là những khái niệm vô hình nhưng rất trọng yếu của Học thuyết 

Thủy hỏa nói riêng và lý luạn của y học cổ truyền nói chung. Dựa theo lý thuyết của dịch 

học, Hải Thượng Lãn Ông chú ý đặc biệt vận dụng nó vào trong điều trị. Theo Ông: “Tính 

của hỏa thời bốc lên, thời phải bắt cho nó đi xuống; tính thủy thấm xuống nên khiến cho đi 

lên, thủy lên hỏa xuống gọi là giao nhau (tức thủy hỏa ký tế). Hỏa ấy tức là dương khí, thủy 

ấy tức là âm tinh, hai bên hỗ căn thời gọi là âm dương hòa bình. Người chân dương thịnh 

thì phải bổ âm, người chân âm thịnh thì phải bổ dương; nhưng khí âm phải theo dương mà 

lên, nay thời chỉ bổ âm thì sẽ ảnh hưởng đến tỳ vị, lại tuyệt mất nguồn sinh hóa của hậu 

thiên, như vậy thì bổ âm phải đồng thời thêm vào vị bổ dương. 

Thông thường để bổ âm, củng cố chân thủy Hải Thượng Lãn Ông khuyên nên dùng 

Lục vị; còn để bổ nguyên khí, củng cố chân hỏa của thận (nhất là những người hỏa lực yếu 

hoặc thủy không thăng, hỏa không giáng) thì dùng Bát vị. Với những người bệnh mà âm 

dương đều hư yếu thì nên dùng bài “Thập toàn đại bổ” để không thiên lệch. Theo Hải 

Thượng Lãn Ông “Người làm thuốc chỉ biết chăm chú về khí huyết, lấp chỗ trống, bổ chỗ 

hao, loanh quanh ở bài Tứ vật tứ quân; tuyệt nhiên không biết thủy hỏa ở chỗ nào, sợ thục 

địa nê trệ, nhục quế nóng và phụ tử mạnh mà không dám dùng nhiều thì đó chỉ là thầy thuốc 

tầm thường”. 
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a. Bài thuốc bổ thủy ( bổ thận âm) 

Đó là bài Lục vị hoàn. 

Lục vị hoàn là một cổ phương, do danh y Trương Trọng Cảnh dời nhà Hán sáng tạo 

ra. 

i.Thành phần 

Thục địa 320g Phục linh  120g 

Sơn thù 160g Trạch tả 120g 

Hoài sơn 160g Đan bì 120g 

ii.Cách dùng 

Các vị trên luyện với mật làm hoàn, ngày uống 8 - 16g chia làm 2 lần, uống với nước 

muối nhạt. Cũng có thể thay đổi liều. 

iii.Công dụng: Tư bổ phần âm của can thận. 

iv.Chỉ định điều trị 

• Chữa thận âm suy kém, tinh khô, huyết kiệt … sinh chứng đau lưng, mỏi chân, hoa 

mắt, ù tai, di tinh, tiêu khát. 

• Những bệnh nhân ốm lâu do chân âm hư yếu, âm hỏa bốc lên không sinh tân dịch 

mà sinh đờm nhiều, trẻ em phát dục không tốt (tiên thiên bất túc). 

• Viêm đường tiết niệu mạn tính, tăng huyết áp, suy nhược thần kinh và lao phổi đều 

lấy bài Lục vị là cơ bản để gia giảm. 

v. Ý nghĩa của phương thuốc 

Đặc điểm tạo thành bài thuốc này là trong bổ có tả trong tả có bổ mà bổ âm là chính, 

phương thuốc thuần âm, vị trọng mà nhuận hạ (thuần âm là khí của thận; vị trọng là chất 

của thận, nhuận hạ là tính của thận). Nếu không dùng bài này thì không thể khiến cho thủy 

về nguyên chỗ của nó. 

Bài thuốc dùng thục địa là vị thuốc chủ chốt để bổ chân âm, bổ thận, thêm tinh, ích 

tủy và sinh huyết làm chủ được; sơn thù ôn bổ can thận, thu sáp tinh khí; hoài sơn kiện tỳ, 

nhiếp tinh, súc niệu. 

Trong bài thuốc, ba vị thuốc trên là “tam bổ”, mục đích là bổ thận nên liều lượng 

thục địa là cao nhất; sơn thù, hoài sơn liều lượng thấp hơn để bổ can tỳ, hỗ trợ cho tạng 

thận; phục linh có thể vào tỳ, thấm được thấp nhiệt ở trong tỳ mà thông với thận và giao 
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với tâm, tác dụng của nó đều chủ về thông lợi đỡ cho vị hoài sơn có tính trệ; trạch tả vị mặn 

để giáng âm lợi thủy thấp để thanh tướng hỏa, đồng thời thông các trệ của thục địa để dẫn 

các thuốc men tới thận. Nói chung trạch tả có bổ tả mà không thích công phát, nó giúp thận 

“khai, hạp” được tốt. Đan bì, trạch tả, phục linh là “tam tả” của bài thuốc. Do mục đích bổ 

là chính nên liều lượng của các vị thuốc “tả” dùng ít hơn. Việc sử dụng các vị thuốc “tả” ở 

đây là để cho các thuốc “bổ” phát huy tác dụng tối đa, đảm bảo mục đích cuối cùng là bổ 

thận thủy (thận âm) 

Hải Thượng Lãn Ông nói: “Mẫu đơn vào can, tác dụng chủ yếu là tuyên thông để 

giúp sơn thù là thuốc sáp tinh; trạch tả là để hỏa tà, nước đọng của long lôi, lại cùng phục 

linh đạm thảm lợi thủy, chuyển vận các vị thuốc đi xuống; phục linh làm đỡ tính trệ của 

hoài sơn phát huy tác dụng kiện tỳ nhiếp tinh bổ thận; trạch tả đưa phần âm trong dương 

xuống, thông trệ của thục dịa và dẫn các thuốc vào thận”. 

Cổ nhân dùng thuốc bổ tất kiêm có tả, tà đi rồi thì thuốc bổ mới đắc lực, một bên 

đóng một bên mở … đó là một cách diệu dụng phương dược. Hải Thượng Lãn Ông nói: 

“Nếu thiên về mặt bổ, tất sinh ra tai hại thiên thắng; một bên bổ, một bên tả thì thế bổ đắc 

lực, nếu không ví như có vua mà không có bề tôi thì sức cô độc làm được việc gì, nếu tự ý 

gia giảm hoặc thuần dùng thuốc bổ là không biết lý lẽ thông biến”. 

vi.  Những vị thuốc hợp với bài Lục vị 

• Các thuốc bổ thủy, bổ hỏa đều tương hợp. 

• Các vị thuốc bổ thận: câu kỷ tử, nhục thung dung, thỏ ty tử, ngưu tất, đỗ trọng, tục đoạn. 

• Các vị thuốc bổ phế: mạch môn đông, ngũ vị tử, sa sâm. 

• Các vị thuốc bổ can: đương quy, bạch thược, hà thủ ô. 

• Các vị thuốc bổ tinh huyết: tử hà sa, a giao, lộc nhung, cao ban long. 

vii. Cách gia giảm 

Bài này là phương thuốc cơ sở để tư bổ thận âm, trên lâm sàng còn tùy theo chứng 

bệnh mà gia giảm. 

• Nếu chữa di tinh, hoạt tinh: nên bội sơn thù, hoài sơn. 

• Nếu âm hư kém, huyết nhiệt hỏa vượng thì thay thục địa bằng sinh địa và bội đan 

bì. 

• Nếu thận hư thủy thũng hoặc bị thấp nhiệt lâm chứng thì bội trạch tả, phục linh. 
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• Nếu can huyết hư: gia thêm đương quy, bạch thược ( tức là bài Quy thược địa hoàn 

thang) để dưỡng huyết, nhu can, bổ thận. 

• Nếu phế thận âm hư thì gia ngũ vị tử, mạch môn ( tức là bài Bát vị trường thọ hoàn) 

để liễm phế, nạp thận. 

• Nếu lưng gối đau mỏi: gia thêm đỗ trọng, ngưu tất. 

• Nếu thận hư, đi tiểu nhiều lần thì bỏ trạch tả; gia ích trí nhân, ngũ vị tử, bội hoài sơn. 

• Phụ nữ nuôi con ít sữa thì tăng thục địa, bỏ trạch tả, gia mộc thông. 

• Trẻ em tiên thiên bất túc: gia thêm lộc nhung hoặc cao ban long, tử hà sa. 

• Nếu trẻ đầy bụng hơi thì dùng thục địa sao khô đồng thời bội bạch linh, trạch tả. 

• Nếu trẻ em vừa sốt vừa rét thì gia sài hồ, bạch thược. 

• Nếu trẻ sốt nóng kèm kinh giật: gia long đờm thảo, sài hồ, bạch thược, tần giao. 

viii. Kiêng kỵ 

Theo Hải Thượng khi dùng Lục vị hoàn phải kiêng kỵ các trường hợp sau: 

• Người hỏa kém, tỳ vị yếu, hay đi ỉa lỏng. 

• Người có chứng vong dương. 

• Người chân âm vượng, béo trắng. 

• Người bị chứng đàm trệ gây suyễn nghịch. 

ix. Phụ phương 

1. Tri bá địa hoàng hoàn ( Tri bá bát vị hoàn) 

Tức là Lục vị gia tri mẫu, hoàng bá đều 2 lạng. 

• Tác dụng: tư âm tả hỏa. 

• Điều trị: 

+ Chứng âm hư hỏa vượng, đau nhức xương khớp, ra mồ hôi trộm, miệng khô, họng 

đau, lưỡi táo. 

+ Chứng đái máu cấp tính. 

+ Viêm đường tiết niệu mạn tính. 

2. Kỷ cúc địa hoàng hoàn 

Tức là Lục vị địa hoàng hoàn gia kỷ tử, cúc hoa mỗi thứ đều 3 lạng. 

• Tác dụng: tư âm, tiềm dương. 

• Điều trị: 
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+ Chứng can thận âm hư đầu váng, mắt hỏa, giảm thị lực. 

+ Tăng huyết áp. 

+ Chứng suy nhược thần kinh. 

3. Minh mục địa hoàng hoàn 

Tức là Lục vị địa hoàng hoàn gia đương quy, bạch thược, kỷ tử, cúc hoa, thạch quyết 

minh, bạch tật lê. 

• Tác dụng: tư bổ can thận, minh mục, tiêu tán phong nhiệt. 

• Điều trị: 

+ Chứng khô mắt, quáng gà, giảm thị lực. 

+ Tăng huyết áp ( âm hư dương xung). 

4. Thất vị địa hoàng hoàn 

Tức là bài Lục vị gia thêm nhục quế. 

• Tác dụng: tư thận, dẫn hỏa quy nguyên. 

• Điều trị: chứng thận thủy không đủ, hư hỏa bốc lên sinh các chứng sốt, khát nước, 

miệng khô, lưỡi lở, mồm hôi, họng đau hoặc người gây sốt, ra mồ hôi trộm. 

5. Thất vị đô khí hoàn 

Tức là bài Lục vị hoàn gia ngũ vị tử. 

• Tác dụng: liễm phế, nạp thận. 

• Điều trị: chứng hư lao. 

6. Bát tiên trường thọ hoàn ( Mạch vị địa hoàng hoàn) 

Tức là bài Lục vị gia ngũ vị tử, mạch môn. 

• Tác dụng: tư bổ phế thận, nạp thận. 

• Điều trị: phế thận âm hư gây thở mạnh, chứng lao nhiệt. 

7. Tư thận sinh can ẩm 

Tức là bài Lục vị gia sài hồ, bạch truật, đương quy, ngũ vị tử ( Lục vị hợp với Tiêu 

dao khử bạch thược). 

• Tác dụng: bổ thận, trợ tỳ giúp can. 

• Điều trị: can thận âm hư. 

8. Ức âm địa hoàng hoàn 

Là bài Lục vị gia thêm sinh địa, sài hồ, ngũ vị. 
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• Tác dụng: sơ can tư thận dưỡng âm. 

• Điều trị: thân âm yếu, mắt mờ, họng khô, khát nước, tiểu đỏ. 

9. Thanh tâm bổ thận hoàn 

Đây là bài Lục vị bỏ trạch tả; gia ngũ vị tử, mạch môn, liên nhục, viễn chí. 

• Tác dụng: bổ thận thanh tâm. 

• Điều trị: mất ngủ, suy nhược thần kinh. 

10. Tư kim tráng thủy hoàn 

    Đây là bài Lục vị gia mạch môn, ngưu tất. 

• Tác dụng: ích thận thủy, trợ phế kim, giúp cho chân âm cân bằng với chân dương. 

• Điều trị: chứng hư lao, viêm phế quản mạn tính. 

11. A giao địa hoàng hoàn 

    Là bài Lục vị gia mạch môn, a giao 

• Tác dụng: tư bổ phế thận. 

• Điều trị: người bệnh hư hao, ho ra máu, nôn ra máu, chảy áu cam. 

12. Hòa can tư thận hoàn ( Quy thược địa hoàng hoàn) 

      Là bài Lục vị gia đương quy, bạch thược. 

• Tác dụng: dưỡng huyết, nhu can, bổ thận. 

• Điều trị: phụ nữ huyết khô, suy nhược thần kinh. 

b. Bài thuốc bổ hỏa (bổ thận dương) 

      Đó là bài Bát vị hoàn 

 Bài Bát vị là một cổ phương, do danh y Trương Trọng Cảnh sáng tạo ra. 

i.Thành phần 

Thục địa 320g Trạch tả 120g 

Sơn thù 160g Đan bì 120g 

Hoài sơn 160g Phụ tử chế 40g 

Phục linh 120g Nhục quế 40g 

ii.Cách dùng 

 Các vị tán bột, luyện với mật làm hoàn to bằng hạt ngô, ngày uống 12–16g chia làm 

2 lần uống trước bữa ăn (khoảng 60–70 hoàn/ngày) 

iii.Tác dụng 
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Ôn bổ thận dương 

iv.Chỉ định điều trị 

• Chữa chứng mệnh môn hỏa suy, người gầy, khí kém, lưng gối đau lạnh, tiểu 

không lợi. 

• Chứng thận dương hư suy, ho đờm nhiều, thủy thũng, đại tiện lỏng kéo dài. 

• Chứng bên trong thực hàn mà bên ngoài giả nhiệt. 

 Trương Trọng Cảnh nói: “Bài này là thuốc thánh để chữa chứng thủy tràn lên thành 

đờm”. 

 Chu Đan Khê nói: “Ốm lâu âm hỏa bốc lên, tân dịch sinh ra đờm mà không sinh ra 

huyết. Bài thuốc này dẹp tướng hỏa thời đờm tự tiêu đi”. 

v.Ý nghĩa của phương thuốc 

 Theo Hải Thượng Lãn Ông thì Trương Trọng Cảnh dựa theo tượng hình quẻ Khảm, 

đã nghĩ và lập ra bài thuốc này để bổ thủy và hỏa. Ông viết: “Người ta sống bởi thủy hỏa 

mà thận là gốc của thủy hỏa”. 

 Bài này kiêm cả công lẫn bổ, đầy đủ âm dương vì âm dương cùng gốc; không có 

dương thì âm không thể sinh sôi nẩy nở được và không có âm thì dương không thể “trương” 

được. Người xưa cho rằng: “khoéo bổ dương tất phải trong âm cầu dương”. 

 Bài Bát vị hoàn là bài Lục vị hoàn phối hợp với phụ tử chế, nhục quế ( tuy rằng Lục 

vị có từ Bát vị). Trong bài này thì phụ tử và nhục quế làm chủ, đây là 2 vị thuốc cay nhuận 

có thể bổ hỏa trong thủy (theo Kinh dịch tức là vạch liền (hào dương) trong quẻ Khảm, 

không có vạch liền (hào dương) dó thì không thành quẻ Khảm), thủy hỏa được nuôi dưỡng 

thì thận khí trở về nguyên chỗ. Phụ tử là thuốc lưu thông các kinh mạch, tính chạy mà 

không giữ lại; nhục quế giỏi nạp khí, dẫn hỏa quy nguyên tính nó giữ lại mà không chạy, 

thích hợp với chứng mệnh môn hỏa suy mà hư hỏa thượng phù, thận không nạp khí mà thở 

gấp và hạ tiêu hư hàn. Hai vị nhục quế và phụ tử chế đều khó khống chế, do vậy cần được 

Lục vị là thuốc thuần ân, vị hậu nhuận hạ để khơi thông đưa đường rồi mới dẫn xuống thận. 

 Tiết Lập Trai nói: “Chỉ nhục quế và phụ tử chế ở bài Bát vị thì có thể bổ thận, ở bài 

khác thì làm cho tuyên thông”. Trong phương Bát vị, Trọng Cảnh dùng Lục vị để chế ngự 

quế phụ mà làm bền chặt thận dương vì không có âm thì dương không hóa được. 

vi.Những phương thức thường phối hợp với Bát vị 
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• Để giáng hỏa phải tiêu hoàn Bát vị bằng nước  muối loãng. 

• Để bổ tạng tỳ phải tiêu bằng nước gạo rang. 

• Để dẫn thuốc mạnh phải tiêu bằng rượu. 

• Dùng nước lã đun sôi tiêu thuốc là để dẫn thuốc không nhanh không chậm. 

• Nếu sợ bài Bát vị dẫn xuống đi xuống quá mức gây ra “thượng hư hạ thực” thì sáng 

uống Bổ trung ích khí, chiều uống Bát vị. 

• Nếu kèm tỳ vị hư hàn thì dùng thuốc sắc nhân sâm sao gạo, uống với hoàn Bát vị. 

• Muốn ích phế để sinh thận thì dùng nước sắc Sinh mạch thang uống với Bát vị hoàn. 

vii. Kiêng kỵ 

 Dùng bài Bát vị kiêng kỵ các vị sau: 

• Nhân sâm và hoàng kỳ: hai vị này ích khí kiện tỳ, khác với bài Bát vị là chạy về 

thận, nên không dùng chung được vì thuốc bổ thận chạy về kinh âm, thuốc bổ khí 

chạy về dương phận, hai bên giằng giữ nhau không yên được chỗ, lại quấy rối kích 

động hư dương bố lên không gì dẫn về kinh được. 

• Dùng hà thủ ô làm đầu vị thì một bài thuốc hai vị quân dược biết theo bên nào. 

• Bát vị đều có đủ cả âm dương khiến cho thủy hỏa mang nung nấu thành khí huyết. 

Bạch truật kiện tỳ táo thấp, nếu thêm vào sẽ làm hao kém mất sức hun nấu. Đương 

quy cay, chạy vào phần dinh huyết, cay thì tán sẽ trái ngược với thu sáp tinh huyết 

của sơn thù. Táo nhân là thuốc phần khí của thượng tiêu không phải là thuốc thích 

hợp với tinh huyết. Tất cả đều kiêng dùng chung với Bát vị hoàn. 

• Kỷ tử, phúc bồn tử, liên nhục: ba vị này tính chất trì hoãn, hễ thêm vào một vị nào 

thì làm giảm một phần công hiệu của Bát vị. 

• Bào khương, chích thảo là hai vị thuốc chữa trung tiêu không thể xuống dưới được; 

hai vị tính ôn và nóng trái với tính mềm nhuận của thục địa. Xuyên khung, đương 

quy, sinh khương, cam thảo là thuốc không dùng chung với Bát vị; Lãn Ông tuy có 

dùng (bài Nhân sâm thang) nhưng cho sắc riêng rồi đổ lẫn vào cùng uống hoặc làm 

thang thuốc uống với hoàn Bát vị. 

viii.Phép gia giảm 

• Mạch bộ xích phải vi và tế, chân dương suy kém thì bội nhục quế, phụ tử. 

• Mạch bộ xích trái hồng và sắc, chân âm hư yếu thì phải bội thục địa. 
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• Mạch bộ quan bên trái vô lực, khí của tạng can không đủ: bội sơn thù. 

• Mạch bộ quan bên phải vô lực, là khí tỳ vị hư yếu; do vậy cần bội phục linh, trạch 

tả. 

• Tạng thận hư yếu, không đem được nguyên khí về chỗ sinh đầy hơi, suyễn thở, nôn 

ọe, phần thượng tiêu phiền nóng: gia ngưu tất, ngũ vị. 

• Dương suy mà tinh kém: gia lộc nhung, tử hà sa. 

• Đàn ông dương sự yếu: gia nhục dung, ba kích. 

• Âm dương đều hư, vừa nóng, vừa rét (không phải sốt rét) thì thêm sài hồ; rét nhiều 

thì bội phụ tử, nhục quế; nóng nhiều thì bội đan bì; khát nhiều: gia mạch môn, ngũ 

vị, ngưu tất. 

• Hư yếu lâu ngày mà bụng đau liên miên gia ngô thù du, tiểu hồi. 

• Tỳ thân dương hư, ăn châm tiêu và hay đi ỉa lỏng về sáng sớm: gia thêm phá cố chỉ, 

thỏ ty tử. 

• Chân hỏa hư suy, đờm dãi nhiều thì thục địa phải sao khô. 

• Trẻ em phát nhiệt đều bỏ nhục quế, phụ tử; khát nhiều gia mạch môn, ngũ vị; có hư 

nhiệt thì bội đan bì và gia đương quy, bạch thược. 

• Phụ nữa huyết khô, kinh bế, thống kinh trước kỳ, phiền, khát, nóng cơn thì bỏ phụ 

tử, giảm nhục quế và trạch tả; gia thêm đương quy, bạch thược, đỗ trọng. 

ix. Phụ phương 

1. Tế sinh thận khí hoàn 

 Là bài Bát vị hoàn gia ngưu tất, xa tiền. 

• Tác dụng: ông dương lợi thủy. 

• Điều trị: chứng dưng hư thủy thũng, bụng đầy trướng, chan tay phù nề tiểu không lợi. 

2. Kim quỹ thận khí hoàn 

Tức là bài Bát vị hoàn dùng quế chi thay nhục quế. 

• Tác dụng: đều là ôn bổ thận dương. 

• Điều trị: bài này quế chi giỏi thông dương, tính của nó chạy mà không giữ 

lại; thích hợp với chứng thủy âm đình tụ, thủy thấp tràn lên, khí huyết ngưng trệ. 

3. Cố bản thập bổ hoàn 

 Là bài Bát vị hoàn gia đỗ trọng, ngưu tất, lộc nhung, ngũ vị tử. Tất cả tán bột, luyện 
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mật làm hoàn, uống lúc đói với nước muối loãng. 

 Điều trị: người lớn, trẻ em có tỳ thận suy kém, đau lưng đau xương, ăn uống chậm 

tiêu. 

4. Tráng dương cố bản hoàn 

 Là bài Bát vị gia lộc nhung, cao ban long, phá cố chỉ, ngũ vị tử, tử hà sa, kỷ tử. Tất 

cả sấy khô tán bột hòa với cao ban long đun chảy với rượu làm hoàn, uống lúc đói với rượu 

hoặc nước sâm. 

Điều trị: chứng bệnh nguyên dương suy yếu. 

5. Nhị diệu địa hoàng hoàn 

 Là bài Bát vị giảm nhục quế hợp Nhị diệu tán. 

 Điều trị: người bị thấp nhiệt, đi đái đục, đái nhắt. 

6. Tư âm Bát vị hoàn 

 Là bài Bát vị hoàn gia mạch môn, ngũ vị để bổ thận dương đồng thời tư âm dưỡng 

phế. 

7. Bồi dương sinh tân thang 

 Là Bát vị gia phá cố chỉ, ngũ vị tử, mạch môn và bội nhục quế, phụ tử, hoài sơn, 

bạch linh. 

 Điều trị: chứng thổ nhiều làm mất dương khí, tả nhiều làm mất âm huyết và hao tân 

dịch. 

8. Bát vị ngô thù hoàn 

 Là Bát vị gia ngô thù ( tẩm nước muối sao), phá cố chỉ để điều trị thận hư yếu sinh 

đau thắt ngực. 

9. Điều trị tạp bệnh 

 Trong đời làm thuốc của mình, Hải Thượng đã sử dụng Lục vị và biến phương diệu 

kỳ để chữa hơn 50 chứng và bệnh; qua đó chúng ta thấy được việc điều chỉnh thủy hỏa giữa 

vai trò rất quan trọng trong điều trị bệnh. Theo Hải Thượng Lãn Ông, bài Lục vị là bổ thủy 

và giữ được tinh huyết; nếu có gia giảm chỉ nên 3–4 vị mà thôi, khi gia giảm tự ý, có bổ 

không tả ( khách nhiều gấp 2 chủ) thì công năng của bài Lục vị có thể bị giảm sút. 

 Đồng thời Hải Thượng Lãn Ông cũng biến phương Bát vị để điều trị các chứng bệnh 

nguy kịch, vong dương, mất nhiều dương khí .. dẫn đến chân tay lạnh, vã mồ hôi, mạch vi 
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muốn tuyệt; bẹnh suy yếu ở người già do dương khí kém cần bổ hỏa; các loại bệnh thận 

mạn tính; các bệnh huyết áp thấp. 

III. Tóm lại 

 Từ quan niệm coi con người như một vũ trụ nhỏ, Hải Thượng Lãn Ông đã dựa theo 

Dịch học và Học thuyết Âm dương ngũ hành kế thừa và phát huy Học thuyết Thủy Hoả; 

thông qua tính vị hàn nhiệt, âm dương của các vị thuốc, bài thuốc để lập lại cân bằng thủy 

hỏa, âm dương trong cơ thể. 
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SỰ TRUYỀN BÁ TÁC PHẨM Y TÔNG TÂM LĨNH  

CỦA HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG LÊ HỮU TRÁC 

TS. Trần Thị Hồng Ngãi 

(Bộ môn Y lý Y học cổ truyền – Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam) 

 

Sự ra đời của tác phẩm Y tông tâm lĩnh đánh dấu sự hệ thống hóa nền y học cổ 

truyền Việt Nam. Tác phẩm gồm 28 tập, 66 quyển là bộ sách về y học cổ truyền đồ sộ nhất 

của nước ta. Về nội dung, tác phẩm có nội dung hết sức phong phú, bao gồm lí luận cơ sở, 

dược học, phương tễ, lâm sàng ( bao gồm các bệnh thuộc Nội khoa, Phụ khoa, Nhi khoa và 

Đậu chẩm v.v), là tác phẩm y học cổ truyền có nội dung toàn diện nhất còn được lưu giữ 

đến nay ở nước ta. Không những vậy, trải qua quá trình lịch sử phát triển của nền y học 

nước nhà cũng như kiểm chứng trên hiệu quả lâm sàng, tác phẩm Y tông tâm lĩnh đã được 

sao chép, lưu truyền qua nhiều thế hệ, trở thành tài liệu nghiên cứu được giảng dạy trong 

các hệ đào tạo chuyên ngành Y học cổ truyền tại các cơ sở giáo dục ở nước ta. Có thể coi 

Y tông tâm lĩnh là bộ tài liệu Y học cổ truyền cổ đại có sức ảnh hưởng lớn nhất ở nước ta. 

Theo Di sản Hán Nôm Việt Nam – Thư mục đề yếu, Lê Hữu Trác chấp bút tác phẩm 

Y tông tâm lĩnh vào năm Cảnh Hưng thứ 31 (1770), sau hơn 10 năm biên soạn thì hoàn 

thành tác phẩm vào năm Cảnh Hưng thứ 44 (1783)  . Mặc dù Lê Hữu Trác có lòng muốn 

truyền bá rộng rãi nhưng  tác phẩm chưa được khắc in và  đã bị thất truyền sau khi Lê Hữu 

Trác qua đời. 

Tuy nhiên theo các tài liệu hiện có, Y tông tâm lĩnh đã được các học trò của Lê Hữu 

Trác sao chép và lưu truyền trong dân gian dưới dạng các văn bản chép tay. 

Tập Thượng Kinh kí sự có đoạn ghi chép cho thấy Lê Hữu Trác có người học trò tên Tổng 

Thuận đã từng tặng một bộ Y tông tâm lĩnh cho bạn là một Hoa kiều hành nghề y tên Sự ở 

Thăng Long2. 

Trần Đàm Trai trong tác phẩm Hải Dương phong vật chí viết năm Gia Long thứ 9 

(1810) khi ghi chép về các danh y Hải Dương có nhắc đến “Con trai Thượng thư Lê Hữu 

Kiều (thực tế là Lê Hữu Mưu) người Đường Hào Liêu Xá, sống ở Nghệ An, hiệu Lãn Ông, 

có sách thuốc lưu truyền.”3 
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Hiện tại, Thư viện Quốc gia Việt Nam và Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm còn 

lưu trữ 14  bản chép tay khác nhau, là một phần của Y tông tâm lĩnh1. Các bản chép tay lưu 

trữ tại Thư viện Quốc gia Việt Nam như Hải Thượng châu ngọc cách ngôn (kí hiệu R.3556), 

Hải thượng đại thành Lãn Ông tập thành tiên thiên ( kí hiệu R.3196), Hải Thượng hành giản 

trân nhu (kí hiệu R.3555), Hải Thượng tâm đắc thần phương (kí hiệu R.5658), Hải thượng 

y hải cầu nguyên (kí hiệu R.5661). Những chứng cứ này cho thấy, mặc dù chưa được in ấn, 

nhưng Y tông tâm lĩnh đã sớm được lưu truyền và có chỗ đứng nhất định trong nền Y học 

Việt Nam. 

Căn cứ các bản chép tay được lưu truyền trong dân gian này, gần 80 năm sau khi Lê 

Hữu Trác qua đời, các y gia đời sau như Võ Xuân Huyên sưu tầm và biên soạn lại Y tông 

tâm lĩnh. Mặc dù đã được sớm nghe nói về Y tông tâm lĩnh từ lâu, nhưng đến năm Tự Đức 

thứ  8 (1855), Võ Xuân Huyên mới lần đầu được tiếp xúc với một bộ phận nhỏ của Y tông 

tâm lĩnh4. Tới năm Tự Đức thứ 19 (1866), trải qua hơn 10 năm sưu tầm và tìm kiếm, mặc 

dù chưa thể khôi phục nguyên vẹn tác phẩm Y Tông tâm lĩnh, nhưng về cơ bản Võ Xuân 

Huyên đã khôi phục được diện mạo của tác phẩm. Võ Xuân Huyên đánh giá rất cao giá trị 

học thuật của tác phẩm cũng như y thuật của Lê Hữu Trác, cho rằng “những điều (y thuật 

trong Y tông tâm lĩnh) không những đều tinh thông mà còn trình bày đơn giản, thật là những 

điều quan trọng đáng để học hỏi, nước Nam ta cũng chỉ có một người làm được như vậy 

mà thôi”5.  

Toàn bộ nội dung của Y tông tâm lĩnh được Võ Xuân Huyên sưu tầm được trụ trì 

chùa Đồng Nhân xã Đại Tráng, Huyện Vũ Giang, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh ( nay là 

phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) khắc thành mộc bản, hoàn thành 

vào năm Hàm Nghi thứ 1 (1885). Bộ mộc bản này được lấy tên là Tân thuyên Hải Thượng 

Lãn Ông Y tông tâm lĩnh ( nghĩa là Bản khắc mới của sách Hải Thượng Lãn Ông Y tông 

tâm lĩnh). Hiện bộ mộc bản được lưu giữ tại Bảo tàng Bắc Ninh. Các bản sách in Y tông 

tâm lĩnh được Thư viện Quốc gia Việt Nam và Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm sưu 

tầm đều là các bản in từ bộ mộc bản này. 

Theo Guan Linyu, hiện nay Thư viện Quốc gia Trung Quốc cũng lưu trữ một bộ 

mộc bản của Tân thuyên Hải Thượng Lãn Ông Y tông tâm lĩnh. Cũng theo  so với bản khắc 

in lưu trữ tại Thư viện quốc gia Việt Nam, mộc bản Thư viện Trung Quốc thiếu các quyển 
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số 36 ( Mộng trung giác đậu quyển Bính) và quyển số 62 (Y âm án), tuy nhiên các quyển 

hiện có của mộc bản Thư viện Trung Quốc ở phần đầu hoặc cuối mỗi quyển có thế có thêm 

một đoạn nội dung, thậm chí có thêm một vài trang, một số nội dung ở các trang có hình 

thức bản khắc cũng rõ ràng hơn6. 

Bước vào thế kỉ 20, cùng với gia tăng sự đô hộ của thực dân Pháp tại nước ta, sự 

phổ cập chữ Nho ngày càng giảm sút, sự truyền bá của Y tông tâm lĩnh gặp nhiều khó khăn. 

Ở giai đoạn này, các y gia được tiếp xúc Tây học đã tìm cách chuyển ngữ Y tông tâm lĩnh 

sang chữ Quốc ngữ và tiếng Pháp để tiện nghiên cứu và học tập. Các bản chuyển ngữ của 

Y tông tâm lĩnh chủ yếu là những bộ phận có tính thực hành và ứng dụng cao. Hiện tại, Thư 

viện Quốc gia còn lưu trữ hai văn bản tiếng Pháp là Principes fondamentaux de le médecine 

sino-annamite ( xuất bản 1942) và  Médecine sino-annamite ( xuất bản1943) là các tác 

phẩm được chuyển ngữ của Y tông tâm lĩnh7. 

Ngày 2.9.1945, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, chữ Quốc ngữ được chọn 

là chữ viết chính thức của nước ta, kể từ Y tông tâm lĩnh chủ yếu được chuyển ngữ từng 

phần sang chữ Quốc ngữ. Các tập sách được chuyển ngữ và xuất bản trong giai đoạn này 

gồm như Phụ đạo xán nhiên: Hiểu rõ về phụ khoa (nhà xuất bản Y học, 1963), Y hải cầu 

nguyên: Tìm nguồn gốc sâu rộng của y học (nhà xuất bản Y học và Thể dục Thể thao, 

1965), Lĩnh Nam bản thảo (nhà xuất bản Y học và Thể dục Thể thao, 1970), Tọa thảo lương 

mô ( nhà xuất bản Y học năm 1973). Về cơ bản, trong giai đoạn này, toàn bộ nội dung của 

Tân thuyên Hải Thượng Lãn Ông Y tông tâm lĩnh đã được chuyển ngữ thành chữ Quốc ngữ8. 

Các thành viên của Hội Y học cổ truyền Việt Nam, lớp Y học y học cổ truyền dân 

tộc Hà Nội đã hoàn tất việc chuyển ngữ, hiệu đính toàn bộ tác phẩm Tân thuyên Hải Thượng 

Lãn Ông Y tông tâm lĩnh thành chữ Quốc ngữ. Lần đầu tiên tác phẩm Y tông tâm lĩnh bằng 

chữ Quốc được dưới dạng toàn tập được xuất bản năm 1992 dưới tên gọi Hải Thượng Lãn 

Ông Y tông tâm lĩnh.  

Thừa kế tác phẩm Hải Thượng Lãn Ông Y tông tâm lĩnh bằng chữ quốc ngữ, Bộ 

môn YHCT trường Đại học Y Hà Nội ( nay là khoa Y học cổ truyền)  thành lập năm 1961 

đã viết nhiều bộ sách chuyên ngành Y học cổ truyền từ năm 2009 đến nay 
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STT Loại sách Số lượng Nhà xuất bản 

1 Dành cho đối tượng đại học 15 NXB Y học 

2 Dành cho đối tượng sau đại học 5 NXB Y học 

Trường Đại học Y Hà Nội với bề dày 120 năm đã đào tạo các bác sỹ đa khoa trong 

đó có giảng dạy luân khoa Y học cổ truyền. Đến năm 1999 lớp bác sỹ chuyên khoa Y học 

cổ truyền được tuyển sinh và duy trì cho đến nay được đào tạo với nhiều môn học chuyên 

ngành như: 

Bảng 1: Số liệu các môn học tính theo tín chỉ lý thuyết và thực hành  

đối tượng đại  học 

STT Tên môn học Đối tượng Số tiết 

(LT/TH) 

1 Y học cổ truyền Bs Đa khoa, BS 

YHDP 

30/90 

2 Y học cổ truyền Bác sỹ RHM, 

CNĐD 

15/45 

3 Lý luận YHCT  

 

 

 

BS CK YHCT 

30/180 

4 Tiền lâm sàng YHCT 0/60 

5 Châm cứu học 45/135 

6 PP điều trị không dùng thuốc 30/90 

7 Thuốc cổ truyền 45/135 

8 Chế biến dược liệu và thực vật dược 15/45 

9 Phương tễ 60/90 

10 Nội bệnh lý YHCT I 45/90 

11 Tác phẩm kinh điển 15/0 

12 Lão khoa YHCT 30/45 

13 Ôn bệnh 15/0 

14 Ngũ quan YHCT 24/18 
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Bảng 2: Số liệu các môn học tính theo tín chỉ lý thuyết và thực hành đối tượng sau 

đại  học 

STT Tên môn học Đối tượng 
Số tiết 

(LT/TH) 

1 
Phương pháp không dùng 

thuốc Y học cổ truyền 

BSCKI, BSCKII, BS Nội 

trú, Cao học 
60/120 

2 
Phương pháp dùng thuốc Y 

học cổ truyền 

BSCKI, BSCKII, BS Nội 

trú, Cao học 
60/120 

3 Điều trị YHCT 
BSCKI, BSCKII,BS Nội trú, 

Cao học 
75/300 

4 Kinh dịch Nội trú, BSCKII 30/60 

5 Y lý Nội trú, BSCKII, Cao học 30/60 

6 Ôn bệnh BSCKI, BS Nội trú, Cao học 30/90 

7 Thương hàn BSCKI, BS Nội trú 30/90 

8 Y học cổ truyền BS Y học gia đình 30/60 

 

Cùng với sự quan tâm của Đảng và chính phủ cho chuyên ngành Y học cổ truyền 

các trường đại học Y công lập trên toàn quốc như Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh,  

Đại học Y Dược Thái Nguyên, Đại học Y Dược Hải Phòng, Đại học Y Dược Huế, …. đã 

có lớp Bác sỹ chuyên khoa Y học cổ truyền. Trong quá trình giảng dạy môn Lý luận cơ bản 

Y học cổ truyền, các trường đại học có giới thiệu về thân thế sự nghiệp và tác phẩn của cụ 

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Đặc biệt năm 2005 Học viện Y Dược học cổ truyền 

Việt Nam được thành lập theo quyết định số 30/2005/QĐ –TTg ngày 02/02/2005 của Thủ 

tướng chính phủ, tính đến 31/12/2021 đã đào tạo 17 khóa với 5761 Bác sĩ Y học cổ truyền, 

03 tiến sĩ, 171 Thạc sĩ, 15 Bác sĩ Nội trú, 47 bác sĩ chuyên khoa II, 255 bác sĩ chuyên khoa 

1. Chương trình đào tạo các môn học đa số đều tham khảo tác phẩm Hải thượng Y tông tâm 

lĩnh. Một số môn tăng thêm thời lượng chuyên ngành Y học cổ truyền  
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Bảng 3: Số liệu các môn học thêm thời lượng chuyên ngành Y học cổ truyền 

STT Tên môn học Đối tượng 
Số tiết 

(LT/TH) 

1 Y lý 1 Bác sĩ YHCT 45/0 

2 Y lý 2 30/30 

3 Tác phẩm kinh điển Việt Nam 30/0 

4 Bệnh học và điều trị nhi khoa YHCT 45/60 

5 Bệnh học và điều trị Phụ sản YHCT 45/60 

6 Bệnh học và điều trị ngoại khoa YHCT 45/60 

7 Tác phẩm kinh điển Trung Quốc 30/0 

8 Tác phẩm kinh điển ( Nội kinh, Thương 

hàn luận, Kim quỹ yếu lược, Ôn bệnh) 

BSNT, CH, BS 

CKI 

60/0 

9 Các tác phẩm Y học cổ truyền ( Y dịch, 

Hải thượng Y tông tâm lĩnh, Nma dược 

thần hiệu) 

BS CKII, NCS  

 

 Đặc biệt đối tượng Tiến sĩ và bác sĩ chuyên khoa 2 Y học cổ truyền đã được giảng 

dạy và kế thừa toàn bộ tác phẩm Hải thượng Y tông tâm lĩnh trong 60 tiết học trên lớp, tự 

học và viết tiểu luận. Sự lớn mạnh của ngành Y học cổ truyền luôn bắt đầu từ nguồn nhân 

lực. Cho đến nay các nhân viên y tế chuyên ngành Y học cổ truyền trên toàn quốc đã chiếm 

số lương đáng kể và làm việc trong nhiều cơ sở y tế các tuyến nhằm chăm sóc được tốt nhất 

sức khỏe cho nhân dân theo đúng lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh. 
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Bảng 4: Số liệu các đối tượng tốt nghiệp chuyên ngành Y học cổ truyền 

STT Tên trường 
Bác sĩ 

YHCT 

Bác sĩ 

nội trú 

Bác sĩ 

CKI 

Bác sĩ 

CKII 
Tiến sĩ 

Thạc 

sĩ 

1 
Học viện Y Dược học cổ 

truyền  Việt Nam 

5.761 15 255 47 04 171 

2 Trường Đại Học Y Hà Nội 1.200 150 1100 180 100 600 

3 
Đại học Y Dược TP Hồ Chí 

Minh ( 5 năm 2017-2022) 

492 16 155 20 01 70 

4 Đại học Y Dược Hải Phòng 199      

5 Đại học Y Dược Huế       

6 
Đại học Y Dược Thái 

Nguyên 

      

 

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là danh y có cống hiến to lớn cho nền y học dân 

tộc, trong đó có thuốc Nam, kế thừa xuất sắc sự nghiệp "Nam dược trị Nam nhân" của Tuệ 

Tĩnh thiền sư. Ông để lại nhiều tác phẩm lớn như: Hải Thượng y tông tâm lĩnh chắt lọc tinh 

hoa của y học cổ truyền, bao gồm lý, pháp, phương, dược và biện chứng luận trị về nội 

khoa, ngoại khoa, phụ khoa, sản khoa, nhi khoa, đậu sởi, nhãn khoa, thương khoa, cấp cứu, 

v.v... đạo đức y học, vệ sinh phòng bệnh được đánh giá là công trình y học xuất sắc nhất 

trong thời trung đại Việt Nam. 

        Thực hiện chủ trương thừa kế y học dân tộc cổ truyển, Học viện Y Dược học cổ truyền 

Việt Nam và các cơ sở đào tạo khác trên toàn quốc đã sử dụng tác phẩm Hải Thượng y tông 

tâm lĩnh vào giảng dạy, đào tạo Bác sĩ y học cổ truyền và Sau đại học. 

         Thông qua học tập sinh viên và học viên nâng cao nhận thức, nắm vững  hệ thống cơ 

bản Y học cổ truyền, bồi dưỡng được năng lực nghiên cứu các tác phẩm kinh điển của Y 

học cổ truyền nói chung và  tác phẩm Hải Thượng y tông tâm lĩnh nói riêng, là cơ sở lý 

luận cho thực hành lâm sàng và nghiên cứu Y học cổ truyền trong tương lai. 
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TÍNH THỪA KẾ, SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN TRONG Y THUẬT  

CỦA HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG QUA HẢI THƯỢNG Y TÔNG TÂM LĨNH 

PGS.TS. Dương Trọng Nghĩa 

(Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương) 

 

Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác, là một Đại y tôn của Việt Nam, ông 

đặc biệt tinh thông về y thuật. 

 Chí hướng của Lãn Ông về nghề y là mong muốn phải có sự nghiệp đóng góp với 

đời. Ông quan niệm: “Đạo làm thuốc cũng không khác gì đạo làm tướng”. Làm nghề thuốc 

trị bệnh cứu người, biến nguy thành an thì sự quan trọng có khác gì làm tướng. Để chữa bệnh, 

giúp đời, sách thuốc không mấy khi rời tay, Ông nói: “Khi có chút thời giờ nhàn rỗi nên luôn 

luôn nghiên cứu sách thuốc xưa nay, luôn phát huy biến hóa, thâm nhập được vào tâm, thấy 

rõ được ở mắt thì tự nhiên ứng vào việc làm là không phạm sai lầm” 

 I. Di sản Y học của Danh y Hải Thượng Lãn Ông 

Trong suốt những năm làm thầy thuốc và đào tạo học trò, Danh y Lê Hữu Trác vẫn 

luôn mong muốn truyền lại y lý cho thế hệ sau thông qua những cuốn sách. Bộ “Hải Thượng 

Y tông tâm lĩnh” được ông dày công biên soạn, ghi chép và chắt lọc lại những chân lý ông 

đã lĩnh hội được từ các đại danh y đời trước và mất gần 10 năm (1760 - 1770) để hoàn thành.  

Bộ sách Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh gồm 28 tập, 66 quyển, nội dung gồm: 

1. Tập đầu: Có bài tựa, Phàm lệ mục lục và Y nghiệp phần chương nói về nghề y, 

thái độ tư cách, khái quát bộ sách và tập thơ Y Lí Thâu Nhàn. 

2. Tập Nội Kinh Yếu Chỉ: Nêu khái yếu về cuốn kinh điển Nội kinh. 

3. Tập Y Gia Quan Miện: Khái niệm về Âm dương, Ngũ hành, quẻ số, can chi, mạch yếu. 

4. Tập Y Hải Cầu Nguyên: Soạn những lời thiết yếu của các tiên hiền, chú giải kỹ 

để làm rõ những điều huyền bí. 

5. Tập Huyền Tẫn Phát Vi: Nói rõ công dụng mở đầu của “Tiên thiên”, Âm dương, 

Thủy Hỏa và cách phân biệt chứng trạng, dùng thuốc. 

6. Tập Khôn Hóa Thái Chân: Gồm có công dụng nuôi sống của “Hậu thiên”, nguồn 

gốc của khí huyết, cách luận bệnh xử phương. 

7. Tập Đạo Lưu Dự Vận: Đem các ý nghĩ còn nghi hoặc, chưa rõ nghĩa trong các 

sách, cùng với những chỗ người xưa chưa nói đến để biện luận rõ ràng mà bổ sung vào 

những chỗ còn thiếu sót. 
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8. Tập Vận Khí Bí Điển: Chọn lấy bài phú Chiêm Vận, phong giác của họ Vương 

và thiên Ngọc Lịch, ngũ hành, chia ra cách xem mây, xem gió, chủ vận, khách vận, chủ 

khí, khách khí, lập thành từng cách nghiệm đoán. 

9. Tập Dược Phẩm Vậng Yếu: Chọn lấy 150 vị thuốc thường dùng trong Bản thảo, 

chia làm 5 bộ để tiện tra khảo. 

10. Tập Lĩnh Nam Bản Thảo: Soạn các vị thuốc cây cỏ ở Lĩnh Nam (bao gồm Việt Nam 

và miền Nam Trung Quốc), chia thành môn loại, chú thích tính chất, cách chữa, cách thu hái... 

11. Tập Ngoại Cảm Thông Trị: Bàn về nước Nam ta không có bệnh thương hàn, 

mắc bệnh ngoại tà, đều là bệnh cảm mạo, tác giả không theo hình chứng lục kinh của 

Thương hàn luận; nhưng Lãn Ông đã sáng chế ra 3 phương Giải biểu, 6 phương Hòa lý để 

chữa tất cả các bệnh ngoại cảm. 

12. Tập Bách Bệnh Cơ Yếu: Chọn lấy các bệnh, môn trong sách kinh điển, xét 

nguyên nhân, cơ chế bệnh, phân biệt chứng  trạng hư thực, tiên lượng cách chữa, xử 

phương, dụng dược. 

13. Tập Y Trung Quan Miện: Soạn những điều hay mà tác giả đã lĩnh hội được ý 

nghĩa sâu sắc, những điểm cốt yếu. 

14. Tập Phụ Đạo Xán Nhiên: Chọn lọc trong các sách Phụ khoa những vấn đề về 

kinh nguyệt, đới hạ, thai, sản... lấy những điểm thiết thực cốt yếu, bỏ chỗ rườm rà... đồng 

thời bổ sung thêm những ý kiến của tác giả. 

15. Tập Tọa Thảo Lương Mô: Tác giả thấy trong nhiều sách trước đó về Sản khoa viết 

rườm rà, được điều nọ, mất điều kia nên ông soạn, sắp xếp lại, bổ sung hoàn chỉnh hơn. 

16. Tập Ấu Ấu Tu Tri: Tác giả thấy trong nhiều sách Nhi khoa trước đó viết rời rạc, 

không thống nhất nên tác giả đã soạn lại, xét nguyên nhân cơ chế bệnh sinh, phân biệt chứng 

trạng cách chữa, xử phương làm chỗ cốt yếu và thêm phần tâm đắc. 

17. Tập Mộng Trung Giác Đậu: Trình bày đầy đủ các kiến thức về bệnh Đậu... và 

bổ sung thêm kinh nghiệm đặc sắc phong phú. 

18. Tập Ma Chẩn Chuẩn Thằng: Soạn các phương pháp và kinh nghiệm tâm đắc 

trong điều trị bệnh Sởi. 

19. Tập Tâm Đắc Thần Phương: Trong khi lâm sàng, tác giả đã hết sức suy nghĩ 

chọn ra nhiều phương thuốc thần diệu trong Phùng Thị Cẩm Nang. 
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20. Tập Hiệu Phỏng Tân Phương: Trong khi lâm sàng, tác giả đã hết sức suy nghĩ 

lập ra nhiều phương thuốc đáp ứng với tình thế khó khăn. 

21. Tập Bách Gia Trân Tàng: Tiếp thu bí phương của ông ngoại truyền lại, và cùng 

thu thập các phương thuốc quý, chữa được nhiều trường hợp khó. 

22. Tập Hành Giản Trân Nhu: Chọn lấy các bài thuốc có những vị thuốc Nam, thuốc 

Bắc thông thường, dễ kiếm, tiện dùng. 

23. Tập Y Phương Hải Hội: Tập hợp soạn các thang tễ, hoàn tễ trong các sách, rườm 

rà thì giảm đi, thiếu thì bổ sung thêm. 

24. Tập Y Án, Dương Án: Tập hợp tâm đắc suy nghĩ về những trường hợp nguy nan 

mà chữa thành công. 

25. Tập Y Án, Âm Án: Tập hợp những bệnh án bệnh nặng, khó, tình thế tuyệt vọng 

dù cố hết sức mà không kết quả để rút kinh nghiệm. 

26. Tập Truyền Tâm Bí Chỉ hoặc còn gọi là Châu Ngọc Cách Ngôn, biện luận rõ 

ràng đầy đủ những nghĩa lý sâu xa trong sách, những chỗ tinh hoa của y thuật. 

27. Tập Vĩ (Tập cuối) là cuốn Thượng Kinh Ký Sự, thuật lại cuộc lên kinh thành 

chữa bệnh cho Chúa Trịnh. Chỉ với giá trị sử học, văn học của cuốn ký sự này đã làm cho 

sự nghiệp văn hóa của Hải Thượng Lãn ông nổi danh không kém gì sự nghiệp y học của 

tác giả. Về sau đã thu thập được nốt 2 cuốn là Nữ Công Thắng Lãm và Vệ Sinh Yếu Quyết. 

28. Tập của Pho Sách Bách Khoa Thư về Đông y “Lãn ông tâm lĩnh” là 28 viên ngọc 

quý, 28 vị sao (Nhị thập bát tú) của bầu trời Y học phương Đông. 

 II. Tính sáng tạo trong Y thuật của Hải Thượng Lãn Ông khi thừa kế y thuật 

của tiền nhân, tiếp thu học thuật nước ngoài, có chỉnh sửa và phát triển 

Hải Thượng Lãn Ông có chủ trương thừa kế luận thuyết y học cổ truyền của các tiền 

bối nhưng không quá câu nệ sách vở kinh điển, không sử dụng cổ phương một cách cứng nhắc. 

Tuy chịu ảnh hưởng của y học Trung Hoa, nhưng Lãn Ông đã có óc sáng tạo vận 

dụng y lý hợp với hoàn cảnh khí hậu và thể chất của người Việt Nam và đã sử dụng thuốc 

Nam để chữa bệnh; như ở các cuốn Lĩnh Nam Bản Thảo, Bách Gia Trân Tàng và Hành 

Giản Trân Nhu. Nhận định về Lĩnh Nam không có thương hàn, Lãn Ông đã lập ra nhiều 

phương thang mới ghi ở cuốn Ngoại Cảm Thông Trị. Đặc biệt trong 2 cuốn Dương Án và 

Âm Án, ghi lại những y án và phân tích về những bệnh đã chữa khỏi hoặc không chữa được. 
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Cuốn Châu Ngọc Cách Ngôn để lại cho chúng ta những điều căn dặn rất bổ ích về chẩn 

đoán trị liệu và những sai lầm tai hại cần tránh. 

Đặc biệt là Học thuyết Thủy hỏa hay còn gọi là Học thuyết Tâm thận được Hải 

Thượng Lãn Ông xây dựng dựa trên mô hình âm dương ngũ hành của Dịch lý . 

Con người cũng như vạn vật hữu hình theo dịch học là thuộc thế giới hậu thiên. 

Trong tượng hình “Tiên thiên bát quái” thì trục Nam Bắc là 2 quẻ Ly, Khảm tương ứng với 

con người là trục Tâm,Thận. Theo Ngũ Hành thì Tâm thuộc Hoả, Thận thuộc Thuỷ. Hoả là 

quẻ Ly, phương vị là phía Nam; Thuỷ là quẻ Khảm, phương vị là phía Bắc trong hậu thiên 

đồ. Vì vậy trục Tâm, Thận của con người ứng với trục Ly, Khảm của vũ trụ. 

 

Theo Hải Thượng Lãn Ông, thuỷ hoả là gốc sinh ra con người, tác dụng của thần 

minh; thuỷ là nguồn của hoả, hoả là chủ của thuỷ. Thuỷ hoả phải cân bằng mà không nên 

chênh lệch, nên giao hợp mà không nên phân chia, tính hoả bốc lên, nên bắt cho đi xuống; 

tính thuỷ thấm xuống nên khiến cho đi lên; thuỷ lên hoả xuống gọi là giao nhau (Ký tế). 

Hoả tức là dương khí, thuỷ tức là âm tinh; hai thứ ấy sánh đôi gọi là âm dương hoà bình 

cũng gọi là thiếu hoả sinh khí, thăng bằng thì thuỷ hoả giúp nhau. Hỏa tức là khí chân 

dương, khi chênh lệch thì dương khí bị kích thích mà thành ra hỏa; thủy với nguyên khí 

không cùng sánh đôi được mà sinh ra bệnh tật. 

Hải Thượng Lãn Ông cho rằng, đối với người mà chân dương thịnh thì phải bổ âm, 

người chân âm thịnh thì phải bổ dương; tuy vậy khi bổ âm phải kèm theo vị bổ dương để 

không ảnh hưởng đến tỳ vị. Ông cũng cho rằng; trong trường hợp bệnh mới thì nên bổ khí 

huyết, tỳ vị; bệnh lâu ngày thì bổ vào Thận âm, thận dương. Thông thường để bổ âm, Hải 
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Thượng khuyên dùng phương Lục vị; còn khi bổ nguyên khí củng cố chân hoả của thận thì 

dùng phương Bát vị. Còn người âm dương đều hư thì ông khuyên dùng phương Thập toàn 

đại bổ. 

Ngoài ra, Hải Thượng đã vận dụng phép biến phương vào hai phương Lục vị và Bát 

vị để tạo ra tới hơn 50 phương thuốc khác nhau để trị rất nhiều loại bệnh tật trong cơ thể. 

Chẳng hạn từ phương “Lục vị”, một cổ phương do Trương Trọng Cảnh, Danh y đời nhà 

Hán xây dựng, gồm: Thục địa 8 lạng, Phục linh, Đan bì, Trạch tả, mỗi vị 3 lạng; Sơn thù 

du, Hoài sơn, mỗi vị  4 lạng. Các vị luyện mật ong làm hoàn ngày uống 12-16g. Dùng để 

chữa thận âm hư, tinh khô, huyết kiệt, đau lưng, mỏi gối, hoa mắt ù tai, tiêu khát. Hải 

Thượng đã gia thêm Cúc hoa, Kỷ tử mỗi thứ 3 lạng vào phương “Lục vị” tạo ra phương Kỷ 

cúc địa hoàng hoàn, trị thận âm hư gây hoa mắt, thị lực giảm. Cũng với cách làm tương tự, 

ông gia Đương quy, Bạch thược, Kỷ tử, Cúc hoa, Thạch quyết minh, Bạch tật lê vào Lục 

vị để có phương Minh mục địa hoàng hoàn, trị mắt khô, quáng gà, giảm thị lực. 

Đối với  cổ phương Bát vị hoàn: Thục địa 8 lạng, Sơn thù du, Hoài sơn, mỗi vị 4 

lạng; Đan bì, Trạch tả, Phục linh, mỗi vị 3 lạng; Phụ tử, Nhục quế, mỗi vị 1 lạng. Các vị 

luyện mật ong làm hoàn ngày uống 12-16g,  dùng để bổ thận dương, trị chứng mệnh môn 

suy, người gầy, lưng gối đau lạnh, tiểu không lợi hoặc không kiềm chế được. Tiểu đêm 

nhiều lần, Hải Thượng đã dùng Quế chi thay Nhục quế để có phương Kim quỹ thận khí 

hoàn, trị phù do thận, khí huyết bị ứ trệ. Bát vị hoàn gia Ngưu tất, Xa tiền thành Tế sinh 

thận khí hoàn, trị thuỷ thũng, phù nề, bụng đầy trướng. 

Đối với trường hợp bệnh nặng, âm hư phát nhiệt, các chứng hư lao rất nặng, trên 

thực dưới hư, trên nhiệt dưới hàn thì Hải Thượng đề ra bài Toàn chân nhất khí thang tức 

Cứu âm thang bao gồm: Thục địa 8 chỉ, Bạch truật (sao vàng hạ thổ để trừ độc) 3 chỉ, Nhân 

sâm 2 chỉ, Mạch môn 3 chỉ, Ngũ vị 5 phân, Ngưu tất 3 chỉ, Phụ tử chế 1 chỉ. 

Học thuyết Thủy hỏa của Hải Thượng Lãn Ông không những vừa mang tính sáng 

tạo, tính thực tiễn mà còn mang tính khoa học của thời đại./. 
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KHẢO CỨU CÁC TẬP SÁCH 

TRONG HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG Y TÔNG TÂM LĨNH CỦA LÊ HỮU TRÁC 

 TS. Nguyễn Minh Ngọc 

 Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh của Lê Hữu Trác với 28 tập, 66 quyển là tác hẩm y 

học đồ sộ nhất trong lịch sự YHCT Việt Nam. Tác phẩm này không những tập hợp được 

thành tựu của nền YHCT nước ta trong thời đại phong kiến, mà còn có ảnh hưởng sau sắc 

đến các thế hệ thầy thuốc YHCT của nước ta sau này. 

 Sau khi Lê Hữu Trác hoàn thành tác phẩm, do nhiều lí do mà bộ sách này chưa được 

in ấn và phát hành rộng rãi. Gần 100 năm sau, nhờ có sự nỗ lực sưu tầm, chỉnh sửa, biên 

soạn của các nhân sĩ Vũ Xuân Hiên, Thích Thanh Cao mà Hải Thượng Y tông tâm lĩnh mới 

được ra mắt dưới dạng bản in. Tuy nhiên, do khoảng cách thời gian từ khi bộ sách ra đời 

đến khi được xuất bản, cũng như do chiến tranh loạn lạc, các y gia đời sau đã không thể 

sưu tầm được trọn vẹn. Do đó, thông qua các tư liệu hiện có để có cái nhìn toàn diện về bộ 

sách của Lê Hữu Trác là vô cùng cần thiết. 

1. Khảo cứu về 28 tập sách trong bộ Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh 

 Bộ sách Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh sau khi Lê Hữu Trác qua đời đã bị thất lạc. 

Năm 1885, sau quá trình sưu tầm và chỉnh lí, bộ sách đã được in ấn lần đầu với tên gọi Tân 

thuyên Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh toàn trật (新镌海上医宗心领全帙).  

 Quyển Thủ ( quyển đầu tiên của bộ sách) Tân thuyên Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh 

toàn trật hiện lưu trữ tại Thư viện Quốc gia , có mục Phàm lệ, giới thiệu về cách thức biên 

soạn, tên và nội dung chủ yếu của các tập trong bộ sách. Cũng theo mục này, Lê Hữu Trác 

nói rõ bộ sách Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh gồm 28 tập1.  

 Ngoại trừ Quyển Thủ ( tập đầu tiên) và Quyển Vĩ ( tập cuối cùng), cũng theo Phàm 

lệ, các tập được lần lượt đặt tên là:  Nội Kinh yếu chỉ, Y gia quan miện, Y hải cầu nguyên, 

Huyền tẫn phát vi, Khôn hóa thái chân, Đạo lưu dư vận, Vận khí mật điển, Dược phẩm 

vựng yếu, Lĩnh Nam bản thảo, Ngoại cảm thông trị, Bách bệnh cơ yếu, Y trung quan kiện, 

Phụ đạo sán nhiên, Tọa thảo lương mô, Ấu ấu tu tri, Mộng trung giác đậu, Ma chẩn chuẩn 

thằng, Tâm đắc thần phương, Hiệu phỏng tân phương, Bách gia trân tàng, Hành giản trân 

nhu, Y phương hải hội, Y dương án, Y âm án, Truyền tâm mật chỉ1. 
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Ảnh 1. Phàm lệ 

 Như vậy, số tập được ghi chép trong 

Phàm lệ chỉ gồm 27 tập. Tiếp tục đối chiếu 

với bản in Tân thuyên Hải Thượng Y Tông 

Tâm Lĩnh toàn trật lưu trữ tại Thư viện 

Quốc Gia, có thể thấy hơn một hàng trống 

không được ghi chép giữa hai tập Truyền 

tâm mật chỉ và Quyển Vĩ.  

 Guan Linyu đối chiếu với Tân 

thuyên Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh toàn 

trật lưu trữ tại Thư viện Quốc gia Trung 

Quốc phát hiện phiên bản này ở hàng trống 

có thêm 39 chữ:“问策集，  

余与雅契香安阮先生往来问对，又于讲习问，其道徒问对，凡有得奥旨者，仍存之

以开蒙路”, có nghĩa là “Tập Vấn sách, ghi chép lại những điều tâm huyết về nghề trao đổi 

của tôi với người bạn tâm đầu ở Hương An là Nguyễn tiên sinh, hoặc đối đáp với học trò 

trong lúc giảng bài”2. Như vậy có thể thấy, tập thứ 28 của bộ Hải Thượng Y tông tâm lĩnh 

chính là Vấn sách.  

2. Khảo cứu về 66 quyển của bộ sách Hải Thượng Y Tông tâm lĩnh 

 Mục thứ (mục lục) được ghi chép ở Quyển Thủ là bộ phận giới thiệu chi tiết về các 

quyển trong bộ sách Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh3. Ngoài giới thiệu về tên gọi của mỗi 

quyển, Mục thứ còn giới thiệu đầy đủ về số lượng điều, mục, bệnh án… tương ứng với mỗi 

quyển.  

 Theo Phàm lệ của Tân thuyên Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh toàn trật, bộ sách gồm 

28 tập 66 quyển1. Với cách biên soạn này,  một tập có thể bao gồm một quyển như các tập 

Nội Kinh yếu chỉ, Y gia quan miện hoặc một tập bao gồm nhiều quyển như tập Y hải cầu 

nguyên gồm 3 quyển, tập Bách bệnh cơ yếu gồm 10 quyển. Đối với trường hợp một tập có 

nhiều quyển, mỗi quyển sẽ có tên phụ. Ví dụ như tập Bách bệnh cơ yếu gồm 10 quyển được 

đặt tên, mỗi quyển đặt tên theo thiên can Giáp, Ất, Bính, Đinh…, tập Hành giản chân nhu 

gồm 8 quyển, mỗi quyển đặt tên đặt tên theo bát quái Càn, Khảm, Cấn, Chấn…  

 Cũng theo Mục thứ được ghi chép ở Quyển Thủ hiện bộ sách chỉ có 63 quyển, ít hơn 
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3 quyển so với ghi chép của Lê Hữu Trác3. 

 

 

Ảnh 2. Mục thứ 

Theo bản in Tân thuyên Hải Thượng Y 

Tông Tâm Lĩnh toàn trật lưu trữ tại Thư 

viện Quốc Gia, phần Mục thứ, dưới tên 

quyển thứ 58 Y phương hải hội thì không 

ghi chép về số lượng phương thuốc trong 

quyển này,  bỏ cách 2 hàng thì tiếp tục tới 

quyển thứ 59 Y dương án. Ngoài ra quyển 

58 Y phương hải hội còn có được đặt tên 

quyển là Nhật. Như vậy, với quy tắc chỉ có 

các tập chia làm nhiều quyển, mỗi quyển sẽ 

được đặt tên, thì Y phương hải hội cũng là 

tập gồm nhiều quyển. Một điều cần lưu ý là 

các tập Y   

dương án, Y âm án, Truyền tâm mật chỉ trong Mục thứ lần lượt được đánh số là quyển thứ 

59, 60, 61 nhưng ở tiêu đề của từng quyển, Y dương án có số quyển là 614, Y âm án có sổ 

quyển là 625, Truyền tâm mật chỉ có số quyển là 636. 

 Guan Linyu đối chiếu với Tân thuyên Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh toàn trật lưu 

trữ tại Thư viện Quốc gia Trung Quốc phát hiện, sau quyển thứ 58 Y phương hải hội là hai 

quyển Y phương hải hội, tên phụ Nguyệt, Tinh là quyển thứ 59, 60. Các quyển Y dương 

án, Y âm án, Truyền tâm mật chỉ cũng được điều chỉnh đánh số tương ứng trong Mục thứ 

là 61,62,632, phù hợp với tiêu đề của từng quyển. Guan Linyu cũng phát hiện ở bản Tân 

thuyên Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh toàn trật này, trong Mục thứ, trước Quyển Vĩ còn 

có chép thêm 7 chữ “六十四卷问策集” có nghĩa là “Quyển thứ sáu mươi tư Vấn sách tập”. 

 Như vậy, thông qua việc đối chiếu nội dung của Tân thuyên Hải Thượng Y Tông 

Tâm Lĩnh toàn trật, cũng như so sánh các phiên bản được lưu trữ tại Thư viện Quốc Gia và 

Thư viện Quốc Gia Trung Quốc, về cơ bản có thể xác định được toàn bộ tên và thứ tự tương 

ứng của 28 tập, 66 quyển trong bộ sách Hải Thượng Y tông tâm lĩnh của Lê Hữu Trác. Từ 

đây cũng có thể gián tiếp suy luận các tập sách Vệ sinh yếu quyết, Nữ công thắng lãm, Bảo 
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thai thần hiệu diễn ca tuy là các tác phẩm của Lê Hữu Trác, nhưng đều là các tác phẩm đơn 

lẻ, không được Lê Hữu Trác biên soạn vào bộ Hải Thượng Y tông tâm lĩnh.  

3. Mục lục bộ sách Hải Thượng Y tông tâm lĩnh 

 Căn cứ vào các tài liệu đã có và tổng kết các kết quả có được của tham luận này, tác 

giả tổng kết mục lục bộ sách Hải Thượng Y tông tâm lĩnh gồm 28 tập và 66 quyển tương 

ứng 

Tập số Tên tập Tên quyển Ghi chú 

1  Quyển Thủ  

2 Nội Kinh yếu chỉ   

3 Y gia quan miện   

 

4 
Y hải cầu nguyên 

Mạnh  

Trọng  

Quý  

5 Huyền tẫn phát vi   

6 Khôn hóa thái chân   

7 Đạo lưu dư vận   

8 Vận khí mật điển   

 Dược phẩm vựng yếu Thượng  

9  Hạ  

 Lĩnh Nam bản thảo Thượng  

10  Hạ  

11 Ngoại cảm thông trị   

 

12 
Bách bệnh cơ yếu 

Giáp Hiện chỉ còn hai 

quyển Bính, Đinh Ất 

Bính 

Đinh 

Mậu 

Kỉ 

Canh 

Tân 

Nhâm 

Quý 

13 Y trung quan kiện   

 

14 
Phụ đạo sán nhiên 

Tiền  

Hậu 

15 Tọa thảo lương mô   

 

16 

Ấu ấu tu tri Kim  

Mộc  

Thổ  

Thủy  

Hỏa  
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Tập số Tên tập Tên quyển Ghi chú 

 

17 

Mộng trung giác đậu Giáp  

Ất  

Bính  

Đinh  

Mậu  

Kỉ  

Canh  

Tân  

Nhâm  

Quý  

18 Ma chẩn chuẩn thằng   

19 Tâm đắc thần phương   

20 Hiệu phỏng tân phương   

 

21 

Bách gia trân tàng Mạnh  

Trọng  

Quý  

 

22 
Hành giản trân nhu 

Càn  

Khảm  

Cấn  

Chấn  

Tốn  

Lí  

Khôn  

Đoài  

 

23 
Y phương hải hội 

Nhật Hiện chỉ có một 

quyển Nhật Nguyệt 

Tinh 

24 Y dương án   

25 Y âm án   

26 Truyền tâm mật chỉ   

27 Vấn sách  Chưa được in 

28 Thượng kinh kí sự   

 

4. Tổng kết 

 Như vậy, hiện bộ sách Hải Thượng Y tông tâm lĩnh 28 tập, 66 quyển, thông qua bản 

in được Vũ Xuân Hiên, Thích Thanh Cao sưu tầm, hiệu đính và in ấn hiện còn lưu  trữ được 

27 quyển, 55 quyển. 

 Tuy nhiên, do bộ sách Hải Thượng Y tông tâm lĩnh còn được lưu truyền rộng rãi 

trong dân gian dưới dạng chép tay, hi vọng các tập, quyển còn chưa được in ấn sẽ sớm được 
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bổ khuyết, góp phần bổ sung tư liệu để nghiên cứu về sự nghiệp y học vĩ đại của bậc Đại 

danh y Lê Hữu Trác. 
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“VẬN- KHÍ BÍ ĐIỂN” CỦA HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG 

 ĐÃ NÊU CHÍNH XÁC THỜI ĐIỂM CÁC ĐẠI DỊCH  

TỪ ĐẦU THẾ KỶ XXI 

Lương Y Nguyễn Ngữ 

 

Từ năm 2000, Bộ Y Tế lấy ngày mất của Hải Thượng Lãn Ông- Lê Hữu Trác làm 

“Ngày truyền thống Y học cổ truyền. Chúng tôi ngày này thường xuyên dâng hương và tổ 

chức trao đổi về y đức và y thuật của Đại Y tông Lê Hữu Trác; mỗi năm tôi đều biên soạn 

về dự phòng bệnh theo Vận Khí hàng năm, từ “Vận - Khí bí điển” ở sách Hải Thượng Y 

Tông tâm lĩnh1; nhờ thường xuyên ghi chép theo Vận- Khí về Dịch Sars (Severe acute 

respiratery syndrome) vào năm Quý Mùi (2003); Cúm A H1N1 (Flu A H1N1) vào năm Kỷ 

Sửu (2009) và năm Ất Mùi (2015) với Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông 

(MERS-CoV), đã giúp tôi nhận thức được các năm Sửu và năm Mùi có cùng đầu mối diễn 

biến dịch bệnh và sự đúng đắn của “Vận- Khí bí điển”, nên năm Tân Sửu (2021), tôi xác 

định “Vận- Khí bí điển" tiếp tục nêu chính xác thời điểm bùng phát Sars- Cov 2; dưới đây 

tôi xin trích từ “Vận- Khí bí điển" và lượt qua về bằng chứng. 

1. VẬN THỦY BẤT CẬP CỦA NĂM TÂN: 

“Sáu năm Tân, Thủy Vận bất cập thì Thổ khí vượng lại hóa thành thấp; bệnh thấp lan ra; 

chữa nên bổ thận trừ thấp. Lại nói: Con người cảm phải thời khí ấy, phần nhiều là bệnh ở hạ bộ, 

sắc mặt hay biến đổi, gân xương co rút, thịt máy giật, mắt trông không rõ ràng, chứng phong 

chẩn1 2 phát ra ngoài; đau bụng, đau vùng tim. Thủy bất cập thì thổ thừa thế lấn áp, thấp lan tràn, 

thủy suy với hỏa đồng hóa cho nên gọi “Hỏa khí dụng sự”, hóa nhanh chóng, nắng mưa luôn; 

giống lúa đen không thành hạt. Người phần nhiều hay bệnh ở hạ bộ. Thổ mạnh quá thì Mộc phục 

thù, gió to đột nhiên phát ra, cỏ lướt, cây đổ, sinh trưởng trái mùa, mọi vật không tươi sáng, giống 

lúa vàng cũng mất mùa. 3 

 

 

 

 
1 Lê Hữu Trác Hải Thượng y tông tâm lĩnh, quyển thứ 9 “Vận- Khí bí điển” 

Người dịch: Lương y Nguyễn Duy Tấn. 

Hội Y học dân tộc thành phố Hồ Chí Minh. Tái bản năm 1984. Trang 220 - 272. 
2 Chú thích của người dịch Lương y Nguyễn Duy Tấn. Phong chẩn: Nổi mày đay. 
3 “Vận Khí bí điển”. Sđd ; trang 229. 
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2. SÁU BƯỚC KHÍ CỦA NĂM SỬU VÀ MÙI:  

2.1. Khí đầu: Từ Đại hàn4 5 (03g40, 20-01-20215) đến Xuân phân (16g37, 20-32021). 

Khách Khí ; Chủ Khí cùng QUYẾT ÂM (Phong - Mộc). 

Khi mùa rét hết, khí mùa xuân đến, phong khí lại về, mọi vật tốt tươi; Thấp (Thổ) tư 

thiên; phong - thấp kết hợp nhau, phong thắng thấp, sau khi mưa, phong thương Can, phong 

lại lan ra. Nhân dân bị các chứng chaỷ máu ra các khiếu (huyết dật); gân co cứng, khớp 

xương không thuận lợi,, mình nặng, liệt gân. 

2.2. Khí thứ hai: Từ Xuân phân (16g37, 20/3/2021) đến Tiểu mãn (02g37, 

21/5/2021). 

Khách Khí ; Chủ Khí cùng THIẾU ÂM (Quân Hoả). 

Giữa mùa khí nóng, Thái âm tư thiên; thấp nhiệt kết hợp nhau; mùa mưa xuống, hỏa 

thịnh khí nóng; người bị bệnh ôn dịch nặng, xa gần đồng loạt như nhau. 

(“二之 M，大火正，物'承化，,民方和。其病诵篱大行，^近 咸若，凛蒸相薄，雨乃

日寺降。”) 

+ Đúng trong thời gian này, năm 2003- Quý Mùi, dịch Sars lây lan từ Châu Á sang 

Bắc Mỹ, hơn 29 quốc gia với 774 trường hợp tử vong trên tổng số 8.000 bệnh nhân (xin 

xem phụ lục 1). 

+ Tại thời điểm này, năm 2009- Kỷ Sửu, Cúm A H1N1 đã lan rộng ra 64 nước, vùng 

lãnh thổ. Theo WHO, đã có ít nhất 17.564 người tại 64 nước, vùng lãnh thổ nhiễm virus 

cúm A H1N1. Trong đó Mexico đã có 5.029 ca, với 97 ca tử vong, Mỹ 8.975 ca với 15 ca 

tử vong, Canada 1.336 ca mắc với 2 ca tử vong, Costa Rica 37 ca mắc với 1 ca tử vong... 

(xin xem phụ lục 2) 

+ Tính đến đầu tháng 6/2015- Ất Mùi, Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung 

Đông (MERS-CoV) đã xuất hiện ở 26 quốc gia trên thế giới với 1.154 trường hợp nhiễm 

và 434 người tử vong (xin xem phụ lục 3). 

+ Hãng Reuter đưa tin, thống kê đến ngày 17/5/2015, đã có 423 người chết trong 

tổng số 6.179 ca nhiễm bệnh vì dịch viêm màng não bùng phát tại Niger (xin xem phụ lục 3) 

+ Từ ngày 27/4/2021 dịch Sars- CoV 2 bùng phát ở Việt Nam (xin xem phụ lục 4) 

 
4 “Vận Khí bí điển”. Sđd ; trang 220. 
5 https://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/amlich/DuLieu/index.html 

https://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/amlich/DuLieu/index.html
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2.3. Khí thứ ba: Từ Tiểu mãn (02g37, 21/5/2021) đến Đại thử (21g26, 22/7/2021)  

Chủ Khí THIẾU DƯƠNG (Tướng Hoả) sinh7 Khách Khí THÁI ÂM (Thấp- Thổ). 

Thời lệnh của khí Tư thiên phân bố ra; Thấp khí giáng xuống, Địa khí bốc lên; mưa 

xuống, sau khi mưa có lạnh tiếp theo, vì khí Thái dương tại tuyền bắt đầu tác dụng. Cảm 

về hàn thấp, thì nhân dân bị bệnh hàn nặng, chân thũng, ngực bụng đầy.  

2.4. Khí thứ tư : Từ Đại thử (21g26, 22/7/2021) đến Thu phân (02g21, 23/9/2021). 

Khách Khí THIẾU DƯƠNG (Tướng Hoả) sinh Chủ Khí THÁI ÂM (Thấp- Thổ) 

Thổ và Hỏa khí hợp lại, thấp nhiệt bốc lên, thiên khí ngăn cách. Khí Thái dương tại 

tuyền, gió lạnh theo đó mà phát ra hàng ngày; thấp nhiệt kết hợp nhau, cây cỏ có hơi nước đọng 

lại, do thấp gặp hỏa không hóa được, chỉ có sương phân bố trong đêm đã tạo thành thời lệnh 

mùa thu. Thấp, nhiệt cùng lan ra; nhân dân bị bệnh ở da thứa, huyết bỗng tràn ra (sốt xuất 

huyết), sốt rét, bụng trên đầy, nóng lắm thì sinh phù thũng. 

2.5. Khí thứ năm: Từ Thu phân (02g21, 23/9/2021) đến Tiểu tuyết (09g33, 

22/11/2021). 

Khách Khí ; Chủ Khí cùng DƯƠNG MINH ( Táo- Kim ). 

Thời lệnh thê thảm, sương lạnh xuống, sương giá có sớm, cây rụng cỏ úa, khí lạnh 

làm cho người rùng rợn (nổi gai ốc). Bệnh gây ra ở da và thớ thịt. 

2.6. Khí cuối: Từ Tiểu tuyết (09g33, 22/11/2021) đến Đại hàn (09g39, 20/01/2022). 

Khách Khí ; Chủ Khí cùng THÁI DƯƠNG (Hàn- Thuỷ) 

Rét dữ, thấp khí nặng nề; sương đọng lại, Âm khí ngưng lại, nước đóng thành băng; 

không có ánh sáng Mặt trời. Nhân dân bị bệnh cảm hàn, khớp xương ê ẩm, đau thắt lưng, 

xương cùng.6 7 

3. BẰNG CHỨNG: 

Thực hiện chương trình tiêu chuẩn hóa trên cơ sở bằng chứng “standardization with 

evidence-based approaches” do Tổ chức Y Tế thế giới (WHO) khởi xướng và “Tổ chức 

nghiên cứu bảo tồn và phát triển YHCT dựa trên bằng chứng”, chúng tôi xin lượt qua về 

đường dẫn đến bằng chứng. 

 
6 “Vận Khí bí điển”. Sđd ; trang 238 - 239. 
7黄帝素^Sffi 

上海金帛章害局石印 
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- Sách Nội Kinh7 đã khẳng định: “Đường lối là trên biết Thiên văn, dưới biết Địa 

lý, giữa biết về Nhân sự. 

+ Hoàng Đế hỏi: Nói vậy là sao? 

+ Kỳ Bá thưa: Gốc ở vị trí (Thiên văn học - Astronomy) và Khí (Thiên văn vật lý -

Astrophysic). Thiên văn là những gì liên quan đến vị trí ở trên Trời; Địa lý là những gì liên 

quan đến vị trí ở dưới đất; Nhân sự là những hiểu biết về sự biến hóa của Khí ở người.”  

(Tố Vấn, quyển 20, thiên 69: Khí giao biến đại luận; quyển 23, thiên 75: Trứ chí giáo luận. 

'道者上知天文，下知地理，中知人事；可以畏久. 

“岐伯曰：言青遂言之也。上经曰：夫道者，上知天文，下知地 理，中知人

事，可以畏久，此之言胃也。 

帝曰：何言胃也？ 

岐伯曰：本 M 位也。位天者，天文也。位地者，地理也。通於 人 M 之燮化

者，人事也。 

麻交燮大^篇第六十九”). 

3.1 Tên của năm (Sửu hoặc Mùi) được tính theo lịch Thiên Can Địa Chi. 

Lịch Thiên Can Địa Chi thường gọi Lịch Can Chi là loại lịch có cơ sở khoa học 

Thiên văn, nêu đúng vị trí ngẫu hợp của 5 hành tinh (Ngũ hành) gần Mặt trời của hệ Mặt 

trời, trong các cung Hoàng đạo; và chu kỳ đổi cực của từ trường Mặt trời. 

3.1.1. 12 Địa chi theo cung Hoàng đạo: 

Từ Trái đất quan sát Mặt trời, thì ngoài Nhật động8; Mặt trời còn từ từ dịch chuyển 

trên nền trời sao ngược chiều Nhật động (Từ Tây sang Đông) với chu kỳ xác định là một 

năm (Năm Mặt trời; năm Xuân phân). Có hiện tượng nhìn thấy này, do chuyển động thật 

của Trái đất quanh Mặt trời. Và mặt phẳng trong đó Trái đất chuyển dịch theo chuyển động 

hàng năm là Hoàng đạo (bảng 01). 

Thiên văn phương Đông gọi tên các cung Hoàng đạo theo 12 Địa chi (地支: Ngành, nhánh 

từ đất), mỗi cung 30 độ. Các nước phương Tây gọi theo tên của chòm sao trước đây nằm dọc trong 

cung đó. Ngày nay qua quan sát, người ta biết rằng các cung vẫn tiếp tục ứng đúng thời gian; còn 

các chòm sao trong cung thì không còn trùng với các chòm sao cùng tên9. Dải Thiên cầu bao gồm 

 
8 Chuyển động nhìn thấy từ Đông sang Tây của Mặt trời trong một ngày đêm. 
9 Do “Tuế sai của các điểm phân: Chuyển động kiểu con quay rộng lớn của trục quay Trái đất, làm cho trục đó di chuyển trong 

26.000 năm một vòng tròn có bán kính 23 độ 30’ quanh cực Hoàng đạo.” Nên các điểm Xuân phân và Thu phân thay đổi theo thời 

gian, dẫn đến độ lệch về thời gian của các chòm sao trên Hoàng đới. 

+ Từ điển Thiên văn họcTrương Cam Bảo (Biên dịch); Nguyễn Mậu Tùng (Hiệu đính và biên soạn bổ sung) Nhà xuất bản 

Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội - 1983. Trang 434 - 435. 
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12 cung (theo phương Đông) hoặc 12 chòm sao (theo phương Tây) là Hoàng đới. 

3.1.2. 10 Thiên Can theo 5 hành tinh (Ngũ hành) và chu kỳ đổi cực từ trường của 

Mặt trời: 

Trong 9 hành tinh của Hệ Mặt trời, Người xưa đã chọn Ngũ hành là 5 hành tinh gần 

Mặt trời gồm: Mộc tinh; Hoả tinh; Trái đất; Kim tinh và Thuỷ tinh (Thứ tự từ xa đến gần 

Mặt trời). Với sự vận động: “Trời yên, Đất chuyển năm hành tinh dời đi rồi quay lại.(“

天地勤青事，五行暹彳复”。Tố vấn, quyển 19, thiên 67: Ngũ vận hành đại luận). 

Và để tránh trường hợp đứng trên Đất, chỉ thấy các hành tinh khác mà quên nơi đang 

đứng; cũng để không nhầm Trái đất với Thổ vương tinh, Kinh văn đã nói rõ: “Đất thì ở 

dưới của người, ở giữa của khoảng không 5 hành tinh.(“地 M 人 之下，太虚之中者

也'。sđd, thiên 67)”  
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Bảng 01 - Cung độ của 12 Địa Chi trên Hoàng đạo 

Thứ tự Cung độ 

Tên cung Hoàng Đạo 24 Tiết và Ngày Tiết  

Phương 

Đông 

Phương 

Tây 

Trung Khí 

(*) 

Tiết Khí 

(*) 
Ghi chú 

 00 - 30 卯 Aries Xuân Phân Thanh Minh 

(*)Ngày 

Mặt trời đi 

vào đầu 

cung , gọi 

là Trung 

khí ; vào 

giữa cung 

là Tiết khí 

. 
(**) Ngày 

(n) Dương 

lịch chính 

xác có thể 

lệch (n - 

1). Do 

thời gian 

để Mặt 

Trời trở lại 

điểm Xuân 

Phân là 

365,24220 

ngày. 

  (Mão ) （白羊） (21 . III)⑺ ( 05 . IV ) 

 30 - 60 辰 Taurus Cốc Vũ Lập Hạ 

  (Thìn ) （金牛） ( 21 - IV ) ( 06 - V ) 

 60 - 90 巳 Gemini Tiểu Mãn Mang Chủng 

  (Tỵ ) （燮子） ( 22 - V ) ( 06 - VI ) 

 90 - 120 午 Cancer Hạ Chí Tiểu Thử 

  (Ngọ ) 

未 

（巨蟹） 

Leo 

( 22 - VI ) ( 08 - VII ) 

 120 - 150 Đại Thử Lập Thu 

  (Mùi ) (ffl 子) ( 24 - VII ) ( 08 - VIII ) 

 150 - 180 申 Virgo Xử Thử Bạch Lộ 

  (Thân ) （室女） ( 24 - VIII ) ( 08 - IX ) 

 180 - 210 酉 Libra Thu Phân Hàn Lộ 

  (Dậu ) （天枰） ( 23 - IX ) ( 08 - X ) 

 210 - 240 戌, Scorpius Sương Giáng Lập Đông 

  (Tuất ) （天氟） ( 24 - X ) ( 08 - XI ) 

 240 - 270 亥 Sagittarius Tiểu Tuyết Đại Tuyết 

  (Hợi ) （人副 ( 23 - XI ) ( 08 - XII ) 

 270 - 300 子 Capricornus Đông Chí Tiểu Hàn 

  ( Tý ) 
（摩羯； 

山羊） 
( 22 - XII ) ( 06 - I ) 

 300 - 330 丑 Aquarius Đại Hàn Lập Xuân 

  (Sửu ) （水瓶） ( 21 - I ) ( 05 - II ) 

 330 - 3600 寅 Pices Vũ Thuỷ Kinh Trập 

  (Dần ) （燮焦） ( 20 - II ) ( 06 - III ) 
  



216  

Bảng 02: Thời gian xoay quanh Mặt trời (Thời gian của vòng quay vũ trụ) của 5 

hành tinh (Ngũ hành). 

NGŨ 

HÀNH 

TÊN KHÁC 

TRONG NỘI 

KINH 

THỜI GIAN CỦA 

VÒNG QUAY VŨ TRỤ 

(Theo “ Từ điển Thiên 

văn học ”) 

GHI CHÚ 

Mộc tinh 

Hoả tinh 

Trái Đất 

Kim tinh 

Thuỷ tinh 

Tuế tinh 

Huỳnh Hoặc tinh 

Trấn tinh 

Thái Bạch tinh 

Thần tinh 

11 năm 314,839 ngày (12 

năm) 1 năm 321,729 

ngày(2 năm) 365, 006 

ngày(1 năm) 224,701 

ngày(2/3 năm) 87,969 

ngày(1/4 năm) 

Có quỹ đạo bên ngoài 

quỹ đạo Trái đất, nên gọi 

là các hành tinh trên. 

Ở giữa các hành tinh trên 

và các hành tinh dưới 

Có quỹ đạo bên trong 

quỹ đạo Trái đất, nên gọi 

là các hành tinh dưới. 

 

Nhìn vào bảng, chúng ta thấy thời gian xoay quanh Mặt trời của Mộc tinh gấp 12 

lần so với Trái đất. Vậy, thời gian Trái đất ở trong một cung Hoàng đạo là một tháng, thì 

với Mộc tinh thời gian này là một năm; nên Mộc tinh còn được gọi là Tuế (族:Năm) tinh. 

Và cứ 60 vòng quanh Mặt trời của Trái đất thì Mộc tinh quanh Mặt trời được 5 vòng (5 chu 

kỳ); đây chính là cơ sở khoa học của lịch Can Chi. Việc xác lập Can Chi được ghi ở Tố 

vấn: “Khí Trời bắt đầu ở Giáp, khí Đất bắt đầu ở Tý; cùng hợp Giáp Tý được dùng 

để gọi tên năm. ”(“天气始于 甲， 地气始于子，甲子相合命曰^立”。Sđd, quyển 19, 

thiên 68: Lục vi chỉ đại luận). Những chênh lệch về số liệu do thời gian vòng quay vũ trụ 

của các hành tinh thông ước với nhau không hoàn toàn , trong trường hợp này cũng được 

lưu ý : “ Âm Dương , Trời Đất thì không lấy số để suy , lấy hiện tượng để gọi ” (天地

陪隔者不可以簸推，以象之言胃也。Tố vấn , quyển 17 , thiên 67 : đd ). 

Như vậy, người xưa đã dựa vào 5 chu kỳ hành tinh Mộc quanh Mặt trời (Bảng 3), 

với sự ngẫu hợp của hành tinh Mộc trong các cung Hoàng đạo và chu kỳ đổi cực từ trường 

của Mặt trời, để xác lập 10 Thiên Can (天干：Sự can dự của bầu trời):  

+ Hành tinh Mộc với Giáp (1; 11; 21; 31; 41; 51) và Ất (2； 12; 32; 42; 52). 

+ Hành tinh Mộc ngẫu hợp hành tinh Hỏa với Bính (3: 13; 23; 33; 43; 53) và Đinh 

(4; 14; 24; 34; 44; 54). 



217  

+ Hành tinh Mộc ngẫu hợp Trái đất với Mậu (5; 15; 25; 35; 45; 55) và Kỷ (6; 16; 

26; 36; 46; 56). 

+ Hành tinh Mộc ngẫu hợp hành tinh Kim với Canh (7: 17; 27; 37; 47; 57) và Tân 

(8; 18; 28; 38; 48; 58). 

+ Hành tinh Mộc ngẫu hợp hành tinh Thủy với Nhâm (9; 19; 29; 39; 49; 59) và Quý 

(10; 20; 30; 40; 50; 60). Cấu thành Lịch Can Chi. 

3.1.3. Chu kỳ của Thiên Can cũng chính là chu kỳ đổi cực từ trường của Mặt trời. 

Mặt Trời là một ngôi sao có hoạt động của từ trường. Nó có từ trường biến đổi mạnh 

mẽ hàng năm và đổi hướng sau mỗi 11 năm. Từ trường của Mặt Trời tăng lên gây ra một 

số hiệu ứng gọi chung là hoạt động của Mặt Trời bao gồm vết đen trên bề mặt của Mặt Trời 

(Sun spot), vết sáng Mặt Trời (Bright spots), và các bức xạ trong gió Mặt Trời, chúng mang 

vật chất vào trong hệ Mặt Trời. 

Gần đây, các nhà khoa học cho rằng ngoài từ trường chính của Trái đất hình thành 

từ lõi ngoài chiếm 98%, còn có phần từ trường với nguồn gốc bên ngoài Trái đất chiếm 2%, 

phần từ trường này lại hay biến đổi, là phần quan trọng gây ra những tác động đối với cơ 

thể sống. 

Đến đây, chúng ta dễ dàng nhận ra các năm Giáp (1; 11; 21; 31; 41; 51) là những 

năm từ trường Mặt trời đổi cực (bảng 3). 
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Bảng 03. Chu kỳ của Mộc tinh và Lịch Can Chi 

 

CHU KỲ CỦA 

MỘC TINH 1 MỘC 
2 MỘC 3 MỘC 4 MỘC 5 MỘC GHI 

CHÚ 
NGŨ HÀNH HOẢ THỔ KIM THUỶ 

THIÊN CAN 

 

ĐỊA CHI 
GIÁP ẤT BÍNH ĐINH MẬU KỶ CANH TÂN NHÂM QUÝ 

TÝ 1 
 

13 
 

25 
 

37 
 

49 
  

SỬU 
 

2 
 

14 
 

26 
 

38 
 

50 
 

DẦN 51 
 

3 
 

15 
 

27 
 

39 
  

MÃO 
 

52 
 

4 
 

16 
 

28 
 

40 
 

THÌN 41 
 

53 
 

5 
 

17 
 

29 
  

TỴ 
 

42 
 

54 
 

6 
 

18 
 

30 
 

NGỌ 31 
 

43 
 

55 
 

7 
 

19 
  

MÙI 
 

32 
 

44 
 

56 
 

8 
 

20 
 

THÂN 21 
 

33 
 

45 
 

57 
 

9 
  

DẬU 
 

22 
 

34 
 

46 
 

58 
 

10 
 

TUẤT 11 
 

23 
 

35 
 

47 
 

59 
  

HỢI 
 

12 
 

24 
 

36 
 

48 
   

 

Tóm lại: Tên gọi một năm theo lịch Can Chi chính là vị trí thực của Mộc tinh 

trong một cung Hoàng đạo suốt cả năm đó, ví dụ:  

+ Năm Tân Sửu- 2021 (năm thứ 38, của chu kỳ 60 năm Trái Đất xoay quanh Mặt 

trời; hoặc năm thứ 38 của 5 chu kỳ Mộc tinh quanh Mặt trời) là thời gian Mộc tinh ở trong 

cung Sửu. 

+ Năm Nhâm Dần- 2022 (năm thứ 39 của chu kỳ 60 năm Trái đất xoay quanh Mặt 

trời) là thời gian Mộc tinh ở trong cung Dần. 
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Cung độ sáu bước chủ khí và khách khí của năm Tân Sửu - 2021 trên Hoàng đạo 
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Chú thích: 

- Tâm là Hệ Mặt trời (sơ đồ theo chuyển động thật) 

- Vòng 1 (tính từ tâm điểm ra ngoài): 12 cung Hoàng đạo (12 Địa chi). 

- Vòng 2: 12 cung Hoàng đạo đối nhau theo 6 Khí. 

- Vòng 3: 6 chủ khí. 

- Vòng 4: 6 khách khí. 

- Vòng 5: Ngũ hành. 

- Vòng 6: 28 sao (nhị thập bát tú) có chuyển động ngược chiều Hoàng đạo.. 

- Màu xanh thuộc Mộc khí; Màu đỏ thuộc Hỏa khí; Màu vàng thuộc Thổ khí; Màu 

trắng thuộc Kim khí; Màu đen thuộc Thủy khí. 

3.2 Thời điểm của từng bước khí là những vị trí cung độ cố định của Mặt 

Trời trên Hoàng đạo (bảng 01 và đồ hình). 

Thời điểm lan truyền dịch bệnh của năm Sửu và năm Mùi, từ khi Mặt trời vào vị trí 

không độ đến 60 độ trên Hoàng đạo, cụ thể:  

+ Năm Tân Sửu- 2021: Suốt năm Mộc tinh ở trong cung Sửu (vị trí 300 -330 độ, 

trên Hoàng đạo). Trong năm Tân Sửu khi Mặt trời vào vị trí không độ (vào ngày Xuân 

Phân, lúc 16g37, 20/3/2021) đến 60 độ (02g37, 21/5/2021 lúc hết tiết Lập hạ, trước giờ vào 

tiết Tiểu mãn) trên Hoàng đạo? thì ghi chép của “Vận Khí bí, điển” xác định là thời gian 

dịch bệnh lây truyền mạnh, gây hại lớn và thực tế khách quan luôn đúng và không thay đổi 

được (bất biến). 

4. NHẬN ĐỊNH 

4.1 “Vận- Khí bí điển” đã xác định chính xác năm, tháng, ngày và giờ các 

đại dịch từ đầu thế kỷ XXI đến nay (2000 - 2021). 

4.2 Dù chúng ta có muốn thay đổi điều đó, thì điều đó vẫn khách quan diễn ra và 

bất biến 

- Đại dịch vẫn xảy ra vào các năm Sửu (Khi hành tinh Mộc ở trong cung Sửu, 300- 

330 độ trên Hoàng đạo) và năm Mùi (Khi hành tinh Mộc ở trong cung Mùi, 120- 150 độ 

trên Hoàng đạo). 

-Dịch bệnh lan rộng và gây hại lớn, khi Mặt trời ở 00-  60 độ trên Hoàng đạo; trong cung 

Mão (00- 30 độ; từ Xuân phân) đến hết cung Thìn (30- 60 độ; hết Lập hạ - trước Tiểu mãn). 
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4.3 Các đại dịch trong chu kỳ 60 năm xảy ra với các loại virus khác nhau, 

hậu quả khác nhau, tùy thuộc vào Thiên Can (Chu kỳ đổi cực từ trường Mặt 

trời) của năm Sửu và năm Mùi  

Năm Quý Mùi-  2003, dịch Sars; năm Kỷ Sửu- 2009, dịch Cúm A; năm Ất Mùi- 

2015, Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông (MERS-CoV); năm Tân Sửu- 2021, 

bùng phát. 

4.4. Cơ sở khoa học của “Vận Khí bí điển” chính là Lịch Can Chi (nghĩ được 

tính toán riêng cho Thầy thuốc Đông y) không phải để đếm, đó là vị trí thật của Ngũ 

hành (5 hành tinh gần Mặt trời) theo Âm Dương (12 Địa chi theo cung Hoàng đạo và 

10 Thiên can là chu kỳ đổi cực của từ trường Mặt trời). 

4.5. Sự đúng đắn và bất biến của “Vận- Khí bí điển” 

Cần để thức tỉnh những người cho rằng: Phương pháp này lưu truyền đã lâu, khi hóa 

giữa trời, đất, người và mọi vật đã biến chuyển nhẹ đi rồi; nếu đem áp dụng chẩn đoán 

chứng bệnh thuộc Vận- Khí xưa kia vào chứng bệnh ngày nay cũng khó phù hợp; không 

thể dựa hẳn vào số Can Chi của năm, tháng để quyết định sự biến đổi thịnh suy hàng giờ, 

hàng phút vô cùng vô tận. 

Cuối cùng xin thỉnh ý từ Nội Kinh để kết thúc tham luận: “Từ xưa đã thông suốt với 

Trời vì đấy là gốc của sự sống; gốc của Âm Dương. Giữa Trời Đất, trong lục hợp; thì khí 

của 9 châu; 9 khiếu; 5 tạng; 12 khớp lớn, đều thông với Thiên Khí. Sự sống có Ngũ hành, 

có 3 Khí; nếu Tà khí phạm phải nhiều lần thì sẽ làm tổn thương đến người. Đó là cái gốc 

của tính mạng và tuổi thọ”. Hoàng Đế Nội kinh Tố Vấn; Thiên 3: Sinh khí thông Thiên 

luận). 

《素冏.生 M 通天^篇第三》：“夫自古通天者，星之本，本于隆陶。天地 之

冏，六合之内，其 M 九州、九霰、五 B、十二 ffi，皆通乎天 M。其生 五，其 a 三

，敷犯此者，即」邪 a 僵人。此 W 命之本也。”./. 
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Phụ lục 1 

DỰ PHÒNG BỆNH, NĂM QUÝ MÙI - 2003 

THEO “VẬN KHÍ BÍ ĐIỂN” CỦA HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG. 

“Vận Khí Bí điển” của Hải Thượng Lãn Ông đã nêu chính xác  

thời điểm dịch Sars”  

Năm Quý Mùi xin trích từ "Vận- Khí bí điển” ở sách Hải Thượng Y Tông tâm lĩnh 

của Hải Thượng Lãn Ông- Lê Hữu Trác, những điều thiết yếu về dự phòng bệnh - Thực 

chất là những tác động khách quan của tự nhiên đối với cơ thể; mà chúng ta cần nắm để sống 

thích nghi, phòng tránh bệnh tật và lựa chọn thuốc hoặc châm cứu phù hợp khi điều trị: 

"Sáu năm Quý, Hỏa Vận bất cập thì Thủy khí thừa thế vượng lại, hóa thành hàn; 

bệnh hàn bèn sinh ra; chữa nên: Bổ tâm trục hàn. Lại nói: Con người cảm phải thời khí ấy 

thì sinh trạng thái Hỏa bất cập, thể hiện âm tà thịnh; tâm khí tổn thương; gân ở lưng vai 

đau, mất mờ; ngực, bụng đau nặng; đau khắp sườn và eo lưng. Lại nói: Con người cảm phải 

thời ấy sinh bệnh ỉa lỏng; bụng đầy, không ăn được; bỗng nhiên co rút , tê liệt, chân không 

đứng được xuống đất. 

Quý Mùi - 2003 là Hàn khí mạnh, Dương suy; không đem lại sự tươi tốt gì. Gọi là 

Hậu thiên Thiếu Chủy (Hỏa khí bất cập).”10  

KHÍ ĐẦU : Từ 18g53, 20/01/2003 (Đại han) đến 08g00, 21-3-2003 (Xuân phân). Khách 

Khí ; Chủ Khí cùng QUYẾT ÂM (Phong - Mộc). 

Khi mùa rét hết, khí mùa xuân đến, phong khí lại về, mọi vật tốt tươi; Thấp (Thổ) tư 

thiên; phong - thấp kết hợp nhau, phong thắng thấp, sau khi mưa, phong thương Can, phong 

lại lan ra. Nhân dân bị các chứng chaỷ máu ra các khiếu (huyết dật); gân co cứng, khớp 

xương không thuận lợi,, mình nặng, liệt gân. 

KHÍ THỨ HAI : Từ 08g00, 21/3/2003 (Xuân phân) đến 18g12, 21/5/2003 (Tiểu mãn). 

Khách Khí ; Chủ Khí cùng THIẾU ÂM (Quân Hoả). 

Giữa mùa khí nóng, Thái âm tư thiên; thấp nhiệt kết hợp nhau; mùa mưa xuống, hỏa 

thịnh khí nóng; người bị bệnh ôn dịch nặng, xa gần đồng loạt như nhau. 

 
10 Lê Hữu Trác 
Hải Thượng Y tông tâm lĩnh. Quyển thứ 9. 

"Vận Khí bí điển” 

Người dịch: Lương y Nguyễn Duy Tấn. 

Hội Y học Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh. Tái bản năm 1984. Trang 238. 
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二之 M，大火正，物承化，，民乃和。其病氟房大行，递近咸若， 瀑蒸相薄，

雨乃畤降/ 

* Dịch Sars: lây lan từ Châu Á sang Bắc Mỹ - hơn 29 quốc gia - với 774 trường hợp 

tử vong trên 8.000 bệnh nhân; đúng trong thời gian này. 

KHÍ THỨ BA: Từ 18g12, 21/5/2003 (Tiểu mãn) đến 13g01, 23/7/2003 (Đại thử) 

Chủ Khí THIẾU DƯƠNG (Tướng Hoả) sinh Khách Khí THÁI ÂM (Thấp - Thổ). 

Thời lệnh của khí Tư thiên phân bố ra; Thấp khí giáng xuống, Địa khí bốc lên; mưa 

xuống, sau khi mưa có lạnh tiếp theo, vì khí Thái dương tại tuyền bắt đầu tác dụng. Cảm 

về hàn thấp, thì nhân dân bị bệnh hàn nặng, chân thũng, ngực bụng đầy. 

KHÍ THỨ TƯ : Từ 13g01, 23-7-2003 (Đại thử) đến 17g47, 23-9-2003 (Thu phân). 

Khách Khí THIẾU DƯƠNG (Tướng Hoả ) sinh Chủ Khí THÁI ÂM ( Thấp - Thổ) 

Thổ và Hỏa khí hợp lại, thấp nhiệt bốc lên, thiên khí ngăn cách. Khí Thái dương tại 

tuyền, gió lạnh theo đó mà phát ra hàng ngày; thấp nhiệt kết hợp nhau, cây cỏ có hơi nước 

đọng lại, do thấp gặp hỏa, không hóa được, chỉ có sương phân bố trong đêm, đã tạo thành 

thời lệnh mùa thu. Thấp, nhiệt cùng lan ra; nhân dân bị bệnh ở da thứa, huyết bỗng tràn ra 

(sốt xuất huyết), sốt rét, bụng trên đầy, nóng lắm thì sinh phù thũng. 

 + Lúc 9g51'14” giờ GMT, ngày 27 - 8 - 2003 Hoả tinh đến gần Trái Đất nhất, sau 

chu kỳ 59.618 năm. 

 + Ngày 15 - 9 - 2003, theo Bs Vương Hùng Việt - Giám đốc bệnh viện bệnh nhiệt 

đới Tp HCM - thì sốt xuất huyết ở người lớn tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ của năm 2002 

(600/198 ) . Trong lúc, đến nay phát đồ điều trị sốt xuất huyết người lớn ở Việt Nam, c 枝 ng 

như ở thế giới vẫn chưa có ! (Báo Tuổi trẻ 16/9/2003). 

KHÍ THỨ NĂM: Từ 17g47, 23/9/2003 (Thu phân) đến 0g43, 23/11/2003 (Tiểu 

tuyết). 

Khách Khí ; Chủ Khí cùng DƯƠNG MINH ( Táo - Kim ): 

Thời lệnh thê thảm, sương lạnh xuống, sương giá có sớm, cây rụng cỏ úa, khí lạnh 

làm cho người rùng rợn (nổi gai ốc). Bệnh gây ra ở da và thớ thịt. 

KHÍ CUỐI: Từ 0g43, 23-/1/2003 (Tiểu tuyết) đến 21/01/2004 (Đại hàn). 

Khách Khí ; Chủ Khí cùng THÁI DƯƠNG (Hàn - Thuỷ) 

Rét dữ, thấp khí nặng nề; sương đọng lại, Âm khí ngưng lại, nước đóng thành băng; không 
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có ánh sáng Mặt trời. Nhân dân bị bệnh cảm hàn, khớp xương ê ẩm, đau thắt lưng, xương cùng. 

+ Các quan chức y tế HongKong hôm thứ năm (20 - 11 - 2003) cảnh báo công chúng 

cảnh giác sau khi hàng trăm người bị một đợt bùng nổ virus viêm dạ dày .Cả Châu Á lại 

lao vào phòng chống Sars, khi Đài Loan phát hiện 01 bệnh nhân có xét nghiệm dương tính. 

Người bệnh phát bệnh sau khi tham dự Hội thảo ở Singapour . 

Tuy nhiên, căn cứ Vận Khí năm nay, cá nhân lại nghi sẽ không tái phát dịch 
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Phụ lục  2 

DỰ PHÒNG BỆNH, NĂM KỶ SỬU - 2009 

THEO “VẬN- KHÍ BÍ ĐIỂN” CỦA HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG. 

[“Vận Khí Bí điển” của Hải Thượng Lãn Ông đã nêu chính xác thời điểm dịch 

Cúm A H1N1 (Flu A H1N1) ” 

 

Năm Kỷ Sửu - 2009 xin trích từ “Vận — Khí bí điển” ở sách Hải Thượng Y Tông 

tâm lĩnh của Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác, những điều thiết yếu về dự phòng bệnh 

- Thực chất là những tác động khách quan của tự nhiên đối với cơ thể ; mà chúng ta 

cần nắm để sống thích nghi, phòng tránh bệnh tật và lựa chọn thuốc hoặc châm cứu 

phù hợp khi điều trị: 

“Kỷ Sửu, Ba Thổ hợp lại chủ về mưa. Năm nay gọi Thái nhất thiên phù vì vừa là 

Thiên phù, vừa là Tuế hội.”11 12 

Nội Kinh nói: “Hoàng Đế hỏi : Sang, hèn như thế nào? , 

Kỳ Bá thưa : Thiên phù là Chấp Pháp ; Tuế Hội là Hành Lệnh ; Thái Nhất Thiên 

Phù là Quý Nhân. 

Hoàng Đế hỏi: Trúng phải nhân tố gây bệnh vào năm đó thì thế nào? 

Kỳ Bá thưa: Trúng Chấp Pháp thì bệnh diễn biến nhanh và nguy ; trúng Hành Lệnh 

thì bệnh diễn biến chậm và kéo dài ; trúng Quý Nhân thì bệnh phát là nặng ngay và chết 

. ” - Tố Vấn , quyển 19 , thiên 68 : Lục vi chỉ đại luận. 

帝曰：其鬟履何如？岐伯曰：天符舄 a法，a位(畲)舄行令，太一 天符舄 M 人 

帝曰：邪之中也奈何？岐伯曰：中 a 法者，其病速而危；中行令 者：其病徐而持；

中»人者，其病暴而死。 

KHÍ ĐẦU : Từ 05g40, 20/01/2009 (Đại hàn) đến 18g44, 20/3/2009 (Xuân phân). 

Khách Khí ; Chủ Khí cùng QUYẾT ÂM (Phong - Mộc). 

Khi mùa rét hết, khí mùa xuân đến, phong khí lại về, mọi vật tốt tươi; Thấp (Thổ) tư 

thiên; phong - thấp kết hợp nhau, phong thắng thấp, sau khi mưa, phong thương Can, phong 

lại lan ra. Nhân dân bị các chứng chaỷ máu ra các khiếu (huyết dật); gân co cứng, khớp 

 
11 Vận, Khí và Khí tư thiên đều thuốc Thổ; nên gọi 3 Thổ hợp lại; năm này vừa là năm Thiên phù , vừa là năm 

Tuế hội; nên gọi là Thái ất (nhất) thiên phù. 
12 Lê Hữu Trác, Hải Thượng Y tông tâm lĩnh. Tập II. 

Hội Y học Dân Jộc Thành phố Hồ Chí Minh. Tái bản năm 1984. 

“ Vận Khí bí điển”. Trang 238. 
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xương không thuận lợi,, mình nặng, liệt gân. 

KHÍ THỨ HAI : Từ 18g44, 20/3/2009 (Xuân phân) đến 04g51, 21/5/2009 (Tiểu 

mãn). Khách Khí ; Chủ Khí cùng THIẾU ÂM (Quân Hoả). 

Giữa mùa khí nóng, Thái âm tư thiên; thấp nhiệt kết hợp nhhau; mùa mưa xuống, 

hỏa thịnh khí nóng; người bị bệnh ôn dịch nặng, xa gần đồng loạt như nhau. 

Thế giới báo động cúm lợn- Swine influenza, nhiều nước lo ngại: Cúm lợn khởi 

phát ở Mexico từ ngày 13/4/2009: Đã có ít nhất 81 người tại Mexico , chết với các triệu 

chứng liên quan tới cúm heo - qua xét nghiệm có 20 trường hợp đã xác đjnh tử vong do 

cúm heo , trong tẩng số 1.324 người nhập viện". 

Báo Tuổi trẻ - Dẫn nguồn tin từ BBC — số 117( 4874) Thứ hai 27/4/2009 Chú ý 

lần này dịch từ Bắc Mỹ lan ra thể giới (Ngược hướng vớ năm Mùi). 

Toàn cầu đứng trước tình trạng khẩn cấp, WHO họp bàn nâng mức báo động 

dịch bệnh: Các chuyên gia quốc tế của WHO đang nhóm họp để xác định khả năng nâng 

mức báo động dịch bệnh từ cấp độ 3 lên cấp độ 4 hoặc thậm chí là cấp độ 5.  “Cấp độ 4 

có nghĩa cơ bản là chúng tôi tin rằng virus đã cho thấy khả năng lây nhiễm từ người sang 

người và có thể gây ra những ổ dịch lớn . Từ cấp độ 3 sang cấp 4 là sự thay đổi lớn. Cấp 

5 có nghĩa là virus được phát hiện tại ít nhất hai nước trên châu lục, dấu hiệu đại dịch đến 

gần. Cấp 6, cấp cuối cùng là đại dịch toàn cầu” Theo chuyên gia WHO Keiji Fukuda. 

Quả thật dịch cúm lợn tiếp tục có những diễn biến cực kỳ đáng lo ngại. Hãng tin AP 

cho biết đêm 26/4/2009, Bộ Y tế Mexico thông báo sồ người chết đo virus cúm lợn H1N1 

có thể đã lên đến 149 người và số người nghi ngờ nhiễm bệnh tăng lên 1614 người. Báo 

Tuổi trẻ, Thứ ba 28/4/2009. 

Phó Tổng giám đốc WHO - Keiji Fukuda: “Virus cúm heo đã lây lan tới mức 

không thể ngăn chặn”  

WHO đã nâng mức báo động dịch cúm lợn lên cấp độ 4 vào hôm 27/4/2009. Hãng 

tin BBC hôm qua đã dẫn lời Phó tổng giám đốc WHO. Cũng nguồn tin từ BBC ở Mexico 

đã có 152 người chết và hiện 1700 người nước này bị nghi nhiễm. 

Tính đến hôm qua (28/4 ) trên toàn thế giới đã xác định có 236 người nhiễm cúm lợn. Trong 

đó: Mexico 172; Mỹ 50; Canada 6; New Zealand 3; Anh 2; Tây Ban Nha 2 ; Israel 1. 

Một loạt các nước Brazil, Argentina , Korea , Thailand, Russia và 9 nước thuộc EU 
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…đã báo cáo có các trường hợp nghi nhiễm. Theo thống kê chưa đầy đủ thì số ca nghi 

nhiễm trên toàn thế giới đã lên tới trên 2.460 người. Xét về địa lý thì chỉ có Châu Phi là 

chưa có báo cáo về nghi nhiễm hoặc nhiễm dịch. Báo Thanh niên số 119 (4876) Thứ tư 

29/4/2009 

WHO: Mức cảnh báo toàn cầu về bệnh Cúm lợn được nâng từ giai đoạn 4 lên 

giai đoạn 5 - đại dịch chính thức: Ngày 30/4/2009, Tổ chức y tế thế giới WHO đã nâng 

mức báo động cúm lợn từ cấp độ 4 lên cấp độ 5, và thống nhất gọi tên Flu A H1N1 (Cúm 

A H1N1) thay vì Swine influenza. 

Cúm A H1N1 đã lan tới 64 nước, vùng lãnh thổ: Theo WHO, hiện có ít nhất 17.564 

người tại 64 nước , vùng lãnh thổ nhiễm virus cúm A H1N1. Trong đó Mexico đã có 5.029 ca, 

với 97 người chết. USA 8.975 ca với 15 chết. Canada 1.336 với 2 chết. Costa Rica 37 ca với 1 

chết ... 

KHÍ THỨ BA ; Từ 04g51, 21/5/2009 (Tiểu mãn) đến 23g36, 22/7/2009 (Đại thử)  

Chủ Khí THIẾU DƯƠNG (Tướng Hoả) sinh Khách Khí THÁI ÂM (Thấp – Thổ). 

Thời lệnh của khí Tư thiên phân bố ra; Thấp khí giáng xuống, Địa khí bốc lên; mưa xuống, 

sau khi mưa có lạnh tiếp theo, vì khí Thái dương tại tuyền bắt đầu tác dụng. Cảm về hàn 

thấp, thì nhân dân bị bệnh hàn nặng, chân thũng, ngực bụng đầy. 

Cúm A H1N1 trở thành đại dịch toàn cầu: Theo hãng tin BBC. Tổ chức y tế thế giới 

(WHO ) ngày 11/06/2009 myên bố cúm A H1N1 đã trở thành đại dịch A H1N1(Pandemic A 

H1N1) toàn cầu; và đã nâng mức báo động từ cấp độ năm (5) lên cấp độ sáu (6)- mức cao 

nhất. 

KHÍ THỨ TƯ : Từ 23g36, 22-7-2009 (Đại thử) đến 04g19, 23-9-2009 (Thu phân). 

Khách Khí THIẾU DƯƠNG (Tướng Hoả) sinh Chủ Khí THÁI ÂM (Thấp - Thổ) 

Thổ và Hỏa khí hợp lại, thấp nhiệt bốc lên, thiên khí ngăn cách. Khí Thái dương tại 

tuyền, gió lạnh theo đó mà phát ra hàng ngày; thấp nhiệt kết hợp nhau, cây cỏ có hơi nước 

đọng lại, do thấp gặp hỏa, không hóa được, chỉ có sương phân bố trong đêm, đã tạo thành 

thời lệnh mùa thu. Thấp, nhiệt cùng lan ra; nhân dân bị bệnh ở da thứa, huyết bỗng tràn ra 

(sốt xuất huyết), sốt rét, bụng trên đầy, nóng lắm thì sinh phù thũng. 

Việt Nam có 3 ca nhiễm Cúm A H1N1 đến từ Mỹ (Báo Tuổi trẻ, Thứ ba 2/6/2009 

Đại dịch A H1N1 tại Việt Nam: Tính đến thời điểm 03/7/2009 , Việt Nam đã có 181 
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trường hợp dương tính (Miền Nam: 157; miền Trung: 9, miền Bắc: 15), (Báo Thanh niên 

số 184 (4941) Thứ sáu 03/7/2009). 

Tổng Giám Đốc WHO Margaret Chan: Hôm qua ( 03/7/2009 ) thừa nhđn đại dịch 

A H1N1 hiện đã lan tràn trên thế giới với tốc độ không gì cản nổi (Báo Thanh niên số 

185 ( 4942 ) Thứ bảy 04/7/2009) 

Đại dịch A H1N1: Ngày 7.7, Cục Y tế dự phòng và môi trường (Bộ Y tế ) thông báo: 

Trong ngày, VN đã ghi nhận thêm 13 trường hợp dương tính vớ cúm A H1N1 (miền Nam 

11 ca, miền Trung 2 ca ). Sau gần 40 ngày kể từ trường hợp đầu tiên được phát hiện , Việt 

Nam đã ghi nhận 248 trường hợp dương tính, không có tử vong, 152 ca đã ra viện . Hệ 

thống giám sát cúm quốc gia tại 15 điểm trên toàn quốc và tại các cơ sở khám chữa bệnh 

chưa phát hiện lây truyền cúm A H1N1 trong cộng đầng. Tuy nhiên, Cục khuyến cáo: Trong 

thời gian tới, học sinh- sinh viên từ các địa phương tập trung về học dễ làm vi-rút lây lan 

và bùng phát thành dịch tại các trường học. 

Theo thông báo của Tổ chức Y tế thế giới, đến ngày 7/7 đã có 94.512 trường hợp 

dương tính với cúm A H1N1 tại 135 quốc gia và vùng lãnh thổ , trong đó có 429 trường 

hợp tử vong. Tại khu vực Đông Nam Á, Philippines đã ghi nhận 1.709 trường hợp mắ cúm 

A H1N1 (1 ca tử vong) , Singapore 1.055, Thái Lan 2.428 (9 ca tử vong), Brunei 1 ca tử 

vong (Tổng hợp của nhóm phóng viên Báo Thanh niên Online, ngày 08/07/2009 1:27) 

KHÍ THỨ NĂM: TỪ 04g19, 23-9-2009 (Thu phân) đến 11g23, 22-11-2009 (Tiểu 

tuyết). Khách Khí ; Chủ Khí cùng DƯƠNG MINH ( Táo - Kim ). 

 Thời lạnh thê thảm, sương lạnh xuống, sương giá có sớm, cây rụng cỏ úa,  khí 

lạnh làm cho người rùng rợn (nổi gai ốc). Bệnh gây ra ở da và thớ thịt. 

KHÍ CUỐI: Từ 11g23, 22-11-2009 (Tiểu tuyết) đến 20/01/2010 (Đại hàn). 

Khách Khí ; Chủ Khí cùng THÁI DƯƠNG (Hàn - Thuỷ) 

Rét dữ, thấp khí nặng nề; sương đọng lại, Âm khí ngưng lại, nước đóng thành 

băng; không có ánh sáng Mặt trời. Nhân dân bị bệnh cảm hàn, khớp xương ê ẩm, đau thắt 

lưng, xương cùng. 
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Phụ lục 3 

DỰ PHÒNG BỆNH NĂM ẤT MÙI- 2015  
THEO “VẬN KHÍ BÍ ĐIỂN” CỦA HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG 

[“Vận Khí Bí điển” của Hải Thượng Lãn Ông đã nêu chính xác thời điểm 
Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông (MERS-CoV) ” ] 

 

Năm Ất Mùi - 2015 xin trích từ “Vận - Khí bí điển” ở sách , Hải Thượng Y Tông 

tâm lĩnh của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, những điều thiết yếu về dự phòng bệnh. 

Thực chất là những tác động khách quan của tự nhiên đối với cơ thể; mà chúng ta cần nắm để 

sống thích nghi, phòng tránh bệnh tật và lựa chọn thuốc hoặc châm cứu phù hợp khi điều trị: 

“Sáu năm Ất. Kim Vận bất cập, thì Hỏa kh thừa thế vượng lại, hóa thành nhiệt, 

bệnh nhiệt mới lan ra. Chữa nên thanh Phế giáng Hỏa. Lại nói: Con người cảm phải thời 

khí ấy; Kim bị Hỏa tà thì sổ mũi, nhảy mũi, ỉa ra máu. Lại nói: Bệnh Âm quyết cách Dương, 

Dương đi ngược lên làm thành chứng Hỏa không có gốc: đầu, não, miệng lưỡi đều bị bệnh; 

nặng thì đau vùng tim. 

KHÍ ĐẦU : Từ 16g4 成 20-01-2015 (Đại hàn) đến 05g45, 21-3-2015 (Xuân phân). 

Khách Khí ; Chủ Khí cùng QUYẾT ÂM (Phong - Mộc). 

Khi mùa rét hết, khí mùa xuân đến, phong khí lại về, mọi vật tốt tươi; Thấp (Thổ) tư 

thiên; phong - thấp kết hợp nhau, phong thắng thấp, sau khi mưa, phong thương Can, phong 

lại lan ra. Nhân dân bị các chứng chaỷ máu ra các khiếu (huyết dật); gân co cứng, khớp 

xương không thuận lợi,, mình nặng, liệt gân. 

KHÍ THỨ HAI: Từ 05g45, 21-3-2015 (Xuân phân) đến 15g45, 21-5-2015 (Tiểu mãn). 

Khách Khí ; Chủ Khí cùng THIẾU ÂM (Quân Hoả). 

Giữa mùa khí nóng, Thái âm tư thiên; thấp nhiệt kết hợp nhau; mùa mưa xuống, hỏa 

thịnh khí nóng; người bị bệnh ôn dịch nặng, xa gần đồng loạt như nhau. 

二之 M，大火正，，物承化；民力和。其病 i Ể大行，逮近咸若， 瀑蒸相薄：雨乃畤降 

+ Tính đến đầu tháng 6/2015 - Ất Mùi, Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trnng 

Đông (MERS-CoV) đã xuất hiện ở 26 quốc gia trên thế giới với 1.154 trường hợp nhi3m 

và 434 người tử vong. 

+ Reuters đưa tin, thống kê đến ngày 17-5-2015, đã có 423 người chết trong tẩng 

số 6.179 ca nhiễm bệnh vì dịch viêm màng não bùng phát tại Niger. 

KHÍ THỨ BA:  Từ 15g45, 21/5/2015 (Tiểu mãn) đến 10g30, 23/7/2015 (Đại thử) Chủ Khí 



231  

THIẾU DƯƠNG (Tướng Hoả) sinh Khách Khí THÁI ÂM (Thấp - Thổ). 

Thời lệnh của khí Tư thiên phân bố ra; Thấp khí giáng xuống, Địa khí bốc lên; mưa 

xuống, sau khi mưa có lạnh tiếp theo, vì khí Thái dương tại tuyền bắt đầu tác dụng. Cảm 

về hàn thấp, thì nhân dân bị bệnh hàn nặng, chân thũng, ngực bụng đầy. 

KHÍ THỨ TƯ: Từ 10g30, 23/7/2015 (Đại thử) đến 15g20, 23/9/2015 (Thu phân). Khách 

Khí THIẾU DƯƠNG (Tướng Hoả) sinh Chủ Khí THÁI ÂM (Thấp - Thổ)  

Thổ và Hỏa khí hợp lại, thấp nhiệt bốc lên, thiên khí ngăn cách. Khí Thái dương tại 

tuyền, gió lạnh theo đó mà phát ra hàng ngày; thấp nhiệt kết hợp nhau, cây cỏ có hơi nước 

đọng lại, do thấp gặp hỏa, không hóa được, chỉ có sương phân bố trong đêm, đã tạo thành 

thời lệnh mùa thu. Thấp, nhiệt cùng lan ra; nhân dân bị bệnh ở da thứa, huyết bỗng tràn ra 

(sốt xuất huyết), sốt rét, bụng trên đầy, nóng lắm thì sinh phù thũng. 

KHÍ THỨ NĂM : Từ 15g20, 23/9/2015 (Thu phân) đến 23g25, 22/11/2015 (Tiểu 

tuyết). Khách Khí ; Chủ Khí cùng DƯƠNG MINH ( Táo - Kim ). 

Thời lệnh thê thảm, sương lạnh xuống, sương giá có sớm, cây rụng cỏ úa, khí lạnh 

làm cho người rùng rợn (nổi gai ốc). Bệnh gây ra ở da và thớ thịt. 

KHÍ CUỐI: Từ 23g25, 22-11-2015 (Tiểu tuyết) đến 20-01-2016 (Đại hàn). 

Khách Khí ; Chủ Khí cùng THÁI DƯƠNG (Hàn - Thuỷ) 

Rét dữ, thấp khí nặng nề; sương đọng lại, Âm khí ngưng lại, nước đóng thành băng; 

không có ánh sáng Mặt trời. Nhân dân bị bệnh cảm hàn, khớp xương ê ẩm, đau thắt lưng, 

xương cùng. 
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Phụ lục 4 

DỰ PHÒNG BỆNH, NĂM TÂN SỬU- 2021 

THEO “VẬN KHÍ BÍ ĐIỂN” CỦA HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG 

[“Vận Khí Bí điển” của Hải Thượng Lãn Ông đã nêu chính xác 

 thời điểm bùng phát Sars-Covi 2 ở Việt Nam” 

Năm Tân Sửu- 2021 xin trích từ "Vận- Khí bí điển” ở sách Hải, Thượng Y Tông tâm 

lĩnh của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, những điều thiết yếu về dự phòng bệnh. Thực 

chất là những tác động khách quan của tự nhiên đối với cơ thể; mà chúng ta cần nắm để sống 

thích nghi, phòng tránh bệnh tật và lựa chọn thuốc hoặc châm cứu phù hợp khi điều trị: 

“Sáu năm Tân, Thủy Vận bất cập thì Thổ khí vượng lại hóa thành thấp; bệnh thấp 

lan ra; chữa nên bổ thận trừ thấp. Lại nói: Con người cảm phải thời khí ấy, phần nhiều là 

bệnh ở hạ bộ, sắc mặt hay biến đổi, gân xương co rút, thịt máy giật, mắt trông không rõ 

ràng, chứng phong chẩn13 14 phát ra ngoài; đau bụng, đau vùng tim. 

Thủy bất cập thì thổ thừa thế lấn áp, thấp lan tràn, thủy suy với hỏa đồng hóacho nên 

gọi “Hỏa khí dụng sự”, hóa nhanh chóng, nắng mưa luôn; giống lúa đen không thành hạt. 

Người phần nhiều hay bệnh ở hạ bộ. Thổ mạnh quá thì Mộc phục thù, gió to đột nhiên phát 

ra, cỏ lướt, cây đổ, sinh trưởng trái mùa, mọi vật không tươi sáng, giống lúa vàng cũng mất 

mùa. 

KHÍ ĐẦU: Từ 03g40, 20/01/2021 (Đại hàn) đến 16g37, 20/3/2021 (Xuân phân). 

Khách Khí ; Chủ Khí cùng QUYẾT ÂM (Phong - Mộc). 

Khi mùa rét hết, khí mùa xuân đến, phong khí lại về, mọi vật tốt tươi; Thấp (Thổ) tư 

thiên; phong - thấp kết hợp nhau, phong thắng thấp, sau khi mưa, phong thương Can, phong 

lại lan ra. Nhân dân bị các chứng chaỷ máu ra các khiếu (huyết dật); gân co cứng, khớp 

xương không thuận lợi,, mình nặng, liệt gân. 

KHÍ THỨ HAI: Từ 16g37, 20/3/2021 (Xuân phân) đến 02g37, 21/5/2021 (Tiểu mãn). 

Khách Khí ; Chủ Khí cùng THIẾU ÂM (Quân Hoả). 

Giữa mùa khí nóng, Thái âm tư thiên; thấp nhiệt kết hợp nhhau; mùa mưa xuống, 

hỏa thịnh khí nóng; người bị bệnh ôn dịch nặng, xa gần đồng loạt như nhau. 

 
13 Lê Hữu Trác Hải Thượng y tông tâm lĩnh quyển thứ 9, “Vận khí bí điển” Người dịch: Lương y Nguyên Duy 

Tấn, Hội Y học dân tộc thành phố Hồ Chí Minh. Tái bản năm 1984. 
14 Chú thích của người dịch Lương y Nguyễn Duy Tấn. Phong chẩn: Nổi mày đay. 
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二之 M，大火正「物承化，，民•乃和。其病枷商大行，递近咸若， 

岑蒸相薄，雨乃畤降。” 

Từ ngày 27/4/2021 dịch Sars- Covi 2 toàn thế giới, bùng phát ở Việt Nam KHÍ 

THỨ BA: Từ 02g37, 21-5-2021 (Tiểu mãn) đến 21g26, 22/7/2021 (Đại thử) Chủ Khí 

THIẾU DƯƠNG (Tướng Hoả) sinh Khách Kí THÁI ÂM (Thấp – Thổ). 

Thời lệnh của khí Tư thiên phân bố ra; Thấp khí giáng xuống, Địa khí bốc lên; mưa 

xuống, sau khi mưa có lạnh tiếp theo, vì khí Thái dương tại tuyền bắt đầu tác dụng. Cảm 

về hàn thấp, thì nhân dân bị bệnh hàn nặng, chân thũng, ngực bụng đầy. 

KHÍ THỨ TƯ: Từ 21g26, 22/7/2021 (Đại thử) đến 02g21, 23/9/2021 (Thu phân). 

Khách Khí THIẾU DƯƠNG (Tướng Hoả) sinh Chủ Khí THÁI ÂM (Thấp - Thổ)

 Thổ và Hỏa khí hợp lại, thấp nhiệt bốc lên, thiên khí ngăn cách. Khí Thái dương tại 

tuyền, gió lạnh theo đó mà phát ra hàng ngày; thấp nhiệt kết hợp nhau, cây cỏ có hơi nước 

đọng lại, do thấp gặp hỏa, không hóa được, chỉ có sương phân bố trong đêm, đã tạo thành 

thời lệnh mùa thu. Thấp, nhiệt cùng lan ra; nhân dân bị bệnh ở da thứa, huyết bỗng tràn ra 

(sốt xuất huyết), sốt rét, bụng trên đầy, nóng lắm thì sinh phù thũng. 

KHÍ THỨ NĂM: Từ 02g21 23/9/2021(Thu phân) đến 09g33, 22/11/2021 (Tiểu tuyết). 

Khách Khí ; Chủ Khí cùng DƯƠNG MINH ( Táo - Kim ). 

Thời lệnh thê thảm, sương lạnh xuống, sương giá có sớm, cây rụng cỏ úa, khí lạnh 

làm cho người rùng rợn (nổi gai ốc). Bệnh gây ra ở da và thớ thịt. 

KHÍ CUỐI: Từ 09g33, 22/11/2021 (Tiểu tuyết) đến 20/01/2022 (Đại hàn). 

Khách Khí ; Chủ Khí cùng THÁI DƯƠNG (Hàn - Thuỷ) 

Rét dữ, thấp khí nặng nề; sương đọng lại, Âm khí ngưng lại, nước đóng thành băng; 

không có ánh sáng Mặt trời. Nhân dân bị bệnh cảm hàn, khớp xương ê ẩm, đau thắt lưng, 

xương cùng. 
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TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC VỀ NHÂN SINH 

VÀ SỰ VẬN DỤNG VÀO Y HỌC CỦA HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG LÊ HỮU TRÁC 

TS. Trần Xuân Nguyên 

(Trưởng Ban chuyên môn - Hội Đông y Việt Nam) 

Lê Hữu Trác, hiệu Hải Thượng Lãn Ông (1724-1791), là một đại danh y Việt Nam 

thế kỷ XVIII. Cuộc đời và sự nghiệp của Hải Thượng Lãn Ông có vai trò và vị trí to lớn 

trong sự phát triển của Đông y Việt Nam. Di sản tư tưởng mà Hải Thượng Lãn Ông để lại 

cho chúng ta ngày nay, đó là toàn bộ công trình tác phẩm y học đồ sộ của ông - Bộ “Hải 

Thượng Y tông tâm lĩnh”, gồm 28 tập, 66 quyển. Ngoài các giá trị về y học, bộ tác phẩm 

này còn chứa đựng các giá trị tư tưởng triết học về nhân sinh sâu sắc. 

1. Hoàn cảnh lịch sử, con người và tác phẩm 

 1.1. Hoàn cảnh lịch sử 

Hải Thượng Lãn Ông sinh ra trong một giai đoạn lịch sử khá đặc biệt. Đó là thời kỳ 

mà lịch sử Việt Nam trải qua nhiều biến động về kinh tế, chính trị và xã hội hết sức sâu sắc; 

đồng thời, chính sự biến động ấy cũng có ảnh hưởng không nhỏ tới các biến cố trong cuộc 

đời và sự nghiệp của Hải Thượng Lãn Ông. Có thể rút ra một số đặc điểm chủ yếu sau: 

- Thứ nhất, đây là thời kỳ lịch sử mà xã hội phong kiến Việt Nam (nhất là vùng Đàng 

Ngoài) bước vào giai đoạn khủng hoảng trầm trọng trên tất cả các phương diện: Kinh tế, 

chính trị và đời sống tinh thần xã hội; 

- Thứ hai, là thời kỳ nổ ra các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh nông dân (riêng ở vùng 

Đàng Ngoài thì phần lớn các cuộc chiến tranh và khởi nghĩa này lại xảy ra trực tiếp hoặc 

có liên quan tới vùng địa bàn Thanh - Nghệ, nơi mà phần lớn cuộc đời và sự nghiệp y học 

của Hải Thượng Lãn Ông cũng diễn ra ở đây); 

- Thứ ba, hoàn cảnh xã hội đương thời đã làm cho tầng lớp sĩ phu tri thức bị phân 

hóa thành nhiều khuynh hướng khác nhau, trong đó những cống hiến về mặt tư tưởng cũng 

như sự nghiệp y học mà Hải Thượng Lãn Ông đã lựa chọn cũng là thể hiện một trong các 

khuynh hướng đó; 

- Thứ tư, về phương diện phát triển tư tưởng triết học, do tính chất biến loạn của xã 

hội đương thời, đã làm cho số phận con người càng trở nên mong manh trước các quan hệ 

của xã hội, điều đó cũng có ảnh hưởng sâu sắc tới sự phản ánh trong các nội dung tư tưởng 

triết học về con người của Hải Thượng Lãn Ông. 

Như vậy, từ các đặc điểm kể trên, có thể thấy tư tưởng triết học về nhân sinh của 
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Hải Thượng Lãn Ông là một kết quả tất yếu và những tư tưởng của ông về con người cũng 

chính là phản ánh các điều kiện kinh tế, xã hội có tính khách quan từ chính thời đại này. 

 1.2. Con người và tác phẩm 

Hải Thượng Lãn Ông sinh ra và lớn lên trong bối cảnh xã hội phong kiến Việt Nam 

thế kỷ XVIII đang rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng, và điều đó có ảnh hưởng ít nhiều 

tới cuộc đời, sự nghiệp và đặc biệt là sự hình thành và phát triển trong tư tưởng của ông. 

Có thể khái quát quá trình hình thành và phát triển các tư tưởng của ông qua các giai đoạn 

chủ yếu sau: 

- Giai đoạn thứ nhất, từ thời thơ ấu cho đến năm ông 20 tuổi (1739). Đây là giai 

đoạn ông sống phụ thuộc vào gia đình, ấp ủ nhiều chí lớn, hy vọng sau này sẽ tiếp nối được 

sự nghiệp vẻ vang vốn có của dòng họ; 

- Giai đoạn thứ hai, từ năm 1739-1746 (giai đoạn ông tham gia quân đội nhà Lê - 

Trịnh), cũng là lúc ông nảy sinh tư tưởng chán ghét chế độ đương thời, hoài nghi các giá trị 

lý tưởng truyền thống mà ông đang theo đuổi; 

- Giai đoạn thứ ba, từ 1746-1760, ông ra khỏi quân đội nhà Trịnh, xây dựng cho 

mình lý tưởng mới: Thực hiện nghề y, trị bệnh cứu người, gắn các hoạt động của cuộc đời 

mình cho quyền lợi của nhân dân; 

- Giai đoạn thứ tư, từ 1760 đến những năm cuối đời. Đây là thời kỳ ông củng cố và 

truyền bá lý tưởng của mình, đúc rút kinh nghiệm từ nghề y, viết sách, dạy học. 

Tác phẩm duy nhất mà Lê Hữu Trác để lại cho chúng ta ngày nay là bộ “Hải Thượng 

Y tông tâm lĩnh”. Đây là tác phẩm được ông viết từ những năm 1760 cho tới những năm cuối 

đời, gồm 28 tập, 66 quyển. Có thể nói, bộ “Hải Thượng Y tông tâm lĩnh” là một bộ sách lớn, 

đánh dấu bước phát triển mới trong sự phát triển của lịch sử Đông y Việt Nam. Nó không chỉ 

là bộ “Bách khoa toàn thư” của nền y học đương thời, mà còn chứa đựng nhiều tư tưởng của 

các khoa học khác, trong đó nổi bật là tư tưởng triết học về nhân sinh của ông. 

Tóm lại: Cuộc đời và sự nghiệp của Hải Thượng Lãn Ông diễn ra trong bối cảnh xã 

hội phong kiến Việt Nam cuối thời kỳ Hậu Lê đã trở nên suy tàn và ngày càng mục nát, 

nhân dân đói khổ lầm than, chiến tranh loạn lạc lại càng làm cho số phận của con người, 

nhất là người nghèo vốn là nạn nhân của sự áp bức và bất công, thì giờ đây, sự áp bức và bất 

công đó càng làm cho cuộc sống của họ trở nên bi đát hơn bao giờ hết. 

Chính trong bối cảnh đó, việc đi tìm nguyên nhân để lý giải đời sống xã hội cũng 
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như việc xem xét lại vai trò của con người có tác động như thế nào đối với các yếu tố an 

nguy, thịnh suy của xã hội đã trở thành một khuynh hướng phổ biến và tất yếu đối với các 

nhà tư tưởng đương thời. Điều đó giải thích tại sao Hải Thượng Lãn Ông vốn xuất thân từ 

tầng lớp trên của xã hội Việt Nam đương thời, song ông lại theo đuổi nghề y để trị bệnh 

cứu người, và nó cũng giải thích tại sao tuy ông chỉ là một nhà y, nhưng thông qua các tác 

phẩm y học của mình, chúng ta lại thấy ông bàn nhiều về con người với những nội dung tư 

tưởng hết sức sâu sắc. Nhiều giá trị trong các nội dung tư tưởng triết học đó cho đến ngày 

nay vẫn còn là những vấn đề mang tính thời đại, tính thời sự cấp bách. 

2. Những tư tưởng về nhân sinh và sự vận dụng vào y học 

2.1. Đạo làm người của Lê Hữu Trác 

Xã hội Việt Nam thế kỷ XVIII là xã hội phong kiến khủng hoảng toàn diện về: Chính 

trị, kinh tế, tư tưởng. Đa số trong xã hội ấy, người ta hoài nghi, mất niềm tin và chống lại 

nó. Còn xã hội phong kiến thì bị phân hóa sâu sắc, nhiều người rút lui ở ẩn, nhiều sĩ phu 

lập nghiệp bằng khoa cử, nhiều người lập nghiệp bằng binh nghiệp, một bộ phận theo khởi 

nghĩa chống lại giai cấp thống trị. Thực trạng xã hội như vậy đã tác động mạnh đến Lê Hữu 

Trác, ông chán chường công danh, bản thân vốn có lòng nhân đạo sâu sắc, lại được sống 

gần gũi với người dân lao động nên ông tìm đến một đạo lý mới để có cơ sở sống và hành 

động, đó là Y đạo. 

Nội dung Y đạo là chữa bệnh cứu người; nhưng ông không chỉ dừng lại ở chỗ xem 

xét con người với tư cách là đối tượng chữa bệnh, mà ông đã mở rộng ra tới sự quan hệ 

giữa người với người. Hơn nữa, xuất phát từ quan điểm con người là một bộ phận của tự 

nhiên, muốn phác ra một xã hội dẫu chưa hoàn chỉnh, theo quy luật tự nhiên. Nhìn vào xã 

hội đương thời, Lê Hữu Trác cho rằng người ta đã bỏ hết đạo tự nhiên đó, dẫn đến sự phân 

cực giàu nghèo các tệ nạn xã hội. Nguyên nhân của thực trạng xã hội ấy theo Lê Hữu Trác 

là do con người chạy theo “Lợi dục”, là đầy lòng tham. Vì vậy con người phải quay về sống 

với đạo tự nhiên, phải thực hành “Vô vi”, phải đạt tới “Thanh tâm”, “Cõi chí nhàn” - Đó là 

đạo dưỡng sinh, là đạo trường cửu của con người. Bằng cách sống hợp với tự nhiên, Lê 

Hữu Trác mơ tưởng con người sẽ đạt tới một xã hội có cuộc sống tươi vui, sống lâu mạnh 

khỏe. Dù còn là ảo tưởng của con người có lòng nhân ái với dân trong điều kiện xã hội Việt 

Nam thế kỷ XVIII, nhưng phần nào nó phản ánh được đòi hỏi của quần chúng muốn cải 

biến xã hội. Đó là mặt tích cực trong chủ nghĩa nhân đạo của Lê Hữu Trác. 
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2.2. Tư tưởng nhân đạo trong đạo đức y học của Lê Hữu Trác 

Ý thức giúp đời bằng nghề y, Lê Hữu Trác còn thấy phải phấn đấu để tất cả vì người 

bệnh. Lòng nhân đạo ấy của ông được thể hiện trong nghề nghiệp của người thầy thuốc. 

Ông coi nghĩa vụ của người thầy thuốc là “chữa bệnh cứu người”. Nguyên tắc của nghĩa vụ 

ấy là quan tâm đến người nghèo hèn. Ông lấy Y đạo “vì nghĩa” đối lập lại “vì vàng” của 

những thầy thuốc đương thời đang bị đồng tiền chi phối. Vì vậy “cái vinh” của Lê Hữu 

Trác là “cứu sống mạng người”, đối lập với cái vinh “giữ đạo vua tôi” làm lý tưởng. Cơ sở 

để thực hiện nghĩa vụ “trị bệnh cứu người” của người làm cái đạo “nhân thuật” là lòng 

nhân. Chỉ trên cơ sở có tình thương và quan tâm con người thực sự thì mới thực hiện được 

nghĩa vụ vì người dân nghèo. Vì vậy, ông coi “Nhân” là điều kiện tiên quyết để vào nghề 

y. Phương hướng cụ thể rèn luyện đức nhân là luôn chống lại 8 tội: Lười, keo, tham, dối, 

dốt, ác, hẹp hòi, thất đức; đồng thời phấn đấu để đạt 8 đức: Nhân, minh, đức, trí, lượng, 

thành, khiêm, cần. 

Trong quan hệ với bạn đồng nghiệp, người thầy thuốc phải khiêm tốn, hòa nhã, biết 

kính trọng người lớn tuổi, biết đoàn kết với bạn đồng nghiệp vì tính mạng bệnh nhân. 

Khi xây dựng nội dung đạo đức Y học, Lê Hữu Trác đã dựa vào quan điểm triết học 

về nhân sinh của Nho giáo thể hiện qua các khái niệm “Đạo”, “Đức”, “Nhân”, “Nghĩa”, 

“Chí”, “Tâm” làm tâm điểm xuất phát. Đồng thời, ông cũng đưa vào tư tưởng triết học của 

Lão Tử để bàn đến “Thanh tâm”, “Chí nhân” của con người. 

Sự sáng tạo của Lê Hữu Trác chính là trên cơ sở chủ nghĩa nhân đạo và quan hệ đạo 

đức truyền thống của dân tộc Việt Nam mà đem đến cho các khái niệm ấy một nội dung 

mới, nhất là khái niệm “Nhân”. Các khái niệm Lê Hữu Trác dùng đã mang tính chất nhân 

dân, tính chất nhân đạo đối lập với tính chất chuyên chế, phản nhân đạo của giai cấp thống 

trị đương thời. 

Tư tưởng triết học về nhân sinh liên hệ mật thiết với tư tưởng triết học tự nhiên trong 

bộ Hải Thượng Y tông tâm lĩnh. Đó là sản phẩm của sự kế thừa truyền thống tư duy của 

dân tộc, đồng thời là sự chắt lọc tinh hoa của nền triết học Trung Quốc thời cổ đại đã trở 

thành cơ sở về quan điểm và phương pháp để lý giải, phát kiến y học của Lê Hữu Trác. 
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3. Kết luận 

Từ thực trạng xã hội phong kiến đương thời, và qua tác phẩm Hải Thượng Y tông 

tâm lĩnh, Lê Hữu Trác đã bàn nhiều về con người dưới góc độ nhân sinh, và ở đó cho thấy 

ông có nhiều tư tưởng tiến bộ. 

Khi bàn đến triết lý nhân sinh, quan niệm về lẽ sống, Lê Hữu Trác đã thể hiện tư 

tưởng về một Đạo làm người tích cực, rời bỏ quyền lợi giai cấp mà ông xuất thân, ông cũng 

không trốn đời một cách tiêu cực; trái lại, ông luôn tuyên truyền một nhân sinh quan tích 

cực trong quan điểm về lối sống, cũng như trong các hoạt động thực tiễn về y học. Đó là tư 

tưởng “Nhập thế” (tức là tư tưởng vào đời) tích cực, tư tưởng lạc quan trước cuộc sống, 

sống vì lợi ích của con người, trước hết là lợi ích của quần chúng lao động. Chính vì vậy, 

mà quan niệm về chữ “Nhân” trong cuộc sống của ông mang một ý nghĩa tích cực, đó là 

giá trị cao quý thuộc về bản chất con người. 

Mặc dù chỉ giới hạn trong nghề y, nhưng việc quan tâm mong muốn và giải phóng 

con người là tư tưởng triết học nhân sinh của Lê Hữu Trác, đó chính là tư tưởng nhân đạo 

trong nghề y được ông thể hiện với các nội dung hết sức sâu sắc. Cuộc đời và sự nghiệp 

của ông đã để lại cho chúng ta một tấm gương cao đẹp về lối sống nhân sinh của con người, 

ông là hiện thân một nhân cách lớn trong lịch sử, nhân cách ấy đã được thời đại ông thừa nhận 

và là tấm gương rèn luyện về việc xây dựng và bồi dưỡng nhân cách cho các hệ ngày nay. 
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Y ĐỨC, Y LÝ VÀ Y THUẬT CỦA HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG 

- NHỮNG GIÁ TRỊ TRƯỜNG TỒN 

PGS. TS Phạm Xuân Phong, TS. Trịnh Hoài Nam 

(Viện Y học cổ truyền Quân đội) 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Lê Hữu Trác (黎有卓, tên hiệu: Hải Thượng Lãn Ông – 海上懒翁, 1724-1791), là 

một đại danh y tài năng, xuất chúng của nền y học Việt Nam thế kỷ XVIII. Ông là tác giả 

của bộ sách 28 tập Hải Thượng Y tông tâm lĩnh (海上医宗心领), được coi là "Bách khoa 

thư Y học" đầu tiên của Việt Nam. Bộ sách là những lĩnh hội tâm huyết về ngành Y của 

Hải Thượng, bao gồm những nội dung lớn về y học cổ truyền: y đức, y lý cơ bản, triết lý, 

dịch lý, bệnh học, điều trị các khoa và phương tễ. Ngoài ra, bộ sách còn đề cập đến các vấn 

đề vệ sinh, nấu ăn, nữ công gia chánh và Thượng kinh ký sự còn là tác phẩm văn học lớn 

của thời kỳ bấy giờ. Bộ sách được đánh giá cao trong nước và ngoài nước, đánh dấu một 

bước tiến mới của sự nghiệp y học cổ truyền Việt Nam. [1],[2],[3] 

Hải Thượng Lãn Ông là thầy thuốc có tinh thần học tập suốt đời, Ông đã tiếp thu, 

chắt lọc những tư tưởng, tinh hoa y học cổ truyền của các y gia đời trước cả trong và ngoài 

nước, đúc kết kinh nghiệm từ thực tiễn để phát triển chuyên môn. Ông còn là người hết 

lòng thương yêu người bệnh, một nhân cách cao thượng đã có nhiều đóng góp về y thuật, 

y lý cho nền y học nước nhà và là tấm gương sáng ngời về y đức cho các thế hệ thầy thuốc 

Việt Nam sau này. [1],[3] 

Hải Thượng Lãn Ông là người đầu tiên đưa ra những quan điểm mới về y đức trong 

lịch sử y học Việt Nam. Những tư tưởng tiến bộ về y đức của Ông được truyền lại qua bộ 

“Hải Thượng y tông tâm lĩnh”, chủ yếu được chắt lọc, hội tụ trong “Y huấn cách ngôn” 

nhằm giáo huấn để xây dựng đạo đức người thầy thuốc. Bên cạnh đó y đức của Ông còn 

tỏa sáng qua “Y âm án”, tự thuật lại những ca bệnh khó, điều trị thất bại và những trăn trở, 

day dứt của Ông muốn thầy thuốc đời sau lấy đó làm bài học kinh nghiệm. Qua từng tác 

phẩm để lại mới thấy ở con người Ông có sự nhất quán về y đức trong suy nghĩ, lời nói và 

việc làm, thể hiện được phẩm chất cao đẹp, tấm lòng nhân hậu của người thầy thuốc hết 

lòng vì người bệnh. Chính vì vậy, tư tưởng về y đức, y lý, y thuật của Ông đến nay vẫn còn 

những giá trị trường tồn và là phương châm chỉ đạo cho các thầy thuốc noi theo. 

https://bktt.vn/index.php?title=H%E1%BA%A3i_Th%C6%B0%E1%BB%A3ng_y_t%C3%B4ng_t%C3%A2m_l%C4%A9nh&action=edit&redlink=1
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I. NHỮNG NÉT CHÍNH VỀ CUỘC ĐỜI CỦA HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG 

Ông sinh ra trong thời kỳ phong kiến thế kỷ XVIII có nhiều biến động về chính trị, 

chịu ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo và truyền thống khoa bảng của gia đình nhưng Ông 

đã quyết tâm lựa chọn cho mình một con đường riêng - dấn thân vào nghề y, khi đó vẫn 

còn chưa được coi trọng ở nước ta. [4] 

Thời cuộc loạn lạc, chính sự có nhiều thay đổi, tư tưởng sĩ phu hoang mang, nhiều 

người đã lui về ở ẩn, tìm cho mình nơi bình an để chờ thời. Là người thông minh, học giỏi, 

thơ hay lại thuộc dòng dõi khoa bảng, nên mặc dù tuổi trẻ nhưng Ông đã sớm nhìn ra thế 

sự, không ham danh vọng, từng trải qua binh nghiệp, nhân lo việc gia đình Ông đã rời khỏi 

quân ngũ. Về quê ngoại ở Hương Sơn, đóng cửa đọc sách tu thân, nhưng chẳng may bị 

bệnh, nhờ có cụ lương y Trần Độc cứu giúp Ông mới qua khỏi. Trong những ngày tháng 

chữa bệnh, với tinh thần ham học hỏi lại thấy sự hữu ích của nghề y, Ông tìm đọc sách 

thuốc và được người thầy đầu tiên giảng dạy những điều chưa tỏ nên mở mang kiến thức 

dần. “Quá nho sang y” là con đường mà nhiều nhà nho đã lựa chọn, cụ Trần Độc cũng xuất 

thân là nho sĩ, sau mới theo nghề thuốc. Trải qua những tháng ngày học tập như vậy nên 

Ông cho rằng: “Phàm người học thuốc, tất phải hiểu thấu lý luận đạo Nho, có thông lý luận 

đạo Nho thì học thuốc mới dễ.”  

Từ một người chỉ quen dùi mài kinh sử, văn ôn, võ luyện theo quan điểm Nho giáo, 

nhờ có được cơ duyên đến với nghề, sẵn trí tuệ và chăm chỉ nên Ông lĩnh hội được và quyết 

tâm theo đuổi chí hướng nghề thuốc để chữa bệnh cứu người. Khái niệm y đức của Hải 

Thượng Lãn Ông là tâm huyết dành cho nghề y: "Đã hiến thân cho nghề thuốc thì phải biết 

quên mình để dồn hết tâm lực vào trước thuật, trước là cứu người, sau là đúc kết để dựng 

nên ngọn cờ đỏ thắm giữa y trường". 

Trong quá trình học và làm nghề Ông nghiên cứu nhiều sách thuốc trong và ngoài 

nước và đã đúc rút được những kinh nghiệm quý báu, cùng với tấm lòng yêu thương người 

bệnh, đã giúp Ông ngày càng tiến bộ về y lý, y thuật và trau dồi về y đức. Tiếng tăm về 

nghề nghiệp của Ông nổi tiếng khắp vùng Hoan Châu lúc bấy giờ. Ông lấy biệt danh Lãn 

Ông với nghĩa là Ông già lười, nhưng thực tế có thể đánh giá về Ông: lười ở đây là lười với 

công danh, phú quý, nhưng lại rất chăm chỉ, cần mẫn, chuyên tâm đối với sự nghiệp chữa 

bệnh, cứu người. 
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Trong những ngày tìm hiểu y học và làm thuốc giúp dân ở Hương 

Sơn, Lê Hữu Trác cảm thấy tâm hồn mình được thanh thản, thư thái, 

không còn bị khuấy động vì công danh lợi dục nữa. Cho nên bao nhiêu tâm huyết của Ông 

đều dành cho sự nghiệp y học chữa bệnh cho người dân, thời giờ rảnh rỗi viết sách và truyền 

dạy cho môn đệ. 

Y đức của Hải Thượng chính là “đức nhân” theo quan điểm “nghề y là một nhân 

thuật”. “Nhân” là đức tính cơ bản của người làm nghề y, điều kiện tiên quyết để vào nghề 

y. Theo Ông, người thầy thuốc chân chính cần có 8 chữ răn mình: Nhân - Minh - Đức - Trí 

- Thành - Lượng - Khiêm - Cần (tức là lòng yêu thương, sự sáng suốt, đức độ lòng tốt thiện, 

hiểu biết, thành thực rộng lượng, khiêm tốn, cần cù), chữ “Nhân” đứng đầu trong 8 chữ ấy.  

Đức nhân cần cho mọi người, nhưng người thường mà nhân chỉ giúp được cho một 

số ít người, người thầy thuốc mà nhân thì giúp được cho rất nhiều người. Cho nên nhân 

phải là đức căn bản của người thầy thuốc, có như vậy mới làm trọn sứ mạng được giao phó.  

Ông đúc kết trong “Y âm án”: Nghề y là một nghề “nhân đức”, người thầy thuốc 

luôn phải suy nghĩ về 4 chữ “từ, tế, hoạt, nhân”, hàng ngày bồi đắp “tám chữ xây”, và chống 

lại “tám tội”, được như vậy mới khỏi thẹn hai chữ “nhân thuật”. 

Bản thân Ông có sự thấm đẫm và dung hợp giữa triết lý nhân sinh của Nho, 

Lão, Phật và truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam, thông qua quá trình tôi luyện 

nghề nghiệp mà từ đó hình thành ở Ông một nhân cách lớn, tư tưởng nhân sinh quan 

mới có sự chọn lọc mang tính hệ thống và sâu sắc về y đức. 

Con người thầy thuốc là vậy mà con người xã hội trong Ông cũng là tấm gương lớn 

về nhân cách. Hải Thượng Lãn Ông là hiện thân của tấm lòng cương trực, chí khí thanh 

cao, không màng công danh phú quý, không nịnh hót kẻ giàu sang. Vào đầu xuân năm Cảnh 

Hưng 43 (1782), ông nhận được lệnh Chúa Trịnh triệu về kinh chữa bệnh cho Thế tử Trịnh 

Cán. Ông thượng kinh chữa bệnh được Chúa Trịnh yêu mến tài đức và ban thưởng. Nhưng 

những điều mắt thấy tai nghe ở phủ Chúa, chốn phồn hoa đô hội Thăng Long không giữ 

được thân tâm của Ông. Từ lâu Ông đã không còn màng đến “cái chí bon chen trong trường 

danh lợi” nên sợ sau khi điều trị khỏi thì sẽ bị giữ lại phủ Chúa làm việc lâu dài do vậy Ông 

quyết tâm về quê để giúp được nhiều học trò, người bệnh và viết sách truyền cho hậu thế 

sau này,... [1],[2] 
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Tư tưởng đạo đức nhân sinh của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là tư tưởng phục 

vụ con người và phục vụ nhân dân. Giá trị này là một trong những giá trị quan trọng, cốt 

lõi xuyên suốt sự nghiệp của ông, phản ánh một giá trị nhân bản sâu sắc, là nhằm vào phục 

vụ con người cả hai phương diện thể chất và tinh thần. Tư tưởng đạo đức nhân sinh Hải 

Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác thể hiện lòng yêu nước, thương dân và tài năng y thuật xuất 

chúng. [5] 

II. HẢI THƯỢNG Y TÔNG TÂM LĨNH - THÀNH TỰU NỔI BẬT 

“Hải Thượng y tông tâm lĩnh” là thành tựu nổi bật nhất trong sự nghiệp của Hải 

Thượng Lãn Ông, được biên soạn trong khoảng ba chục năm trời cho đến khi mất, đến nay 

vẫn có tầm ảnh hưởng rất lớn đến các thầy thuốc đời sau. Lê Hữu Trác đã “vắt gan, vắt 

ruột”, đem hết tâm trí, sức lực tham khảo các sách thuốc nổi tiếng như: Bảo sinh diên thọ 

toàn yếu, Toàn thư của Cảnh Nhạc, Hồng nghĩa giác tự y thư, Nam dược thần hiệu của Tuệ 

Tĩnh … Ông tổng hợp những thành tựu của y học dân tộc đến thế kỷ thứ XVIII, kết hợp 

với những nghiên cứu và kinh nghiệm chữa bệnh của bản thân để biên soạn bộ sách Hải 

Thượng y tông tâm lĩnh. Bộ sách này gồm 28 tập, 66 quyển, đề cập tới hầu hết các lĩnh vực 

và vấn đề của Y học cổ truyền, có giá trị khoa học và thực tiễn hết sức to lớn, truyền lại cho 

đời sau. [1],[2],[3] 

Cuốn sách “Từ điển Tinh hoa thuật ngữ danh từ đông y” (Trung Quốc) đánh giá Hải 

Thượng y tông tâm lĩnh là một trong những bộ sách bắt buộc phải đọc và có tầm ảnh hưởng 

rất lớn cho những người hành nghề y của Việt Nam. Các tác giả Trung Quốc đã có nhận 

xét khái quát và khách quan về bộ sách, cho thấy được vai trò và vị trí của tác phẩm với các 

thầy thuốc đương thời và hậu thế. [6] 

https://bktt.vn/index.php?title=C%E1%BA%A3nh_Nh%E1%BA%A1c&action=edit&redlink=1
https://bktt.vn/index.php?title=Tu%E1%BB%87_T%C4%A9nh&action=edit&redlink=1
https://bktt.vn/index.php?title=Tu%E1%BB%87_T%C4%A9nh&action=edit&redlink=1
https://bktt.vn/index.php?title=H%E1%BA%A3i_Th%C6%B0%E1%BB%A3ng_y_t%C3%B4ng_t%C3%A2m_l%C4%A9nh&action=edit&redlink=1
https://bktt.vn/index.php?title=H%E1%BA%A3i_Th%C6%B0%E1%BB%A3ng_y_t%C3%B4ng_t%C3%A2m_l%C4%A9nh&action=edit&redlink=1
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Từ điển Tinh hoa thuật ngữ danh từ đông y (Trung Quốc) 

Tập đầu tựa đề năm 1770 gồm mục lục bộ sách, tập thơ “Y lý thâu nhàn” ngâm vịnh 

ngẫu hứng trong khi làm nghề y, một thiên “Y huấn cách ngôn” nói về đạo đức của người 

thày thuốc và một thiên “Y nghiệp thần chương” khái quát nội dung của bộ sách. Trong đó: 

- Quyển 1: “Nội kinh yếu chỉ”, trích những điểm thiết yếu của kinh điển đông y. 

- Quyển 2: “Y gia quan miện” phân tích và tổng hợp lý luận cơ bản về âm dương, 

ngũ hành, tạng phủ, kinh lạc, khí huyết, chẩn đoán, mạch học, bệnh lý, trị pháp. 

- Quyển 3, 4, 5: “Y hải cầu nguyên” nêu lên những quy luật chung về bệnh cơ và 

nguyên tắc trị liệu.  

- Quyển 6: “Huyền tẫn phát vi” nói về tiên thiên thủy hỏa - "Mệnh môn", cơ năng 

sinh lý và bệnh lý của chân thủy, chân hỏa, cùng phép chữa.  

- Quyển 7: “Khôn hóa thái chân” bàn về hậu thiên tỳ vị, cơ năng tiêu hóa và tác dụng 

của khí huyết, bệnh lý và phép chữa.  

- Quyển 8: “Đạo lưu dư vận” biện luận và bổ xung những điểm y lý chưa rõ hay còn 

thiếu ở các sách xưa. 

- Quyển 10 và 11: “Dược phẩm vậng yếu” nói về dược tính 150 vị thuốc Bắc, Nam 

phân loại theo ngũ hành. 

- Quyển 12 và 13: “Lĩnh nam bản thảo”; Quyển Thượng chép 496 vị thuốc nam thừa 

kế của Tuệ Tĩnh, Quyển Hạ chép 305 vị bổ sung về công dụng hoặc mới phát hiện thêm. 

- Quyển 14: “Ngoại cảm thông trị” nói về đặc tính bệnh ngoại cảm ở nước ta và các 

phương thuốc sáng chế để điều trị theo các thể bệnh. 
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- Quyển 15 đến 24: “Bách bệnh cơ yếu”; bệnh học nội khoa 10 quyển: Giáp, Ất, 

Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. 

- Quyển 25: “Y trung quan kiện” tóm tắt phương pháp điều trị các bệnh. 

- Quyển 26, 27: “Phụ đạo xán nhiên” chuyên về phụ khoa. 

- Quyển 28: “Tọa thảo lương mô” chuyên về sản khoa. 

- Quyển 29 đến 33: “Ấu ấu tu tri” chuyên về nhi khoa. 

- Quyển 34 đến 43: “Mộng trung giác đậu” chuyên về bệnh đậu mùa (10 quyển). 

- Quyển 44: “Ma chẩn chuẩn thằng” chuyên về bệnh sởi. 

- Quyển 45: “Tâm đắc thần phương” gồm 70 phương thuốc chọn lọc trong sách 

“Phùng thị cẩm nang bí lục” của tác giả Phùng Triệu Trương (đầu thời nhà Thanh). 

- Quyển 46: “Hiệu phỏng tân phương” chép 29 phương thuốc hiệu nghiệm do Hải 

Thượng Lãn Ông sáng chế. 

- Quyển 47, 48, 49: “Bách gia trân tàng” ghi trên 600 phương thuốc kinh nghiệm thu 

lượm trong nhân dân và thừa kế của ngoại tổ Ông là Bùi Diệm Đăng. 

- Quyển 50 đến 57: “Hành giản trân nhu” (8 quyển) chép trên 2000 phương thuốc 

chọn lọc trong các bản thảo đời trước, như “Nam dược thần hiệu” của Tuệ Tĩnh hay thu 

nhập trong dân gian. 

- Quyển 58: “Y phương hải hội” gồm 200 cổ phương đông y. 

- Quyển 59 - 60: “Y dương án” chép 17 bệnh án chữa khỏi, và “Y âm án” chép 12 

bệnh án tử vong.  

- Quyển 61: “Truyền tân bố chỉ” được gọi là châu ngọc cách ngôn thâu tóm các điều 

cốt yếu nhất về quy tắc chẩn đoán, biện chứng, dùng thuốc trị bệnh. 

- Quyển 62-63: “Vệ sinh yếu quyết” chuyên về dưỡng sinh, vệ sinh phòng bệnh. 

- Quyển 64: “Bào thai thần hiệu toàn thư giải âm” đề cập đến những kiến thức về 

phụ sản, giữ gìn trong khi mang thai. 

- Quyển 65: “Nữ công thắng lãm” nói về cách nấu nướng. 

- Quyển 66: “Thượng kinh ký sự” kể lại hành trình cùa Hải Thượng Lãn Ông lên 

kinh đô chữa bệnh cho Thế Tử Trịnh Cán năm 1782. 

Hải Thượng y tông tâm lĩnh là một kỳ công trước tác, đã được Hải Thượng Lãn Ông 

dày công nghiên cứu, biên soạn hoàn chỉnh bổ sung công phu, với nhiều chuyên khoa khác 
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nhau. Việc thừa kế, học tập những kiến thức được truyền thụ qua Hải Thượng y tông tâm 

lĩnh vẫn còn rất nhiều dư địa để các thầy thuốc đời sau tiếp tục nghiên cứu, khai thác và 

ứng dụng vào thực tiễn lâm sàng.  

Qua thống kê số luận án tiến sĩ và luận văn thạc sĩ của học viên đã từng học tập tại 

Viện YHCT Quân đội cho thấy tỷ lệ trích dẫn tác phẩm của Hải Thượng Lãn Ông: 13/19 

luận án tiến sĩ YHCT (chiếm 68,4% số luận án),  65/102 luận văn thạc sĩ YHCT (chiếm 

63,7% số luận văn), tính chung tỷ lệ trích dẫn cho cả 2 nhóm 78/121, chiếm 64,5%. Với kết 

quả tỷ lệ trích dẫn cao về tác phẩm Hải Thượng y tông tâm lĩnh qua các luận văn, luận án 

tại Viện YHCT Quân đội đã minh chứng cho thấy sức lan tỏa, sự truyền bá của tác phẩm 

đã rộng khắp trong và ngoài nước. Đặc biệt những đóng góp lớn về y lý và y thuật đầy tính 

khoa học càng làm nổi bật lên trí tuệ của Ông. Và những điều này có được nhờ xây dựng 

trên nền y đức sâu rộng với tư tưởng nhân văn rộng khắp của Ông, cả trong sách vở truyền 

lại và trong câu chuyện hàng ngày khi tiếp xúc với người bệnh.  

III. TẤM GƯƠNG Y ĐỨC CỦA HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG  

3.1. Tấm gương về tinh thần trách nhiệm của người thầy thuốc trước người 

bệnh 

Hải Thượng Lãn Ông đã từng nói: "Suy nghĩ sâu xa, tôi hiểu rằng thầy thuốc là 

người bảo vệ tính mạng con người: sống chết trong tay mình nắm, phúc họa trong một tay 

mình giữ. Thế thì đâu có thể kiến thức không đầy đủ, đức hạnh không trọn vẹn, tâm hồn 

không rộng lớn, hành vi không thận trọng mà dám liều lĩnh học đòi cái nghề cao quý đó 

chǎng!". (Y âm án) 

Ông cho rằng người thầy thuốc là người bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho người dân 

do vậy cần phải siêng năng, chịu khó học tập, bồi đắp kiến thức thường xuyên liên tục mới 

có thể hành nghề mà không dẫn đến sai sót trong chuyên môn. Ông nói: “Khi có thời giờ 

nhàn rỗi, nên luôn luôn nghiên cứu các sách thuốc xưa nay. Luôn luôn phát huy biến hóa, 

thu nhập được vào Tâm, thấy rõ được ở mắt thì tự nhiên ứng vào việc làm mà không phạm 

sai lầm.” (Y huấn cách ngôn) 

Trong công việc chữa bệnh hàng ngày Ông tự xác định cho mình một phương châm 

xử thế: “Đối với người giàu sang không bị động vì lợi dục, đối với người nghèo hèn không 

dám coi thường sự sống chết” (Y âm án). 
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Vai trò của người thầy thuốc trước người bệnh rất quan trọng, đặc biệt trong những 

tình huống nguy cấp, người bệnh cần sự giúp đỡ của người thầy thuốc thì phải luôn sẵn 

sàng có mặt. Không nên chỉ vì những thú vui tầm thường của người thầy thuốc mà có thể 

ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh. Nhận thức được nhiệm vụ quan trọng của người thầy 

thuốc do vậy Ông cho rằng: “Phàm thầy thuốc nên nghĩ đến việc giúp đỡ người, không nên 

tự ý cầu vui như mang rượu lên núi, chơi bời ngắm cảnh, vắng nhà chốc lát, lỡ có bệnh cấp 

cứu làm cho người ta sốt ruột mong chờ, nguy hại đến tính mạng con người. Vậy cần biết 

nhiệm vụ mình là quan trọng như thế nào.” (Y huấn cách ngôn) 

Trách nhiệm của người thầy thuốc phải thông báo về tình trạng người bệnh khi nguy 

cấp để gia đình cũng phối hợp cứu chữa cũng như tin tưởng hợp tác với người thầy thuốc 

trong quá trình chữa bệnh. “Phàm gặp phải chứng bệnh nguy cấp, muốn hết sức mình để 

cứu chữa, tuy đó là lòng tốt, nhưng phải nói rõ cho gia đình người bệnh biết trước rồi mới 

cho thuốc. Lại có khi phải cho không cả thuốc, như thế thì người ta sẽ biết cảm phục mình. 

Nếu không khỏi bệnh cũng không có sự oán trách và tự mình cũng không hổ thẹn.” (Y huấn 

cách ngôn) 

Ông bộc bạch: “Tôi không nối được nghiệp nhà, xoay ra làm thuốc, phải nghĩ hết 

sức làm những việc nên làm, may ra cúi không thẹn với đất, ngửa không thẹn với trời, dám 

e ngại chê khen, để phải hối hận với nhiệm vụ.” (Y âm án) 

Người thầy thuốc ý thức được trách nhiệm phải luôn sẵn sàng trong mọi tính huống 

điều trị đặc biệt những trường hợp cấp cứu thì thuốc phải được chuẩn bị đầy đủ, cẩn trọng 

và dùng loại tốt nhất, không tùy tiện lập phương thuốc mới để thử nghiệm trên người bệnh. 

Từ kinh nghiệm hành nghề, Ông đã rút ra bài học: “Phàm chuẩn bị thuốc thì nên mua giá 

cao để được loại tốt. Theo sách Lôi Công để bào chế và bảo quản thuốc cho cẩn thận. Hoặc 

theo đúng từng phương mà bào chế, hoặc tùy bệnh mà gia giảm. Khi lập ra phương mới, 

phải phỏng theo ý nghĩa của người xưa, không nên tự lập ra những phương bữa bãi để thử 

bệnh. Thuốc sắc và thuốc tán nên có đủ. Thuốc hoàn và thuốc đơn nên chế sẵn. Có như thế 

mới ứng dụng được kịp thời, khi gặp bệnh khỏi phải bó tay.” (Y huấn cách ngôn) 

3.2. Tấm gương về y đức, giàu lòng nhân ái, tận tụy hết lòng vì người bệnh 

Đối với Hải Thượng Lãn Ông thì ngoài việc học tập để có khả năng thành một thầy 

thuốc, còn phải trau dồi đạo đức cho thật đầy đủ, do vậy thái độ và tư cách của người thầy 
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thuốc là rất quan trọng. 

Tinh thần phục vụ vô tư và trong sáng của Ông rất rõ ràng: “Được mời đi thăm bệnh: 

nên tùy bệnh cần kíp hay không mà sắp đặt đi thăm trước hay sau. Chớ nên vì giàu sang 

hoặc nghèo hèn mà nơi đến trước chỗ tới sau hoặc bốc thuốc lại phân biệt hơn kém khi 

lòng mình có chỗ không thành thật, thì khó mong thu được kết quả.” (Y huấn cách ngôn) 

Ông nói: “Khi tôi trẻ tuổi, bỏ nghiệp nho theo nghề thuốc, mười năm đèn sách, 

nghiên cứu đêm ngày dùi mài nghề nghiệp, chăm chăm chỉ nghĩ một lòng làm phúc giúp 

người”. Quan điểm “làm phúc giúp người” đó thể hiện Ông là người giàu lòng nhân ái, yêu 

thương con người.  

Hải Thượng Lãn Ông là tấm gương hết lòng vì người bệnh, không phân biệt sang 

hèn. Tính nhân văn của Hải Thượng Lãn Ông là quan tâm đến người nghèo, những người 

có hoàn cảnh khó khăn, yêu thương người bệnh. Đời sống của người dân thời kỳ đó còn 

nhiều khó khăn, cái ăn, cái mặc còn thiếu thốn, còn nghĩ gì đến chuyện thuốc men điều trị. 

Từ tấm lòng người thầy thuốc, hiểu rõ hoàn cảnh người bệnh Ông nhắc nhở: “Khi đến xem 

bệnh ở những nhà nghèo túng hoặc những người mồ côi, góa bụa, hiếm hoi, càng nên chăm 

sóc đặc biệt. Vì những người giàu sang không lo không có người chữa, còn người nghèo 

hèn thì không đủ sức đón được thầy giỏi, vậy ta để tâm 1 chút họ sẽ được sống 1 đời. Còn 

như những người con thảo, vợ hiền, nghèo mà mắc bệnh, ngoài việc cho thuốc, lại còn tùy 

sức mình chu cấp cho họ nữa. Vì có thuốc mà không có ăn thì cũng vẫn đi đến chỗ chết. 

Cần phải cho họ được sống toàn diện mới đáng gọi là nhân thuật.” (Y huấn cách ngôn). 

Đây là một quan điểm thực tế, thể hiện được tình thương xuất phát từ tấm lòng nhân hậu 

của người thầy thuốc.  

     Một câu chuyện đến nay còn được nhiều người truyền tụng “Lãn Ông chữa bệnh 

cho một em bé con nhà thuyền chài nghèo khổ em bé mắc bệnh đậu mùa nặng, săn sóc hơn 

một tháng trời, không ngày nào bỏ vắng, ông cứu chữa được em lúc khỏi bệnh hoàn toàn. 

Ông không lấy tiền thuốc mà còn giúp đỡ gia đình em cả gạo, củi, dầu đèn.” (Y dương án). 

Nếu xét đến hoàn cảnh xuất thân của Lãn Ông và thành kiến của xã hội đương thời chúng 

ta mới thấy hết ý nghĩa cao quý trong việc làm trên đây của ông.  

      Gặp bệnh nhân hiểm nghèo, Lãn Ông không ngại khó khăn, tránh tiếng, hết lòng cứu 

chữa, đôi lúc Ông còn băn khoăn “e rằng y lý mênh mông không tránh khỏi thiếu sót, hoặc 
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giá bệnh nặng thuốc nhẹ chưa đủ sức chăng?”. (Y âm án) 

Tấm lòng nhân ái của Ông chính là thái độ khi tiếp xúc với người bệnh, thể hiện sự 

nghiêm túc, kính trọng và nhân ái đối với người bệnh. Không phân biệt đối xử với bất kể 

tầng lớp nào và đối với phụ nữ phải nghiêm túc triệt để. Ông nói “Khi xem bệnh cho đàn 

bà, con gái, đàn bà góa hoặc ni cô cần phải có người bên cạnh để tránh sự nghi ngờ, dù là 

hạng buôn hương bán phấn cũng vậy, phải đúng đắn xem họ như con nhà tử tế, chớ nên 

đùa cợt mà mang tai tiếng, bất chính sẽ hậu quả về tà tâm”. (Y huấn cách ngôn) 

3.3. Tấm gương về sự khiêm tốn, trong sạch 

Lãn Ông luôn luôn tỏ ra khiêm tốn hoà nhã, không khinh thường ai, không tự kiêu, 

tự đại, luôn luôn kính trên nhường dưới, chịu khó học hỏi vì nghề y luôn cần phải học tập 

suốt đời. Sự tôn kính của Ông với người Thầy (Phùng Triệu Trương) trong sách “Phùng thị 

cẩm nang bí lục”, với những đồng nghiệp giữ phép khiêm nhường để tiếp thu kiến thức, 

nhưng Ông cũng thể hiện trách nhiệm của người có nhiều kinh nghiệm, hiểu biết sẵn sàng 

chỉ bảo, chia sẻ, giúp đỡ đồng nghiệp, học trò. Ông chính là tấm gương mẫu mực cho thuật 

xử thế: “Đối với người lớn tuổi thì mình phải kính trọng, người học giỏi thì phải xem như 

bậc thầy, người kiêu ngạo thì mình nên khiêm nhường, người kém hơn mình thì mình dìu 

dắt họ học tập”. Con người của Ông nhân từ, độ lượng và sâu sắc là thế. 

Ông cho rằng, nghề làm Thầy phải trong sạch, coi trọng tinh thần phục vụ nhân dân, 

trách nhiệm cứu tính mạng người bệnh là trên hết, không mưu cầu của cải vật chất tầm 

thường. Ông có tấm lòng ngay thẳng, chí khí thanh cao không luồn cúi công danh phú quý, 

nịnh hót kẻ giàu sang. Ông hiểu bản tính của người dân Việt Nam vốn thuần hậu, luôn xem 

trọng điều ân nghĩa, mang ơn ai luôn tìm cách đền ơn, huống chi việc cứu mạng là việc lớn 

nên người ta thường quan tâm khoản đãi, hoặc cho quà hậu hĩnh; một số thầy thuốc lợi dụng 

tâm lý này để đòi hỏi quá đáng không đúng với tinh thần phục vụ của Lãn Ông. Hiểu điều 

đó, nên Ông dạy rằng “Nghề làm thầy là nghề thanh cao, ta là thầy thuốc phải giữ khí tiết 

cho trong sạch… khi chữa cho ai khỏi bệnh rồi chớ nên mưu cầu quà cáp… phải quên mình 

cứu người, ngoài ra tất cả chỉ là mây trôi”. (Y huấn cách ngôn) 

Từ những lời dạy bảo của các bậc tiên hiền về lòng tử tế, Ông suy ngẫm và đã đúc 

rút: “Đạo làm thuốc là một nhân thuật chuyên bảo vệ sinh mạng con người, phải lo cái lo 

của người và vui cái vui của người, chỉ lấy việc cứu sống mạng người làm nhiệm vụ của 
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mình, không nên cầu lợi, kể công.”  (Y huấn cách ngôn) 

Ông cũng dẫn dụ phương ngôn để làm động lực cống hiến cho người thầy thuốc: 

“Ba đời làm thuốc có đức thì đời sau con cháu tất có người làm nên khanh tướng” đó phải 

chăng là do có công vun trồng từ trước?  

Tuy vậy, trong quá trình hành nghề Ông cũng đã mắt thấy, tai nghe nhiều câu chuyện 

liên quan đến những người thầy thuốc với việc làm sai đạo lý. Ông lên tiếng cảnh báo rằng: 

“Thường thấy người làm thuốc, hoặc nhân bệnh cha mẹ người ta ngặt nghèo hoặc bắt bí 

người ta lúc đêm tối, trời mưa, có bệnh nguy cấp: bệnh dễ chữa bảo là khó chữa, bệnh khó 

bảo là không trị được, giở lối quỷ quyệt đó để thỏa mãn yêu cầu, rắp tâm như thế là bất 

lương. Chữa cho nhà giàu thì tỏ tình sốt sắng, mong được lợi nhiều, chữa cho nhà nghèo 

thì ra ý lạnh nhạt, sống chết mặc bay. Than ôi! Đem nhân thuật làm chước dối lừa, đem 

lòng nhân đổi ra lòng mua bán, như thế thì người sống trách móc, người chết oán hờn 

không thể tha thứ được!”. Những lời chỉ bảo sâu sắc của Hải Thượng Lãn Ông là sự cảnh 

báo cho thế hệ sau cần phải luôn rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân mình đứng trước 

cám dỗ của vật chất tầm thường không được cầu danh, trục lợi, giữ tâm mình trong sáng để 

phục vụ người bệnh. 

Khái niệm Y đức hiện nay: Y đức là phẩm chất tốt đẹp của người làm công tác y tế, 

được biểu hiện ở tinh thần trách nhiệm cao, tận tuỵ phục vụ, hết lòng thương yêu chăm sóc 

người bệnh, coi họ đau đớn như mình đau đớn, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: 

"Lương y phải như từ mẫu". Phải thật thà đoàn kết, khắc phục khó khăn, học tập vươn lên 

để hoàn thành nhiệm vụ, toàn tâm toàn ý xây dựng nền Y học Việt Nam. Y đức phải thể hiện 

qua những tiêu chuẩn, nguyên tắc đạo đức được xã hội thừa nhận. [7] 

 Từ khái niệm y đức ở trên, đối chiếu với những tư liệu về y đức của Hải Thượng 

Lãn Ông có thể thấy được nhiều điểm tương đồng về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục 

vụ, lòng nhân ái, tận tụy hết lòng vì người bệnh của Ông. Vì vậy, Ông chính là tấm gương 

y đức sáng ngời cho các thầy thuốc hiện nay học tập và noi theo.  

IV. Y LÝ VÀ Y THUẬT 

 Hải Thượng Lãn Ông, bên cạnh y đức sáng ngời, còn là một y gia có lý luận sâu sắc, 

điều này còn được chứng minh qua các tác phẩm y học của Ông và là một thầy thuốc giỏi 

chữa thành công nhiều ca bệnh khó. 
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 Trong “Y nghiệp thần chương”, Ông nói: “Người thầy thuốc là nơi để người ta gửi 

gắm tính mệnh. Nhưng những người làm thầy thuốc ở đời thường cho là dễ dàng. Tôi làm 

nghề thuốc lại cho rất khó. Tại sao vậy? Người đời luận chứng bệnh chỉ mò mẫm vào chứng 

ngọn thôi, khi thấy những chứng đó thì không chịu lục tìm xem lại sách thuốc, chỉ cố chấp 

lấy phương cổ, rồi cứ dùng theo phương đó, không hề xét đoán kỹ càng”. Điều Ông muốn 

đề cập đến là việc người thầy thuốc muốn chữa trị khỏi bệnh thì phải nghiên cứu kỹ càng, 

đào sâu y lý, nắm vững y thuật, thận trọng hành nghề.  

 Vì vậy Ông dặn dò người thầy thuốc: “Làm nghề y thì phải hiểu được sự biểu lý của 

tạng phủ ở trong, phải xét những môn khiếu của tạng phủ ở phía ngoài. Thế nào là tiên 

thiên, thế nào là hậu thiên, thế nào là thủy hỏa, thế nào là khí huyết âm dương. Lại nhìn 

vào hình sắc, nghe âm thanh, xét động tác ăn ở, hỏi nguyên nhân nào phạm tới, để định 

chia ra biểu lý, hàn nhiệt, hư thực. Lại tham hợp xem bốn loại mạch lớn: phù, sác, trầm, 

trì để quyết đoán chắc chắn về việc nhận xét biểu lý, hàn nhiệt, hư thực. Vậy sáu chữ biểu 

lý, hàn nhiệt, hư thực là một phương pháp tốt cho nhà y chẩn xét bệnh.” (Y nghiệp thần 

chương) 

Thuyết Âm dương - Ngũ hành có vai trò quan trọng trong lý luận của y học cổ truyền 

phương Đông. Sự vận dụng nhuần nhuyễn, sáng tạo này đã làm cho y học cổ truyền các 

nước như Trung Quốc và Việt Nam có quan điểm biện chứng, tính hệ thống trong lý luận, 

tính khái quát và tổng hợp. Nhờ đó đã xây dựng được những trước tác kinh điển, đặc sắc 

của y học cổ truyền. Đây chính là nền tảng để ngành y học cổ truyền đứng vững và có nhiều 

thành tựu cũng như bước phát triển mới trong nhiều thế kỉ. Ở Việt Nam, thuyết Âm dương 

– Ngũ hành xuất hiện từ rất sớm và đã được nhiều nhà y vận dụng để trong y học cổ truyền 

cả trên phương diện lý luận lẫn thực tiễn lâm sàng. Song, sự vận dụng đó thường mang tính 

phiến diện, hoặc không để lại trước tác cho đời sau, hoặc có để lại nhưng không còn lưu 

truyền. Đến khi bộ Hải Thượng y tông tâm lĩnh của Ông ra đời, thuyết Âm dương - Ngũ 

hành mới thực sự được đề cập một cách sâu sắc, toàn diện để xem xét mọi vấn đề của y học 

đương thời với tư cách là một cơ sở lý luận quan trọng của y học cổ truyền. Thuyết Âm 

dương - Ngũ hành là một học thuyết có tầm quan trọng đặc biệt và được Ông đề cập trong 

hầu hết các tác phẩm của mình, trong đó chủ yếu tập trung vào các quyển: Khôn hoá thái 

chân, Nội kinh yếu chỉ, Đạo lưu dư vận, Y gia quan miện, Y hải cầu nguyên, Huyền tẫn phát 
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vi, Vận khí bí điển,... Đặc biệt, trong cuốn “Y gia quan miện”, ông dành hẳn một mục riêng 

(Âm dương - Ngũ hành) để bàn sâu hơn về học thuyết này từ góc độ lý luận. Điều đó cho 

thấy, ông coi trọng vai trò của thuyết Âm dương  - Ngũ hành đối với việc nhận thức và đặt 

cơ sở cho việc xây dựng lý luận và thực hành lâm sàng đối với y học cổ truyền. [8] 

Hải Thượng Lãn Ông là một thầy thuốc giỏi, y thuật của Ông là sự gắn liền với 

những ca bệnh khó, tâm huyết với nghề, say mê nghiên cứu, chữa bệnh thành công cho 

nhiều người: “…càng ham học về nghề thuốc, trong thì giờ nhàn rỗi, không tiếc công phu 

nghiên cứu, bén mùi y học, càng thấy say sưa, mới bắt tay chữa bệnh, trước chữa người 

nhà, sau chữa người ngoài, đã được nhiều phen kinh nghiệm mới bạo dạn ra đi chữa bệnh 

cứu người. Trong một năm chữa khỏi hàng ngàn bệnh, không lấy gì làm khó, chỉ có một 

vài bệnh thể khó khỏi được, cũng phải tìm hết ra ngoài khuôn pháp rồi cũng chữa nổi, nhân 

đó chép thành nghiệm án, tốn bao giấy bút không biết rằng tự sức mình suy nghĩ được mà 

thành công chăng?” (Y dương án) 

Hải Thượng Lãn Ông tiếp thu có chọn lọc kiến thức về y học cổ truyền trong và 

ngoài nước khi biên soạn bộ Hải Thượng y tông tâm lĩnh, có sự vận dụng linh hoạt, sáng 

tạo và phù hợp với vào điều kiện thực tế ở nước ta. Ông cho rằng: “Nghề làm thuốc rất 

khó”, và “Phương là do sự bắt chước mà đặt ra”, nếu không phải người học rộng tài cao 

thì không sao biết được. Một minh chứng quan trọng cho quan điểm này của Ông đó là 

trong quyển 14 - “Ngoại Cảm Thông Trị”, Ông nhận định Lĩnh Nam ta (nước ta) không có 

chứng “Thương hàn”, bệnh phát sinh về mùa đông là cảm hàn, còn 3 mùa khác là cảm mạo. 

Và đồng thời nhấn mạnh thêm “tuyệt đối không nên dùng bài Ma hoàng thang, Quế chi 

thang”. Môn thương hàn từ xưa đến nay đều noi theo Trương Trọng Cảnh, xem về lập pháp 

chế phương, tinh diệu như thần, mà chủ yếu là: nhận xem tà khí ở nơi nào để khu trừ kịp 

thời, khiến khỏi hại đến chính khí. Ông cũng cho rằng “những loại sách thuốc có ý nghĩa 

đầy đủ sâu xa, không gì bằng hai bộ Thương hàn luận và Y học nhập môn” và chuyên tâm 

học tập nghiên cứu một thời gian tới 5 năm. Nhưng về phần mình, Ông lập luận: phương 

Bắc (Trung Quốc) gió nhiều, đất ráo, khí hậu rất rét, người sinh trưởng ở miền đó bẩm thụ 

cường tráng, tấu lý (da thứa) chặt chẽ có thể chống chọi được với khí hàn, thỉnh thoảng 

thừa chỗ hở (như sức yếu) mà xâm nhập vào được mà phát bệnh ngay, hoặc không phát 

bệnh ngay. Đó là cái lý “thời xâm nhập vào khó, thời thoát ra cũng khó”. Còn như nước ta 
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khu vực đông nam gần mặt trời (đường xích đạo), mùa đông thường ấm, hơi lao động đã 

toát mồ hôi. Mồ hôi dễ thoát như vậy “trung khí do đó mà hư” nên hơi gặp rét cũng có thể 

cảm nhiễm được ngay. Nên như vậy sự cảm nhiễm đó là nông chứ không sâu như người 

phương Bắc. Do đó mà suy ra những chứng Thương hàn ở đây không phải là “chân Thương 

hàn” có tính chất nặng, mà chỉ là một chứng do “hư mà cảm mạo” thuộc cảm hàn. Cho nên 

phàm những chứng bệnh phát về mùa Đông của nước ta đều gọi là “cảm hàn”. Những 

chứng bệnh phát sinh về 3 mùa Xuân, Hạ, Thu đều là “cảm mạo thời khí” mà thôi. Ông đã 

chuyên tâm nghiên cứu và vận dụng về “Thương hàn luận” trong điều trị nhưng cũng linh 

hoạt căn cứ vào tính chất khí hậu vùng miền khác nhau mà chọn lọc vận dụng, và đưa ra 

những vấn đề không phù hợp nhằm nhắc nhờ đời sau cần lưu tâm chú ý.  

Y đức của người thầy thuốc là cái gốc, là nền tảng quan trọng nhất của người thầy 

thuốc, nhưng chỉ có y đức không là chưa đủ mà phải cần có y lý và y thuật mới có thể chữa 

trị và cứu sống được người bệnh. Y lý và y thuật phát triển trên nền tảng của y đức, gắn 

liền và có mối quan hệ hữu cơ, biện chứng với y đức. Từ những trích dẫn ở trên có thể thấy 

Hải Thượng Lãn Ông là người thầy thuốc tài năng, đức độ.   

V. KẾT LUẬN 

Nghề Y là một nghề đặc biệt và cao quý, mang trong mình sứ mệnh và nhiệm vụ, 

được xã hội coi trọng và ủy thác trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân do vậy 

người thầy thuốc phải luôn “Sáng về y đức, sâu về y lý, giỏi về y thuật”.  

Hải Thượng Lãn Ông sâu sắc về y lý và giỏi về y thuật, nhưng nổi bật hơn cả, y 

đức của Ông chính là tấm gương sáng cho các thế hệ thầy thuốc noi theo. Ông đưa ra 

những vấn đề về y đức, y lý và y thuật trong Hải Thượng y tông tâm lĩnh một cách đầy đủ, 

hệ thống và sâu sắc, hiếm có trong lịch sử y học Việt Nam. 

Hải Thượng Lãn Ông với 9 điều trong "Y huấn cách ngôn" để răn dạy người thầy 

thuốc hiện nay vẫn còn nguyên giá trị, đó chính là khuôn phép, nguyên tắc của người hành 

nghề y dược. Những quan điểm tiến bộ về y đức của Ông còn góp phần xây dựng nền 

y đức Việt Nam. Y đức của Ông còn sáng mãi với tấm lòng trung thực, trách nhiệm của 

bản thân khi không ngần ngại nêu những điều bản thân mình còn chưa biết, chưa làm được, 

chưa giải thích được để người đời sau suy nghĩ, nghiên cứu.  
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Cùng với thời gian, những lời y huấn đó của Ông ngày càng tỏa sáng và được hậu 

thế lưu truyền qua năm tháng. Các thầy thuốc ngày nay cần tiếp tục kế thừa, tiếp thu di 

huấn của Hải Thượng Lãn Ông về y đức, đồng thời luôn ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ “Lương 

y như từ  mẫu” và Quy định về y đức của Bộ Y tế để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ và chăm 

sóc sức khỏe cho nhân dân. 
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Y ĐẠO, Y ĐỨC CỦA HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG LÊ HỮU TRÁC - KIM CHỈ NAM 

CHO NỀN Y HỌC VIỆT NAM 

PGS.TS Nguyễn Bá Quang 

 (Phó chủ tịch thường trực Hội Châm cứu VN) 

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là một đại danh y của Việt Nam. Ông xứng đáng 

là một nhà y học lớn nhất thế giới. Đồng thời ông còn là một nhà thơ, nhà văn lớn của thế 

kỉ thứ XVIII. Cuộc đời và sự nghiệp của ông là một tấm gương sáng về cách sống, tư duy 

đạo đức của người thầy thuốc. Ông vừa là thầy thuốc giỏi còn là thầy giáo hướng dẫn cho 

các thầy thuốc học nghề và chữa bệnh cho dân. Trong quá trình học tập thành nghề y ông 

đã viết kho sách khổng lồ Hải Thượng Y Tông tâm lĩnh gồm 28 tập, 66 quyển bao gồm đủ 

các mặt về y học: Y đức, Y lý, Y thuật, Dược, Di dưỡng chắt lọc tinh hoa của y học cổ 

truyền, được đánh giá là công trình y học xuất sắc nhất trong thời trung đại Việt Nam và 

các cuốn Lĩnh Nam bản thảo, Thượng kinh ký sự không chỉ có giá trị về y học mà còn có 

giá trị văn học, lịch sử, triết học. 

Chúng tôi chưa đọc chi tiết được các cuốn sách nhưng qua phần khai yếu cơ bản tác 

phẩm Hải Thượng Y Tông tâm lĩnh. Chúng tôi thấy ngay từ tập đầu ông đã đề ra được 

cương tính của những người làm làm ngành y về học tập phải thận trọng ra sao, về thái độ, 

tư cách chữa bệnh thế nào, khi chữa bệnh cho phụ nữ, chữa bệnh cho những người nghèo, 

mẹ góa, con côi một cách rất nhân văn mà chúng ta rất đáng ghi nhận trong khi hành nghề, 

ông cũng đã răng dạy các thầy thuốc chữa bệnh trước hết là vì sức khỏe của con người chứ 

không vì lợi lộc. Trong khi hành nghề phải tôn trọng đồng nghiệp, giúp đỡ các đồng nghiệp 

cùng phát triển. 

Tập y gia quan niệm nói về Âm - Dương, ngũ hành quẻ số, can chi mạch yếu. Đây 

là phần học rất cơ bản của thầy thuốc y truyền nó là phương tiện để chúng ta chẩn đoán về 

điều trị bằng thuốc cũng như các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc như châm cứu, 

xoa bóp bấm huyệt, dưỡng sinh. Trong phần này ông đã phân tích rành mạch những vấn đề 

Âm – Dương, quẻ số, ngũ hành, can chi, y lí, mạch yếu. Muốn trở thành thầy thuốc giỏi cần 

phải học hỏi kinh dịch, y dịch. Điều cốt yếu là học để biết được sự biến hóa của Âm – Dương 

quy luật sinh khắc của ngũ hành sự biến hóa của bệnh. Mọi sinh vật đều được sinh trưởng và 

phát triển theo đúng quy luật của nó. Con người là tinh hoa của vũ trụ hấp thu được khí Âm 

khí Dương, bệnh tật sinh ra cũng đều do sự thịnh suy của Âm Dương và sự tương thừa, tương 

vũ của Ngũ hành. 
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Cuốn Ngoại cảm thông tai hay cách điều trị thông dụng một số bệnh ngoại cảm là 

tác phẩm đặc sắc tiêu biểu thể hiện kiến thức uyên thâm và sự sáng tạo của Hải Thượng 

Lãng Ông. Tập sách này nêu bật vấn đề: nước nam ta không có bệnh thương hàn không 

giống trong sách Thương hàn luận ở Trung Quốc. Do vậy phép điều trị, cách xử phương 

dụng dược có khác với cách chữa theo Thương hàn luận. 

Với kiến thức sâu sắc về triết học phương đông và y lý Hải Thượng Lãn Ông chỉ cho 

chúng ta thấy rõ ý nghĩa của triển thiên, thái cực và công năng của thủy hóa vô hình cho 

chúng rõ được chân thủy, chân hóa chốn bí ẩn của nguyên Âm, nguyên Dương. Tác giả 

cũng cho chúng ta thấy được cách dùng thuốc thế nào cho phù hợp. 

Trong quá trình chữa bệnh ông đã đưa ra Y dương án và Y âm án. Y dương án là 

những bệnh án chữa thành công và âm án là những bệnh án chữa không được đến tử vong. 

Hải Thượng Lãn Ông chữa bệnh ông tham khám rất kĩ, biện chứng chắt chẽ chẩn đoán phân 

biệt rõ “chân,  giả, hàn, nhiệt, hư thực” Nên đã cứu được rất nhiều người bệnh. Hải Thượng 

cho rằng đã làm thầy thuốc trí phải thông hoạt, hành phải ngay thẳng, tâm phải chu đáo, 

đởm phải quyết đoán. Người thầy thuốc cho việc chữa bệnh nguy hiểm mới là khó cho nên 

thầy thuốc phải có trách nhiệm bảo vệ sinh mạng con người, không ngại khó khăn đó mới 

là đi đã đến là chữa. Trong lời dẫn về âm án ông viết: nghề làm thầy thuốc là một nhân 

thuật, người thầy thuốc lấy việc giúp người bệnh làm trọng. Ông đã có một cuốn về những 

bệnh án không chữa khỏi rất có giá trị để những người hành nghề y sau này học tập trút 

kinh nghiệm. 

Hải Thượng Lãn Ông đã đưa ra tập vệ sinh yếu quyết tập hợp những phương pháp 

vệ sinh phòng bệnh tật luyện dưỡng sinh, khí công đạo dẫn. Đưa ra những lời khuyên, 

những câu châm ngôn của bậc tiên hiền những lời dạy sâu sắc về triết học, ăn uống, sinh 

hoạt, làm việc, nghỉ ngơi để việc điều dưỡng người bệnh. 

Sau mấy chục năm tận tụy với nghề nghiệp, Hải Thượng Lãn Ông đã nghiên cứu rất 

sâu lý luận Trung y qua các sách kinh điển: Nội kinh, Nam kinh, Thương hàn, Kim quỹ; tìm 

hiểu nền y học cổ truyền của dân tộc; kết hợp với thực tế chữa bệnh phong phú của mình, ông 

hệ thống hóa tinh hoa của lý luận Đông y cùng với những sáng tạo đặc biệt qua việc áp dụng 

lý luận cổ điển vào điều kiện Việt Nam, đúc kết nền y học cổ truyền của dân tộc. Qua những 

hiểu biết về Hải Thượng Lãn Ông chúng tôi thấy ông là đại danh y của dân tộc Việt Nam đồng 

thời còn là nhà văn hóa lớn. Người xứng đáng với danh y thế giới. 
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HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG LÊ HỮU TRÁC – THÂN THẾ, SỰ NGHIỆP VÀ 

TẦM ẢNH HƯỞNG 

Trần Thị Minh Quý 

(Công an tỉnh Hưng Yên) 

Thực hiện Công văn số 2032/BYT – YDCT ngày 21/4/2022 của Bộ Y tế về việc viết 

bài tham luận Hội thảo khoa học toàn quốc năm 2022 “Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác 

– Thân thế, sự nghiệp và tầm ảnh hưởng”. Thay mặt hội phụ nữ phòng Hậu Cần – Công 

an tỉnh Hưng Yên tôi xin trình bày tham luận như sau: 

1. Thân thế, sự nghiệp của danh y Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác: 

Lê Hữu Trác là vị danh y nổi tiếng, là người thầy y đức của nền y học Việt Nam. 

Không chỉ tinh thông y thuật ông còn là người học cao, hiểu biết sâu rộng về văn chương, 

dịch lý. Cũng chính vì sự uyên bác ấy, ông được vinh danh là Danh nhân Việt Nam thế kỷ 

XVIII và nhận được sự kính trọng của đông đảo nhân dân. 

Danh y Lê Hữu Trác (1720 – 1791) là người con sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Liêu 

Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, Tỉnh Hải Dương (nay thuộc huyện Yên Mỹ, tỉnh 

Hưng Yên). Theo nhiều tài liệu cổ ghi chép lại, ông có tên gọi khác là Lê Hữu Huân (theo 

“Hải Dương phong vật chí”) nhưng đến nay, người đời vẫn quen thuộc gọi ông với cái tên 

Hải Thượng Lãn Ông. 

Danh y Lê Hữu Trác là người con út trong gia đình có 7 anh em. Chính vì vậy, người 

trong gia đình thường gọi ông là Cậu Chiêu Bảy. Gia đình ông vốn nổi tiếng bởi truyền 

thống đỗ đạt khoa bảng, rất nhiều người làm quan to trong triều đình. Trong đó, cả 6 người 

anh của ông đều thi đỗ khoa cử, tiến sĩ. Cha của ông là Lê Hữu Mưu, thuở trẻ đỗ Đệ tam 

giáp Tiến sĩ, được nhà vua phong chức Ngự sử, tước Bá. Chú là Lê Hữu Kiều cũng là Đại 

triều thần của nhà Lê. 

Ngay từ nhỏ, Lê Hữu Trác đã nổi tiếng là người thông minh, học giỏi, hiểu rộng, thơ 

hay, tinh thông sách sử nên được cha cho lên Kinh kỳ theo học. Tại đây ông nổi tiếng với 

trí tuệ hơn người thi đậu liền Tam trường. Ông còn cùng các bạn học lập hội “Thi xã” bên 

Hồ Tây để hằng ngày đối thơ, xướng họa. Tính cách ông hào sảng, thích giao du nên không 

chỉ được bạn đồng niên mà cả chúa Trịnh cũng hết lòng yêu quý sảng, thích giao du nên 

không chỉ được bạn đồng niên mà cả chúa Trịnh cũng hết lòng yêu quý. Tuy nhiên, không 

lâu sau đó vào năm ông 19 tuổi, cha ông mất (năm 1739) nên ông phải rời kinh thành để về 

https://www.tapchidongy.org/danh-y-le-huu-trac.html
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quê nhà lo hậu sự cho cha, vừa chăm nom gia đình vừa đèn sách mong nối nghiệp cha, tiến 

thân bằng con đường quan lộ. 

Một năm sau đó (tức 1740), giữa thời buổi loạn lạc, xã hội rối ren, Trịnh – Nguyễn 

phân tranh, ông thấu hiểu nỗi cơ hàn của người dân lao động nghèo khổ, đói rét, loạn lạc, 

bệnh tật, ông đã quyết định gác bút nghiên tòng quân. Ông nghiên cứu binh thư, biết võ 

thuật, lại là con cháu các đại thần rất được tín nhiệm và được cử cầm quân. Thống soái của 

chúa Trịnh nể tài ông bao phen tiến cử, nhưng vì chán ghét cảnh binh đao, ông kiên quyết 

từ chối. Cho tới năm 1746, sau khi người anh cả mất tại quê mẹ là huyện Hương Sơn, Hà 

Tĩnh ông đã viện cớ xin rời khỏi quân ngũ về chăm mẹ già và các cháu nhỏ và học thêm 

nghề thuốc. 

Bước ngoặt của cuộc đời danh y Lê Hữu Trác xảy đến khi ông mắc trận ốm nặng. 

Dù đã được người nhà săn sóc và đưa đi chữa trị khắp nơi nhưng đến 2, 3 năm vẫn không 

có tiến triển. Sau đó có người mách, ông nhờ người đưa tới nơi của thầy thuốc tên Trần 

Độc ở xã Trung Cần, huyện Thanh Chương (nay là xã Nam Trung, Nam Đàn, Nghệ An). 

Trần Độc vốn thi đỗ cử nhân, xong từ chối vinh hoa chốn quan trường để về quê chữa bệnh. 

Tiếng lành đồn xa nên ông được rất nhiều người trong vùng tín nhiệm.  

Trong suốt 1 năm chữa bệnh tại đây, Lê Hữu Trác thường hay nghiên cứu sách y 

học “Phùng thị cẩm nang” của Trung Hoa. Vốn sẵn uyên thâm về thiên văn, địa lý, nhân sự 

và có tài trong pháp thuật Âm – Dương nên ông nhanh chóng nắm bắt được chân lý trong 

sách và nhen nhóm đam mê học về y thuật. Càng đọc càng say mê, thích thú và càng thấu 

hiểu y lý, ông nhận thấy nghề thuốc là nghề nhân đạo, cứu nhân độ thế. Trần Độc cũng 

nhận thấy sự tinh thông và quyết tâm của ông, nên bày tỏ mong muốn truyền nghề. 

Ở tuổi 30, danh y Lê Hữu Trác trở lại quê mẹ ở Hương Sơn, khước từ lời mời của 

chúa Trịnh quyết ở lại đây chuyên tâm chữa bệnh cứu người, lấy tên Hải Thượng Lãn 

Ông. Tuy nhiên tại đây neo người bầu bạn, lại không có nhiều thầy giỏi để ông học hỏi, 

Đến năm Bính Tý 1756, Lê Hữu Trác quyết lên kinh thành để tìm thầy học thêm vì ông 

thấy y lý mênh mông nhưng không gặp được thầy giỏi, ông đành bỏ tiền mua một số 

phương thuốc gia truyền, trở về Hương Sơn “từ khước sự giao du, đóng cửa để đọc 

sách”. Tại đây, ông vừa học tập nghiên cứu vừa chữa bệnh cứu người. 

Ông khám bệnh rất kỹ, vận dụng các phương pháp, vọng, văn, vấn, thiết (nhìn, 
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nghe, hỏi, xem mạch người bệnh), chuẩn đoán toàn diện có kết luận chính xác rồi mới kê 

đơn. Khi kê đơn ông ghi rõ chi tiết và chỉ dẫn cách chế thuốc, sắc thuốc, cách uống, liều 

lượng rất tỷ mỷ. Gặp trường hợp nguy cấp, ông bình tĩnh giải quyết theo đúng tinh thần 

“cứu bệnh như cứu hỏa” vừa khẩn trương vừa chu đáo.  

     Lãn Ông đề cao tinh thần trách nhiệm với bệnh nhân một cách thành khẩn. Ông ghi 

chép lại những bệnh đã điều trị một cách trung thực, khách quan và khoa học. Y dương án 

ghi lại những bệnh ông đã chữa khỏi, y âm án ghi lại những bệnh ông chữa không khỏi. 

Thận trọng trong chữa bệnh, Lãn Ông lại rất khiêm tốn học tập, đêm ngày trao đổi nghề 

nghiệp, trong lòng luôn luôn nghĩ đến việc giúp đỡ mọi người một cách rộng rãi. Sau vài 

ba năm học thuốc, ông bắt đầu chữa một số bệnh thông thường trong gia đình, thôn xóm. 

Khi đã nổi tiếng, ông vẫn lên kinh đô mong tìm thầy học thêm. Lãn Ông cũng tranh thủ gặp 

gỡ nhiều thầy thuốc trao đổi kinh nghiệm và sưu tầm thêm phương thuốc gia truyền. 

 Với tài năng học rộng, chẩn bệnh giỏi, bốc thuốc hay, lại không màng tới tiền tài danh 

lợi, ông đã chữa khỏi bệnh cho rất nhiều người dân. Có người bệnh nhiều năm không khỏi ông 

cũng chữa được. Chỉ qua một thập kỷ miệt mài cống hiến, tên tuổi của ông nhanh chóng vang 

danh khắp vùng Hương Sơn và đến tận kinh thành, khi ấy người ta gọi ông là Hải Thượng Lãn 

Ông – ông lười Hải Thượng. 

Không dừng lại ở đó, ông còn mở trường dạy thuốc cho môn đệ, trao đổi với đồng 

nghiệp về y lý và biện chứng luận trị, sưu tầm phương thuốc. Ông tự đặt ra cho người thầy 

thuốc chân chính tám chữ: “Nhân - Minh - Đức - Trí - Lượng - Thành  - Khiêm - Cần” 

(nhân ái - sáng suốt - đức độ - tốt bụng - chân thành - khiêm tốn - cần cù). Đồng thời tránh 

8 tội: lười nhác, keo kiệt, tham lam, dối trá, dốt nát, bất nhân, hẹp hòi, thất đức. 

Năm 1782, khi đã 62 tuổi, ông nhận lệnh Chúa Trịnh hồi kinh chữa bệnh cho thế tử 

Trịnh Cán. Vốn được lòng Trịnh Sâm, ông bị không ít ngự y trong thành ghen ghét. Hải 

Thượng Lãn Ông vốn không hề nảy sinh thù ghét, chỉ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ và mau 

chóng thoát khỏi chốn kinh thành. Tuy nhiên không lâu sau đó, Trịnh Sâm lâm bệnh, Trịnh 

Cán ốm yếu dai dẳng. Ông đành miễn cưỡng lên chữa bệnh. Dù đã được chữa khỏi nhưng 

do tuổi cao sức yếu, chỉ ít lâu sau Trịnh Sâm băng hà, con trai là Trịnh Cán lên kế vị. Nhân 

lúc triều đình đang có người tiến cử thái y mới, Hải Thượng Lãn Ông viện cớ tuổi già thoái 

lui về quê. 
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Trong suốt những năm làm thầy thuốc và đào tạo học trò, Danh y Lê Hữu Trác vẫn 

luôn mong muốn truyền lại y lý cho thế hệ sau thông qua những cuốn sách. Bộ “Hải Thượng 

Y tông tâm lĩnh” được ông dày công biên soạn, ghi chép và chắt lọc lại những chân lý ông 

đã lĩnh hội được từ các đại danh y đời trước và mất gần 10 năm (1760 – 1770) để hoàn 

thành. Đây là cuốn sách chứa đựng những gì tinh túy nhất trong sự nghiệp của người thầy 

thuốc vĩ đại này và là tài sản vô giá của nền y học Việt Nam.  

Toàn bộ cuốn sách bao gồm 28 tập, 66 quyển về các chuyên ngành nội khoa, sản 

khoa, phụ khoa, da liễu, nhãn khoa. Đồng thời ông còn phê phán và chỉ ra những điểm 

không phù hợp khi áp dụng trong điều trị cho người Việt Nam. Trong gần 20 năm sau đó, 

ông vẫn tiếp tục biên soạn và cho ra đời nhiều tập sách quý giá nữa như “Y hải cầu nguyên” 

(1782), “Thượng kinh ký sự” (1783) trong đó phê phán nhiều thói quen xa hoa, những điều 

“mắt thấy tai nghe” khi ông lên kinh khám bệnh cho Thái tử, “Vận khí bí điển” (1786). 

Hải Thượng Lãn Ông qua đời hưởng thọ 71 tuổi vào ngày 15 tháng 1 âm năm 1791. 

Để tưởng nhớ và tri ân công lao của ông, cứ vào ngày này hằng năm, người dân và người 

làm nghề y lại cùng nhau tề tựu tại Nhà tưởng niệm Đại danh y ở Liêu Xá dâng hương. 

2. Tầm ảnh hưởng của danh y Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác 

Cuộc đời và sự nghiệp của Hải Thượng Lãn Ông như một viên ngọc quý, càng mài 

càng thấy sáng. Sau hơn 40 năm miệt mài nghiên cứu và tận tụy chữa bệnh cứu người, ông 

đã để lại cho nền y học Việt Nam một di sản quý giá, đặc biệt là bộ sách “ Y tông tâm lĩnh” 

được khắc in vào năm 1885, gồm 28 tập, 66 quyển. Đây được coi là bộ Bách khoa toàn thư 

y học của thế kỷ XVIII. Trong tác phẩm đồ sộ này, Hải Thượng đã đúc kết tinh hoa y học 

cổ truyền Phương Đông và y học cổ truyền Việt Nam, thông qua những kinh nghiệm thực 

tiễn phong phú của bản thân, xây dựng thành hệ thống toàn bộ Lý, Pháp, Phương, Dược 

của nền y học nước nhà. Ông cũng dày công sưu tầm, phát triển và bổ sung 305 vị thuốc 

nam, thu thập, tổng hợp gần 3000 phương thuốc hay của các bậc tiền nhân lưu truyền trong 

nhân gian. 

Cuộc đời của Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác là hình ảnh cao đẹp của người 

thầy thuốc với kiến thức uyên thâm, với tinh thần trách nhiệm cao cả trong nghề nghiệp, 

lòng nhẫn lại, tận tâm, đức hy sinh và lòng thương yêu người bệnh vô bờ bến. Ông thật 

xứng đáng là người đã “dựng ngọn cờ đỏ thắm” trong nền y học nước nhà, là tấm gương 
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sáng chói về y đức, y thuật soi sáng, truyền cảm hứng không nhỏ tới các thế hệ trong tương 

lai. Đồng thời để lại kho tàng y học vô giá, đặt nền móng quan trọng cho sự phát triển của 

y học nước nhà.  
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QUÁ TRÌNH BIÊN SOẠN, NỘI DUNG VÀ DI SẢN MỘC BẢN  

BỘ HẢI THƯỢNG Y TÔNG TÂM LĨNH  

ThS. Trần Văn Quyến 

GS.TS. Phạm Huy Dũng 

(Đại học Thăng Long) 

Mở đầu 

Bộ Hải Thượng y tông tâm lĩnh (từ đây xin viết tắt là HTYTTL) do danh y Lê Hữu 

Trác biên soạn vào cuối thế kỷ XVIII. Đây là bộ sách đông y đồ sộ còn được lưu truyền 

đến ngày nay, trở thành bộ sách gối đầu giường, kim chỉ nam cho các thầy thuốc đông y. 

Đến cuối thế kỷ XIX bộ sách được nhà sư Thích Thanh Cao tổ chức sưu tập, hiệu chỉnh và 

cho khắc in. Phần lớn mộc bản của bộ sách hiện nay còn lại được bảo quản tại Bảo tàng 

tỉnh Bắc Ninh với hơn 1.191 đơn vị ván khắc. Đây là bộ ván khắc có tính chất độc bản với 

số lượng lớn và lần đầu tiên được biết đến và giới thiệu. Từ kết quả việc sắp xếp, biên mục, 

số hóa kho mộc bản này kết hợp với việc nghiên cứu và phân tích bước đầu về văn bản học 

của bộ mộc bản sẽ giúp thể hiểu rõ hơn được quá trình biên soạn, hiệu chỉnh và tổ chức 

khắc in của bộ sách HTYTTL. Kết quả nghiên cứu này trở thành một mẫu ví dụ tiêu biểu 

cho việc tiến hành nghiên cứu chỉnh lý các kho mộc bản của Việt Nam và mở ra nhiều 

hướng nghiên cứu mới cho bộ sách. 

1. Lê Hữu Trác và bộ Hải Thượng y tông tâm lĩnh 

Trong lịch sử y học dân tộc cổ truyền của Việt Nam, Hải Thượng Lãn Ông 海上懶

翁 Lê Hữu Trác có một vị trí khá quan trọng, thực sự là một danh y của đất nước. Ông sinh 

ngày 12 tháng 11 năm Canh Tý (1720)1 tại thôn Văn Xá, làng Liêu Xá, huyện Đường Hảo, 

phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương (nay là xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), 

mất ngày rằm tháng giêng năm Tân Hợi (1791) ở quê mẹ, xứ Bàu Thượng, xã Tĩnh Diệm, 

huyện Hương Sơn, phủ Đức Quang, trấn Nghệ An (nay là xã Sơn Quang, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh). Hiệu Hải Thượng của ông là ghép từ chữ Hải của tên trấn Hải Dương 

(quê cha) và chữ Thượng là tên của phủ Thượng Hồng - Bàu Thượng (quê mẹ) nơi mà phần 

lớn thời gian của cuộc đời ông sống ở đây. Lãn Ông có nghĩa là "ông lười", ngụ ý lười 

 
1 Có nhiều ý kiến cho ông sinh năm 1724 như Trần Văn Giáp: “ông sinh năm Giáp Thìn đời Lê Dụ Tông 

niên hiệu Bảo Thái thứ 5, ngày 12 tháng 11 tức là ngày 27-12-1724, tại quê mẹ và mất ngày 15 tháng giêng, 

năm thứ 4 niên hiệu Quang Trung (17-2-1791), thọ 67 tuổi” - Tìm hiểu kho sách Hán Nôm nguồn tư liệu 

văn học sử học Việt Nam, tập I, Thư viện Quốc gia xuất bản, Hà Nội, 1970, tr 401. 
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biếng, chán ghét công danh, tự giải phóng mình khỏi sự ràng buộc của danh lợi, của quyền 

thế, tự do nghiên cứu y học, thực hiện chí hướng mà mình yêu thích gắn bó.  

 Lê Hữu Trác2 xuất thân trong một gia đình khoa bảng. Ông nội là Lê Hữu Danh, đậu 

Đệ Nhị giáp Tiến sĩ. Cha là Lê Hữu Mưu, đậu Đệ Tam giáp Tiến sĩ, anh là Lê Hữu Kiền, 

đậu Đệ Tam giáp Tiến sĩ... Từ nhỏ ông đã theo cha đi học ở kinh đô Thăng Long, nổi tiếng 

là người thông minh, học giỏi, hiểu rộng, biết nhiều, văn thơ thi phú đều thông. Khi ông 20 

tuổi (1739) thì cha ông qua đời. Ông thi đỗ Tam trường nhưng sau đó lại chú tâm vào việc 

luyện võ, học binh thư và ra nhập quân đội của chúa Trịnh vào năm 1740. Ông cầm quân 

thường thắng trận, nhưng không ham thăng quan tiến chức, luôn có chí thoái lui về ở ẩn. 

Nhân khi người anh ruột là Lê Hữu Chân chết để lại hai con nhỏ, ông đã xin xuất ngũ về 

quê nuôi mẹ và giúp đỡ gia đình người anh.  

Lê Hữu Trác bị bệnh ngay từ khi còn ở trong quân ngũ, giải ngũ về phải gánh vác 

công việc vất vả "trăm việc đổ dồn vào mình, sức ngày một yếu" (Lời tựa "Tâm lĩnh"), lại 

sớm khuya đèn sách không chịu nghỉ ngơi, sau mắc cảm nặng, chạy chữa tới hai năm mà 

không khỏi. Sau nhờ lương y Trần Độc3, người Nghệ An là bậc lão nho, học rộng biết nhiều 

nhưng thi không đỗ, trở về học thuốc, nhiệt tình chữa khỏi. Trong thời gian hơn một năm 

chữa bệnh ở Nghệ An, nhân khi rảnh rỗi ông thường đọc Phùng thị cẩm nang 馮氏錦囊 và 

hiểu được chỗ sâu xa của sách thuốc. Ông Trần Độc thấy lạ, bèn đem hết những hiểu biết 

về y học truyền cho ông. Vốn là người thông minh học rộng, ông mau chóng hiểu sâu y lý, 

tìm thấy sự say mê ở sách y học, nhận ra nghề y không chỉ lợi ích cho mình mà có thể giúp 

người đời, nên ông quyết chí học thuốc. Khi khỏi bệnh ông về nhà tiếp tục tìm đọc sách 

thêm, ông giao tiếp với một lương y khác cũng họ Trần ở làng Đậu Xá bên cạnh. Ở Hương 

Sơn và làm nhà ngay cạnh rừng đặt tên hiệu "Hải Thượng Lãn Ông".  

Mùa thu năm Bính Tý (1756), Lê Hữu Trác ra kinh đô mong tìm thầy để học thêm 

vì ông thấy y lý mênh mông cần tìm thầy để cầu học, nhưng không gặp được thầy giỏi, ông 

 
2 Lê Hữu Trác còn có tên là Lê Hữu Huân (Hải Dương Địa chí A.568). Lê Hữu Trác là tên ghi trong Văn 

Xá Lê tộc thế phả. Thế phả do Lê Hữu Mưu soạn vào thời Lê, liên quan đến Lê Hữu Trác, cho biết: Lê Hữu 

Danh, húy Liên, hiệu Xuân An, đậu Nhị giáp Tiến sỹ khoa Canh Tuất niên hiệu Cảnh Trị thứ 8 (1670), làm 

quan đến Hiến Sát sứ, tước Văn Uyên bá. Ông sinh 10 người con, trong đó có 3 người con đầu đỗ Tiến sỹ: 

Lê Hữu Hỷ, Lê Hữu Mưu, Lê Hữu Kiều... Con thứ 7 của Lê Hữu Mưu là Lê Hữu Chẩn. Lê Hữu Chẩn 

húy Trác, hiệu Hải Thượng Lãn Ông, nổi tiếng về nghề thuốc. (Xem thêm: Lâm Giang, Tìm hiểu thư tịch 

y dược cổ truyền Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, 2009, tr 145). 
3Trần Độc người làng Trung Cần, huyện Thanh Chương, Nghệ An, học rộng tài cao, nhưng chỉ đỗ Hương 

tiến, thi mãi không đỗ đại khoa, bèn bỏ cử nghiệp, ở ẩn tại Thanh Sơn làm thuốc. 
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đành bỏ tiền mua một số phương thuốc gia truyền rồi trở về Hương Sơn "từ khước sự giao 

du, đóng cửa để đọc sách" (Tựa "Tâm lĩnh"), vừa học tập và chữa bệnh. Mười năm sau 

tiếng tăm của ông đã nổi khắp vùng Hoan Châu. 

Sau mấy chục năm tận tụy với nghề nghiệp, Hải Thượng Lãn Ông đã nghiên cứu rất 

sâu lý luận Trung y qua các sách kinh điển: Nội kinh, Nam kinh, Thương hàn, Kim quỹ; tìm 

hiểu nền y học cổ truyền của dân tộc; kết hợp với thực tế chữa bệnh phong phú của mình, 

ông hệ thống hóa tinh hoa của lý luận Đông Y cùng với những sáng tạo đặc biệt qua việc áp 

dụng lý luận cổ điển vào điều kiện Việt Nam, đúc kết nền y học cổ truyền của dân tộc. Sau hơn 

chục năm viết bộ Y tông tâm lĩnh gồm 28 tập, 66 quyển bao gồm đủ các mặt về y học: Y đức, 

Y lý, Y thuật, Dược, Di dưỡng... trong đó nhấn mạnh vào 3 nội dung chính yếu: 

- Giải thích rõ chân lý y học Việt Nam khác với y học phương Bắc, bổ sung vào 

những điều mà người xưa còn để xót. 

- Nghiên cứu cây thuốc có ở Việt Nam (Nam dược) công dụng và cách chế biến... 

theo quan điểm “Nam dược trị Nam dân” của Tuệ Tĩnh.  

- Nghi chép lại những căn bệnh khó chữa mà chữa được gọi là “dương án”, những 

căn bệnh không chữa được gọi là “âm án” để dùng làm bài học kinh nghiệm sau này4.  

Một phần quan trọng nữa của bộ sách đó là phản ánh sự nghiệp văn học và tư tưởng 

của Hải Thượng Lãn Ông. Năm 1783 ông viết xong tập Thượng kinh ký sự bằng chữ Hán 

tả quang cảnh ở kinh đô, cuộc sống xa hoa trong phủ chúa Trịnh và quyền uy, thế lực của 

nhà chúa (những điều Lê Hữu Trác mắt thấy tai nghe trong chuyến đi từ Hương Sơn ra 

Thăng Long chữa bệnh cho thế tử Trịnh Cán và chúa Trịnh Sâm). Tập ký ấy là một tác 

phẩm văn học vô cùng quý giá. Mặc dầu tuổi già, công việc lại nhiều: chữa bệnh, dạy học, 

nhưng ông vẫn tiếp tục chỉnh lý, bổ sung, viết thêm (tập Vận khí bí điển, năm 1786) để hoàn 

chỉnh bộ HTYTTL. 

Bộ sách HTYTTL được biên soạn trong vòng khoảng 10 năm, bắt đầu từ lúc Lê Hữu 

Trác 40 tuổi (1760) và căn bản hoàn thành khi Hải Thượng Lãn Ông 50 tuổi (1770). Sau 

đó bộ sách được tiếp tục viết bổ sung thêm một số tập nữa như: Y hải cầu nguyên (1782), 

Thượng kinh ký sự (1783), Vận khí bí điển (1786). Toàn bộ bộ sách HTYTTL gồm 28 tập 

chia thành 66 quyển. Quá trình biên soạn bộ sách của Lê Hữu Trác được người đời sau biết 

thông qua các lời tựa, lời nói đầu của các tập sách và trong tập đầu của phần Y học cách 

 
4 Lâm Giang, Tìm hiểu thư tịch y dược cổ truyền Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, 2009, tr 147. 
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ngôn. Trong lời tựa quyển đầu Hải Thượng Lãn Ông viết: “trải qua mấy năm, tôi mới biên 

thành một bộ, đặt tên là “Lãn Ông tâm lĩnh” dùng riêng trong nhà, định để truyền lại cho 

con cháu... Tuần đầu tháng trọng xuân, năm Canh Dần niên hiệu Cảnh Hưng (1770)”. 

Trong Phàm lệ quyển đầu, Hải Thượng Lãn Ông lại viết: “tôi từng miệt mài học thuốc trong 

20 năm, khổ tâm cầu đạo, muốn được biết đến nơi đến chốn, mới khỏi hổ thẹn, nhưng không 

phải là tài thánh, sinh ra mà biết, lại không có thầy dạy bảo, sự học tập càng thêm cô độc... 

mới lấy sách Nội kinh làm gốc, sách Cẩm nang và Cảnh nhạc làm đề cương tham hợp với 

các sách của các bận tiên hiền, hoặc noi theo ý nghĩa hoặc giải thích chỗ khó khăn nghi 

ngờ hoặc bổ sung vào chỗ thiếu sót hoặc thêm vào những kinh nghiệm và tâm đắc, hơn 10 

năm giãi bầy can trường đem hết tâm trí mới tìm ra mối manh, viết thành sách, chia làm 

28 tập gồm 66 quyển, mỗi tập đều có lời tiểu dẫn và mục lục để lên đầu”. Như vậy Hải 

Thượng Lãn Ông đã dựa vào một số sách thuốc xưa làm lòng cốt, rồi viết lại theo nhận thức 

của mình, đồng thời thêm vào những kinh nghiệm tâm đắc. Trong phần đầu của mục Y 

nghiệp thần chương ông cũng cho biết thêm: “[Tôi] từ 30 đến 40 tuổi mới biết qua về y, từ 

40 đến 50 mới bớt được chút ít sai lầm. Từ 50 đến 60-70 mới không nhầm....”5 điều đó cho 

thấy trong quá trình viết và hoàn chỉnh bộ sách, ông đã tham cứ và sửa chữa nhiều lần. Hải 

Thượng Lãn Ông mất vào ngày rằm tháng giêng năm Tân Hợi  (1791) thọ 71 tuổi có nghĩa 

là ngay trước khi ông mất thì ông vẫn tiếp tục công việc sửa chữa, chỉnh sửa cho bộ sách. 

Có thể hình dung các giai đoạn soạn bộ sách của Lê Hữu Trác qua bảng dưới đây:  

QUÁ TRÌNH SOẠN BỘ HTYTTL CỦA LÊ HỮU TRÁC 

Giai đoạn Nội dung biên soạn Thuộc quyển 

1760-1770 Phần lớn nội dung bộ sách  

1782 Y hải cầu nguyên Quyển 3, Quyển 4, Quyển 5 

1783 Thượng Kinh ký sự Quyển Vỹ 

1786 Vận khí bí điển Quyển 9 

 

Qua tác phẩm mà chúng ta biết được tâm tư và tình cảm cũng như một phần nào 

cuộc đời và cách suy nghĩ của Hải Thượng Lãn Ông hơn các thầy thuốc khác trước Lãn 

 
5 Hải Thượng y tông tâm lĩnh, quyển 1&2, Nxb Y học, 2005, tr 27. 
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Ông như Tuệ Tĩnh - tác giả bộ "Nam dược thần hiệu". Một nét đặc sắc của tác phẩm của 

Hải Thượng là khi viết sách luôn luôn chú ý trình bày những kiến thức chuyên môn, lồng 

những suy nghĩ riêng tư của mình. Có lẽ những suy nghĩ riêng tư ấy, đã đại diện cho những 

suy nghĩ của phần đông những người cùng nghề cùng cảnh, cho nên trong thời gian Hải 

Thượng Lãn Ông còn sống, dạy học, học trò luôn chép lại đầy đủ bất cứ lời nào của ông.  

2. Quá trình sưu tập và khắc in bộ HTYTTL dưới triều Nguyễn 

2. 1. Quá trình truyền bản và sưu tập bộ HTYTTL 

Mặc dù bộ sách biên soạn công phu như vậy nhưng đến khi Hải Thượng Lãn Ông 

61 tuổi thì sách cũng chỉ được ông dùng dạy học và cho học trò của mình chép lại mà thôi 

chứ chưa hề được in ra. Khi ông lên Kinh đô chữa bệnh cho chúa Trịnh, Hải Thượng đã 

tìm cách để in bộ sách này: “Mình lao tâm tiêu tứ về đường y học đã 30 năm nay mới viết 

được bộ Tâm Lĩnh, không dám truyền thụ riêng ai, chỉ muốn đem công bố cho mọi người 

cùng biết. Nhưng việc thì nặng sức lại mỏng, khó mà làm được. Quỷ thần hiểu thấu lòng 

mình, chuyến này đi có chỗ may mắn đây cũng chưa biết chừng”. Tuy nhiên ước mong đó 

của Hải Thượng Lãn Ông không thực hiện được. Trong chuyến đi vào Kinh đô, Hải Thượng 

Lãn Ông cũng biết được các sách thuốc do ông viết không những được học trò của mình 

chép để sử dụng tại chỗ mà còn được đưa đi các nơi khác, đem lại ảnh hưởng không nhỏ. 

Hải Thượng Lãn Ông viết trong Thượng kinh ký sự: “Bấy giờ có một người học trò tên là 

Tổng Thuần nói với tôi: Năm xưa con có một người bạn thân tên là Sự, con một người Hoa 

kiều. Anh ta về quê mẹ ở Lai Triều tức Hiến Nam Cung nay dời nhà đến cửa tây ở Khương 

Đình làm nghề bốc thuốc. Con thấy anh ta là người hiền hữu nên cho anh ta bộ Tâm Lĩnh 

của thầy. Từ đó anh ta ngày đêm học tập, tay không rời sách, học thuật mỗi ngày một tiến 

nổi tiếng ở thủ đô. Anh ta thường than rằng mình ở xa ngàn dặm, không được làm học trò 

thầy, chỉ được ngưỡng mộ xuông thôi. Anh ta muốn về quê thầy lậy chào, nhưng vì con phải 

nuôi mẹ già nên không đi xa được. Anh ta có lập một bàn thờ, thờ sống thầy, sớm chiều 

hương khói để báo ơn thầy...”. Qua đoạn trích trên có thể thấy được bộ HTYTTL đã được 

các học trò của Hải Thượng Lãn Ông chép lại và phổ biến, không chỉ trong nội bộ các học 

trò của ông mà được phổ biến cả ra bên ngoài, vượt khỏi vùng Hương Sơn, Hà Tĩnh, là nơi 

Hải Thượng Lãn Ông ở, làm thuốc và dạy học. Bằng các cách như vậy mà bộ HTYTTL 

được lưu truyền và phổ biến trong dân gian. 
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Hải Thượng Lãn Ông mất đi mà ý định in sách vẫn chưa thực hiện được. Mãi tới gần 

một thế kỷ sau, vào năm Ất Mão niên hiệu Tự Đức (1855) một lương y đã đem đến cho Vũ 

Xuân Hiên một quyển sách thuốc của Hải Thượng Lãn Ông. Vũ Xuân Hiên xem thấy hay, 

nhưng vì thiếu sót, mất mát nhiều, nên bắt đầu đặt vấn đề sưu tầm. Trải qua một thời gian 

khá lâu mới tìm và thu thập được 15 tập và gần 10 năm sau, tức là vào mùa thu Giáp Tý 

(1864), Vũ Xuân Hiên mới được một người cháu năm đời của Hải Thượng, ở làng Tình 

Diệm huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh đem cho 21 tập bản chính do Hải Thượng để lại. Sau khi 

đã tham khảo, đính chính, biên chép lại thì đã ghép được bảy tám mươi phần trăm toàn bộ 

bộ sách, Vũ Xuân Hiên đã nói rõ việc sưu tầm pho sách của Hải Thượng Lãn Ông trong bài 

Nguyên dẫn được viết vào mùa thu năm Bính Dần niên hiệu Tự Đức (1866) và nhờ Tiến sĩ 

Lê Cúc Linh, người có nhà riêng bên Hồ Hoàn Kiếm, viết lời giới thiệu trước khi đưa in. 

Như vậy từ khi Vũ Xuân Hiên có ý thức đặt vấn đề sưu tầm lại cho đến khi thu thập được 

70-80% toàn bộ sách để đưa in đã trải qua mất mười một năm. Nhưng từ khi đưa đến nơi 

in cho đến khi sách được in ra lại phải trải qua một thời gian dài nữa. Vũ Xuân Hiên đưa 

bộ sách đã thu thập được đến nhà sư Thanh Cao, trụ trì chùa Đồng Nhân (huyện Võ Giàng, 

phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) để cho khắc và in. Mặc dù sư Thanh Cao là người cùng quê 

với Hải Thượng và cũng là người rất thích nghề thuốc rất mong được in bộ sách, nhưng vì 

công việc in kinh Phật của chùa vẫn còn bề bộn, tiền và giấy nhân dân quyên góp có hạn 

nên cũng chưa thể tiến hành khắc in được. Cho đến năm Tự Đức thứ ba mươi (1877) có 

người góp ý dù tiền ít thì vẫn cứ nên làm, tiền công khắc đến đâu lại quyên góp thêm đến 

đấy. Sau đó sư Thanh Cao cũng lại thu thập được thêm 4 quyển nữa nâng tổng số lên là 55 

quyển nên nhân đó năm 1878, sư Thanh Cao đã nhờ một nhà nho đã đỗ Giải nguyên họ 

Nguyễn làm bài văn quyên tiền. Năm 1879 sư Thanh Cao lại mời một số khá đông lương y 

và nhà nho quanh vùng đính chính lại những chỗ sai sót một lần nữa rồi thuê thợ khắc và 

cho in. Và đến năm đầu niên hiệu Hàm Nghi (1885) thì bộ sách mới hoàn thành. Theo lời 

giới thiệu của nhà sư Thanh Cao chúng ta biết được rằng lúc này tác phẩm của Hải Thượng 

Lãn Ông mới thu thập lại được 55 quyển trong số 66 quyển, và tuy thu thập sửa chữa như 

vậy rồi nhưng trong bản in vẫn còn nhiều chỗ phải bỏ trống để chờ đính chính bổ sung sau.  

Có thể hình dung quá trình sưu tập bộ HTYTTL từ năm 1855 đến khi tổ chức khắc 

in như sau: 
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QUÁ TRÌNH SƯU TẬP BỘ HTYTTL 

Giai đoạn Người sưu tập Số lượng Tổng 

1855-1864 Vũ Xuân Hiên 15 tập 51 quyển 

70% bộ 

sách 
55 quyển 1864 Cháu 5 đời của Lê Hữu Trác 21 tập 

1877 Nhà sư Thích Thanh Cao 4 quyển   

Như vậy tính từ khi Vũ Xuân Hiên bắt đầu thu thập (1855) đến khi sách được in ra 

55 quyển (1885) hết 30 năm, và nếu tính từ lúc sách được biên soạn xong (1770) đến khi 

được in ra (1885) vừa đúng hết 115 năm. Hiện nay chúng ta có trong tay hơn 55 quyển, 

những quyển sau này là những quyển nào được tìm thấy và in ra năm nào thì chúng ta chưa 

có cơ sở để phán đoán.  

 

2.2. Tổ chức khắc in bộ Tân thuyên HTYTTL toàn trật  

Thông qua việc phân tích văn bản của bộ Tân thuyên HTYTTL toàn trật 

(TTHTYTTLTT) được lưu trữ tại Thư viện Quốc gia và Viện Nghiên cứu Hán Nôm có thể 

thấy được cấu trúc của bộ sách có thay đổi trong quá trình khắc in từ 61 quyển (cộng với 

quyển Thủ và quyển Vỹ) thành 64 quyển (cộng với quyển Thủ và quyển Vỹ).  

Nghiên cứu văn bản của các bản in khác nhau hiện đang lưu trữ tại các thư viện, 

cùng với mộc bản của Quyển thủ ta có thể thấy được rõ rệt sự thay đổi. Quyển thủ trước 

tiên có bài Nguyên dẫn của Vũ Xuân Hiên (người làng My Thứ huyện Đường An) đề năm 

Tự Đức Bính Dần (1866) nói về việc biên tập sách. Tiếp đến là bài của Lê Cúc Linh6, Tiến 

sĩ triều Tự Đức. Sau đó đến bài Tự tự của Lê Hữu Trác là Hải Thượng Lãn Ông Lê thị, viết 

niên hiệu Cảnh Hưng năm Canh Dần (1770). Bài Tiểu dẫn của nhà sư chùa Đồng Nhân xã 

 
6 Lê Cúc Linh là tên hiệu của Lê Đình Diên, đậu Tiến sĩ khoa Kỷ Dậu niên hiệu Tự Đức thứ 2 (1849). 
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Đại Tráng (Thích Thanh Cao) nói về việc khắc in sách, việc quyên tiền in và bản in lưu ở 

chùa ấy. Sau đó đến các phần Lễ nghi, Văn tế khi cúng các vị tiên sư, 25 bài thơ đề vịnh, 

kỷ thực của tác giả họ Lê, phần Y huấn, Phàm Lệ, Mục lục, Mục thứ và cuối cùng là mục Y 

nghiệp thần chương. Cuối sách có danh sách những người cúng tiền giúp cho việc khắc in. 

Trong bản TTHTYTTLTT ký hiệu VHv.507/1 (lưu tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm)- bản 

khắc in quyển Thủ TTHTYTTLTT trùng với quyển Thủ bản Thư viện Quốc gia (bản Thư 

viện Hán Nôm thiếu từ trang 14 - Cáo văn, trang 15-Nghi tiết thi.). Ở trang 27 ( theo bản 

thư viện Quốc gia) phần Mục lục, bản VHv.507/1 đã khắc thêm các chữ vào dòng thứ 6 và 

dòng thứ 7 nói về nội dung của phần Vấn sách tập. Tương tự như vậy, trong bản 

TTHTYTTLTT ký hiệu Vhv1802/1 của thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm, ở trang 27 

phần Mục lục, cũng đã khắc thêm các chữ vào dòng thứ 6 và dòng thứ 7.  

CÁC DÒNG ĐƯỢC KHẮC IN THÊM VÀO 

PHẦN MỤC LỤC TRONG 27 TRONG QUYỂN THỦ KHẮC BỐ SUNG 

Thư viện Quốc gia Ký hiệu: 

R.1113 

Thư viện Viện Hán 

Nôm 

Ký hiệu: 

VHv.507/1 

  

 

 

 

Các bản TTHTYTTLTT quyển Thủ với ký hiệu VHv.507/1 và ký hiệu Vhv1802/1 

(Viện Nghiên cứu Hán Nôm) trong phần nội dung quyển Thủ, ở trang 31 đã khắc bổ sung 
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thêm tiêu đề 3 quyển, tái cấu trúc lại mục lục TTHTYTTLTT từ 61 quyển thành 64 quyển. 

TTHTYTTLTT - QUYỂN THỦ 

Thư viện Quốc gia 

Ký hiệu R.1113 

TTHTYTTLTT- QUYỂN THỦ 

Viện Nghiên cứu Hán Nôm 

Ký hiệu: VHv.507/1 

T

Trang 

31 

  

T

Trang 

32 

  

Qua phân tích các văn bản khắc in của bộ HTYTTL đặc biệt là quyển Thủ có thể thấy 

được bộ sách đã được cấu trúc lại và khắc in bổ sung các phần còn thiếu. Về cấu trúc, ngoài 

quyển Thủ và quyển Vỹ thì các quyển từ quyển 1 đến quyển 58 có cấu trúc nội dung không 

thay đổi.  

Ở cấu trúc 61 quyển có nội dung từ quyển 59 đến quyển 61 là: Quyển 59 - Y dương án tập 

醫陽案集; Quyển 60 - Y âm án tập醫陰案集; Quyển 61- Truyền tâm bí chỉ tập傳心秘旨集 

Ở cấu trúc 64 quyển có nội dung từ quyển 59 đến quyển 64 là: Quyển 59: Y phương 

hải hội  tập  醫方海會集- Nguyệt ; Quyển 60: Y phương hải hội tập 醫方海會集- Tinh 星; 

Quyển 61: Y dương án tập 醫陽案集 (Nói về một số bệnh chữa thành công. Đó là đã chữa 

khỏi các bệnh hiểm nghèo: Âm hư đầu thống, nhân thần hoặc loạn, âm hư đơn nhiệt, huyết 
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nhiệt độc thịnh khí hư đậu hiểm, chân nhiệt giả hàn, cảm mạo thai độc, vong âm hội hãn (mồ 

hôi vỡ ra), tiểu nhi khái thấu, tiểu nhi đơn nhiệt...); Quyển 62: Y âm án tập 醫陰案集 Nói về 

một số bệnh chưa chữa được. Đó là các chứng bệnh: Âm vong dương khát, thương thử đơn 

nhiệt vong, thủy khát hỏa viêm, sản hậu phù thũng, cổ cách, thổ tả, khí hư đậu, âm hư hầu tỳ, 

hư lao, hàn nhiệt tự ngược án, âm hư hầu thống án, khí huyết câu hư đậu án, hư lao án...; 

Quyển 63: Truyền tâm bí chỉ tập 傳心秘旨集: Nội dung bàn sâu rộng về các nghĩa lý trong 

các sách thuốc. Những điều tâm đắc trong đời làm thuốc. Những câu cách ngôn quý cần được 

quán triệt trong y học. Trong đó chia thành: Châu ngọc cách ngôn - thiên thượng - Bàn về 

cách chữa bệnh, quan niệm chữa bệnh; Châu ngọc cách ngôn - thiên hạ - Bàn về các phương 

thuốc chữa các bệnh suy nhược, các bệnh của trẻ em, những thang thuốc bổ; Quyển 64: Vấn 

sách  tập 問策集: Chép lối vấn đáp về nghĩa lý và thực tế chữa bệnh khi giảng giải. 

Như vậy từ cấu trúc 61 quyển thành cấu trúc 64 quyển bộ Tân thuyên HTYTTL toàn 

trật đã có bổ sung thêm 3 quyển bao gồm: Y phương hải hội  tập 醫方海會集- Nguyệt 月; 

Y phương hải hội tập 醫方海會集 - Tinh 星 và Vấn sách  tập 問策集.  

Thông qua việc phân tích văn bản các bộ Tân thuyên HTYTTL toàn trật chúng ta có 

thể biết chắc chắn rằng từ khi bắt đầu tổ chức khắc in bộ sách vẫn được tiếp tục sưu tập, 

hiệu chỉnh và bổ sung những phần còn thiếu. 

Trong các trang đầu của các quyển đều ghi: Tân thuyên Hải Thượng y tông tâm lĩnh 

toàn trật 新鐫海上醫宗心領全帙. Chữ Tân thuyên7 cho biết rằng đây là lần đầu tiên được 

khắc in, chữ Toàn trật cho biết bộ sách hướng đến việc sưu tập chính lý và in ấn toàn bộ bộ 

Hải Thượng y tông tâm lĩnh của Lê Hữu Trác 

 So sánh trang đầu Quyển 1- Nội kinh yếu chỉ 

Mộc bản Bảo tàng Bắc Ninh 

Ký hiệu: BNYT 506-YTQ1-1 

Bản in tại Viện Nghiên cứu 

Hán Nôm 

Ký hiệu: VHv.1992 

Bản in tại Thư viện quốc 

gia 

Ký hiệu: R.1115 

 
7 Các bản Tân san, Tân khắc, Tân thuyên là những bản lần đầu được cho khắc in. Các bản: Trùng san, 

Trùng khắc, Trùng thuyên: Là các bản khắc lại nguyên gốc của bản in lần đầu. Bản Tân tục, Tân đính: là 

các bản được in lại có thêm nội dung hoặc thay đổi nội dung hay một vài chi tiết mới cho phù hợp. Bản Hậu 

bổ: Là bản chỉnh sửa nội dung có tính chất cuối cùng. Ngoài ra còn có các bản Thiện bản, Phó bản, Hợp 

khắc... (Xem thêm: Nguyễn Hữu Sử, “Nghiên cứu quy trình khắc in mộc bản truyền thống ở Việt Nam”, Kỷ 

yếu Tọa đàm khoa học quốc tế, Chia sẻ kinh nghiệm về công tác bảo quản tài liệu mộc bản tại các nước 

Châu Á, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV, 2017, tr 29-37) 
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Hình Mộc bản trang đầu quyển 1 - Nội kinh yếu chí và bản in ra: 

 

Hình: Mộc bản trang đầu Quyển 1 - Nội kinh yếu chỉ 

- Ký hiệu biên mục tại Bảo tàng Bắc Ninh: BNYT 506 - YTQ1-1 
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Hình: Bản in trang đầu Quyển 1 - Nội kinh yếu chỉ 

Ký hiệu R.1115 - Thư viện Quốc gia 

Việc nhà sư Thích Thanh Cao tổ chức sưu tầm nội dung, khảo đính văn bản và cho 

khắc in bộ HTYTTL là một việc làm vô cùng ý nghĩa và quan trọng. Nhờ có công việc này 

mà tên tuổi của vị danh y số một nước ta là Lê Hữu Trác đang nguy cơ dần bị lãng quên đã 

được khôi phục và phổ biến trở lại. Trước đây Hải Thượng Lãn Ông khi dày công biên soạn 

bộ HTYTTL chỉ với mục đích ban đầu là dùng làm tài liệu để giảng dạy cho học sinh của 

ông, cũng như ghi lại những điều tâm đắc và suy tư về nghề y trong khoảng hơn 40 năm 

làm nghề. Chính vì thế sự phổ biến và lưu truyền còn hạn chế trong một số môn sinh của 

ông và những người thân cận mà thôi. Cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, khi được san khắc 

bộ sách đã có sự phổ biến rộng khắp cả nước, trong nhà của những người thực hành nghề 

y đều có thể có được bộ sách quý này.  

3. Mộc bản bộ HTYTTL tại bảo tàng tỉnh Bắc Ninh 

Cơ bản số ván khắc của bộ mộc bản HTYTTL hiện nay đã được sưu tầm và lưu giữ 

trong kho bảo quản của Bảo tàng Bắc Ninh. Với 1.191 đơn vị ván khắc bộ sách thuốc Tân 

thuyên Hải Thượng y tông tâm lĩnh, trong đó có 1.032 ván được khắc chữ ở cả 2 mặt và 

159 ván khắc chữ 1 mặt tương đương với gần 2.000 trang nội dung có liên quan đến bộ 

HTYTTL. Bộ ván tại Bảo tàng Bắc Ninh được sắp xếp theo thứ tự từ quyển 1 đến quyển 64 

cùng với quyển Thủ và quyển Vỹ dựa theo bộ HTYTTL hiện lưu tại Thư viện Quốc gia Việt 

Nam - ký hiệu R.1113 - R.5007. Trong số đó có các quyển: từ quyển từ 19 đến quyển 24 
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và quyển 44 hiện nay không có ván tại Bảo tàng Bắc Ninh (có thể đây chính là những quyển 

mà chưa sưu tầm được khi khắc in). Hầu hết các ván đều có tình trạng rạn, nứt (chiếm 95%), 

do đó trong tương lai việc bảo quản, gia cố và nẹp các ván là việc làm ưu tiên cần thiết để 

tránh tính trạng xấu đi của bộ ván. Có khoảng 30% số ván ở trong tình trạng chữ mờ, mất 

nét hoặc sứt mẻ do đó khi in dập ra giấy không đảm bảo rõ nội dung. Theo thống kê của 

bảo tàng Bắc Ninh thì trong tổng số 1.191 ván khắc, có 1.166 ván bị nứt dọc 1 đường giữa 

ván và ván bị nứt hai bên là 1; ván bị vỡ đôi, vỡ miếng, vỡ góc là 25 ván; ván bị mọt mất 

nhiều chữ là 75 ván; ván bị cong vênh là 198 ván. Đối với những mộc bản được in nhiều 

lần mặt ván được phủ một lớp dầu mực dầy thì chữ, nét chữ khi in dập chữ bị nhòe không 

được rõ nét, những mộc bản ít được in ấn thì bề mặt có chữ bị xâm hại, mọt nhiều chữ. Một 

số ván đã mờ và có dấu hiệu hư hỏng nặng.8 Đây cũng là bộ mộc bản duy nhất in khắc bộ 

sách thuốc quý giá của đại danh y Hải Thượng Lãn Ông cho tới ngày nay phát hiện được. 

Với 1.191 đơn vị ván  tương đương với gần 2.000 trang nội dung có liên quan đến 

bộ sách, đây là nơi lưu trữ số lượng mộc bản khá lớn và là một bộ mộc bản tuy tàn khuyết 

nhưng là một mẫu nghiên cứu rất tốt về mộc bản. Toàn bộ số mộc bản này được khắc tại 

chùa Đồng Nhân, xã Đại Tráng (nay thuộc phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh) và phần 

lớn hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Bắc Ninh. Ván khắc của bộ TTHTYTTLTT mà Bảo 

tàng Bắc Ninh lưu trữ là một kho tài liệu quý góp phần tìm hiểu và nghiên cứu quá trình 

biên soạn, khắc in và truyền bản bộ HTYTTL từ cuối thế kỷ XVIII đến nay. Vấn đề văn bản 

học của bộ sách cũng như mộc bản cần tiếp tục tiến hành đẩy mạnh nghiên cứu trong thời 

gian tới để có thể sưu tập, phân tích và tập hợp đầy đủ được 66 quyển sách trong bộ sách 

HTYTTL quý giá của danh y Lê Hữu Trác, góp phần phát huy và tôn vinh nền y học cổ 

truyền của dân tộc. 

Mộc bản bộ HTYTTL của bảo tàng Bắc Ninh là một bộ một bản quý giá và quan 

trọng đối với việc nghiên cứu và tìm hiểu nghề y cổ truyền của dân tộc Việt Nam, đồng 

thời có tính chất độc bản, do đó trong thời gian tới cần tiếp tục nghiên cứu chỉnh lý hoàn 

chỉnh để phát huy giá trị của khối di sản quan trọng này. Thông qua việc tổ chức biên mục, 

 
8 Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh, Báo cáo tổng hợp đề tài “Di sản văn hóa bộ ván khắc về sách thuốc của Hải 

Thượn Lãn Ông ở Bắc Ninh và giá trị của nó trong xã hội đương đại”, 2018, tr 52 
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sắp xếp, in ấn ván khắc của bộ HTYTTL có thể thấy được quá trình tổ chức khắc in, hiệu 

chỉnh bổ sung và điền bản của bộ ván khắc này. Bộ ván này cũng là một mẫu ví dụ quan 

trọng để có thể tiến hành nghiên cứu về quá trình tổ chức và quy trình tiến hành  khắc in 

một bộ sách như thế nào. Ngoài giá trị về mặt nội dung, bộ mộc bản này còn bao hàm nhiều 

giá trị về lịch sử, văn hóa, văn học, y học, mỹ thuật đồ họa… ngoài ra qua việc nghiên cứu 

chỉnh lý bộ mộc bản này cũng giúp chúng ta gợi mở về một lịch sử “tàng bản” (xuất bản, 

khắc ván) của cơ sở tàng bản chùa Đồng Nhân nói riêng, của Bắc Ninh nói chung qua một 

trường hợp hết sức cụ thể.  

4. Giá trị y thuật và vấn đề nghiên cứu, bảo tồn và phát huy bộ sách HTYTTL  

Bộ sách được cấu trúc thành 61 quyển (sau bổ sung 3 quyển thành 64 quyển cộng 

quyển Thủ và quyển Vỹ là 66 quyển- xem phần phân tích ở đoạn trên). Nội dung cụ thể của 

từng quyển và các phần trong từng quyển như sau: 

Tập đầu – Quyển Thủ, tựa đề năm 1770 gồm  mục lục bộ sách, tập thơ Y lý thâu 

nhàn, ngâm vịnh ngẫu hứng trong khi làm nghề y, một thiên Y huấn cách ngôn nói về đạo 

đức của người thầy thuốc và một thiên Y nghiệp thần chương khái quát nội dung bộ sách.  

Quyển 1: Nội kinh yếu chỉ 內經要旨, trích những điểm thiết yếu rút ra bộ “Nội 

kinh”9, được sắp xếp thành 7 mục tiện cho việc học tập và ghi nhớ. Nêu những nguyên lý 

về y học: Âm dương, kinh mạch, tạng phủ, hóa cơ, bệnh năng, trị tắc, di dưỡng, về nguyên 

tắc trị bệnh và căn nguyên của bệnh. Hải Thượng Lãn Ông viết về tầm quan trọng của Nội 

kinh trong ngành y như sau: “Nghề nhà y cần có “Nội kinh”, tựa như nhà Nho cần có “Ngũ 

kinh” và “những người học y, trước hết nên đọc Nội kinh và bước đầu cần nhập tâm”10.  

Quyển 2: Y gia quan miện 醫家冠冕-  Phân tích và tổng hợp lý luận cơ bản về âm 

dương, ngũ hành, tạng phủ, kinh lạc, khí huyết, chuẩn đoán, mạch học, bệnh lý, trị pháp. Y 

 
9 Nội kinh là tên thường gọi viết tắt của bộ Hoàng đế nội kinh. Hoàng đế nội kinh được viết cách nay 

trên 2800 năm. Nội dung gồm những câu hỏi giữa Hoàng đế (một vị vua thời cổ của Trung Quốc) và Kỳ Bá 

(một vị thầy thuốc giỏi thời xưa). Đây là bộ sách ghi lại những nguyên lý, nguyên tắc, những nhận thức bao 

quát về con người với giới tự nhiên, những kiến thức cơ bản về sinh lý, bệnh lý trong cơ thể người, những 

đề cương về phòng và chữa bệnh. Những điều đó có giá trị to lớn, chỉ đạo mọi mặt trong học thuật y, dược 

phương Đông. Thầy thuốc đời sau đều tuân theo các điều cốt lõi đó và có phần đóng góp, phát huy, tùy luận 

thuyết của từng người có chỗ khác nhau, nhưng vẫn giữ được cốt cách chung của kinh điển 

10 Lời tiểu dẫn trong mục Nội kinh yếu chỉ. Xem trong” Hải Thượng y tông tâm lĩnh, Nxb Y học, 2005,  

tr 67. 
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gia quan miện có nghĩa đen là mũ áo của thầy thuốc, có nghĩa bóng là những điều cần thiết 

của thầy thuốc. Nội dung của quyển này gồm hai phần chính là phần lý luận cơ bản và phần 

mạch học. Phần Lý luận đề cập đến các thuyết âm dương, ngũ hành, cơ thể học, thuyết kinh 

lạc, thuyết chữa bệnh. Phần mạch học đề cập đến các loại mạch và cách ứng dụng vào điều 

trị. Điều cần thiết trước tiên của người học nghề y đó là phải nắm âm, dương, ngũ hành, bát 

quái, thập can, thập nhị chi, nội cảnh đồ, nội cảnh đồ thuyết, tạng phủ biểu lý, tạng phủ 

kiêm trị... 

Quyển 3,4,5: Y hải cầu nguyên 醫海求源 nêu lên những quy luật chung về sinh lý 

và nguyên tắc trị liệu. Quyển 3 - Mạnh tập 孟集 gồm các thiên: Âm dương thiên (43 

chương), Thủy hỏa thiên (24 chương), Khí huyết thiên (35 chương), Hư thực thiên (18 

chương), Tạng phủ thiên (52 chương)... Quyển 4 - Trọng tập 仲集 gồm có các thiên: Bệnh 

cơ thiên (140 chương), Hóa cơ thiên (41 chương). Quyển 5 - Quý tập季集 gồm có các 

thiên: Trị tắc thiên (88 chương), Y huấn thiên (33 chương) 

Quyển 6: Huyền tẫn phát vi 玄牝發微- Nói về tiên thiên thủy hỏa - “Mệnh môn”, 

cơ năng sinh lý và bệnh lý của chân thủy, chân hỏa, cùng phép chữa. 

Quyển 7: Khôn hóa thái chân 坤化采真- Bàn về hậu thiên tỳ vị là gốc của vạn vật, 

là nguồn của khí huyết, cơ năng tiêu hóa và tác dụng của khí huyết bệnh lý của phép chữa. 

Quyển 8: Đạo lưu dư vận 道流餘韵- Biện luận và bổ xung những điểm y lý chưa rõ 

ràng hay còn thiếu ở các sách xưa. Như luận về y lý, y ý (lý lẽ và ý nghĩa của ý học), luận 

về các chứng khí hư, hỏa hư, huyết hư, thủy hư, luận âm hư phát nhiệt... 

Quyển 9: Vận khí bí điển 運氣秘典 nói rõ ngọn ngành về khí vận trời đất, nóng lạnh 

mưa gió, liên quan đến bệnh tật. 

Quyển 10 và 11: Dược phẩm vựng yếu 藥品彙要- Nói về dược tính của 150 vị thuốc 

bắc, nam phân loại theo ngũ hành, chia làm 5 bộ: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ để tiện việc 

tra cứu.  

Quyển 12 và 13: Lĩnh Nam bản thảo嶺南本草. Quyển thượng chép 496 vị thuốc 

nam thừa kế từ Tuệ Tĩnh. Quyển hạ chép 305 vị bổ sung về công dụng hoặc mới phát hiện 

thêm. Thu thập các vị thuốc sản xuất ở Việt nam, nói rõ tên gọi từng vị, chia thành môn 

loại, chú thích tính chất của nó để tiện tìm kiếm và sử dụng (có viết kèm tên vị thuốc bằng 
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chữ Nôm). 

Quyển 14: Ngoại cảm thông trị 外感通治- Nói về đặc tính bệnh ngoại cảm ở nước 

ta, đặt ra 3 cách chữa cảm nhẹ (biểu) và 6 cách chữa cảm nặng (lý). Chia thành 3 thiên: 

Thượng, Trung, Hạ thiên. 

Quyển 15 đến 24: Bách bệnh cơ yếu 百病機要, bệnh học nội khoa chia thành 10 

quyển: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Ghi chép các bệnh tật do 

các danh y xưa đã nghiên cứu, phê phán cách dùng để tiện tra cứu.  

Quyển 25: Y trung quan kiện 醫中關鍵 tóm tắt những điều cốt yếu, cần thiết về 

phương pháp điều trị các bệnh. Nêu bài thuốc và cách chữa các chứng: Trúng phong, trúng 

hàn, trúng thử, trúng thấp, táo môn, hỏa môn... 

Quyển 26, 27: Phụ đạo xán nhiên 婦道燦然 chuyên về phụ khoa, tập hợp các bệnh 

về phụ nữ và cách chữa các chứng bệnh ấy. Chia thành Tiền quyển (quyển 26) và Hậu quyển 

(quyển 27) 

Quyển 28: Tọa thảo lương mô 坐草良模 chuyên về sản khoa. Tập hợp các phương 

pháp đỡ đẻ, 10 điều về sinh sản (sản huấn), 7 điều về đẻ khó (sản nan), 2 cách đẻ (lâm sản), 

18 phương thuốc và cách giục đẻ (thôi sinh)... 

Quyển 29 đến 33: Ấu ấu tu tri 幼幼須知 chuyên về nhi khoa. Quyển 29 - Kim quyển: 

Nói về 4 yêu cầu thiết yếu của nghề làm thuốc; Quyển 30- Mộc quyển: Nói về việc chữa 

các bệnh: Kinh phong, cấp kinh phong, mạn kinh phong, mạn tỳ phong, mã tỳ phong...; 

Quyển 31 - Thổ quyển: Chữa các bệnh: Thất thanh, hành trì (chậm đi), hạc tất (gối hạc), 

cam bệnh, đơn độc, phát nhiệt, ẩu thổ, tiết tả, thổ tả, chư tích...; Quyển 32 - Thủy quyển: 

Chữa các bệnh: Sơn khí, phúc thống, khái thấu, lỵ bệnh, thoát cang, suyễn bệnh, hao bệnh, 

ngũ giản, trĩ bệnh, trúng thấp, kinh chí, điên cuồng...; Quyển 33- Hỏa quyển: Tổng luận về 

bệnh cơ, về trị liệu, cách dùng các phương thang... 

Quyển 34 đến 43: Mộng trung giác đậu 夢中覺痘 chuyên về bệnh đậu mùa (10 

quyển). Quyển 34 - Giáp quyển: Tổng luận về bệnh đậu mùa (8 điều), cách khám bệnh đậu 

(12 cách), diện bộ đồ (hình vẽ bộ mặt trẻ mắc đậu), khán kinh huyệt bộ vị xuất đậu, khán 

quái đậu hình chứng, khán diện bộ kiến điểm cát hung...; Quyển 35 - Ất quyển, bàn về phép 

xem mạch, tổng luận về phép trị bệnh đậu mùa, tổng luận về cách trị đậu thực đậu hư, các 
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điều cấm kỵ, trị các chứng đậu tiền, đậu hậu...; Quyển 36 - Bính quyển, bàn về chứng nghi 

giống như phát nhiệt, phép chiếu đèn, chứng đậu xuất ở hầu. Tổng luận về đậu xuất, đậu 

hậu, đậu phát nhiệt thuận chứng, phát nhiệt hiểm chứng...; Quyển 37 - Đinh quyển, bàn về 

đậu khởi trướng thuận chứng, khởi trướng hiểm chứng, khởi trướng nghịch chứng, khởi 

trướng tổng luận, khởi trướng trị pháp, khởi trướng dụng phương, khởi trướng dụng dược 

phẩm...; Quyển 38 - Mậu quyển, bàn về chứng đậu biến chứng khiến người bệnh không ăn 

được, phát khát, đại tiện bĩ kết, tiểu tiện bĩ sáp, tiết tả, ẩu thổ, thổ tả, lỵ tật, phù thũng...; 

Quyển 39 - Kỷ quyển, cách chữa trị đậu mọc ở đầu, ở mặt, đầu nóng chân lạnh, xanh tía 

toàn thân, mặt xanh là nghịch chứng, rét run lập cập, ngủ mơ nói lảm nhảm...; Quyển 40 - 

Canh quyển, cách chữa các chứng: Ngủ hãm, hắc hãm, đỉnh hãm, đảo hãm, hãm phục, đảo 

yếm, lậu tương, thủy bào, đậu đinh, xú đậu...; Quyển 41 - Tân quyển, bàn về dư độc còn 

lưu lại trong tạng phủ, về đậu thuận không có dư độc, về đậu vào mắt, đậu đau thắt lưng, 

đậu bí đái, tiểu tiện, đậu nang thũng, trúng phong, đậu hư dư độc phát nhiệt, thất âm, đậu 

khiến các xương khớp đau, đậu không ăn được, đậu phát khí, đậu hãm chứng, đậu thất 

huyết...; Quyển 42 - Nhâm quyển, kê các phương thuốc chữa đậu khi mới phát đến khi đậu 

lui: Thăng ma cát căn thang, Ma hoàng thang, Quế chi thang, Hoàng liên giải độc thang, 

Sâm kỳ ẩm, Bảo anh bách bổ thang...; Quyển 43 - Quý quyển, kê các phương thuốc dùng 

ngoài: Hy đậu long phượng cao, Hy đậu thử nhục phương, Tứ thoát đơn, Hy đậu bảo an 

đơn, Bại độc tán, Tô giải tán, Gia vị cát căn thang, Thăng hoa tán, Ô kim cao... gồm 74 

phương thang. 

Quyển 44: Ma chẩn chuẩn thằng 麻疹準繩 chuyên về bệnh sởi, phương pháp điều 

trị bệnh sởi, cách chuẩn đoán, tổng luận về phép chữa trị, bốn điều đại kiêng kỵ, cách trị 

chứng chưa xuất, cách trị khi đã thấy hình, cách trị các chứng mọc chậm hay mọc nhanh, 

cách trị chứng thuận, chứng nghịch, chứng hiểm, tạp chứng... 

Quyển 45: Tâm đắc thần phương 心得神方 gồm 70 phương thuốc chọn lọc trong 

sách Cẩm nang của Phùng Triệu Trương. Chú giải sâu rộng các phương thuốc do Phùng thị 

tìm ra. Đó là Toàn chân nhất khí thang, Dương vinh quy tỳ thang, Thập toàn bổ chính thang, 

Bảo sản vạn toàn thang, Trúng thủy phương, Đại bổ tâm kỳ khí huyết phương, Bổ âm liễu 

dương thang... 

Quyển 46: Hiệu phỏng tân phương 效倣新方 chép 29 phương thuốc hiệu nghiệm 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ph%C3%B9ng_Tri%E1%BB%87u_Tr%C6%B0%C6%A1ng&action=edit&redlink=1
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do Lãn Ông sáng chế. 

Quyển 47, 48, 49: Bách giá trân tàng 百家珍藏 ghi trên 600 phương thuốc kinh 

nghiệm thu lượm trong nhân dân và thừa kế của ngoại tổ ông là Bùi Diệm Đăng. Quyển 47 

- Mạnh tập, các bài thuốc và cách chữa các bệnh: Trúng phong, trúng thử, trúng thấp, trúng 

hàn, thương hàn, ôn dịch, trướng khí, ngược tật, lỵ tật, tiết tả, thổ tả... Nhiều bài thuốc chữa 

được đúc kết từ dân gian, Nam dược dễ kiếm và cách chữa đơn giản; Quyển 48 - Trọng 

tập: Bài thuốc và cách chữa các bệnh: Đầu thống, diện thống, nhãn bệnh, nhĩ bệnh, tỵ bệnh, 

khẩu bệnh, thuần xỉ, thiệt, yết hầu bệnh, tâm thống, phúc thống, hắc loạn...; Quyển 49 - Quý 

tập, bài thuốc và cách chữa các bệnh: Kinh bệnh, băng huyết, đái hạ, lâm sản, sản hậu, thai 

chết trong bụng, sát áo nhau, sơ sinh dạ đề, tề thũng, mạnh kinh... 

Quyển 50 đến 57: Hành giản trân nhu 行簡珍需 (8 quyển) chép trên 2000 phương 

thuốc chọn lọc trong các bản thảo đời trước, như Nam dược thần hiệu của Tuệ Tĩnh hay thu 

nhập trong dân gian. Quyển 50 - Càn quyển: Chữa các chứng: Trúng phong (Trúng phong 

cấm khẩu, trúng phong sệch mắt méo mồm, trúng thống phong, thượng phong...), trúng khí, 

trúng hàn, thương hàn (thử hãn tạp chứng, khoái nghịch, ách nghịch, trướng mãn, kết hung, 

hạ lỵ...), trúng thử, thương thử, nhiệt bệnh, ôn bệnh; Quyển 51 - Khảm quyển, chữa các 

chứng: Cước khí, ủy bệnh, ngũ tỳ, ma mộc, đầu bệnh, đầu thống, huyền huân, diện bệnh, 

hầu bệnh, khẩu bệnh, thuần bệnh, xỉ bệnh, thiệt bệnh, khẩu thiệt bệnh, tỵ bệnh, nhãn bệnh...; 

Quyển 52 - Cấn quyển, chữa các chứng: Nhĩ bệnh, tu mi phát, thủ túc thũng thống, khử 

phong, dương ủy, âm tiền chư bệnh, khí thống, tâm thống, phúc thống, sán thống, hoắc 

loạn, chuyển cân, hiếp thống, yêu thống, viên ẩm, đỉnh ẩm, khái thấu...; Quyển 53 - Chấn 

quyển, chữa các chứng: Suyễn cấp, thôn toan, tao tạp, ác tâm, ế cách, ẩu thổ phan vị, ách 

nghịch, bổ hư, hư lao, khái huyết, cách huyết, nục huyết, thổ nục, tiện huyết, nịch huyết, 

huyết băng...; Quyển 54 - Tốn quyển, chữa các chứng: Tiêu khát cửu uất, bất mị, đa miên, 

kiện vong, thương thực, tích tụ, trướng mãn, phù thũng, tiết tả, lỵ thống...; Quyển 55 - Ly 

quyển, chữa các chứng: Đại tiện bí, tiểu tiện bí, nhị tiện câu bí, tiểu tiện bất cấm, ngũ lâu. 

Nữ khoa: Kinh bệnh, kinh bất điều, bất thống, bất đoán, đái hạ, cầu tự nhậm thần, dị sản, 

trường thai, huyền thai, bất động, an thai, lãnh thai, lậu thai, chuyển nữ vi nam, ác trở, tử 

phiền, tử giản, tử thũng, tử lâm, thai động...; Quyển 56 - Khôn quyển, chữa các chứng: Sơ 

dinh dạ đề, đại tiểu tiện bí, bất nhũ, di xỉ, thổ tả, niệu huyết, lỵ tật, ẩu thổ, uế, trướng mãn, 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%B9i_Di%E1%BB%87m_%C4%90%C4%83ng&action=edit&redlink=1
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tiết tả, phúc thống, khái thấu, phát nhiệt, nội điếu, hoắc loạn, hôn nhiệt thương phong, phát 

ngược...; Quyển 57 - Đoài quyển, chữa các chứng: Ung thư, đối khẩu, phát bối, phế ung, 

trùng ung, đinh độc, thũng độc, anh lưu, đầu hạch, trĩ lậu, dương mai, sang khẩu bất ẩm, 

sang trùng, chư sang dương, xích bạch, tốt sang, hạ cam, chiết thương, quyết nghịch, cứu 

cấp... 

Quyển 58: Y phương hải hội  醫方海會集 gồm 200 bài thuốc cổ phương đông y. 

Quyển 59–60: Y dương án 醫陽案集 chép 17 bệnh án chữa khỏi, và Y âm án 醫陰

案集 chép 12 bệnh án tử vong. 

Quyển 61: Truyền tâm bí chỉ 傳心秘旨 được gọi là châu ngọc cách ngôn 珠玉格言 

thâu tóm các điều cốt yếu nhất về quy tắc chẩn đoán, biện chứng, dùng thuốc trị bệnh. 

Quyển Vỹ 尾集: Tập cuối là sách Thượng kinh ký sự ghi rõ đầu đuôi việc bị vời vào 

Kinh chữa bệnh cho con Trịnh Sâm đến lúc được cho về. Tập này có nhiều thơ văn và tả rõ 

một số bối cảnh xã hội thời cuối Lê Trịnh là những ghi chép rất có ích cho nghiên cứu sử 

học và văn học giai đoạn đó. 

Việc nhà sư Thích Thanh Cao tổ chức sưu tầm nội dung, khảo đính văn bản và cho 

khắc in bộ HTYTTL là một việc làm vô cùng ý nghĩa và quan trọng. Nhờ có công việc này 

mà tên tuổi của vị danh y số một nước ta là Lê Hữu Trác đang nguy cơ dần bị lãng quên đã 

được khôi phục và phổ biến trở lại. Trước đây Hải Thượng Lãn Ông khi dày công biên soạn 

bộ HTYTTL chỉ với mục đích ban đầu là tài liệu dùng để giảng dạy cho học sinh của ông, 

cũng như ghi lại những điều tâm đắc và suy tư về nghề y trong khoảng hơn 40 năm làm 

nghề, chính vì thế sự phổ biến và lưu truyền còn hạn chế trong một số môn sinh của ông và 

những người thân cận mà thôi. Cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, sau khi được san khắc bộ 

sách đã có sự phổ biến rộng khắp cả nước, trong nhà của những người thực hành nghề y 

đều có thể có được bộ sách quý này.  

Những trước tác của Lê Hữu Trác về y học có cống hiến to lớn đối với nền y học 

của Việt Nam xưa và nay. Người Trung Quốc cũng trân trọng các công trình nghiên cứu 

của ông. Trong bài viết: “Lãn Ông tâm lĩnh một trước tác y học nổi tiếng của Việt Nam”, 

nhà nghiên cứu Trương Tú Dân đã viết về Lê Hữu Trác như sau: “Sở dĩ có thể coi (Hải 

Thượng Lãn Ông) là y thánh của Việt Nam là vì đã tập đại thành được của nhiều y gia và 
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phát minh những điều mà người xưa chưa nêu ra. Giả sử coi Nguyễn Du là Goeth của Việt 

Nam thì cũng không ngần ngại gì mà không gọi Lê Hữu Trác là Lý Thời Trân11 của Việt 

Nam”12.  

Lời kết 

Tìm hiểu quá trình Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác nghiên cứu biên soạn bộ sách 

HTYTTL mới thấy rõ được tâm huyết và trách nhiệm cũng như tinh thần y học trong ông. 

Nghiên cứu quá trình truyền bản và khắc in bộ sách HTYTTL cho thấy được giá trị trường 

tồn của bộ sách đối với nền y học cổ truyền của Việt Nam. Ngày nay tuy y học hiện đại 

phát triển nhưng Đông Y vẫn có một vị trí quan trọng trong chữa bệnh, vì thế việc tiếp tục 

nghiên cứu tìm hiểu, dịch thuật, khảo cứu và bổ sung làm rõ những bài thuốc, vị thuốc được 

danh y Lê Hữu Trác dày công biên chép để lại cho đời vẫn là một công việc quan trọng để 

phát huy những giá trị tiên tiến của nền y học cổ truyền của nước ta với tinh thần “Nam 

dược trị Nam nhân”.  Ngày 27 tháng 12 năm 2021 cùng với 22 bảo vật khác, mộc bản bộ 

sách HTYTTL đã được công nhận là bảo vật quốc gia. Trong tương lai, với những giá trị 

nội dung, tính độc bản và nguyên gốc, mộc bản của bộ sách này xứng đáng được đệ trình 

UNESCO công nhận là di sản tư liệu khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. 

  

 
11 Lý Thời Trân (1518-1593) người đời Minh sinh trưởng trong gia đình y gia, từ nhỏ đã say mê nghiên 

cứu y dược. Ông đã vào núi nghiên cứu các cây dược liệu. Sau 27 năm dày công nghiên cứu, ông viết xong 

một tác phẩm nổi tiếng là Bản thảo cương mục. Bản thảo cương mục là tập đại thành các công trình nghiên 

cứu y dược của nhân dân Trung Quốc từ cổ đại cho đến thế kỷ XVI. Trong Bản thảo cương mục Lý Thời 

Trân đã sửa chữa được nhiều nhận định sai lầm của các y gia xưa. Bản thảo cương mục là một cống hiến 

lớn đối với nền y học xưa của Trung Quốc.  
12 Dẫn theo: Văn Tân, “Thử tìm hiểu nhà y học nổi tiếng của Việt Nam hồi thế kỷ XVIII”, Tạp chí Nghiên 

cứu Lịch sử, số 135, 1970, tr 18. 
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HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG LÊ HỮU TRÁC 

MỘT NHÂN CÁCH CAO QUÝ 

Thái Văn Sinh 

(Phó Ban Văn hoá Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh) 

Đại danh y Hải Thượng Lãn ông Lê Hữu Trác (1724-1791)(1)là ông tổ của ngành y 

học cổ truyền Việt Nam, là người kế thừa xuất sắc sự nghiệp "Nam dược trị Nam nhân" 

của Tuệ Tĩnh thiền sư. Ông để lại cho dân tộc ta những di sản vô giá, đó là Hải Thượng y 

tông tâm lĩnh, gồm 28 tập, 66 quyển chắt lọc tinh hoa của y học cổ truyền, được đánh giá 

là công trình y học xuất sắc nhất trong thời trung đại Việt Nam và Lĩnh Nam bản thảo, 

Thượng kinh ký sự, những tác phẩm không chỉ có giá trị về y học mà còn có giá trị văn học, 

lịch sử, triết học.  

Có thể nói với Hải Thượng y tông tâm lĩnh, ông trở thành người đầu tiên để lại cho 

nước nhà một công trình y học lớn, có hệ thống, phong phú, sâu rộng, có giá trị cao cả về 

lý thuyết và thực hành, bao gồm nhiều vấn đề cơ bản về tư tưởng, đạo đức, lý luận y học, 

dược học, bệnh học, kinh nghiệm lâm sàng, kinh nghiệm phòng bệnh, tổng kết bệnh án, về 

nội khoa, phụ khoa, sản khoa, nhi khoa, thương khoa, cấp cứu và các bệnh ngũ quan và 

hàng ngàn vị thuốc, hàng ngàn phương thuốc, được sưu tầm, chọn lọc, hoặc sáng chế. Hải 

Thượng Y tông tâm lĩnh” đã trở thành “bộ bách khoa toàn thư về y học” của bao thế hệ 

người Việt Nam.  

Rõ ràng Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là một danh nhân kiệt xuất về y học. 

Tuy nhiên ở bài viết này tôi xin không đi sâu vào tài năng y học mà chỉ xin đề cập riêng 

một khía cạnh đó là nhân cách cao quý của ông. Nhìn nhận về Đại danh y Hải Thượng Lãn 

ông Lê Hữu Trác theo tôi vận câu Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du: “Chữ Tâm kia mới bằng 

ba chữ Tài” là chuẩn xác nhất. Có thể nói cái Tâm đã sinh ra cái Tài của Hải Thượng Lãn Ông. 

Với ông Tâm là gốc của Tài. Nhân cách y đức của Hải Thượng Lãn ông chính là cái gốc để làm 

nên “thần y”, y thuật diệu vợi của ông.  

Nói về nhân cách của Hải Thượng Lãn Ông, đầu tiên phải nói đến một con người 

không màng danh lợi, không bị mê hoặc bởi vòng danh lợi. Những lời kết trong Thượng 

 
1 Năm sinh này theo gia phả. Có tài liệu cho rằng ông sinh năm 1720. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tu%E1%BB%87_T%C4%A9nh
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kinh ký sự cho ta thấy rất rõ điều này:“Mình ẩn thân rừng suối, không đoái hoài đến lợi 

danh. Bỗng chốc bị triệu, phải chống gậy lên Kinh ngót một năm trời. Xin xỏ năm lần bảy 

lượt mới được buông tha, vạn nhất nếu mình không kiên quyết mà mang lấy một chức vụ 

thì giờ danh lợi đã không thành, mà cái thân lại bị thối nhục, hối hận thì đã muộn. May 

sao, lời thề núi cũ không quên, tuy thân mắc vào vòng danh lợi nhưng vẫn không bị danh 

lợi mê hoặc.”(2) 

Trong cuộc đời ông, với tài năng xuất chúng, rõ ràng danh lợi luôn rộng cửa với ông, 

từ lúc trong quân ngũ cho đến khi đã nổi danh trong nghề y, được mời lai Kinh nhiều lần 

để chữa bệnh cho Chúa Trịnh được ưu ái, trọng thưởng. Tuy nhiên với tiết tháo của một 

bậc chân Nho “Phú quý bất năng dâm” ông giữ mình trong sạch đến trọn đời. Ông đã luôn 

viện cớ để từ giã chốn kinh kỳ xa hoa để được về quê nghèo ở ẩn. Thượng kinh ký sự ghi 

việc Trịnh Sâm trọng thưởng, ông bắt buộc phải nhận nhưng trong bụng nghĩ: "Mình tuy 

không phải đã bỏ quên việc ẩn cư, nhưng nay hãy tạm nhận phần thưởng rồi sau vứt đi 

cũng được"(3). Chi tiết này minh định thật sâu sắc nhân cách của Hải Thượng Lãn Ông. Rõ 

ràng, đối với Hải Thượng Lãn Ông, công danh, phú quý là cái mà ông không coi trọng, chỉ 

có nhân nghĩa là cái được ông trân quý nhất ở đời. Điều này được thể hiện trong thơ ông: 

“Công danh trước mắt trôi như nước 

Nhân nghĩa trong lòng chẳng đổi phương” (4) 

Nhân cách của Hải Thượng Lãn Ông không chỉ thể hiện ở việc coi trọng nhân nghĩa, 

xem thường danh lợi mà nó được thể hiện một cách rất sâu sắc, cụ thể trong những quan 

điểm về y đức của mình. 

Hải Thượng Lãn Ông coi nghề y là một nghề cao quý, coi việc bảo vệ sinh mệnh 

con người là nhiệm vụ hàng đầu. Qua nghề y, người ta có thể bồi đắp chữ “đức” được cao 

dầy, nếu người đó thực sự giúp ích nhiều cho người bệnh: “Phần tôi, nghe theo lời dạy bảo 

của người xưa, giữ lòng từ thiện, đức hiếu sinh được đầy đủ. Đạo y là một nhân thuật, 

chuyên lo tính mệnh con người. Phải biết lo lắng cho cái lo của người, cùng vui với cái vui 

của người, chỉ lấy việc cứu sống người làm phận sự của mình, không được mưu lợi, kể 

công. Tuy không có sự báo đáp thực sự cũng có âm chất (để đức). Ngạn ngữ có câu:“Ba 

 

2 Lê Hữu Trác, “Thượng kinh ký sự”, NXB Thanh Hoá, 2002, Tr 146. 

3 Lê Hữu Trác, “Thượng kinh ký sự”, NXB Thanh Hoá, 2002, Tr 134 

4 https://vi.wikipedia.org/wiki/Hải_Thượng_Lãn_Ông  
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đời làm nghề y, về sau sẽ có người làm khanh tướng”. Há có phải tự lập mà vun trồng nên 

cái địa vị đó sao...”(5) 

Theo Hải Thượng Lãn Ông, “Nhân” là một đức tính cơ bản của người làm nghề y. 

Đức tính cơ bản ấy là điều kiện tiên quyết để vào nghề y. Nếu không có lòng Nhân, không 

biết quan tâm đến người khác thì nên đi kiếm sống bằng nghề khác ít đòi hỏi lòng Nhân 

hơn. Ông tâm sự: “Tôi thường thấm thía rằng: thầy thuốc có nhiệm vụ bảo vệ mạng sống 

người ta; sự sống chết, điều họa phúc đều ở tay mình xoay chuyển, lẽ nào người có trí tuệ 

không đầy đủ, hành động không chu đáo, tâm hồn  không khoáng đạt, trí quả cảm không 

thận trọng mà dám theo đòi bắt chước nghề y được sao”(6).  

Ông nhấn mạnh, người thầy thuốc chân chính cần có tám chữ: Nhân, minh, đức, trí, 

lượng, thành, khiêm, cần (biết quan tâm đến người khác, sáng suốt, đức độ, thông minh, 

rộng lượng, thành thật, khiêm tốn, chăm chỉ, chịu khó). Đồng thời phải tránh mắc tám tội: 

Lười, keo, tham, dốt, ác, hẹp hòi, thất đức (Y âm án): 

– Lười: lẽ ra phải thăm khám cẩn thận rồi mới bốc thuốc, lại ngại đêm hôm, mưa 

gió, vất vả không chịu tự mình đến thăm, cứ cho thuốc qua loa, đó là tội Lười biếng. 

– Keo: Thấy bệnh cần dùng thứ thuốc nào đó mới cứu chữa được, song thầy lo người 

bệnh không đủ sức trang trải mà cho vị rẻ tiền hơn (ảnh hưởng đến hiệu quả chữa bệnh). 

Đó là tội Keo kiệt. 

– Tham: thấy bệnh đã có cơ nguy, nhưng thầy không bảo ngay cho gia đình biết sự 

thật, cứ ỡm ờ đến mãi để làm tiền. Đó là tội tham lam. 

– Dối: Thấy chứng dễ lại nói dối là khó, nhăn mày, thè lưỡi, dọa người ta sợ khiếp 

để lấy được nhiều tiền. Đó là tội lừa dối. 

– Dốt: nhận chứng thì lờ mờ, sức học thì nông cạn, thiên lệch, bốc thuốc thì công bổ 

lộn xộn. Đó là tội dốt nát. 

– Ác: Đã thấy đó là chứng khó, lẽ ra phải nói thật cho người nhà biết rồi ra sức mà 

chữa, lại sợ mang tiếng là người không biết chữa, vừa ngại không thành công, không lấy 

được nhiều tiền, nên không chịu nhận chữa cứ để mặc người ta bó tay chịu chết. Đó là tội 

bất nhận. 

 

5 Lê Hữu Trác, “Hải thượng Y tông tâm lĩnh”, Tập 1- 2, NXB Y học, 2005, Tr26. 
6 Lê Hữu Trác, “Hải thượng Y tông tâm lĩnh”, Tập 1- 2, NXB Y học, 2005, Tr 10. 
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–  Hẹp hòi: Có người thường ngày bất bình với mình, khi có bệnh phải nhờ cậy đến thì mình 

nẩy ý nghĩ trả thù, không chịu hết lòng ra sức trong lúc chữa bệnh. Đó là tội hẹp hòi. 

Thất đức: Thấy người mồ côi, góa bụa, gia đình hiền, hiếu nhưng mắc cảnh nghèo 

túng, thấy ngại uổng công (không được bao nhiêu tiền) mà không dốc sức giúp đỡ. Đó là 

tội thất đức. (7) 

Và có thể nói nhân cách của Đại danh Y Hải thượng Lãn Ông được thể hiện một 

cách cô đúc nhất trong Y huấn cách ngôn với chín điều y đức: 

1. Khi học nghề y, phải nên thấu suốt cả nho lý. Một khi đã thông lý đạo Nho rồi, thì 

học y sẽ được dễ dàng hơn. Khi nhàn rỗi, đem các sách của các bậc minh y cổ kim ra đọc 

luôn không rời tay, tìm hiểu cặn kẽ từng nét cho sáng tỏ rõ ràng, cho nhuần nhuyễn nhạy 

bén. Lượm được vào lòng, sáng hiểu ở mặt nhận xét, tự nhiên. Khi làm sẽ cảm ứng ra tay, 

mà không có sự sai lệch. 

2. Nếu cùng một lúc có nhiều người nhà của bệnh nhân mời đi thăm bệnh, nên tùy 

mức bệnh nào gấp thì tới trước bệnh nào hoãn thì tới sau, không nên coi trọng kẻ giàu sang 

mà tới trước, xem nhẹ kẻ nghèo hèn lại đến sau; hoặc trong việc dùng thuốc lại còn phân 

biệt kẻ hơn người kém. Nếu lòng không thành thực, thì khó công hiệu của sự cảm ứng  

3. Khi thăm bệnh các phụ nữ hoặc ni cô, gái góa, phải có người khác kèm bên cạnh 

rồi hãy vào buồng xem bệnh, để ngăn ngừa sự ngờ vực; kể cả đối với những người kỹ nữ, 

cũng phải giữ gìn lòng cho ngay thẳng, coi họ như con em trong gia đình nề nếp, không 

được chớp nhả chút nào, để mang lấy tiếng bất chính và mắc phải quả báo của sự tà dâm. 

4. Đã là thầy thuốc, nên nghĩ tới lợi ích cho người làm đầu, không nên tùy ý cầu vui, 

mang rượu trèo non, chơi bời ngắm cảnh, nhỡ khi vắng mặt ở nhà, có người đến cầu cứu 

bệnh nguy cấp, thì phụ lòng trong mong của họ, lỡ nguy hại đến tính mệnh. Vậy cần phải 

biết nhiệm vụ của mình trong việc làm.  

5. Khi gặp những chứng nguy cấp, ta muốn dốc sức cứu chữa là ý nghĩ tốt, nhưng 

cần phải nói rõ ràng cho gia đình người bệnh biết, sau đó mới cho uống thuốc; họ sẽ phải 

dốc tiền vào lo thuốc. Nếu thuốc có công hiệu, người ta sẽ cảm ơn; nếu như không công 

hiệu thì họ cũng không đem lòng ngờ vực, oán trách vào ta, mà ta cũng không hổ thẹn về 

 
7  Lê Hữu Trác, “Hải thượng Y tông tâm lĩnh”, Tập 1- 2, NXB Y học, 2005, Tr11. 
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việc đã làm.  

6. Việc sắm sửa thuốc men, phải biết lựa chọn thuốc tốt; xét kỹ phép bào chế của 

Lôi Công đã lập ra; theo dúng mùa mà chế biến, cất giữ. Có lúc nên theo đúng phương để 

hợp chế, có khi phải nên tùy thời, tùy bệnh mà gia giảm. Về cách lập phương thì nên phỏng 

theo những ý tinh vi của các cổ triết, chớ nên cầu thả tùy tiện phối hợp phương thuốc lạ, 

để thử người. Thuốc thang, thuốc tán nên có sẵn sàng, thuốc hoản, thuốc đan nên chế sẵn, 

mới có thể kịp thời dùng cho tùy từng bệnh, để khi cần tới không bị bó tay.  

7. Khi gặp những người cùng ngành nghề, rất nên khiêm tốn, hòa nhã, cẩn thận, chở 

nên coi rẻ, xem lớn. Đối với người tuổi cao thì nên cung kính. Đối với người có học thì phải 

tôn thờ như bậc thầy. Đối với kẻ kiêu ngạo thi nên nhún nhường. Đối với người còn non nớt thì 

nên dắt díu. Giữ lòng đức hậu như vậy, là điều phúc lớn.  

8. Khi thăm bệnh cho nhà nghèo túng và những người cô đơn, quạnh lẻ càng phải 

nên đặc biệt chú ý. Bởi lẽ, kẻ giầu sang thì không thiếu gì người săn sóc, còn người nghèo 

hèn không đủ sức mời mọc người danh y, vậy thì ta ngại gì chẳng đem chút lòng thành thực 

để giúp người giành lại cuộc sống. Còn như những người con hiếu vợ hiền, vì nghèo qua 

mà sinh đau ốm, thì ngoài việc cho không thuốc ra, còn nên tùy khả năng mình mà giúp đỡ 

thêm, bởi lẽ nếu có thuốc mà không có ăn thì cũng sẽ bị chết, phải lo cho họ sống trọn vẹn 

mới là nhân thuật. Đến như lũ du đãng tay chơi bời mà bị nghèo ốm thì cũng chẳng cần 

thương tiếc.  

9. Sau khi người bệnh đã khỏi, chớ nên đòi lễ hậu. Bởi vì khi nhận biếu thường sinh 

ra nể sợ người ta; huống hồ kẻ giàu sang lại hay mừng giận bất thường. Hễ cầu vinh thường 

dễ nhục, làm vui lòng vừa ý người ta để mưu đồ lấy lợi nhiều thì lại càng có nhiều biến sinh 

không tốt. Cho nên đã tự nguyện theo đòi cái thuật thanh cao thì tự mình càng phải xây 

dựng cho mình cái khí tiết thanh cao. (8) 

Nhân cách của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác còn thể hiện trong 

việc học thuốc công phu, hành nghề thận trọng, lao động hết mình.  Năm 36 tuổi (1760) 

ông mới nhận đồ đệ để truyền nghề. Năm 46 tuổi (1770) ông viết xong quyền đầu của bộ Y 

tông tâm lĩnh. Năm 66 tuổi (1790), sau 20 năm biên soạn công phu, cẩn trọng, bộ Y tông 

tâm lĩnh đươc hoàn thành. Đọc những dòng tự thuật của ông trong Y nghiệp thần chương 

ta mới thấy ông thật cẩn trọng, khiêm tốn và trung thực vô cùng: "Tôi từ 30 đến 40 tuổi mới 

 
8 Lê Hữu Trác, “Hải thượng Y tông tâm lĩnh”, Tập 1- 2, NXB Y học, 2005, Tr 25. 
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biết qua nghề y, từ 40 đến 50 mới bớt được chút  ít sai lầm. Từ 50 đến 60,70 mới không 

nhầm. Cũng có lúc gặp phải chứng bất trị tôi đều nói rõ cho người ta biết trước để sau mới 

khỏi bị hối hận”(9).  

Nhân cách Hải Thượng Lãn Ông thật cao sang, nó thể hiện trong hầu hết các mặt: đời 

sống, làm nghề, viết sách, sáng tác thơ văn... Tôi xin dẫn lời của Lương y bác sỹ Phó Đức Thảo, 

người khảo đính lần cuối bản thảo Hải Thượng y tông tâm lĩnh in năm 2002 xem như là lời kết 

cho bài viết này: “Chất lượng, khối lượng lao động của ông rất lớn. Trong trước tác của ông, 

cuốn "Y âm án” là một đặc trưng khác biệt với các tác giả từ xưa tới nay. Ông không ngần 

ngại khi nêu lên cả những điều mà mình chưa biết tới, chưa làm được để người đương thời và 

người đời sau cùng suy nghĩ, nghiên cứu. Chỉ một điểm này thôi, ngoài nhiều điểm ở quyển 

khác, đủ nói lên tầm cao của lòng trung thực, tầm cao của ý thức đối với học thuật, tầm cao 

của lòng thương yêu người bệnh, tầm cao của phẩm giá con người chân chính”(10). 

 

  

 

9 Lê Hữu Trác, “Hải thượng Y tông tâm lĩnh”, Tập 1- 2, NXB Y học, 2005, Tr27. 
10 Lê Hữu Trác, “Hải thượng Y tông tâm lĩnh”, Tập 1- 2, NXB Y học, 2005, Tr16. 
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KIỂU TÁC GIẢ VĂN SĨ - NHO SĨ - THẦY THUỐC 

LÊ HỮU TRÁC TRONG THƯỢNG KINH KÝ SỰ  

PGS.TS Nguyễn Hữu Sơn 

(Viện Văn học) 

Mở đầu 

Bước sang giai đoạn thế kỷ XVIII-XIX, thể tài văn học du ký có bước phát triển 

mạnh mẽ với nhiều tác phẩm chữ Hán trường thiên, đặc biệt với Thượng kinh ký sự của 

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724-1791)1... Qua thời gian, việc nghiên cứu tác phẩm 

Thượng kinh ký sự đã đạt kết quả trên nhiều phương diện nội dung và nghệ thuật. Nói riêng 

việc đi sâu tìm hiểu kiểu tác giả văn chương đồng thời là nhà nho và thầy thuốc sẽ góp phần 

soi sáng thân thế, sự nghiệp và tầm ảnh hưởng của danh nhân văn hóa Lê Hữu Trác trong 

lịch sử và xã hội hiện đại. Trong giới hạn cụ thể, công việc xác định kiểu tác giả văn sĩ - 

nho sĩ - thầy thuốc trước hết liên quan đến cách hiểu về tác giả - tác gia và cách hiểu về thể 

tài văn học du ký.   

 Trên bình diện hiện thực xã hội, vấn đề “tác gia văn học trung đại” đương nhiên phải 

được đặt trong tương quan thời gian lịch sử trung đại, còn được gọi là “trung thế kỷ”. Ở 

đây cần đặt ra mối quan hệ và cách hiểu về tương quan giữa đặc điểm của nền văn học 

trung đại và lịch sử nói chung của thời trung đại. Trên phương diện ngữ nghĩa, từ “tác gia” 

và “tác giả” không quá khác nhau về bản chất nghĩa nhưng lại có sự khác biệt về sắc thái 

và được sử dụng khác nhau tùy từng trường hợp cụ thể. Bàn về điều này, nhà giáo Đình 

Cao viết: “Giả và gia là hai yếu tố gốc Hán không được dùng độc lập mà đóng vai trò thành 

tố dứng sau trong từ ghép song tiết Hán - Việt, như trong các từ tác giả, tác gia đều có 

nghĩa là “người làm ra, người tạo tác”, nhưng hai chữ mang sắc thái nghĩa khác nhau khá 

tinh tế… Giả được dùng phổ biến hơn, chỉ “người làm công việc nhất thời, có thời hạn”, ví 

dụ: khán giả, độc giả, thính giả, diễn giả, dịch giả, soạn giả,… Nó đồng nghĩa với từ thuần 

Việt: người, ví dụ: người xem (khán giả), người đọc (độc giả), người nghe (thính giả), người 

 
1 Xin xem Nguyen Huu Son (2012), “The Thematic Forrms  of Travel Notes Prose Written in Old Chinese Script in 

the 18th-19th Centuries and the Genre Amplitude Extreme Lines (Thể tài văn xuôi du ký chữ Hán thế kỷ XVIII-XIX và 

những đường biên thể loại)”. Vietnam Social Sciences, N0 6 (152), p. 79-91. 
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dịch (dịch giả)… Khác với chữ giả, chữ gia chỉ “người chuyên làm một công việc nào đó 

có tính chất lâu dài, có khi đó là sự nghiệp cả một đời”. Gia đồng nghĩa với từ thuần Việt: 

nhà, ví dụ: thương gia (nhà buôn), nông gia (nhà nông), sử gia (nhà sử học), chính trị gia 

(nhà nghiên cứu hoặc nhà hoạt động chính trị)… Ngoài ý nghĩa trên, từ tố gia còn thêm sắc 

thái nghĩa “được trân trọng, được tôn vinh”2… Dẫn giải như vậy để thấy rõ hơn việc lựa 

chọn cách gọi tác gia chủ yếu để nhấn mạnh sắc thái “được trân trọng, được tôn vinh” - 

nhất là với nhà văn thời trung đại, khi đã có khoảng cách lịch sử và các giá trị đã được 

khẳng định qua thời gian. Còn trong thực tế, việc duy danh tác gia hay tác giả bản chất vốn 

không khác nhau nhưng sẽ được sử dụng tùy theo từng trường hợp và đối tượng cụ thể.  

Bàn về thể tài du ký nói chung và sự phát triển của văn xuôi du ký chữ Hán thế kỷ 

XVIII-XIX, các nhà lí luận đã xác định: “DU KÝ- Một thể loại văn học thuộc loại hình 

ký mà cơ sở là sự ghi chép của bản thân người đi du lịch, ngoạn cảnh về những điều mắt 

thấy tai nghe của chính mình tại những xứ sở xa lạ hay những nơi ít người có dịp đi đến. 

Hình thức của du ký rất đa dạng, có thể là ghi chép, ký sự, nhật ký, thư tín, hồi tưởng, 

miễn là mang lại những thông tin, tri thức và cảm xúc mới lạ về phong cảnh, phong tục, 

dân tình của xứ sở ít người biết đến [...]. Thể loại du ký có vai trò quan trọng đối với văn 

học thế kỷ XVIII- XIX trong việc mở rộng tầm nhìn và tưởng tượng của nhà văn”3... 

 Nội dung 

Lược giản sự mô tả quá trình phát triển của thể tài văn xuôi du ký chữ Hán thế kỷ 

XVIII-XIX, chúng tôi tập trung khảo sát các đặc điểm kiểu tác giả Lê Hữu Trác bao quát 

cả ba mẫu hình tác giả văn chương, nhà nho và thầy thuốc thông qua tác phẩm Thượng kinh 

ký sự. Vấn đề này đã được nhiều học giả trong và ngoài ngành y bàn luận sôi nổi từ tròn 

nửa thế kỷ trước và được tập hợp trong công trình Kỷ niệm lần thứ 250 ngày sinh Hải 

Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác do Bộ Y tế chỉ đạo xuất bản4. 

1. Lê Hữu Trác, tác giả du ký tài năng  

Tác phẩm Thượng kinh ký sự của Lê Hữu Trác được hoàn thành vào cuối năm Quý 

 
2 Đình Cao: “Tác gia và tác giả nghĩa có khác nhau không?”, Hỏi – đáp về các tình huống khó trong dạy và 

học ngữ văn. Nxb. Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2009, tr.102-103. 
3 Lê Bá Hán - Trần Đình Sử - Nguyễn Khắc Phi (Chủ biên) (1992), Từ điển thuật ngữ văn học. Nxb. Giáo dục, Hà 

Nội, tr. 75-76. 
4 Bộ Y tế (1971), Kỷ niệm lần thứ 250 ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Nxb. Y học, Hà Nội, 1971, 296 

trang. 
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Mão, Cảnh Hưng 44 (1783). Chỉ xét về mặt thể tài và thể loại cũng đã thấy có nhiều ý kiến 

khác nhau. Khởi đầu, Nguyễn Trọng Thuật tóm tắt chi tiết nội dung tác phẩm và nhận xét 

phong cách nghệ thuật tác phẩm: “Cụ liền cất bút chép lấy những sự lịch du và những án 

chữa bệnh trong khi thượng Kinh, đề là Thượng kinh ký sự, phụ xuống cuối bộ Tâm lĩnh, 

thành 65 quyển. Quyển du ký ấy vừa thơ vừa ký, văn thái phong lưu, thật là một cuốn văn 

du ký kiệt tác mới xuất hiện ra ở trong văn học giới Việt Nam ta xưa nay. Từ đó khuếch 

trương thêm cái y hội đã tổ chức trước, giảng tập cho đạo đồ mà ưu du chung lão”5; Đỗ 

Đức Dục xác nhận: “Một tập ký sự độc đáo trong văn học Việt Nam xưa”, “thực chất là 

một bản trần thuật và phân tích những diễn biến tâm lý khá sâu sắc và độc đáo”, “sự phân 

tích tâm lý đó, xuất hiện lần đầu tiên còn hãn hữu trong văn học đương thời”6... Nhận diện 

chung về đặc tính thể tài du ký cũng như tính chất giao thoa cả về cảm hứng sáng tác, nội 

dung hiện thực và hình thức thể loại của Thượng kinh ký sự, dịch giả Phan Võ đã nhấn 

mạnh trong bài Tựa: “Tập Thượng kinh ký sự này giới thiệu một cách rất sinh động thi sĩ 

Lãn Ông… Như cái tên của tác phẩm, nó là một tập ký sự khá đơn giản… Nhưng tập ký sự 

có vẻ vắn tắt này lại có một giá trị khá lớn đối với văn học và sử học… Con người Lãn Ông 

trước hết là một con người kiên nghị… Con người Lãn Ông là một nhà thơ ẩn dật… Con 

người Lãn Ông lại là một nhà văn có giá trị. Ngày xưa, học chuộng về từ chương, không mấy 

ai viết văn tự sự kể những việc hàng ngày. Quyển này gần như là quyển duy nhất trong nền 

văn học cổ. Ở đây người thực chép việc thực. Văn của Lãn Ông là một lối văn tinh tế”7…  

Có thể thấy tài năng văn chương và tài năng viết du ký của Lê Hữu Trác thể hiện 

trước hết ở nguồn cảm xúc, cảm nhận và năng lực phản ánh, giao thoa, đan xen giữa tư duy 

nghệ thuật tự sự và trữ tình, văn xuôi và thi ca, kể sự và ngụ tình, kể chuyện và đối thoại, 

tự thuật và ngoại đề, ghi chép thực tại và hồi cố,… đã đồng thời xuất hiện trong cùng một 

tác phẩm Thượng kinh ký sự. Trong rất nhiều phẩm chất, tài hoa và năng lực sáng tạo (vai 

trò chủ thể tác giả, cách kể chuyện theo thời gian tuyến tính, cách dẫn chuyện hồi cố, cách 

miêu tả nhân vật, cảnh vật, sự kiện…), ở đây xin nhấn mạnh tài năng về thơ ca, sáng tác 

 
5 Nguyễn Trọng Thuật (1923), “Một nhà danh nho và danh y của nước ta ngày xưa: cụ Lãn Ông” (kỳ 1), Tạp chí Nam 

phong, số 69, tháng 3, tr. 199-200. 
6 Đỗ Đức Dục (1989), “Một tập ký sự độc đáo trong văn học Việt Nam xưa”, Về chủ nghĩa hiện thực thời đại Nguyễn 

Du. Nxb. Văn học, Hà Nội… 
7 Phan Võ (1959), “Tựa”, Thượng kinh ký sự (Kể chuyện lên kinh) (Lê Hữu Trác). Nxb Văn hóa, Hà Nội, tr. 7-8.  
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thơ đan xen, hỗn dung, tích hợp trong tác phẩm du ký. 

Theo thống kê của Hà Thị Thanh Nga, chỉ tính đoạn đường từ Hương Sơn đến kinh 

thành Thăng Long, Lê Hữu Trác đã viết tới 9 bài thơ chữ Hán (trong tổng số khoảng bốn 

mươi bài thơ cảm tác, tự thuật, đề vịnh, xướng họa của chính Lê Hữu Trác và những người 

khác), từ đó xác định: “Là một tác phẩm thuộc loại tác phẩm tự sự, tuy nhiên, trong Thượng 

kinh ký sự không chỉ có văn xuôi mà còn đan xen nhiều bài thơ của chính Lê Hữu Trác. 

Phải nói rằng Lê Hữu Trác có một tâm hồn cực kì nhạy cảm. Mỗi lúc tức cảnh sinh tình 

ông đều làm thơ. Chỉ tính riêng khoảng thời gian đi đường từ Hương Sơn lên thành Thăng 

Long ông đã làm đến chín bài thơ Đường luật để bộc lộ nỗi lòng. Cả chín bài thơ này đều 

mang một nỗi buồn man mác vì phải từ biệt vườn xưa núi cũ với nỗi cô đơn thăm thẳm”8…  

Hầu như đi đến đâu, gặp danh lam thắng cảnh nào Lê Hữu Trác cũng “tức cảnh sinh 

tình” và đề thơ. Đơn cử trường hợp tích hợp, đan xen, hỗn dung thơ ca trong văn xuôi khi 

qua làng Long Sơn (nay thuộc làng Nhân Sơn, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh 

Nghệ An),: 

 “Ngày hai mươi hai, tôi cùng tùy tòng đi trước. Nhìn ra mé tây, một dải núi non trập 

trùng, ẩn ẩn hiện hiện trong đám mây trắng. Dọc đường đi lại thấy có mấy ngọn núi nhỏ 

đứng chơ vơ, ánh chiều vàng chen nhau nhuộm đầy cánh đồng. Đi đến Long Sơn, thấy thế 

đất như hình vòng cung, cổ thụ um tùm, mát râm rất thích, lại có những tảng đá chồng gác 

lên nhau, xếp rất đều đặn. Tôi bảo những người khiêng cáng dừng lại, nghỉ ngơi, dạo chơi 

một lát rồi làm một bài thơ đề vào vách đá:  

Y sơn cương tác tự, 

Bàng thạch giá sơn chung. 

Tế vũ miêu xuân thảo, 

Minh hà lạc vãn tùng. 

Nhân ngâm tàn chiếu lý, 

Điểu ngữ loạn lâm trung. 

Phụng chiếu xu hành dịch, 

 
8 Hà Thị Thanh Nga (2015), Thể tài du ký văn xuôi chữ Hán thế kỷ XVIII - XIX. Luận án tiến sĩ, Học viện Khoa học xã 

hội, Hà Nội, tr.130-131.  
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Cần lao tiếu Lãn Ông. 

(Chùa dựng bên gò núi, 

Vách đá gác lầu chuông. 

Mưa xuân tươi ánh cỏ, 

Ráng chiều đọng cành thông. 

Thơ ngâm trong nắng nhạt, 

Chim kêu rối giữa rừng. 

Vâng chiếu đường rong ruổi, 

Vất vả cười Lãn Ông)9.  

Khi đi quan đoạn đường rừng từ Nghệ An nối sang Thanh Hoa, Lê Hữu Trác suy tư, 

liên hệ con đường lên kinh với đường đời và tỏ bày tâm sự:  

Độn thế tòng y dưỡng nhất chân, 

Bất tri vu phú, khở tri trần? 

Lâm tuyền giục lão tam sinh đạo, 

Luân bột nan từ vạn lý thân. 

Bán đảm yên hà lao dịch mã, 

Mãn sơn viên hạc tống chinh nhân. 

Hư danh tự chủy vô tha bí, 

Hoảng khủng sơ cuồng đối thánh nhân 

(Học thuốc, xa đời, giữ chữ chân, 

Giàu sang không biết, biết chi bần? 

Ba sinh rừng muối mong tròn đạo, 

Muôn dặm vua vời phải dấn thân. 

Nửa gánh khói mây rầu ngựa trạm,  

Đầu non vượn hạc tiễn chinh nhân. 

Danh suông tự thẹn không gì quý, 

Lo sợ ngông cuồng đối thánh nhân) 

Một trường hợp khác, khi vào phủ chúa Trịnh, Lê Hữu Trác vừa chú ý quan sát cảnh 

 
9 Lê Hữu Trác (2001), Thượng kinh ký sự (Bùi Hạnh Cẩn dịch chú; Trần Nghĩa giới thiệu). Nxb. Văn học, Hà Nội, tr. 

20-21. Các trích dẫn tác phẩm Thượng kinh ký sự  trong bài đều theo sách này. 
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quan, con người, công việc vừa độc thoại, bộc lộ suy nghĩ riêng vừa có làm thơ đề vịnh: 

   Kim qua vệ sĩ ủng thiên môn, 

   Chính thị nam thiên đệ nhất tôn. 

   Họa các trùng lâu lăng bích hán, 

   Châu liêm ngọc hạm chiếu triêu đôn. 

   Cung hoa mỗi tống thanh hương trận, 

   Ngự uyển thời văn anh vũ ngôn. 

   Sơn dã vị tri ca quản địa, 

   Hoảng như ngư phủ nhập Đào Nguyên. 

   (Cung cấm oai nghiêm lính giáo vàng, 

   Nơi đây bậc nhất cõi trần nam. 

   Lầu cao gác vẽ mây xanh vút, 

   Thềm ngọc rèm châu nắng sớm tràn. 

   Thơm ngát hoa cung làn gió thoảng, 

   Vẹt kêu vườn ngự tiếng đưa sang. 

   Quê mùa chưa biết nơi thanh lịch, 

   Ngư phủ Đào Nguyên luống ngỡ ngàng)10. 

Thêm nữa, khi du ngoạn Hồ Tây, Lê Hữu Trác bất giác hoài niệm những ngày tuổi 

trẻ, bạn trẻ, tình trẻ, ngậm ngùi những còn mất trước thời gian và tiếp tục cất lên lời thơ: 

   Tây Hồ nhất biệt tam thập xuân, 

   Phục khóa khinh thuyền quá lãng tần. 

   Cách ngạn lâu đài sơn thượng lập, 

   Thượng phương tiếu ngữ thủy trung văn. 

   Ly cung thụ sắc phân tàn chiếu, 

   Trấn Vũ chung thanh loạn xuất tần. 

   Phong cảnh y y tiền dạng tại, 

   Không ta bất kiến cựu thời nhân. 

   (Hồ Tây xa cách chốc ba mươi, 

 
10 Lê Hữu Trác (2001), Thượng kinh ký sự (Bùi Hạnh Cẩn dịch chú; Trần Nghĩa giới thiệu). Sđd, tr. 39-41.  
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   Lại cưỡi thuyền con lướt sóng chơi. 

   Bờ cách lâu đài ngang núi dựng, 

   Chùa trên nghe vọng tiếng cười vui. 

   Ly cung cây cối chiều nghiêng nắng, 

   Trấn Vũ lời chuông loạn đổ hồi. 

   Phong cảnh vẫn như năm tháng trước, 

   Người xưa không thấy ý khôn nguôi). 

Định vị kiểu tác giả nhà thơ Lê Hữu Trác, nhà Hán học dịch giả Đồ Nam Tử Nguyễn 

Trọng Thuật khái quát: “… tới Hậu Lê có cụ Lãn là một người cao khiết phong lưu, bi ca 

khảng khái, người đáng nên thơ, cảnh đáng nên thơ,  sự nghiệp lại càng đáng nên thơ, mà 

thơ lại sẵn có thiên tài ngay từ thủa nhỏ, cho nên lại có nhiều vẻ đặc sắc, biệt thành ra một 

nhà danh nho”11. Đánh giá chung về chất thơ, nội dung các bài thơ và phẩm chất con người 

thơ Lê Hữu Trác, Nguyễn Đăng Na xác định: “Quyển cuối cùng của bộ sách nói trên (Hải 

Thượng Lãn Ông y tông tâm lĩnh - NHS chú) là một tác phẩm ký đặc sắc: Thượng kinh ký 

sự… Tuy lấy ký sự, một loại hình văn xuôi nghệ thuật làm thể tài ghi - thuật, nhưng âm 

hưởng của tác phẩm như một bài thơ trữ tình chứa chan niềm tâm sự của tác giả (…). Trước 

thời thế và nhân tình, không ngăn được nỗi ưu sầu, Lãn Ông đã mượn thơ giãi bày tâm sự. 

Chất thơ ca, du ký, nhật ký, ký sự… hòa quyện với nhau khó mà tách bạch. Đấy là nét riêng 

ở Thượng kinh ký sự mà những tác phẩm khác không có”12…  

2. Lê Hữu Trác, tác giả nhà nho  

Lưu ý về vị thế tác giả nhà nho Lê Hữu Trác, Lại Nguyên Ân phân tích và xếp loại: 

“Về phương diện văn học, đáng lưu ý nhất là tác phẩm Thượng kinh ký sự, một tập bút ký 

ghi lại hành trình lên kinh đô, vào phủ khám chữa bệnh”, “Tập ký sự kể việc bắt đầu từ lúc 

tác giả đang sống với mẹ tại Hương Sơn (Hà Tĩnh) thì có chỉ triệu ra Kinh (Thăng Long) 

chữa bệnh cho chúa… Thượng kinh ký sự mang giá trị tư liệu lịch sử đáng kể. Cách tả thực 

ở tầm nhìn gần của tác giả đem lại những đoạn văn, những tình tiết đặc sắc, hiếm thấy trong 

văn xuôi chữ Hán (truyện ký, truyền kỳ) và truyện thơ Nôm thời trung đại… Trong tác 

 
11 Nguyễn Trọng Thuật (1923), “Một nhà danh nho và danh y của nước ta ngày xưa: cụ Lãn Ông” (kỳ 1), Tạp chí Nam 

phong, số 70, tháng 4, tr. 293. 
12 Nguyễn Đăng Na (Tuyển chọn và giới thiệu) (2001), Văn xuôi tự sự Việt Nam thời trung đại, Tập II. Nxb. Giáo dục, 

Hà Nội, tr. 219-220. 
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phẩm còn có nhiều bài thơ chữ Hán vịnh phong cảnh và bộc lộ tâm trạng của tác giả”13… 

Nhà Hán học dịch giả Phan Võ nhấn mạnh trong bài Tựa về đẳng cấp nhà nho và giá trị 

lịch sử của hình tượng nhà nho được Lê Hữu Trác tự họa và phản ánh: “Nhưng đối với đời 

sau, nó lại còn quý giá ở chỗ nó vẽ lại những sự thực của lịch sử. Nó làm ta thấy lại một 

cách sinh động cuộc sống của chúa Trịnh, sinh hoạt giao du của tầng lớp công khanh, nho 

sĩ…, nó làm ta thấy lại thành Thăng Long cách đây hai trăm năm, trong đó có nhiều di tích 

nay không còn nữa. Đó là những điều không thể có trong một quyển sử cũ… Ở các nước, 

những quyển ký sự của những người đương thời là những tài liệu rất quý báu để người đời 

sau có một cái nhìn sinh động về thời đã qua. tưởng không nên xem như là một câu chuyện 

phiếm của thầy thuốc Lãn Ông”14… 

Tuân theo đặc điểm thể tài du ký, vai trò chủ thể tác giả “tôi” được đặt ở vị trí thứ 

nhất, vừa là người dẫn truyện và tạo dựng cốt truyện theo một định hướng thống nhất. Với 

vẻ ngoài là một xử sĩ, ẩn sĩ song con người nhà nho Lê Hữu Trác hiện diện quả không đơn 

giản, luôn tồn tại hai trạng thái khác biệt, vừa tự tin vừa hoài nghi, vừa rất mực ý thức về 

dòng dõi, tài năng của mình vừa như gián cách nhún nhường.  

 Phù hợp với tâm thế kiêu sang kiểu nhà nho, kẻ sĩ, Lê Hữu Trác tạo nên lối viết 

khiêm xưng khác lạ trong diễn ngôn bộc lộ, phản ánh phẩm chất, tư cách và tài năng cá 

nhân mình qua lời người khác. Học giả Nguyễn Trọng Thuật phân tích và nhận xét: “Ông 

Viên Hình là người rành thơ nhất ở đồng thời với cụ có khen thơ của cụ rằng: “Thơ của ông 

thực là ý tại ngôn ngoại mà nghe ra hàm súc bất tận”. Lại cô Đặng tiểu thư là một nhà nữ 

thi sĩ trứ danh ở thời ấy cũng nói: “Thơ của Tôn bá, ý tại ngôn ngoại, đáng làm mô phạm 

cho nhà thi học”. Ấy thơ của cụ hay như thế mà cụ thì không muốn hay lấy một mình, lại 

muốn cho ai ai cũng biết cách làm thơ hay nữa, cụ nói: “Thơ quý ở ý, ý quý ở xa, để người 

ta phải nghĩ mới tới, thế là một thượng cách trong nghề làm thơ đó”. Vậy thì cụ lại kiêm cả 

thi hào thi học mà làm một nhà”15… 

 Sự phong phú trong diễn ngôn tạo nên phức hợp giọng điệu trong Thượng kinh ký 

 
13 Lại Nguyên Ân (1995), “Lê Hữu Trác - Thượng kinh ký sự”, Từ điển văn học Việt Nam, Quyển I. Nxb. Giáo dục, 

Hà Nội, tr. 177-178, 432-433. 
14 Phan Võ (1959), “Tựa”, Thượng kinh ký sự (Kể chuyện lên kinh) (Lê Hữu Trác). Nxb. Văn hóa, Hà Nội, tr. 7-8.  
15 Nguyễn Trọng Thuật (1923), “Một nhà danh nho và danh y của nước ta ngày xưa: cụ Lãn Ông” (kỳ 1), Nam Phong 

tạp chí , số 70, tháng 4, tr. 293-294. 
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sự của Lê Hữu Trác tiếp tục được Nguyễn Trọng Thuật nắm bắt, diễn giải cụ thể: “Văn thì 

hay viết lối cổ văn, hùng hồn mà uyên súc lắm, và cũng lại một giọng “ý tại ngôn ngoại” 

như là thơ, mà sở trường nhất là về thể ký sự. Cụ xử vào cái thời thế danh phận không minh, 

ngôn luận rất không được tự do, thế mà xem một bài Tự tự và một quyển Du ký, lấy cái địa 

vị của một người bần y, cất cái ngòi bút của một nhà hàn sĩ mà miêu tả được cả bao nhiêu 

cái chân tướng của một xã hội bấy giờ để truyền bá ngay hiện thời, nào cái tư tưởng của 

phái “khoa cử chi học”, cái phong lưu đạo vị ở nơi nham huyệt, nào cái cảnh trí của giang 

sơn, cái dư vận của đế đô, cái cao sang của nhà vương hầu; cho đến các việc bình dân sĩ 

nữ, dù dở dù hay, cứ việc chép thực, ngụ bao ngụ biếm, tùy người xem ra, thật là một lối 

văn chương thâm túy khôn ngoan vậy”16… 

Xem trong Thượng kinh ký sự, Lê Hữu Trác thường dùng lối nói khiêm xưng kiểu 

nhà nho “tôi là kẻ hèn mọn nơi quê mùa”, “kẻ hèn mọn nơi thảo dã”, “tai điếc mắt hoa, dám 

đâu cầu mong tiến thủ”, “chớ như tôi nay học cạn tài hèn, vô dụng với đời, may có được 

chút nghề mọn để kiếm ăn, không ngờ bỗng chốc đến nông nỗi này. Quả là điều hưởng thụ 

không xứng đáng với tài đức”, và bảo thơ mình “lời lẽ quê mùa”, “viển vông quê mùa”, 

“đâu dám múa rìu qua mắt thợ”; song khi khác ông lại tỏ thái độ cao đạo, ý thức sâu sắc về 

vị trí, vai trò con người cá nhân mình gián cách qua lời các bạn đồng liêu và giới quan chức. 

Với lối khiêm xưng và vẻ cao đạo kiểu nhà nho, ông ý thức về mình bằng việc mượn lời 

khen của thánh thượng “hiểu sâu y lý”, còn giáo quan ở An Việt thì nói: “Tôi vẫn nghe 

tiếng cụ như sấm động bên tai”, quan thị nội nói: “Cụ nức tiếng ở kinh đô”, “không ai không 

quý mến cái phong thái cao thượng của cụ”, “người ta nói thơ của cụ ai xem cũng phải khen 

là hay”… Và đã hơn một lần Lê Hữu Trác thầm tự khen mình: “Không ngờ từ đó, những 

thơ mà tôi làm dọc đường vâng chiếu chỉ lên kinh lại được người ta truyền tay nhau chép 

lại”; “Tiếng tăm của tôi bấy giờ vang khắp phủ. Lúc ngồi thường thấy có người nhìn trộm. 

Thơ của tôi ngày nay cũng làm cho bậc vương hầu cảm động. Thì ra thơ có ích thật chứ 

không phải chơi” (!)… Cứ như thế, Lê Hữu Trác hiện tồn giữa cuộc đời, phân thân giữa 

“khôn thật” và “ngây giả”, giữa “ai kia” với “thân này”, giữa “danh” với “hư danh”17… 

Trên tư cách nhà nho, thông qua cách miêu tả những điều mắt thấy tai nghe, Lê Hữu 

Trác đã gián tiếp nói đến thế lực và uy quyền tối thượng của chúa Trịnh. Trước hết, việc sử 

 
16 Nguyễn Trọng Thuật (1923), “Một nhà danh nho và danh y của nước ta ngày xưa: cụ Lãn Ông” (kỳ 1), Nam Phong 

tạp chí, số 70, tháng 4, tr. 294. 
17 Xin xem Nguyễn Hữu Sơn (2000), “Nhà ẩn sĩ nhập thế”, Điểm tựa phê bình văn học, Nxb Lao động, Hà Nội, tr. 

275-279. 
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dụng các từ “thánh chỉ”, “thánh thượng”, “thánh thể” trong đoạn gắn với từng sự kiện, chi 

tiết, hình ảnh cụ thể đã phản ánh được nhiều nội dung hiện thực khác nhau. Khi có thánh 

chỉ thì guồng máy quan lại, quân sĩ trong vương phủ phải hoạt động. Tác giả cũng như mọi 

người khác đều phải tuân lệnh thánh chỉ. Trong tay quan truyền chỉ, thánh chỉ chính là một 

thứ bảo bối, một sức mạnh vô hình bất khả xâm phạm. Thánh chỉ cũng là một thứ mệnh 

lệnh, khuôn phép và sự ràng buộc mà mọi bề tôi đều phải tuân theo, qui định cho bề tôi 

được làm việc gì, ở đâu và chờ đợi thế nào: “Sáng sớm tinh mơ, tôi nghe tiếng gõ cửa rất 

gấp. Tôi chạy ra mở cửa”, “người đầy tớ quan Chánh đường vừa nói vừa thở hổn hển”, 

“Tên đầy tớ chạy đàng trước hét đường. Cáng chạy như ngựa lồng, tôi bị xóc một mẻ, khổ 

không nói hết”, “Người giữ cửa truyền báo rộn ràng, người có việc quan qua lại như mắc 

cửi”… Mặc dù chúa Trịnh không hề xuất hiện nhưng bóng dáng uy quyền lại hiện hình, ám 

ảnh, lan tỏa khắp mọi nơi… Tác giả nhấn mạnh sự bảo vệ nghiêm ngặt, cẩn mật nơi phủ 

chúa: “Những dãy hành lang quanh co liên tiếp. Người giữ cửa truyền báo rộn ràng, người 

có việc quan qua lại như mắc cửi. Vệ sĩ canh giữ cửa cung, ai muốn ra vào phải có thẻ”, 

“Đi bộ đến một cái cửa lớn, thị vệ, quân sĩ thấy tôi ăn mặc có vẻ lạ lùng, muốn giữ lại”… 

Qua lời văn miêu tả và bình phẩm, tác giả nhấn mạnh uy thế, uy lực, uy quyền của 

chúa Trịnh từ vẻ nguy nga, giàu sang nơi cung phủ đến việc thiết lập hệ thống quan lại, 

quân lính hầu hạ: “Qua dãy hành lang phía tây, đến một cái nhà lớn thật là cao và rộng. Hai 

bên là hai cái kiệu để vua chúa đi. Đồ nghi trượng đều sơn son thếp vàng. Ở giữa đặt một 

cái sập thếp vàng. Trên sập mắc một cái võng điều. Trước sập và hai bên, bày bàn ghế, 

những đồ đạc nhân gian chưa từng thấy. Tôi chỉ dám ngước mắt nhìn rồi lại cúi đầu đi”… 

Bản thân thầy thuốc già – danh y Lê Hữu Trác đi bắt mạch chữa bệnh cho Đông cung thế 

tử mà còn phải bẩm báo từ chiều hôm trước và phải được thánh thượng cho phép nữa. Khi 

đi qua dãy hành lang phía tây, đến gần nơi chữa bệnh thì quan Chánh đường cho biết: 

“Thánh thượng đang ngự ở đấy, xung quanh có phi tần chầu chực, nên chưa thể yết kiến”. 

Ngay cả sau khi khám bệnh xong rồi, Lê Hữu Trác được tạm về nghỉ song vẫn phải tuân 

thủ qui định: “Có bà con bạn bè mời mọc cũng không được đi đâu. Để chờ thánh chỉ xem 

như thế nào”… Điều này cho thấy khoảng cách giữa người thầy thuốc trí thức Lê Hữu Trác 

với giới quan lại mà ông tỏ ý xem thường qua cách nhìn nhận, xét đoán về đám người “ngày 

đêm chầu chực ở đấy”, có ông giáo quan được “đề cử làm thầy thuốc chầu chực ở đây”, 
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“xung quanh có phi tần chầu chực”, “Có mấy người đứng hầu hai bên”, “Ở trong có mấy 

người cung nhân đang đứng xúm xít”… Bên cạnh việc khẳng định cá tính và nhân cách 

người trí thức, Lê Hữu Trác còn miêu tả, kể ra rất nhiều nhân vật có chức tước, vị trí, công 

việc khác nhau. Ở đây có nhân vật là người đồng hành, chung một nhiệm vụ, có người đã 

cùng nhau trò chuyện, có nhiều người mới gặp thoáng qua hoặc chỉ nghe đến tên. Trong 

dàn đồng ca hệ thống quan lại ít nhiều cũng đã có sự phân hóa trong hành vi ứng xử và 

hành động cụ thể. Tất cả cho thấy đối lập, tương phản giữa bản lĩnh và ý nguyện hướng về 

cuộc sống tự do, tự tại của tác giả Lê Hữu Trác với những kẻ bề tôi quá mức khúm núm khi 

nói và hành động rập khuôn máy móc theo ý chúa Trịnh, một cuộc sống quẩn quanh, tù 

túng, đơn điệu, nhàm chán của đám quan lại hầu cận chầu chực xung quanh18… 

Một sự kiện khác biểu lộ sâu sắc quan niệm sống, đạo lý và cách ứng xử của nhà 

nho chuẩn mực, điển hình Lê Hữu Trác. Một ngày ở nhà trọn trong thành Thăng Long ngẫu 

nhiên gặp bà sư người Huê Cầu, biết rằng đây là người thời trẻ mình từng dạm hỏi làm vợ, 

Lê Hữu Trác thể hiện sự ân hận, mong bù đắp cơ sự xưa, có mua quà tặng bà sư, khuyên 

bà cùng về quê Hương Sơn, lại có bài thơ ngậm ngùi nhớ tình xưa nghĩa cũ và đi đến đoạn 

kết: “Từ đấy, chúng tôi thường thường đi lại thăm hỏi nhau. Bà ta có nói: “Nghe nói Nghệ 

An có nhiều áo quan gỗ tốt, muốn mua một cỗ”. Tôi cho người tìm nay, nhưng chưa có. 

Lúc tôi được về quê, có để lại năm quan tiền cổ để mua một cỗ áo quan tặng bà. Đó là 

chuyện về sau, không cần nhắc lại”… 

Qua những chứng dẫn trên con đường lên kinh, từ quan niệm sống, hành động có 

thể thấy rõ phẩm chất, tư cách và thế ứng xử của nhà nho thuần thành Lê Hữu Trác. Ông 

thuộc kiểu nhà nho “độc thiện kỳ thân”, có tài và thị tài nhưng nuôi chí ẩn dật, không màng 

danh lợi, sản phẩm nhà trí thức nho sĩ đặc biệt trong một thời kỳ lịch sử đặc biệt. 

 3. Lê Hữu Trác là mẫu hình độc đáo, điển hình của kiểu tác giả “kép ba”, vừa là văn 

sĩ, nhà nho và thầy thuốc tài danh. Chính phương diện nghề nghiệp thầy thuốc đã tác động, 

chi phối trở lại cả phong cách sáng tác cũng như nhân cách, bản lĩnh nhà nho Lê Hữu Trác. 

 Nhận diện vị thế tác giả thầy thuốc Lê Hữu Trác, nhà nghiên cứu Nguyễn Lộc định 

danh: “Tập ký sự bằng chữ Hán của nhà y học… Thượng kinh ký sự là một tác phẩm ký sự 

 
18 Nguyễn Hữu Sơn (2010), “Vào phủ chúa Trịnh”, Kiến thức Bổ trợ Ngữ văn 11 Nâng cao, Tập Một (Nguyễn Khắc 

Phi chủ biên). Nxb. Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, tr.5-12. 



298  

bằng chữ Hán rất có giá trị trong văn học Việt Nam giai đoạn nửa cuối thế kỷ XVIII - nửa 

đầu thế kỷ XIX, xứng đáng xếp sau Hoàng Lê nhất thống chí”, tiếp đó xem xét từ góc độ 

kết cấu tác phẩm trong tương quan hành trình lên kinh chữa bệnh cho thế tử của một thầy 

thuốc - nhà nho - văn sĩ: “Tập ký sự mở đầu lúc Lê Hữu Trác đang sống ở quê mẹ, tại 

Hương Sơn (Hà Tĩnh) thì bỗng có chỉ triệu ra kinh chữa bệnh. Ông không muốn đi nhưng 

không thể không đi. Tác giả thuật tâm sự của mình trên con đường lên kinh, vừa chán 

chường vừa luyến tiếc cảnh sống ở quê hương. Tác giả cũng chú ý mô tả chi tiết từng chặng 

đường cụ thể, có chỗ nên thơ, có chỗ cheo leo gập ghềnh, như đoạn qua đèo Ba Dội. Sau 

đó, tác giả tả quang cảnh của kinh đô, nhất là quang cảnh trong phủ chúa Trịnh, kể việc 

giao du, tiếp xúc của ông với các công khanh Nho sĩ ở kinh thành. Lê Hữu Trác chỉ muốn 

trở về quê, ông than thở: “Bấm đốt tay tính lại đã ba mươi năm nay, mình tưởng đâu sẽ 

không sa vào cái vòng danh lợi, thế mà nay đến nỗi này, chẳng khác chi một thằng tù”. Tác 

phẩm kết thúc với việc ông về lại Hương Sơn trong tâm trạng hân hoan của một người “thân 

mắc vào vòng danh lợi nhưng vẫn không bị lợi danh mê hoặc. Ra đi thung dung, trở về ngất 

ngưởng”19… 

Qua từng trang văn, Lê Hữu Trác tiếp tục chỉ ra sự đối lập gay gắt giữa phẩm chất 

người trí thức thầy thuốc với tính chất quan liêu, nô bộc của những kẻ phục dịch, từ quan 

quân đến kẻ hầu hạ. Chỉ trong một đoạn văn ngắn nhưng Lê Hữu Trác đã thể hiện được 

nhân cách, phẩm chất người thầy thuốc trí thức qua những quan sát và lời bình luận, đánh 

giá, bộc lộ tiếng nói trữ tình ngoại đề ngắn gọn, tinh tế. Trước hết, ông thấy cảnh giàu sang 

của vua chúa “thực khác hẳn người thường”, “những đồ đạc nhân gian chưa từng thấy”, 

“Mâm vàng, chén bạc, đồ ăn toàn là của ngon vật lạ, tôi bấy giờ mới biết cái phong vị của 

nhà đại gia”… Với tầm nhìn xa rộng, Lê Hữu Trác biết kìm nén lối sống và sở thích riêng 

để làm tròn trách nhiệm, bổn phận của người thầy thuốc và một bề tôi: “Bệnh thế này không 

bổ thì không được. Nhưng sợ mình không ở lâu, nếu mình làm có kết quả ngay thì sẽ bị 

danh lợi nó ràng buộc, không làm sao về núi được. Chi bằng ta dùng thứ phương thuốc hòa 

hoãn, nếu không trúng thì cũng không sai bao nhiêu. Nhưng rồi lại nghĩ: Cha ông mình đời 

đời chịu ơn của nước, ta phải dốc hết cả lòng thành, để nối tiếp cái lòng trung của cha ông 

 
19 Nguyễn Lộc (2004), “Thượng kinh ký sự”, Từ điển văn học (Bộ mới). Nxb. Thế giới, Hà Nội, tr.1707-1708. 
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mình mới được”. Rồi ngay cả khi biết trước tình thế cách làm của mình không đẹp lòng 

quan Chánh đường thì Lê Hữu Trác vẫn kiên quyết bảo lưu quan điểm chuyên môn học 

thuật và tỏ rõ chính kiến: “Ông tỏ ý kiến nói đi nói lại mấy lần, nhưng tôi vẫn cứ giải thích 

mãi”. Đúng như Lê Hữu Trác cảm nhận, quan Chánh đường ngay sau đó đã nhận xét: 

“Phương thuốc và lập luận của cụ khác chúng ta nhiều”… 

Có một vài nhân vật chính vốn là người quan trọng, có thế lực như quan Chánh 

đường, quan truyền chỉ thì tỏ ra đạo mạo, oai phong, phép tắc. Đặc biệt nhân vật quan 

Chánh đường chỉ là người trông coi công việc trong phủ chúa vốn không hiểu biết về chuyên 

môn nhưng lại luôn tỏ thái độ chủ quan, quyền uy, áp đặt. Lê Hữu Trác hiểu rất rõ cách làm 

tùy tiện này nên kiên quyết không nghe theo. Trong khi quan Chánh đường tỏ ý muốn dùng 

những vị thuốc phát tán, tác dụng làm cho người bệnh đổ mồ hôi và ngụ ý đe dọa: “Ông 

bảo quan Tả viện đem những đơn thuốc đang dùng đến cho tôi xem. Nguyên khi ông đề cử 

tôi và nói mấy câu này là cũng có ý muốn tôi biết chừng. Ông cũng có biết thuốc, tuy kiến 

thức về thuốc chưa sâu, nhưng hễ bàn đến thuốc là cứ muốn dùng thứ thuốc công phạt”. 

Cuối cùng Lê Hữu Trác vẫn bày tỏ chính kiến và kê đơn theo quan điểm của mình, đại ý 

cần dùng thuốc bổ trước rồi sau mới dùng đến các loại thuốc công phạt trị bệnh. Tất cả 

những điều đó nói lên năng lực và phẩm chất trung thực của người trí thức lương y Lê Hữu 

Trác, thể hiện rõ sự khác biệt, đối lập so với đám quan lại chỉ biết sống sao cho vừa lòng 

bề trên. 

Với sự quan sát tinh tế, Lê Hữu Trác đã tại hiện hoạt cảnh khám bệnh cho thế tử Cán 

trong phủ chúa Trịnh thực sự sinh động. Hoạt cảnh khám bệnh mở đầu bằng việc tác giả 

thầy thuốc đi qua năm, sáu lần trướng gấm rồi mới đến gặp thế tử: “Một người ngồi trên 

sập độ năm, sáu tuổi, mặc áo lụa đỏ”. Thế tử thấy ông thầy thuốc già vái lạy cũng chỉ biết 

cười: “Ông này lạy khéo!”. Nhưng mà thế tử cũng như thường dân: Hơn nhau tấm áo manh 

quần,/ Cởi ra ai cũng mình trần như ai (Ca dao). Bởi vậy: “Thế tử đứng dậy, cởi áo, đứng 

bên giường cho tôi xem. Tôi xem kỹ tất cả lưng, bụng và chân tay một lượt”. Bậc thế tử đó 

cũng là con người thường. Trong khi quan Chánh đường dùng những lời hoa mỹ vòng vo 

tô điểm cho con bệnh: “Có bệnh thì trước hết là phải đuổi bệnh. Khi đã đuổi cái tà đi rồi 

hãy bổ, thì mới là cái phép đúng đắn nhất”, thì Lê Hữu Trác lại thẳng thắn gọi đúng tên sự 

vật: “Nhưng theo ý tôi, đó là vì thế tử ở trong chốn màn che trướng phủ, ăn quá no, mặc 



300  

quá ấm nên tạng phủ yếu đi. Vả lại, bệnh mắc đã lâu, tinh khí khô hết, da mặt khô, rốn lồi 

to, gân thời xanh, tay chân gầy gò. Đó là vì nguyên khí đã hao mòn, thương tổn quá mức”… 

Với lợi thế thầy thuốc, trong một chừng mực nhất định, có thể nói Lê Hữu Trác đã phần 

nào “giải thiêng” hình ảnh thế tử cũng như thế giới vua chúa, quan lại nói chung. 

Như đã phân tích ở trên, cuộc tranh luận về cách chữa bệnh đã đẩy Lê Hữu Trác và 

quan Chánh đường về hai phía khác nhau. Ban đầu, quan Chánh đường có vẻ thẳng thắn: 

“Cụ xem mạch như thế nào? Nên dùng thứ thuốc gì thì cụ cứ viết một tờ trình lên” nhưng 

sau khi lượn lờ chèo kéo đối phương theo ý mình không thành, ông ta đành phải chấp nhận: 

“Cụ đã có chủ ý như thế thì cụ cứ viết ra thành một phương thuốc để dâng lên”. Rút cuộc: 

“Ông nhìn kỹ một hồi, xem có ý ngại”… Điều này cho thấy sức mạnh uy quyền cuối cùng 

đã phải chấp nhận sự thật và lẽ phải trước tri thức chuyên môn và tư cách chuyên gia Lãn 

Ông. 

Về cơ bản, Thượng kinh ký sự là câu chuyện kể về những ngày đến kinh thành Thăng 

Long chữa bệnh cho Đông cung thế tử Trịnh Cán, trong đó đan xen giữa kiểu du ký công 

vụ và ghi chép theo phong cách tự thuật, hồi ức, nhật ký, ký sự, thơ ca, câu đối, truyện ký 

văn học… Có thể thấy nhân cách, tầm nhìn, bản lĩnh thầy thuốc đã góp phần giúp cho các 

trang viết trong Thượng kinh ký sự giàu chuyên môn, từ ngữ chuẩn mực, sát hợp với nghề 

nghiệp ngành y, bổ sung những nội dung mới, cách nhìn mới, cách hiểu mới, nguồn tri thức 

mới thực sự sinh động, hấp dẫn20… 

Lời kết 

Thượng kinh ký sự của tác giả văn sĩ - nho sĩ - thầy thuốc Lê Hữu Trác là tác phẩm 

văn xuôi du ký chữ Hán xuất sắc mở đầu XVIII-XIX. Có thể xác định Thượng kinh ký sự 

thuộc những tác phẩm du ký trường thiên, phản ánh chuyến đi theo mệnh lệnh nhà chúa, 

triều đình với đục đích chính là đi chữa bệnh. Về cơ bản, văn sĩ - nho sĩ - thầy thuốc Lê 

Hữu Trác đã thể hiện sắc nét tiếng nói con người cá nhân kết hợp tâm thế “du ký công vụ” 

với sử dụng thể tài ký, ghi chép người thật việc thật, tuân theo trật tự thời gian tuyến tính 

 
20 Xin xem Nguyễn Hữu Sơn (2022), “Thượng kinh ký sự của Lê Hữu Trác và những đường biên thể loại”, Hội thảo 

khoa học “Một số vấn đề về tiếp nhận và phát huy di sản Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác” do UBND tỉnh Hà Tĩnh 

- Sở Văn hóa, thể thao và du lịch - Sở Y tế tổ chức tại huyện Hương Sơn, ngày 30-3-2022. Tập tài liệu Hội thảo, tr.189-

202. 
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và mở rộng biên độ hình thức thể loại với việc xuất hiện hàng chục bài thơ Đường luật; vừa 

gia tăng tiếng nói trữ tình ngoại đề, độc thoại nội tâm, hồi ức, kỷ niệm; vừa nhấn mạnh lối 

viết khảo tả địa lý - hành chính; vừa vận dụng rộng rãi hình thức ghi nhật ký chính xác với 

phác thảo cảnh quan, chân dung con người và cuộc sống thực tại. Tác phẩm Thượng kinh 

ký sự văn sĩ - nho sĩ - thầy thuốc Lê Hữu Trác đã  kiến tạo và mở rộng biên độ thể loại văn 

xuôi du ký chữ Hán thời trung đại, thu nạp vào trong nó những phong cách thể loại khác 

nhau, góp phần phát triển thể tài du ký thế kỷ XVIII-XIX đạt trình độ cổ điển, chuẩn mực 

cả về nội dung và hình thức nghệ thuật. Nhìn chung, văn sĩ - nho sĩ - thầy thuốc Lê Hữu 

Trác thực sự là một tác giả văn học tiêu biểu, danh y và danh nhân văn hóa xuất sắc của 

dân tộc. 
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NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN 

THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI HOÁ TRÊN CƠ SỞ CÁC PHƯƠNG THUỐC CỦA 

HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG LÊ HỮU TRÁC 

TS Lê Khắc Tâm  

Chủ tịch Công ty Dược phẩm Fito Pharma, 

                                                   Bảo tàng YHCT Việt Nam (Fito Museum) 

Nhằm tôn vinh Đại Danh y Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Bảo tàng Y học cổ 

truyền Việt Nam (Fito Museum) từ nhiều năm nay đã tuyên truyền và giới thiệu với các du 

khách trong nước và quốc tế di sản văn hóa - khoa học to lớn mà Hải Thượng Lãn Ông đã 

để lại cho chúng ta. 

Ngoài việc giới thiệu thân thế sự nghiệp của Ông, bảo tàng còn trưng bày các hiện 

vật thu hút sự chú ý của khách thăm quan như: Chín điều căn dặn của Hải Thượng Lãn 

Ông; Những câu nói nổi tiếng của Hải Thượng về nghề y dược. Đặc biệt, bảo tàng đã trưng 

bày một cách trang trọng 48 phương thuốc tâm đắc nhất của Hải Thượng Lãn Ông, trong 

đó mỗi bài thuốc không chỉ nêu rõ thành phần, công năng, cách dùng ... mà còn trưng bày 

các tiêu bản và thông tin về dược liệu có trong thành phần bài thuốc, tạo điều kiện cho các 

khách thăm quan tìm hiểu dễ dàng hơn về các ý tưởng minh triết chứa đựng trong các 

phương thuốc này.  

1. Những phương thuốc hiệu nghiệm và tâm đắc nhất của Hải Thượng Lãn 

Ông.  

Di sản các phương thuốc Hải Thượng Lãn Ông để lại bao la như biển lớn.Việc khó là 

lựa chọn trong số hàng ngàn phương thuốc này những phương hiệu nghiệm nhất để ứng dụng 

vào công tác phòng và chữa bệnh cho nhân dân trong giai đoạn hiện nay.  

Nhằm mục đích nghiên cứu để ứng dụng vào thực tế sản xuất, Công ty Dược phẩm 

Fito Pharma (sau đây xin gọi tắt là công ty) tập trung chủ yếu vào các phương thuốc được 

nêu trong 2 tập  sách của tác phẩm “Hải Thượng Y tông Tâm lĩnh”, đó là tập 45 “Tâm đắc 

thần phương”, tức những bài thuốc được Hải Thượng tâm đắc và tập 46 “Hiệu phỏng tân 

phương” tức những phương thuốc hiệu nghiệm được Hải Thượng Lãn Ông sáng chế. Tập 

“Tâm đắc thần phương” gồm 70 phương thuốc, tập “Hiệu phỏng tân phương” gồm 29 

phương thuốc. Trong giai đoạn đầu, công ty tập trung nghiên cứu 28 phương, gồm:  
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1. An trung tán;  

2. Bảo anh chí bảo đính tử;  

3. Bảo sản vạn toàn thang;  

4. Bình can khí hòa can huyết phương; 

5. Bồi dưỡng dinh vệ cao;  

6. Bồi thổ cố trung phương;  

7. Bổ âm ích dương phương;  

8. Bổ dương tiếp âm phương; 

9. Bổ tỳ âm tiễn;  

10. Dưỡng tâm thanh phế hòa can cao;  

11. Dưỡng vinh quy tỳ thang;  

12. Điều khí thư uất phương;  

13. Điều nguyên cứu bản thang;  

14. Gia giảm ngũ linh tán 

15. Gia vị bình vị tán bí phương;  

16. Gia vị tứ vật phương;  

17. Hậu thiên bát vị phương;  

18. Hậu thiên lục vị phương;  

19. Hòa vinh bảo vệ tán tà phương;  

20. Mộc hương tán bí phương;  

21. Ngũ tạng kiêm tư cao;  

22. Nhị long ẩm;  

23. Thập toàn bổ chính thang;  

24. Thống tàng phương;  

25. Tuấn bổ ngũ tạng dinh vệ cao;  

26. Tuấn bổ tinh huyết cao;  

27. Tư âm giáng hỏa phương;  

28. Tráng thủy phương.      

2. Nghiên cứu ứng dụng các phương thuốc Hải Thượng để sản xuất thuốc Y 

học cổ truyền theo hướng hiện đại bằng công nghệ tiên tiến.   

Nghiên cứu kinh nghiệm của các nước tiên tiến trong lĩnh vực sản xuất thuốc Đông 

y như Nhật Bản, Hàn quốc... cho thấy dạng thuốc cốm là một dạng thuốc hiện đại và tiện 

dụng. Ở Nhật bản, thuốc Đông y dạng cốm là một dạng thuốc thông dụng nhất, đó là thuốc 

được bào chế từ cao khô đã được chuẩn hóa. Học tập và nghiên cứu công nghệ sản xuất 

thuốc cốm theo mẫu Nhật, công ty chúng tôi đã nghiên cứu để đưa vào sản xuất 28 thuốc 

dạng cốm theo các bài thuốc của Hải Thượng Lãn Ông, tuy nhiên nghiên cứu để sản xuất 

thuốc YHCT hiện đại trên cơ sở các bài thuốc của Hải Thượng Lãn Ông là một việc làm 

khó khăn và phức tạp. 

2.1. Về dạng thuốc: Hầu như tất cả các bài thuốc của Hải Thượng đều ở dạng truyền 

thống như thuốc sắc, thuốc hoàn, thuốc bột và cao thuốc. Trong 28 bài thuốc nghiên cứu 

thì có đến 18 bài (65%) là dạng thuốc sắc; 5 bài (18%) dạng thuốc hoàn; 4 bài (14%) là 

dạng thuốc bột và  1 bài (3%) dạng cao thuốc.  

2.2. Về tên thuốc: Tên gốc của các bài thuốc Hải Thượng Lãn Ông được giữ lại 

nguyên vẹn. Để thuận tiện cho việc nhận biết, tra cứu và sử dụng, trước tên bài thuốc gốc 
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được công ty bổ sung thêm ký hiệu F (chữ đầu tiên của tên nhà sản xuất Fito Pharma) và 

số thứ tự gồm 1-3 chữ số. Ví dụ:  

TÊN BÀI THUỐC GỐC 
TÊN THƯƠNG MẠI THUỐC 

THƯƠNG HIỆU FITÔ 

Hòa vinh bảo vệ tán tà phương F2 Hòa vinh bảo vệ tán tà phương 

Hậu thiên lục vị phương F46 Hậu thiên lục vị phương 

Bổ âm ích dương phương F109 Bổ âm ích dương phương 

Việc ký hiệu có số trước tên bài thuốc gốc là một cách tiếp cận mới trong cách đặt 

tên sản phẩm của Fito Pharma. Vì số lượng các bài thuốc cổ phương, trong đó có các bài 

của Hải Thượng Lãn Ông là rất lớn, nên cách đánh ký hiệu có số sẽ thuận tiện hơn cho 

người kê toa cũng như tránh nhầm lẫn trong quá trình phân phối thuốc và dễ nhớ hơn cho 

người sử dụng thuốc. 

2.3. Về qui cách đóng gói: Cốm thuốc được đóng trong các túi thiếc dạng ống, trọng 

lượng mỗi túi 2,5g - 3,5g, hộp 20 - 40 túi, liều dùng mỗi lần 1-2 túi, ngày dùng 2 lần. Quy 

cách đóng gói này cho phép tiết kiệm nguyên vật liệu hơn so với cách đóng gói thuốc viên 

dạng nang cứng (vì không cần sử dụng vỏ nang nữa), và rất thuận tiện khi sử dụng. Ngoài 

ra, cốm thuốc được bảo quản trong  những túi thiếc cũng có tác dụng giữ được màu sắc và 

hương vị dược liệu, đồng thời tránh hút ẩm rất tốt. 

2.4. Về sản xuất: Các thuốc thuộc dòng sản phẩm này sẽ được sản xuất trên dây 

chuyền sản xuất thuốc bột/cốm đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc theo khuyến 

cáo của tổ chức y tế thế giới (GMP- WHO) tại các nhà máy chuyên sản xuất thuốc Đông y 

của Công ty dược phẩm FITO PHARMA.  

2.5. Về công nghệ: Sử dụng công nghệ phân tích chất lượng bằng các thiết bị hiện 

đại để đánh giá chất lượng dược liệu, bán thành phẩm và thành phẩm; Ứng dụng các máy 

móc hiện đại nhất có thể từ công đoạn chiết xuất- cô cao đến đóng gói thành phẩm hầu hết 

bằng các thiết bị nhập khẩu từ các nước châu Âu, Nhật bản và Trung quốc. Do vậy chất 

lượng sản phẩm được kiểm soát và đảm bảo trong suốt quá trình sản xuất từ sơ chế dược 

liệu đầu vào đến xuất xưởng thành phẩm cuối cùng.  

Dự kiến công ty chúng tôi sẽ xin cấp phép lưu hành và đưa vào sản xuất 28 phương 

thuốc Hải Thượng Lãn Ông thuộc các nhóm trị liệu như sau:  
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NHÓM THUỐC PHƯƠNG THUỐC 

Nhóm thuốc giải biểu F2 Hòa vinh bảo vệ tán tà phương,  

F3 Điều khí thư uất phương 

Nhóm thuốc nhuận tràng, tả hạ, tiêu 

thực, bình vị, kiện tì 

F6 Gia vị tứ vật phương,  

F83 Bảo anh chí bảo đính tử,  

F85 Mộc hương tán bí phương,  

F89 Gia vị bình vị tán bí phương,  

F91 Gia giảm ngũ linh tán,  

F104 Bồi thổ cố trung phương,  

F125 An trung tán 

Nhóm thuốc an thần, định chí, dưỡng 

tâm 

F112 Dưỡng tâm thanh phế hòa can cao 

Nhóm thuốc chữa các bệnh về Dương, 

về Khí 

F21 Hậu thiên bát vị phương,  

F58 Bổ dương tiếp âm phương,  

F59 Điều nguyên cứu bản thang, 

 F92 Ngũ tạng kiêm tư cao,  

F102 Tuấn bổ ngũ tạng dinh vệ cao 

Nhóm thuốc chữa các bệnh về Âm, về 

Huyết 

F18 Thập toàn bổ chính thang,  

F36 Dưỡng vinh quy tỳ thang, 

F46 Hậu thiên lục vị phương,  

F53 Bình can khí hòa can huyết phương, 

F57 Tư âm giáng hỏa phương,  

F67 Nhị long ẩm,  

F73 Bổ tỳ âm tiễn,  

F77 Thống tàng phương,  

F109 Bổ âm ích dương phương,  

F116 Tuấn bổ tinh huyết cao,  

F119 Bồi dưỡng dinh vệ cao 

Nhóm thuốc điều kinh, an thai F11 Bảo sản vạn toàn thang 
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Kết luận:  

Những phương thuốc hay và hiệu nghiệm của Hải Thượng Lãn Ông là niềm tự hào 

của nền Y học cổ truyền Việt Nam. Việc tuyên truyền cũng như nghiên cứu để sản xuất các 

thuốc YHCT theo hướng hiện đại trên cơ sở các phương thuốc của Hải Thượng Lãn Ông 

góp phần khuyếch trương vai trò của Đại danh y Việt Nam trong sự phát triển của Y dược 

học cổ truyền phương Đông nói chung, đồng thời góp phần thực hiện chủ trương thừa kế 

và phát triển Y dược cổ truyền của Đảng và Nhà nước ta. 
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ĐỊNH HƯỚNG BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA 

 ĐẠI DANH Y HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG LÊ HỮU TRÁC 

Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

Hương Sơn là một vùng đất địa linh, nhân kiệt. Mảnh đất này là nơi đã che chở cho 

rất nhiều tướng lĩnh như: Lê Lợi, Nguyễn Tuấn Thiện, Cao Thắng, Phan Đình Phùng, Lê 

Hầu Tạo và nhiều thủ lĩnh của các cuộc khởi nghĩa khác để đứng lên chống giặc ngoại xâm. 

Đặc biệt là nơi hình thành, nuôi dưỡng nhân cách, tài năng không chỉ là một bậc đại danh 

y mà còn là còn là một nhà thơ tài hoa, một nhà văn xuất sắc, một nhà tư tưởng tiến bộ, 

nhân văn, trí thức uyên thâm, tâm hồn thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân đạo, là bông hoa 

trí tuệ rực rỡ nhất ở thế kỷ 18 đó là Đại Danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. 

Với hơn 44 năm sinh sống tại mảnh đất Hương Sơn, Lê Hữu Trác đã dựng nhà, làm 

vườn, trồng thuốc, chữa bệnh, viết sách, làm thơ và trở thành một danh nhân thuộc bậc kỳ 

tài về y học của đất nước. 

Hiện nay, tại huyện Hương Sơn còn lưu giữ nhiều di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc 

Gia gắn liền với Đại danh y Lê Hữu Trác; lễ hội Hải Thượng Lãn Ông được Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia vào năm 

2015. Ngoài ra trong dân gian còn lưu truyền nhiều câu chuyện kể liên quan đến cuộc đời 

và sự nghiệp cũng như những tình cảm sâu nặng của Đại danh y Lê Hữu Trác đối với các 

tầng lớp nhân dân. Tuy vậy, các di tích lịch sử đã trải qua hơn 200 năm với nhiều biến cố 

của lịch sử và thiên tai khắc nghiệt đã có tác động lớn đến sự biến đổi đối với các di sản 

văn hóa theo từng thời kỳ. Khu vực nhà thờ Lê Hữu Trác (Vườn đào Hải Thượng) xưa là 

nơi ông dựng lên đây nhiều căn nhà gỗ mít xoan, lợp tranh để ông nghỉ ngơi đón khách, 

đón bạn thuốc, bạn thơ; xem mạch, kê đơn và là nơi tụ tập của người bệnh. Năm 1791 ông 

mất, đất nước trải qua chiến tranh, lũ lụt tàn phá, đồ đạc trong nhà con cháu dần dần bán 

hoặc chuyển phân tán đi nhiều nơi khác. Nhà thờ Lê Hữu Trác bị trúng bom địch thiêu cháy 

vào năm 1948. Năm 1960, sau khi tổ chức lễ kỷ niệm 240 năm ngày sinh của ông và truy 

phong Lê Hữu Trác là Đại uy tôn, Ty Văn Hóa Hà Tĩnh đã xin ý kiến Bộ Văn Hóa và 

chuyển ngôi nhà thờ họ Lê ở xã Sơn Hòa, huyện Hương Sơn về dựng trên nền nhà cũ làm 

nơi trưng bày các hiện vật liên quan đến Hải Thượng Lãn ông Lê Hữu Trác, ngôi nhà gỗ ấy 

còn tồn tại đến ngày hôm nay.  
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Chùa Tượng Sơn là một ngôi chùa cổ được xây dựng vào thời hậu Lê - thế kỷ thứ 

XVIII. Ngôi chùa do bà Thám Đốc, vợ thứ 2 của “Tả hiệu điểm đốc quận công Bùi tướng 

công” bà đã có ý định lập chùa để tu và thờ liệt tổ nội ngoại của Lê Hữu Trác. Ngôi chùa 

này được bà Bùi Thị Thưởng là con gái của bà Thám đốc và là thân mẫu của Lê Hữu Trác 

giao cho anh em Lê Hữu Trác xây dựng. Sau khi xây chùa xong thì Lê Hữu Trác thường 

nghỉ lại đây để cùng bạn bè đàm đạo thơ ca và là nơi ông ngồi nghiên cứu và soạn thảo bộ 

sách nổi tiếng “Y tông tâm lĩnh”. Điều đáng quý là tại ngôi chùa này có hệ thống pho tượng 

cổ có giá trị nghệ thuật cao và lưu giữ nhiều hiện vật quý như cây vải thiều Hương Yên có 

từ thời cụ Lê Hữu Trác mang vào trồng hiện nay vẫn còn tươi tốt.  

Khu di tích mộ của Hải Thượng Lãn Ông là nơi đặc biệt được các nhà khoa học đánh 

giá là nơi có “Phong Thủy” đẹp. Ngôi mộ này khác với các ngôi mộ khác trong vùng. Mộ 

được mai táng bên khe Nước Cắn, dưới chân núi Minh Tự thuộc xã Sơn Trung, ngôi mộ 

xưa được phủ cỏ từ chân lên đỉnh, chân mộ có hình bầu dục, mộ nằm gần chân núi có độ 

dốc khoảng 300, đầu hướng lên đỉnh núi Minh Tự, chân mộ chiếu thẳng vào đỉnh núi cao 

nhất của dãy Trường Sơn.  

Trong những năm qua, được sự quan tâm của các bộ, ban ngành trung ương, của tỉnh 

cũng như các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là Bộ Y tế, Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, quần 

thể di tích lịch sử văn hóa gồm Khu nhà thờ, Chùa Tượng Sơn, khu mộ đã được tu bổ, tôn 

tạo với nhiều hạng mục có quy mô, nay đi vào khai thác sử dụng phục vụ bà con nhân dân 

và du khách thập phương về dâng hương, tham quan, chiêm bái. Cùng với việc trùng tu, 

tôn tạo, nâng cấp thì việc Lễ hội truyền thống Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác được tổ 

chức thường niên với quy mô lớn và được coi là một trong những hoạt động chào mừng 

ngày lễ lớn của tỉnh, huyện. Những năm gần đây, với chủ trương của tỉnh Hà Tĩnh là đẩy 

mạnh xã hội hóa trong việc bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa, Lễ hội truyền thống Hải 

Thượng Lãn Ông đã trở thành một sự kiện quan trọng trong chiến lược xây dựng và phát 

triển các điểm du lịch tâm linh và sinh thái của tỉnh. Hàng năm đã thu hút hàng vạn lượt 

khách du lịch về với Hương Sơn, một vùng quê giàu truyền thống lịch sử, văn hóa. Lễ hội 

truyền thống Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác thực sự đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi 

người dân, là tài sản tinh thần vô giá và trở thành hình thức sinh hoạt văn hoá cộng đồng 
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không thể thiếu của người dân Hương Sơn và nó đã trở thành chất liệu để gắn kết cộng 

đồng xã hội trong mạch chảy phát triển đi lên của lịch sử dân tộc.  

   Để bảo tồn và phát huy giá trị của quần thể di tich và Lễ hội, Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hà Tĩnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với huyện Hương Sơn đã tập trung đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân trên 

địa bàn về Luật Di sản Văn hóa; Quy chế tổ chức lễ hội; ban hành nhiều văn bản hướng 

dẫn nhằm đảm bảo an ninh trật tự, quản lý tốt các tài sản của di tích và cảnh quan môi 

trường, không gian tổ chức lễ hội và làm tốt công tác quảng bá về các hoạt động của di tích, 

của lễ hội trên các phương tiện thông tin đại chúng với nhiều hình thức như tuyên truyền 

trên Cổng thông tin điện tử, sản xuất và phát sóng nhiều chuyên đề trên sóng truyền hình 

của địa phương và trung ương.  

Những kết quả trong việc bảo tồn, phát huy di sản của Đại Danh y trên địa bàn huyện 

là rất cố gắng và ý nghĩa. Tuy vậy so với tầm vóc, những giá trị mà Đại danh y để lại cho 

hậu thế thì còn khá khiêm tốn và chưa tương xứng. Thời gian tới để bảo tồn, phát huy giá 

trị di sản văn hóa Đại Danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác huyện nhà tập trung một 

số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm sau 

 Thứ nhất, huyện sẽ tiếp tục xây dựng, bổ sung hoàn thành quy hoạch phát triển kinh 

tế xã hội gắn với quy hoạch phát triển cụm di tích Hải Thượng để tạo sự thống nhất, đồng 

bộ giữa phát triển kinh tế - xã hội và khai thác, phát huy hiệu quả các di sản văn hóa, gắn 

phát triển du lịch sinh thái và du lịch văn hóa tâm linh; gắn xây dựng, phát triển cụm di tích 

Hải Thượng với hệ thống các di tích trong huyện. Xác định các quy hoạch này trước hết 

phản căn cứ quy hoạch tổng thể hệ thống di sản văn hóa của tỉnh Hà Tĩnh, đồng thời nối 

kết với các quy hoạch văn hóa, du lịch hiện đang được triển khai trong và ngoài tỉnh. Mục 

tiêu chủ yếu của quy hoạch vừa phải đáp ứng được yêu cầu bảo tồn - nhất là hệ thống các 

cảnh quan, di tích, di vật và các yếu tố văn hóa phi vật thể, vừa phải đáp ứng được yêu cầu 

phát triển. Trước mắt tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành quy hoạch tổng thể các hạng 

mục trong quần thể khu di tích Đại danh y để đề xuất các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

 Thứ hai, tăng cường công tác tuyên truyền trong cấp ủy, chính quyền, hệ thống 

chính trị từ huyện đến cơ sở và mọi tầng lớp Nhân dân, nhất là các tầng lớp thanh thiếu niên 

về thân thế, sự nghiệp cũng như những giá trị di sản văn hóa mà đại danh y để lại nhằm góp 
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phần nâng cao ý thức, chủ động, tự giác tham gia giữ gìn, bảo vệ và phát huy các giá trị di 

sản văn hóa của Đại danh y và lịch sử truyền thống của địa phương; đồng thời, tăng cường 

công tác giới thiệu, quảng bá các giá trị di sản gắn với tiềm năng du lịch của vùng để vừa 

thu hút khách tham quan, nghiên cứu, du lịch vừa huy động thêm được nhiều nguồn lực 

đầu tư. 

 Thứ ba, trên cơ sở quy hoạch tổng thể và quy hoạch quần thể khu di tích, huyện sẽ 

tăng cường kêu gọi xã hội hóa huy động các nguồn lực, sự đóng góp về tinh thần, trí tuệ 

của các tổ chức, cá nhân để tiếp tục trùng tu, xây dựng, nâng cấp các công trình di tích đảm 

bảo quy mô, chất lượng và xứng tầm với những đóng góp của Đại danh y, từng bước xây 

dựng quần thể di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và Lễ hội Hải Thượng trở thành 

một không gian văn hóa tâm linh thu hút khách trong và ngoài nước đến viếng thăm, du 

ngoạn, để tỏ lòng thành kính, ngưỡng mộ một tấm lòng nhân cách, tài năng, đức độ của một 

bậc hiền nhân đã đóng góp to lớn cho nền y học nước nhà. 

 Thứ tư, tiếp tục phát huy, nâng tầm cách thức tổ chức Lễ hội Hải Thượng để trở 

thành một nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân Hương Sơn nói riêng và 

Nhân dân cả nước nói chung. Thông qua các hoạt động Lễ hội nhằm góp phần tăng cường 

tình đoàn kết, gắn bó giữa các thế hệ cộng đồng dân cư, là cầu nối cho việc đối thoại thông 

tin, cùng nhau trân trọng các giá trị văn hóa truyền thống, là môi trường giáo dục về y đức, 

y đạo, y thuật cho cán bộ và nhân viên ngành y hôm nay và mai sau, đây cũng là nơi mà 

Nhân dân Hương Sơn nói riêng, du khách thập phương nói chung đã gửi gắm ước mơ, khát 

vọng về cuộc sống thái bình, thịnh trị, thể hiện tấm lòng tri ân, đền ơn đáp nghĩa đối với sự 

nghiệp của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác - người đã có công lao to lớn 

trong việc cứu dân độ thế. Thông qua các hoạt động Lễ hội, người dân có thể tìm hiểu về 

đời sống tâm linh, tín ngưỡng của Nhân dân Hương Sơn, là môi trường nhằm thõa mãn các 

nhu cầu vui chơi lành mạnh và thú vui ẩm thực của người dân. Chính đây cũng là môi 

trường bảo tồn, giáo dục là lưu truyền văn hóa truyền thống. Là biểu tượng của sự cố kết 

cộng đồng và biểu dương sức mạnh tập thể mà ở thời điểm nào cũng cần giữ gìn và phát 

huy. 
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Thứ năm, Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tích cực chuẩn bị các nội 

dung xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận Đại Danh Y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu 

Trác là danh nhân văn hóa Thế giới. 

 Về kiến nghị đề xuất: Với những đóng góp hết sức to lớn của Đại danh y, đề xuất 

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chỉ đạo lập hồ sơ khoa học trình Thủ tướng Chính phủ 

quyết định xếp hạng di tích mộ và nhà thờ Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác 

từ cấp Quốc gia thành di tích cấp Quốc gia đặc biệt. 
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ĐẠI DANH Y – NHÀ VĂN HOÁ LÊ HỮU TRÁC  

VỚI SỰ QUAN TÂM ĐẾN NGƯỜI PHỤ NỮ 

 TS. Nguyễn Thị Thái 

(Trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá) 

 

1. Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác xứng đáng là bậc Đại danh y, suốt đời đề cao 

y đức, hết lòng cứu chữa người bệnh, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn. Suốt đời Hải 

Thượng Lãn Ông tận tụy với người bệnh. Không quản đêm hôm mưa gió, đường sá xa xôi 

cách trở hay khi bản thân đang mệt mỏi, ốm đau, ông đều đến tận nơi, xem bệnh cụ thể rồi 

mới cho thuốc. Bệnh nặng cần mua thuốc tốt, ông sẵn sàng bỏ tiền để cứu bệnh nhân dù 

biết rằng sau này bệnh nhân không có khả năng hoàn trả; luôn tôn trọng nhân cách của 

người bệnh và nghiêm khắc với bản thân mình, luôn giữ tâm hồn luôn trong sáng, vô tư của 

một lương y, một người thầy thuốc có nhân cách cao cả. 

Trong thăm, khám, chữa bệnh cho bệnh nhân, Hải Thượng Lãn Ông không phân biệt 

sang hèn quý tiện, bần dân hay quý tộc, nữ giới hay nam giới, tất thảy đều được ông tận 

tâm tận lực đem tài nghệ ra chữa trị. Ông cho biết: “Tôi tới Kinh chưa được nửa tháng, khắp 

trong kinh thành từ các quan cho đến quân lính và đến các nhà phường phố không ai là không 

biết tiếng tôi, hoặc người đến nhờ xem mạch, người xin đơn thuốc, kẻ mời đi thăm bệnh, 

ngày đêm huyên náo, bề bộn”... Các quận chúa, đến vợ quận hầu, mẹ và em gái quan Trấn 

thủ Quảng Yên, người thân của những quan Tri phủ, quan Hiến sứ, quan Hoàng giáp, quan 

Tham nghị… đều dùng đơn thuốc của vị danh y để chữa những bệnh mà kéo dài chưa khỏi. 

Có người như vợ quan Trạch ủ bệnh tới 10 năm nhưng chỉ qua hai tháng dùng đơn thuốc của 

Hải Thượng Lãn Ông đã tuyệt bệnh, hay em vợ quan Trung hãn gặp chứng lạnh mình, sợ 

gió, chân run cả 10 năm, dùng đơn của vị danh y này chỉ vài tháng đã khỏi... Trên cơ sở 

nghiên cứu lâm sàng một cách sâu sắc, ghi chép hồ sơ bệnh án một cách tỉ mỉ, Hải Thượng 

Lãn Ông đã đưa ra những phương thuốc, cách chữa trị thực sự khoa học, hiệu nghiệm.  

2. Riêng đối với phụ nữ, ông có sự quan tâm đặc biệt và có quan niệm hết sức đứng 

đắn trong tư cách của một người thầy thuốc đáng kính, một nhân cách vĩ đại. Một trong 

chín điều y đức, ông xác định (trong Y huấn cách ngôn): “Khi thăm bệnh các phụ nữ hoặc 

ni cô, gái góa, phải có người khác kèm bên cạnh rồi hãy vào buồng xem bệnh, để ngăn 
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ngừa sự ngờ vực; kể cả đối với những người kỹ nữ, cũng phải giữ gìn lòng cho ngay thẳng, 

coi họ như con em trong gia đình nề nếp”(1). 

Lê Hữu Trác quan tâm tới người phụ nữ trên nhiều phương diện, từ sức khỏe, bệnh 

tật, sinh sản, mọi vấn đề về sản khoa, sản phụ, đến vẻ đẹp tinh thần, hình thể và tài năng 

khéo léo của họ trong thực hiện ẩm thực, chăm lo đời sống. Tất cả đó được thể hiện rõ ở ba 

tác phẩm: Phụ đạo sán nhiên, Toạ thảo lương mô và Nữ công thắng lãm (trong bộ Hải 

Thượng y tông tâm lĩnh). Phụ đạo sán nhiên nghĩa là hiểu rõ về bệnh phụ khoa, bàn cách 

chữa bệnh phụ khoa. Toạ thảo lương mô bàn về sản khoa, về các bệnh khi sinh đẻ của người 

phụ nữ. Có lẽ hơn ai hết, bằng tài và tâm của mình, Hải Thượng Lãn Ông đặc biệt chú ý 

đến sức khoẻ sinh sản của người phụ nữ. Ông cho rằng: “Nam bẩm thụ thể chất khỏe mạnh 

của quẻ Càn, chủ về dương; Nữ bẩm thụ thể chất mềm yếu của quẻ Khôn, chủ về âm. Nữ 

1 tuổi khởi từ cung Thân là dương ở trong âm thuộc về số 7. Cho nên nữ lấy con số 7 làm 

gốc (7 x 7 = 49) thiên quí đã kiệt, kinh nguyệt hết, không còn sinh đẻ nữa. Đó mới chỉ nói 

đến khí huyết âm dương”...  

Về sản phụ ở người phụ nữ, Lê Hữu Trác nghiên cứu sâu và có phương án chữa trị 

cả 4 khâu: Kinh, Đới, Thai, Sản. Trước hết cần nói đến Kinh. Nữ chủ về huyết, âm huyết 

như nước chảy vạn vật, nữ được huyết thì tả tiết ra, bên thực bên hư đã rõ ràng. Nữ lại hay 

bị khí uất bởi thế nên căn bệnh trong tâm của người phụ nữ không dễ tìm được thuốc chữa. 

Ông đã bỏ công nghiên cứu việc chẩn trị các căn bệnh của nữ giới vể sinh sản, từ phát hiện 

triệu chứng đến tìm phương cách chữa, bài thuốc chữa. Theo ông, con gái khi lớn lên đến 

độ tuổi nhất định, da trắng tóc dài, mạch huyệt lưu thông, kinh nguyệt xuất hiện định kỳ 

hàng tháng. Con gái thấy kinh sớm thường trổ mã xinh đẹp, thấy kinh muộn thường tính 

khí cáu bẳn, da khô tóc rối. Đến tháng kinh nguyệt, sắc máu tươi đỏ thì đó là báo hiệu sức 

khoẻ sinh sản và cơ thể tốt, còn sắc kinh bầm tụ là do hoả vượng, sắc kinh nhợt nhạt là hoả 

hư đều không tốt. Trước khi đến kỳ kinh thường có những dấu hiệu báo trước như khí hư 

ra nhiều, tăng kích thước nhũ hoa, mặt nổi mụn, bụng dưới to ra là do khí trệ, kinh ra thấy 

đau bụng là do khí huyết đều hư. Đến kỳ hành kinh chỉ thấy thổ huyết, chảy máu cam gọi 

là “đảo kinh”, 3 tháng thấy kinh 1 lần gọi là cự kinh, 1 năm thấy kinh 1 lần gọi là “tỵ niên”, 

 
(1). Lê Hữu Trác, Hải thượng Y tông tâm lĩnh, Tập 1- 2, Nxb Y học, 2005, tr.27. 
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cả đời không có kinh mà vần có thụ thai gọi là “ám kinh”, thụ thai rồi mà vẫn có kinh gọi 

là “thịnh thai”… Bắt mạch các triệu chứng thông  thường của người phụ nữ để đưa ra các 

pháp điều trị căn bệnh liên quan đến kinh nguyệt của người phụ nữ như cách làm của Lê 

Hữu Trác là cách chữa bệnh từ gốc. 

Thứ hai là đới, là sự phát sinh có quan hệ chặt chẽ với mạch nhâm, mạch đới, thường 

xuất hiện trong phụ khoa. Khí hư là hỗn hợp chất lỏng và các tế bào từ âm đạo thay đổi từ 

màu trắng và dính đến trong và lỏng. Đới hạ thuộc âm dịch. Trong cơ thể âm dịch do tỳ vận 

hoá, thận bế tàng, liên quan đến xung nhâm. Thận khí tốt, tỳ vận hoá tốt, xung nhâm điều 

hoà thì đới mạch kiên cố, âm dịch có tác dụng nhu nhuận âm hộ và âm đạo (Tân tân thường 

nhuận). Đới hạ khi bị bệnh thường có những dấu hiệu khác thường như mùi hôi, màu sắc 

khác bình thường… Và mỗi loại nguyên nhân bệnh sẽ có phương thuốc và cách chữa trị 

khác nhau. 

Thứ ba Thai, tạp chứng khi mang thai. Có khi vì bệnh của mẹ làm động đến thai, có 

khi vì thai mà sinh bệnh tật cho mẹ. Nếu do bệnh của mẹ ảnh hưởng đến thai thì chữa bệnh 

của mẹ thai nhi tự khắc yên. Nếu vì thai ảnh hưởng làm mẹ bị bệnh thì chỉ nên an thai. Khi 

mang thai thường có các triệu chứng như nôn nghén, tử phiền, tử huyền, tử mãn, tử thũng, 

tử khí, đau bụng thai, động thai ra huyết, tử lâm, tử giản, nặng hơn thì sẩy thai, đẻ non. 

Thứ tư là Sản, điều trị bệnh sản hậu. Sản hậu là giai đoạn kết thúc thời kỳ thai nghén, 

khí huyết hao tổn nhiều. Nguyên nhân gây bệnh sản hậu chủ yếu là khí huyết đều hư, gây nên 

các chứng: huyết hư hỏa động, huyết xấu chạy càn, ăn uống tổn thương. Có thể kể đến các 

chứng: Sản hậu huyễn vựng, huyết hôi không xuống, huyết hôi ra nhiều, sản hậu đau bụng, sốt 

sản hậu, sản hậu phát kính, huyết băng, đại tiện táo bón, sữa không ra, sữa tự chảy ra, sưng 

vú… Dân gian ta thường quan niệm, khi đẻ như mở cửa tử, vì vậy, Hải Thượng Lãn Ông thấy 

cần chú trọng vào các vấn đề nguy cấp và ông soạn thành tập “Tọa thảo lương mô” - là những 

phương pháp tốt khi sinh đẻ bao gồm: lời khuyên khi sinh đẻ; nguyên nhân đẻ khó, phép chữa 

khi sinh đẻ, thuốc dùng khi sắp đẻ, khi ở cữ, khi cần giục đẻ, thúc đẻ đơn giản. 

Có thể nói, các bệnh án, phương thuốc và cách chữa trị của Hải Thượng Lãn Ông về 

các bệnh liên quan đến sản khoa, phụ khoa ở người phụ nữ còn nguyên giá trị cho đến ngày 

nay. Đấy là những bệnh án với những phương thuốc đơn giản, dễ kiếm nhưng cũng vô cùng 

hiệu quả. Phụ đạo sán nhiên của bộ Hải Thượng y tông tâm lĩnh như một cẩm nang về sử 
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dụng thuốc nam trong cách chữa bệnh phụ khoa cho nữ giới.  

Lê Hữu Trác viết quyển Vệ sinh yếu quyết đề cao phương pháp dưỡng sinh phòng 

bệnh để bảo vệ sức khoẻ, giữ gìn vệ sinh trên các mặt sinh hoạt vật chất và tu dưỡng tinh 

thần, kết hợp vệ sinh cá nhân với phòng bệnh xã hội, chống dịch, tránh tai nạn. Ông còn 

lưu ý về giáo dục “nữ công” nhằm cải thiện việc ăn, mặc, ở, sinh hoạt; chủ trương dùng 

dưỡng sinh và vệ sinh làm nền tảng để tăng cường sức khỏe; khuyên mọi người luyện tập 

dưỡng sinh, phòng bệnh tật bằng những câu thơ giản dị, dễ nhớ, dễ thuộc, từ đó dễ làm 

theo: “Hàng ngày luyện khí chớ quên/ Hít vào thanh khí, độc liền thở ra/ Làm cho khí huyết 

điều hòa/ Tinh thần giữ vững bệnh tà khó xâm”; “Chớ dùng nước ruộng nước ao/ Nước hồ 

nước vũng, nước nào cũng dơ/ Chỉ dùng nước giếng nước mưa”,... 

3. Hải Thượng Lãn Ông không chỉ chú trọng sức khoẻ sinh sản nữ giới, ông còn đề 

cao tài nghệ nữ công, ẩm thực, cách chế biến các món ăn của phụ nữ. Ông viết hẳn một 

cuốn Nữ công thắng lãm (cũng nằm trong bộ Hải Thượng y tông tâm lĩnh, cuốn 65) phân 

tích, khẳng định rõ những điều này. 

Người phụ nữ muốn thân thể tươi đẹp, không bệnh tật nói riêng cũng như con người 

muốn được sinh ra khoẻ mạnh, thông minh, lanh lợi nói chung, nhất định phải chú trọng 

các yếu tố của nòi giống. Trong đó, sức khoẻ sinh sản của người phụ nữ được xem như yếu 

tố căn bản để tạo nên những con người có tố chất tốt. Chính vì vậy, Hải Thượng Lãn Ông 

dành nhiều sự ưu ái cho vấn đề sức khoẻ của người phụ nữ. Ông đã có những cách bắt 

mạnh, chẩn trị, kê đơn kỹ lưỡng, giúp người phụ nữ không chỉ ở thời đại ông mà cả người 

phụ nữ thời hiện đại cũng hoàn toàn áp dụng để chăm lo, giữ gìn sức khoẻ. 

Người phụ nữ giỏi giang là người phụ nữ lo tốt được bản thân mình và lo tốt việc tề 

gia nội trợ. Ông khuyên người phụ nữ nên siêng năng dệt vải, chăm lo nữ công để có thể lo 

cho cuộc sống thường ngày. Song, khéo léo trăm nghề, biết chế ra mọi vật để dùng, thế mới 

gọi là "công". Không cứ gì dâu con nhà nghèo, các bà nhàn rỗi, cho đến cả vợ, hầu nhà 

quan, công nương, quận chúa, ai cũng cần phải nghe để học tập mà làm. Ông nêu gương 

xưa - những người rất giỏi giang kim chỉ thêu thùa, cầm kỳ thi hoạ (ngay cả những người 

phụ nữ nhà nghèo) đều khéo léo nội trợ, lo toan cơm nước, chăm sóc gia đình để chồng yên 

tâm làm ăn. Thấy rõ thiên chức và tài năng của người phụ nữ, Lãn Ông đã có những trang 

viết đầy tâm huyết, khuyên nhủ, chỉ dẫn người phụ nữ trong việc nội trợ, nấu nướng các 
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món ăn sao cho tốt nhất vì sức khoẻ con người. Theo ông, “nếu chỉ chuộng miếng ăn ngon để 

thỏa mãn thị hiếu của tai, mắt, miệng, bụng, thì không khỏi thiên lệch. Vậy chẳng nhẽ món ăn 

lạ lùng, đồ nấu quý báu chỉ cốt để dâng cho một người hưởng mà thôi ư? Còn như những thực 

phẩm thơm tho cúng tế nơi miếu đường, làm cỗ bàn thết đãi các khách quý, tất phải cần được 

điều hòa chế biến cho ngon miệng người ta, cho phong vị bữa tiệc có những món ăn ngon lành 

đặc biệt. Vậy cứ gì phải bắt chước nơi thôn dã chỉ dùng bát canh rau cần thơm mà thôi”!; “Còn 

như cách ruộm màu quần áo cho có vẻ đẹp, cách nấu nướng thế nào cho ngon lành, giản tiện, 

đều có công dụng của nó, và thế nào cũng có ích lợi đấy, không nên coi những việc này là tầm 

thường mà không chú ý tới” (Trích Tiểu dẫn của Hải Thượng Lãn Ông). 

Nguyễn Trãi có Gia huấn ca, Nguyễn Huy Oánh có Huấn nữ tử ca và Lê Hữu Trác 

có Nữ công thắng lãm. Gia huấn ca và Huấn nữ tử ca là những bài thơ để "huấn dạy" phụ 

nữ trong lối sống, ứng xử giao tiếp. Còn Nữ công thắng lãm lại hoàn toàn khác, không 

“huấn dạy” bằng những lời ca, khúc hát mà là bằng những món ăn, việc làm cụ thể, thiết 

thực, phục vụ trực tiếp đời sống hàng ngày. Nguyễn Trãi viết trong Gia huấn ca: Chữ tùy 

là phận đàn bà/ Nhu mì để dạ, chua ngoa gác ngoài hay Xưa nay mấy kẻ dân hiền/ Dung, 

công, ngôn, hạnh là tiên phàm trần. Dạy phụ nữ khi sản dục (thai sản), ông viết: “Khi thai 

sản trong lòng gìn giữ/ Học cổ nhân huấn tử trong thai”,... “Đứng ngồi chính đại quang 

minh/ Cho bằng phẳng thế, chớ chênh lệch mình”... “Đừng ăn ít, chớ ăn nhiều/ Nuôi từ 

trong trong dạ khỏi điều lo xa”... Huấn nữ tử ca của Nguyễn Huy Oánh dùng để răn dạy 

con gái (thục nữ) với 632 câu lục bát, nội dung bài thơ được chuyển tải bằng ngôn ngữ, lối 

nói giản dị, đời thường, là những lời ăn tiếng nói quen thuộc trong dân gian: “Nguyệt kinh 

biết cữ đầy vơi/ Đến khi thai dựng mưa dời chữ kiêng/ Ngoài ba tháng phải nằm riêng/ 

Chiếu lệch chớ đứng ghế nghiêng chớ ngồi/ Chẳng nên cúi ngửa lả lơi/ Dầu khi cân nhắc 

hẳn hoi kỹ càng/ Đứng ngồi nghiêm chỉnh đoan trang/ Chớ cho hơi nắng hơi sương lọt 

mình”... Nguyễn Huy Oánh không chỉ bày vẽ, giáo huấn phụ nữ về chuyện ăn ở, bếp núc 

thường ngày mà sâu xa hơn nữa là những phép về ứng xử, lối sống sao cho phải đạo, về 

công dung ngôn hạnh...  

Lê Hữu Trác không "huấn giảng" trên phương diện tinh thần, lễ nghĩa, phép tắc như 

Nguyễn Trãi và Nguyễn Huy Oánh. Ông tập trung hướng dẫn phụ nữ những việc làm cụ 

thể, đặc biệt là cách chế biến các món ăn, phục vụ trực tiếp nhu cầu thiết yếu liên quan đến 
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cuộc sống, sức khỏe của các thành viên trong gia đình, rộng ra là lợi ích chung cộng đồng.  

4. Nữ công thắng lãm được Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác viết năm 1760 nhưng 

phải đến năm 1971 mới được Lê Trần Đức, Viện Nghiên cứu Đông y dịch phiên âm và phụ 

giải(2). Tuy vậy, hiện cũng chỉ mới xuất bản được phần chế biến món ăn cổ truyền, còn phần 

về ngành nghề thì đã bị thất lạc, chưa tìm thấy. Nội dung Nữ công thắng lãm là những ghi 

chép về cách chế biến thức ăn và những ngành nghề mà phụ nữ nông thôn thường làm như 

trồng dâu, nuôi tằm, chăn nuôi, dệt vải… Tuy nằm trong hệ thống của Y Tông tâm lĩnh 

nhưng đây lại là một tác phẩm khá độc đáo, không viết về nghề y nhưng lại liên quan mật 

thiết đến sức khỏe con người. Thắng lãm là xem xét những công việc tốt đẹp của người phụ 

nữ. Người phụ nữ trong cái nhìn của Lê Hữu Trác phải đẹp toàn diện từ hình thể, sức khoẻ 

sinh sản cho đến công việc nội trợ, nấu nướng. Đặc biệt, việc nấu ra các món ăn ngon đảm 

bảo sức khoẻ được danh y chú trọng hướng dẫn chi tiết, tỉ mỉ. Các nhóm thức ăn bao gồm: 

loại mứt, loại xôi, loại bánh, loại thịt, loại cỗ chay, loại tương, loại rau quả muối, loại mắm 

khô, loại rượu, loại hoa thơm, loại nhuộm màu, loại đồ dùng để nấu. Tuy nhiên, có thể do 

thất lạc cùng với phần ngành nghề như đã nêu trên, Nữ công thắng lãm hiện có tổng cộng 

152 món ăn được Lê Hữu Trác ghi chép cẩn thận, trong đó, nhiều nhất là các món bánh với 

82 loại, mứt 35 loại, xôi 16 loại, đồ ăn chay và tương mỗi thứ 9 loại. Hầu hết các món ăn 

đều được hướng dẫn cụ thể từ việc lựa chọn nguyên liệu ban đầu, cách sơ chế, ngâm tẩm, 

vệ sinh, bảo quản… Phương thức chế biến cũng khá đơn giản, dễ làm nhưng rất khoa học, 

phù hợp với mọi cuộc sống hoàn cảnh gia đình của mỗi người phụ nữ. Vật liệu để làm ra 

các sản phẩm đều là những thứ gần gũi, gắn bó mật thiết với cuộc sống hàng ngày như lúa, 

ngô, khoai, sắn, đậu, lạc, vừng, đường…  

Món mứt bí quen thuộc với chúng ta ngày tết, danh y hướng dẫn làm như sau: Chọn 

bí già tốt, gọt vỏ thái ra từng miếng, đánh nước vôi lọc cho trong, tra bí vào ngâm một đêm, 

vớt ra. Sau đó, đem phèn chua pha với nước lã, lấy rây lọc đổ vào; lại ngâm một đêm, đổ 

ra rửa cho sạch, để cho ráo, lấy chậu sạch mà đựng, cứ 2 cân bí thì 1 cân đường. Đổ đường 

vào nước lã, nấu cho sôi. Lấy lòng trắng trứng gà đánh cho tan, đổ vào chảo nước đường 

khi đương sôi, quay mấy vòng cho nước đường trong chảo xoay tròn, quấn cặn rác vào 

 
(2). Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Nữ công thắng lãm (Lê Trần Đức, Viện Nghiên cứu Đông y dịch phiên âm và 

phụ giải), Nxb Phụ nữ, 1971.  
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giữa cho nổi rác (bọt bẩn) lên, vớt đi cho sạch. Nấu đường cho đặc đến mức giỏ nước 

đường xuống bát nước thấy giọt đường đông lại như cái cúc áo là được, sẽ đổ bí vào mà 

ngào (đun nhỏ lửa đảo đều), cạn nước sẽ đổ bí ra… 

Bánh chưng có công đoạn chế biến, nấu rất đơn giản nhưng cũng rất cầu kỳ trong 

từng nguyên liệu quen thuộc: “Rửa lá riềng đâm nhỏ vào vào nước lã cho đặc, lọc cát đi. 

Gạo nếp cái vo cho sạch để ráo. Liền tưới nước riềng ấy vào 2, 3 bận cho xanh. Rồi sẽ tưới 

nước tro. Như 5 bát gạo quan đồng thì tưới cho hết một bát hoa thâm nước tro, rồi sẽ trộn 

muối. Nhân thì 2 bát đậu xay ra đồ chín, trộn muối cho vừa. hành thì thái ngang, mỡ 2 tiền 

(miếng) lá thì rửa qua nước lã, rồi sẽ gói mà nấu cho nhừ"(3). 

Đậu phụ, món ăn quen thuộc trêm mâm cơm người Việt, Lê Hữu Trác viết: “Xay 

đậu ra, sảy hết vỏ, liềm đãi cho sạch. Đong 1 phần đậu đãi ấy là 5 phần nước lã, đổ vào làm 

một mà xay. Để một ít nước đong ấy nguội, mà tráng chảo cùng nồi. Hễ xay đậu rồi thì đổ 

nước đậu ra, lại xay đậu ấy bận nữa, mới đổ vào nồi nấu cho chín. Nếm đã ngon bằng bánh 

đậu phụ ấy, liền lấy vải lọc lấy nước, bỏ bã nó đi. Lại nấu cho sôi, mới lấy lưng bát nước 

muối đổ vào một khi một ít, cho săn cái đậu lại. Liền đổ ra vải cho sạch hết nước đi. Còn 

những đậu trên vải mới gói vải lại, để vào khuôn mà chèn cho nặng. Để cho nguội đông lại 

liền thôi. Phỏng 4 bát đậu đãi thì trên lưng bát nước muối, có lấy nước dưới, bỏ muối ấy 

mới nên". Ông cho rằng: "Loại bánh, trong sách Chích quái đã ghi có bánh vuông và bánh 

tròn, để cung phụng những bậc chí tôn; sơn hào hải vị đều không ngon bằng. Cho tới nay, 

việc chế biến thức ăn càng ngày càng khéo, đến mức có người không dùng đến thóc gạo 

cũng làm được món ăn ngon. Như thế thì trong việc làm những thức ăn hàng ngày có thể 

nấu nướng sơ sài, không cần sạch sẽ được không?"(4). 

Ông chú trọng đến vệ sinh nấu nướng, món ăn phải sạch sẽ, cầu kỳ trong chế biến, 

bảo quản, phải linh hoạt trong chế biến: "Loại thịt, thời nay nhà bếp làm nhiều, biến chế 

lắm lối, vừa khóe vừa lạ. Nhưng khi ăn cứ phải dùng nước thang chế vào, cũng tùy từng 

loại mới thấy ngon, và không nên câu nệ chuyên dùng một loại mơ muối mới khéo”(5). Có 

như vậy mới giữ được hương vị của nguyên liệu món ăn. 

 
(3). Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Nữ công thắng lãm, Sđd, tr.35. 
(4). Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Nữ công thắng lãm, Sđd, tr.10. 
(5). Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Nữ công thắng lãm, Sđd, tr.10. 
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Với các món ăn truyền thống, Hải Thượng Lãn Ông không chỉ hướng dẫn cách chế 

biến mà còn chỉ cách nhận biết thưởng thức bằng cảm nhận mùi vị, màu sắc. Bản thân ông 

phải là ngườì rất tinh tế mới có thể có những cảm nhận gần gũi, chính xác đến vậy trong 

nghệ thuật chế biến món ăn: "Loại mắm khô không những nhà nghèo thường dùng, mà những 

nhà giàu sang cũng đua tài khoe khéo, chế biến trăm thứ mắm cốt để điều hòa ngũ vị, pha trộn 

vào mọi món ăn, một là giúp cho mùi cao lương khỏi ngấy, hai là rưới vào món rau cho đậm, 

nêm canh cho vừa miệng. Vì thế mà cần làm mắm đựng vào hũ kín để dùng dần"(6).  

Có thể nói, ở Việt Nam, ẩm thực phong phú với nhiều món ăn bổ dưỡng được hình 

thành từ chính sự sáng tạo của người nấu, nhất là người phụ nữ với bàn tay khéo léo, tinh 

xảo. Qua những trang viết quý giá của Lê Hữu Trác, các món ăn được chế biến, hợp vệ sinh 

ấy còn quý giá hơn khi nó trở thành phương thuốc sức khoẻ cho con người. Trên nền tảng 

của lý thuyết Âm Dương - Ngũ hành, Danh y đã nhấn mạnh tới yếu tố Âm Dương và chỉ ra 

mối quan hệ giữa Âm Dương và Thuỷ Hoả, giữa Thuỷ Hoả với Khí huyết, với Tinh, thần và 

Tân dịch trong cơ thể con người. Ông nhấn mạnh vai trò của Thuỷ - Hoả và coi đó là cội nguồn 

của học thuyết Tâm - Thận. Trong các bài thuốc cổ phương, ông luôn đề cao hai bài Lục vị và 

Bát vị, coi đó là những bài thuốc quí báu để bảo vệ, giữ gìn sinh mạng cho con người. 

Các món ăn được Lê Hữu Trác bàn đến có các món bản địa Hương Sơn, có cơm 

lam, cốm Vọng, tương Nhật Bản,… Một số món được ông ghi rõ tên người truyền lại: 

“Tương nội” do bà Thiếu Bảo Diệu truyền; “Tương cái” do bà Chất truyền, “Tương nước 

đậu đen” do thầy Ngô truyền. v.v... Các món ăn ấy được làm ra từ bàn tay khéo léo của 

người phụ nữ Việt Nam không chỉ đáp ứng nhu cầu, nghệ thuật ẩm thực mà còn là những 

đơn thuốc có công năng tuyệt diệu trong đảm bảo sức khoẻ cho con người. 

5. Người phụ nữ xuất hiện trong tác phẩm của Lê Hữu Trác rất đa dạng, dù ở tầng 

lớp, phận vị nào, cũng đều được ông quan tâm bằng cả tấm lòng thiện lương, nhân đạo và 

thái độ trân trọng hết mực. Tuy xuất thân từ dòng dõi cao sang, nhưng Lãn Ông đã tự coi 

mình là người thầy thuốc của nhân dân với sự quan tâm đặc biệt: Với “những người bệnh 

nghèo túng, mồ côi, goá bụa”, ông còn chu cấp giúp đỡ họ. Ông xác định: “khi đến thăm 

bệnh cho nhà nghèo túng và những người cô đơn quạnh lẻ càng nên phải đặc biệt chú ý. 

 
(6). Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Nữ công thắng lãm, Sđd, tr.6 
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Bởi, kẻ giàu sang thì không thiếu gì người săn sóc, còn người nghèo hèn thì không đủ sức 

mời thầy thuốc, vậy thì ta ngại gì chẳng đem chút lòng thành thực để giúp người giành lại 

cuộc sống”. Lê Hữu Trác còn quan tâm đến những tình cảm riêng tư rất đời thường của 

người phụ nữ. Trong Thượng kinh ký sự có câu chuyện chính Lê Hữu Trác kể về một tình 

huống gặp lại “người xưa” có hẹn ước giữa hai gia đình. Thuở nhỏ ở Hải Dương ông đã 

được gia đình chọn cho một cô gái làm vợ nhưng hai người không đến được với nhau và 

cũng chưa hề gặp nhau. Mãi tới khi Lê Hữu Trác 58 tuổi lên kinh đô mới tình cờ gặp lại 

“người xưa”, một mối tình day dứt suốt mấy chục năm ròng. Ân hận, mong được tạ lỗi với 

bà, ông mong bà về cùng để được “nuôi dưỡng bà cho trọn tuổi trời”. Vì bà đã đi tu nên sẽ 

để “cung phụng đèn nhang” ở một ngôi chùa trong vườn nhà do anh ông dựng, đó là một 

nơi thanh u tĩnh mịch. Nhưng bà đã từ chối: “cảm ơn cụ có lòng tốt. Tôi không gặp được 

chồng, phải cô độc, khổ sở như thế này cũng là bởi cái số mệnh của tôi, chứ có dám trách 

ai đâu?”; “Nhưng tấm lòng của người đã hiểu cho như thế, cũng là đủ an ủi cái cảnh lênh 

đênh cô độc của tôi rồi”. Cảm động, day dứt trước tình cảm của người xưa, “Dẫu lìa ngó ý 

còn vương tơ lòng”, ông đã làm một bài thơ để tỏ nỗi lòng của mình: “Lầm người, sự bởi 

vô tâm/ Nhìn nhau, nay những luống thầm thở than/ Một cười, giọt lệ chứa chan/ Mắt trông, 

xuân hết hoa tàn thương thay/ Anh em kết nghĩa kiếp này/ Kiếp sau cầm sắt bén dây hoạ 

là”… Trong tình yêu nam nữ có biết bao chuyện tình ngang trái làm tình duyên lỡ dở nhưng 

để có một tấm lòng nhân ái của Lê Hữu Trác thì quả là hiếm có.  

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác quan tâm sâu sắc thiết thực đến con người, đặc 

biệt là người phụ nữ không chỉ trên phương diện sức khỏe, sinh sản, mà còn trên cả những 

phương diện mà trước và trong thời đại ông, ít người để ý: sự sáng tạo và cái khéo, cái tài 

của người phụ nữ trong chế biến ẩm thực, trong chăm lo, làm đẹp cho đời. Ông hoàn toàn 

xứng đáng với bậc Đại danh y và là nhà nhân đạo lớn. Tiếp thu và phát huy các giá trị văn 

hóa, nhân văn mà Hải Thượng Lãn Ông để lại là một vấn đề có ý nghĩa hết sức lớn lao, cấp 

thiết hiện nay. 

--------------------- 
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HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG TẤM GƯƠNG SÁNG VỀ Y ĐỨC, Y THUẬT 

                                                                      PGS.TS. Trần Văn Thanh 

(Giám đốc Bệnh viện Châm cứu Trung ương) 

Trong quá trình phát triển lịch sử dân tộc Việt nam đã tạo dựng nền văn hóa mang 

nhiều nét đặc sắc và độc đáo, để lại cho đời sau những di sản tốt đẹp trong đó có di sản quý 

báu về Y học cổ truyền, đã và đang giữ vai trò to lớn trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ 

sức khỏe nhân dân. Nền Y tế Việt Nam tự hào có Danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu 

Trác. Ông được nhân dân và ngành y tế suy tôn là Đại danh y tài cao, đức rộng. Cuộc đời 

và sự nghiệp của Hải Thượng Lãn Ông như một viên ngọc quý, càng mài càng thấy sáng. 

Quý Đại y tôn Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác,  còn có tên khác là Lê Hữu Huân 

sinh ngày 12 tháng 11 năm Canh Tý (tức ngày 11 tháng 12 năm 1720). Ông sinh ra và lớn 

lên ở thôn Văn Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, tỉnh Hải Dương (nay là xã Liêu 

Xá, huyện Mỹ Văn, Tỉnh Hải Hưng). Năm 1746, ông về quê mẹ ở xứ Bầu Thượng, xã Tình 

Diệm (nay là xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh). Ông qua đời tại đó ngày 

rằm tháng giêng năm Tân Hợi (1791) – thọ 71 tuổi. 

Hiệu “Hải Thượng” của ông ghép từ chữ “Hải” của tên tỉnh Hải Dương, và chữ 

“Thượng” của tên phủ Thượng Hồng, bạn của xứ Bầu Thượng. Lãn Ông có nghĩa là ông 

lười, người không ham danh lợi. 

Xuất thân từ một gia đình danh gia vọng tộc, nổi tiếng khoa bảng. Ông nội, bác ruột, 

cha và các chú, anh em đều đỗ đạt cao, từng giữ nhiều trọng trách trong triều. Sinh ra và 

lớn lên trong giai đoạn lịch sử đầy biến động vì nạn tranh dành quyền lực dưới thời Vua 

Lê-Chúa Trịnh, ông thấu hiểu nỗi cơ hàn của người dân lao động nghèo khổ, đói rét, loạn 

lạc, bệnh tật. Năm 1746 ông về quê ở Hương Sơn nuôi mẹ và học nghề thuốc. Hơn 40 năm 

ẩn cư, mặc dù tự nhận mình là “Lãn Ông” – ông già lười, nhưng thật sự đó là những năm 

tháng lao động, làm việc cần cù nhất, tâm huyết nhất và cũng đầy sức sáng tạo của Hải 

Thượng. Ông phấn đấu không mệt mỏi để thực hiện điều tâm niệm cao cả của mình: “Tôi 

đã hiến thân cho nghề thuốc nên lúc nào cũng dồn hết khả năng trước thuật rộng rãi để dựng 

nên ngọn cờ đỏ thắm giữa y trường”. 

Ông luôn tâm niệm: “Đạo làm thuốc là một nhân thuật chuyên lo tính mạng con 

người; phải lo cái lo của con người, vui cái vui của người, chỉ lấy việc cứu chữa bệnh cứu 
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người làm nhiệm vụ của mình không được mưu lợi, kể công”. “Nghề y thiết thực ích lợi 

cho mình, giúp đỡ được mọi người”, đó là một hướng đi tích cực, đúng đắn, thiết thực, cao 

quý. Hướng đi ấy có tính chất lý tưởng hoá bản tính và chỉ đạo toàn bộ hoạt động của ông 

từ đó về sau. 

Tấm gương sáng về y đức được thể hiện ngay trong chín điều “Y huấn cách ngôn” 

ở phần đầu của bộ sách “Y tông tâm lĩnh” chứng tỏ ông rất chú trọng đến y đức. Đó chính 

là khuôn phép, nguyên tắc của người hành nghề y dược nhằm răn dạy người thầy thuốc vẫn 

còn nguyên giá trị đến hiện nay. Người thầy thuốc chân chính cần tuân thủ tám chữ: “Nhân-

Minh-Đức-Trí-Lượng-Thành-Khiêm-Cần” (tức là nhân ái, sáng suốt, đức độ, hiểu biết, 

rộng lượng, thành thực, khiêm tốn, cần cù), đồng thời tránh 8 tội: lười biếng, keo kiệt, tham 

lam, dối trá, dốt nát, bất nhân, hẹp hòi, thất đức. Tâm niệm của ông: “Đạo làm thuốc là một 

nhân thuật” được thể hiện trong nhiều tập sách. Theo ông “nhân” là một đức tính cơ bản 

của người làm nghề y. Đức tính cơ bản ấy nên là điều kiện tiên quyết để vào nghề y: nếu 

không có lòng nhân, không biết quan tâm đến người khác thì không nên hành nghề y. 

Ông nói: “Tôi thường thấm thía rằng, thầy thuốc là người có nhiệm vụ bảo vệ sinh 

mạng người ta; lẽ sống chết, điều phúc họa đều ở trong tay mình xoay chuyển, lẽ nào người 

có trí tuệ không đầy đủ, hành động không chu đáo, tâm hồn không thoáng đạt, trí quả cảm 

không thận trọng mà dám theo đòi bắt chước học nghề y”. 

Theo ông, nghề y liên quan chặt chẽ với đức độ của bản thân và của con cháu lâu 

dài: “Đạo làm thuốc là một học thuật cao quý để giữ gìn mạng sống, cũng là đầu mối lớn 

lao về đạo đức chân chính”. Hành nghề y, người ta có thể bồi đắp chữ “đức” được cao dầy, 

nếu người đó thực sự giúp ích nhiều cho người bệnh. Nhưng nếu người đó lợi dụng nghề y 

để hữu ý hoặc vô ý làm những điều có hại cho người khác thì cũng dễ mắc những điểm thất 

đức không nhỏ.  

Ông luôn phê phán những người lợi dụng ngành y để trục lợi, lừa dối: “bắt bí người ta 

trong đêm mưa gió khó khăn... bệnh dễ thì trộ là bệnh khó, bệnh khó thì dọa là bệnh chết, dối 

mình để mưu cầu cho mình... Đối với kẻ giàu sang thì sốt sắng để mong được lợi; đối với người 

nghèo khó thì lạnh nhạt, thờ ơ...”. Ông phàn nàn rằng: “Than ôi đem nhân thuật làm chước dối 

lừa, đem lòng nhân đổi ra lòng buôn bán. Như thế thì người sống trách móc,người chết oán 

hờn, không thể tha thứ được”. Có thể nói “Không có nghề nào nhân đạo bằng nghề y cứu sống 
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người”, cũng có thể nói “không có nghề nào vô nhân đạo bằng nghề y thiếu đạo đức” 

Đối với học trò, ông thường răn dậy: “Làm thầy thuốc mà không có lòng thương, 

giúp đỡ người khác làm hằng tâm, không nghiền ngẫm sâu sắc tìm cách cứu sống người mà 

chỉ chăm chăm kể lợi tính công, lấy của hại người thì còn khác gì bọn giặc cướp” 

Suốt đời Hải Thượng Lãn Ông tận tụy với người bệnh, ngay cả khi bản thân đang 

mệt mỏi, ốm đau, đêm hôm mưa gió, đường sá xa xôi cách trở... ông đều đến tận nơi, xem 

bệnh cụ thể rồi mới cho phương thuốc, không kể là bệnh có thể lây lan hay bệnh dễ. Bệnh 

nặng cần mua thuốc tốt, ông sẵn sàng bỏ tiền để cứu bệnh nhân dù biết rằng sau này bệnh 

nhân có thể sẽ không hoàn trả. Khi đã hành nghề y, những thú vui riêng tư “mang rượu trèo 

non, chơi bời ngắm cảnh” cũng phải hy sinh vì “nhỡ khi vắng mặt ở nhà có người đến cầu 

bệnh nguy cấp thì phụ lòng trông mong của họ, lỡ nguy hại đến tính mạng...”. Đối với tầng 

lớp nghèo khổ, vợ góa con côi ông cũng luôn tận tâm chăm sóc bởi vì Hải Thượng Lãn Ông 

cho rằng “kẻ giàu sang không thiếu gì người chăm sóc, người nghèo hèn không đủ sức để 

mời danh y”. Ông luôn nghiêm khắc với bản thân mình, giữ tâm hồn luôn trong sáng, tôn 

trọng người bệnh: “Khi thăm người bệnh phụ nữ hoặc ni cô, gái góa phải có người khác 

bên cạnh... để ngăn ngừa sự ngờ vực. Dù đến hạng người buôn son, bán phấn cũng phải giữ 

cho lòng người ngay thẳng, coi họ như con nhà tử tế, chớ nên đùa cợt, chớt nhả mà mang 

tiếng bất chính và chuốc lấy tà dâm”. 

 Hải Thượng Lãn Ông là tấm gương về lòng cương trực, thanh cao, không màng 

công danh, phú quý, không xu nịnh kẻ giàu sang “Ngay cả khi chữa cho ai khỏi bệnh rồi 

chớ có mưu cầu quà cáp, vì nhận quà của người ta thường sinh ra nể nang huống hồ đối với 

kẻ giàu sang tính khí thất thường, mình cầu cạnh dễ bị khinh thường. Nghề thuốc là thanh 

cao nên phải giữ phẩm chất cho trong sạch”. Đồng thời, ông luôn là người biết tự trọng, 

khiêm tốn học hỏi, không tự cao tự đại, luôn tôn trọng giúp đỡ đồng nghiệp. Ông là một 

tấm gương mẫu mực cho thuật xử thế: “Khi gặp người cùng nghề cần khiêm tốn, hòa nhã, 

cẩn thận, chớ nên coi rẻ khinh thường, đối với người cao tuổi thì nên cung kính; đối với 

người có học thì nên tôn thờ như bậc thầy; đối với người cao ngạo thì nên nhún nhường; 

đối với người non nớt thì nên dìu dắt; giữ lòng như vậy là điều phúc lớn”. 

Ngoài việc đề cao y đức, Hải Thượng Lãn Ông còn là người đầu tiên trong lịch sử 

Y học Việt Nam đặt nền móng xây dựng Y thuật. Trong suốt cuộc đời làm thuốc của mình, 
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ông đúc kết tinh hoa của y học nhân loại và Y Dược cổ truyền Việt Nam. Ông đã để lại cho 

nền y học Việt Nam một di sản quý giá, bộ sách “Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh” gồm 28 

tập, 66 quyển khắc in vào năm 1885. Trong tác phẩm đồ sộ này, Hải Thượng đã đúc kết 

tinh hoa y học cổ truyền Phương Ðông và y học cổ truyền Việt Nam, thông qua những kinh 

nghiệm thực tiễn phong phú của bản thân, xây dựng thành hệ thống toàn bộ Lý, Pháp, 

Phương, Dược của nền y học nước nhà.  

Những trước tác mà đại danh y để lại chính là bộ giáo khoa kinh điển mẫu mực, góp 

phần đào tạo, bồi dưỡng về y đức, y đạo, y thuật cho các thầy thuốc đời sau. Trong đó ông 

đã đề cập đến toàn bộ các vấn đề nội khoa, ngoại khoa, phụ khoa, nhi khoa, thương khoa, 

truyền nhiễm, cấp cứu, y đức, vệ sinh phòng bệnh, phương pháp nuôi dưỡng, chế biến các 

món ăn kể cả việc nuôi tằm dệt vải... Ông đã thu thập tổng hợp 2.854 phương thuốc kinh 

nghiệm hay của các bậc tiền bối lưu truyền trong dân gian và phát hiện bổ sung hơn 350 vị 

thuốc Nam. Ông cho rằng, muốn làm thầy thuốc giỏi phải học tập không ngừng. Ông tiếp 

thu kinh nghiệm của người xưa một cách có chọn lọc, linh hoạt, sáng tạo, không hề dập 

khuôn máy móc. Từ đó, ông có quan điểm về nhận định bệnh tật và phương pháp điều trị 

sáng tạo phù hợp với đặc điểm phong thổ, khí hậu và đặc điểm của con người Việt Nam. 

Trong lập luận và nghiệp vụ, bộ sách có vài điểm đặc thù đó là làm thuốc theo lối 

“vương đạo” và thiên về “thủy hỏa”. 

Quyển số 6 “Huyền Tẫn phát vi” được dành riêng về thuyết thủy hỏa. Ông đã nhấn 

mạnh tầm quan trọng của Thủy – Hỏa: “Nhà y mà không hiểu rõ chân tướng của tiên thiên 

thái cực, không nghiên cứu tác dụng thần hiệu của Thủy – Hỏa vô hình, không trọng dụng 

được những bài thuốc hay như Lục vị, Bát vị thì đạo làm thuốc còn thiếu sót đến hơn một 

nửa.” Ông nói “Đại bệnh chữa Thủy – Hỏa, tiểu bệnh chữa Khí – Huyết”. Hai bài Lục vị, 

Bát vị được sử dụng rất rộng rãi, biện luận nhiều chỗ đều quy vào Thủy- Hỏa. Ông cũng có 

chú trọng đến thuyết âm dương, đã có những luận điểm về điều hòa âm dương, bổ dương 

tiếp âm, bổ âm tiếp dương và sáng chế ra những bài thuốc tương ứng, song nổi lên vẫn là 

thuyết Thủy – Hỏa. 

Ông cũng có những lập luận độc đáo về loại bệnh ngoại cảm. Ông sáng chế ra ba 

phương thuốc giải biểu: 1- Hòa Vinh bảo vê tán tà phương. 2- Điều khí thư uất phương. 3- 

Lương Huyết tán tà phương. Theo ông “…phàm gặp loại chứng hậu cần phát tán chỉ dùng 
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các bài chữa về khí huyết, thêm một vài vị có tính chất phát dương nhẹ nhàng… cũng có 

thể… giải tán bệnh tà... Khí, huyết, vinh, vệ là một phần chính khí. Trong bệnh ngoại cảm 

ông vẫn chú trọng đến chính khí. Ông nói: “…Lúc nào cũng phải để ý đến chính khí làm 

đầu, (cứ nhằm chữa chính khí dù) không phát hãn mà hãn tự ra, không công tà mà tà tự 

rút”… Lập luận của ông nhất trí với kinh văn: - Sở dĩ là khí (bên ngoài) xâm nhiễm gây hại 

cho cơ thể là do chính khí (vốn có ở bên trong) đã có phần suy yếu (rối loạn không thích 

ứng nổi)”. 

Chính khí còn được chú trọng đến thời kỳ cuối của bệnh ngoại cảm, đặc biệt là vẫn 

vận dụng thuyết Thủy – Hỏa. “… Đến khi tà đã lui, thời nên dùng những loại thuốc chính 

về Thủy – Hỏa để tiếp bổ thêm, không cần phải phân tích vụn vặt mà công hiệu rất mau 

chóng”(Ngoại cảm). Ông còn bổ sung thêm sáu phương thuốc hòa lý nhằm bồi dưỡng tạng 

khí, Thủy – Hỏa, Khí – Huyết. – Gia giảm lục vị địa hoàng thang – Gia giảm bát vị địa 

hoàng thang – Gia giảm Tứ vật thang, - Gia giảm Tứ quân tử thang – Bổ tỳ âm phương – 

Bổ vị dương phương. 

Như vậy, bệnh ngoại cảm cũng như bệnh nội thương, Hải Thượng đều chú ý đến bồi 

bổ chính khí. Chú trọng mặt bồi bổ trong khi chữa bệnh là đường lối của phái “Vương đạo”, 

khác với phái “Bá đạo” thiên về phép công tả. Trong đường lối chữa bệnh “Vương đạo” 

trong bệnh nội thương, cả trong loại bệnh ngoại cảm ông vẫn trọng dụng thuyết Thủy – 

Hỏa. Đó là hai đặc điểm nổi bật được Lãn Ông chủ trương và trình bày. 

Từ cuộc đời và sự nghiệp gắn liền với thực tế xã hội, với những điều kiện đương 

thời của mình, Hải Thượng Lãn Ông còn để lại những giá trị lớn về tư tưởng. Ðó là quan 

điểm về cuộc sống, quyết tâm vứt bỏ “cái chí bon chen trong trường danh lợi” để theo đuổi 

chí hướng “Nghề y thiết thực lợi ích cho mình, giúp đỡ mọi người”. Về nghề nghiệp, về ý 

thức phục vụ với ông “nghề thuốc là một nghề thanh cao, là một nghề có lòng nhân ái”. 

Bệnh là đối tượng số một. Bệnh nguy cần chữa trước, bệnh chưa nguy có thể để chậm lại 

sau, tuỳ trường hợp mà giải quyết kịp thời và chu đáo. Do xác định được đối tượng số một 

đó mà Lãn Ông đặt sang bên những điểm khác như giàu nghèo, quyền uy, định kiến, sở 

thích, thuật số… 

 Về trước tác và truyền thụ, ông muốn “thâu tóm toàn bộ hàng trăm cuốn sách, đúc 

thành một pho để tiện xem, tiện đọc” và xem đây như là một yêu cầu của thời bấy giờ. Ông 



326  

cũng rất thận trọng trong việc viết sách “Tôi nghĩ việc trước thư lập ngôn không phải dễ. 

Ngạn ngữ có câu “cho thuốc không bằng cho phương”, vì thuốc chỉ cứu được một người, 

cho phương thì giúp đỡ người ta vô tận. Nhưng nghĩ cho kỹ, nếu trong phương có một vị 

không đúng thì hàng trăm nhà chịu tai hại. Huống chi viết lên sách, mỗi lời nói đều thành 

khuôn phép nhất định khó mà thay đổi được, nhỡ trong câu có điều sai lầm thì tai hại còn 

lớn hơn những bài thuốc nhiều”. Kê đơn chữa bệnh nếu có chỗ sơ xuất, chỉ chết một người 

bệnh đó và thầy thuốc có thể rút kinh nghiệm tránh cho lần khác. Khi giảng dạy thầy nói 

có điều sai, một số người nghe sau về chữa bệnh gặp điều sai đó cũng sẽ rút kinh nghiệm, 

nhưng số người bị hại sẽ nhiều hơn. Còn như việc viết sách cho hàng ngàn, hàng vạn… 

người học thì tai hại sẽ vô cùng, điều tai hại ấy cũng dây dưa từ đời này sang đời khác. Viết 

sách quan hệ như vậy, không thận trọng sao được! Trách nhiệm người cầm bút lớn lao như 

vậy, viết cẩu thả sao được! Không những sách chuyên môn mà những loại sách khác cũng 

vậy”. 

Về kế thừa và học tập, ông nêu cao tinh thần khổ học: “tìm hiểu sách vở của khắp 

các nhà, nghiên cứu ngày đêm, mỗi khi được một câu cách ngôn của hiền triết xưa thì ghi 

ngay tại chỗ biện luận kỹ càng, thức nhấp luôn luôn suy nghĩ. Phàm những chân lý ngoài 

lời nói, phần nhiều nảy ra trong lúc suy tưởng, nhân đó suy rộng ra, càng ngày càng tinh vi, 

như chiếc vòng không cùng tận…”. Học phải có chọn lọc, hai chữ “tâm lĩnh” trong tên bộ 

sách cũng đã nói lên cách học có chọn lọc của ông. Học có sáng tạo, không rập khuôn hoàn 

toàn. Ông lập luận riêng về bệnh ngoại cảm ở nước ta, ông đặt ra ba phương giải biểu và 

sáu phương hòa lý (Ngoại cảm thông trị). Ông lại sáng chế ra một số bài mới ghi lại ở quyển 

“Hiệu phỏng tân phương”. Học có phương pháp, ông nói: “học được rộng, biết được nhiều 

điều xa lạ mà quy hẹp lại cho thật đơn giản và sát đúng mới là đặc sắc trong y thuật”. Giữa 

học và hành, ông khuyên phải có sự “biến thông linh hoạt”. Học với tinh thần suy nghĩ độc 

lập cao. 

Khó có người làm thuốc nào như ông, không hề giấu “dốt”, dám trình bày lại những 

trường hợp bệnh chữa không khỏi, người bệnh đã chết để người sau rút kinh nghiệm: 

“Nhưng thói thường cứu được một người thì hoa chân múa tay biểu dương cho mọi người 

cùng biết, còn lỡ thất bại thì giấu đi, thường người ta hay giấu những thói xấu của mình mà 

không đem sự thực nói với người khác… Trong việc chữa bệnh, tôi từng ứng biến để đối 
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phó với bệnh tình, chuyển nặng ra nhẹ, cứu chết lấy sống được bao nhiêu trường hợp mà 

vẫn có những chứng phải bó tay đợi chết cũng không phải là ít. Tôi không tự thẹn với trình 

độ thấp kém trong việc cứu người cho nên ngoài những ‘Dương án’ lại chép thêm một tập 

kể lại những lời khó nói ra được, gọi là ‘Âm án’. Mong những bậc trí thức có chí làm thuốc 

sau này, khi thấy những chỗ hay của tôi chưa đáng bắt chước, nhưng thấy chỗ dở của tôi 

cần phải lấy làm gương, không nên quá yêu tôi mà bảo chỉ chữa được bệnh mà không chữa 

được mệnh”…. 

Về phong cách đối nhân xử thế, ông luôn khiêm tốn, không hề tự cao, tự đại, luôn 

tranh thủ sự đồng tình của người khác để cầu học hoặc thu kết quả trong việc làm. Ðối với 

người bệnh ông tận tình cứu chữa, theo ông phải biết “quên mình cứu chữa người ta, ngoài 

ra tất cả chỉ là mây trôi”. 

Cuộc đời của Đại y tôn Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là hình ảnh cao đẹp của 

người thầy thuốc với kiến thức uyên thâm, tinh thần trách nhiệm cao cả, đức hy sinh, nhẫn 

nại, tận tâm, lòng thương yêu người bệnh vô bờ bến. Ông thật xứng đáng là người đã dựng 

“ngọn cờ đỏ thắm” trong nền y học nước nhà, là tấm gương sáng về y đức - y đạo - y thuật 

cho muôn đời sau noi theo. 
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ỨNG DỤNG HỌC THUYẾT THUỶ - HOẢ TRONG “ HẢI THƯỢNG Y TÂM 

TÂM LĨNH” CỦA ĐẠI DANH Y HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG  

ĐIỀU TRỊ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHÂM CỨU 

                                                                   PGS.TS. Trần Văn Thanh 

(Giám đốc Bệnh viện Châm cứu Trung ương) 

 

Trong tác phẩm đồ sộ “Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh” của đại danh y Hải Thượng 

Lãn Ông, có thể nhận thấy học thuyết Thủy-Hỏa rất cơ bản , thống nhất và xuyên suốt trong 

biện chứng luận trị của phương pháp chữa bệnh bằng y học cổ truyền  Lãn Ông soạn “Y tông 

tâm lĩnh” muốn “đúc trăm sách thành một bộ”, cũng đã tóm thâu những kiến thức y học cần 

thiết. Nhưng trong những phần chung, có thể thấy vài điểm đặc thù trong lập luận và nghiệp 

vụ: Ông làm thuốc theo lối “ vương đạo”, và thiên về “thủy hỏa” 

Về thuyết thủy hỏa, ông dành riêng một quyển chuyên luận gọi là “Huyền Tẫn phát 

vi”. Trong quyển này ông nhấn mạnh tầm quan trọng của Thủy – Hỏa: “Nhà y mà không 

hiểu rõ chân tướng của tiên thiên thái cực, không nghiên cứu tác dụng thần hiệu của Thủy 

– Hỏa vô hình, không trọng dụng được những bài thuốc hay như Lục vị, Bát vị thì đạo làm 

thuốc còn thiếu sót đến hơn một nửa.” Ông nói “Đại bệnh chữa Thủy – Hỏa, tiểu bệnh chữa 

Khí – Huyết”.  

I. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH HỌC THUYẾT THỦY HỎA 

1. Thủy hỏa là thực thể 

Thủy hỏa là dấu hiệu của âm dương, là thực thể của âm dương. Mặt trời, mặt trăng 

là tinh hoa của thủy hỏa, rét và nắng là tác dụng của thủy hỏa; làm cho vật sống là hỏa, vinh 

nhuận vật là thủy; không có hỏa thì tiêu diệt, không có thủy thì cháy khô, cho nên trong 

ngũ hành,thủy và hỏa là trọng hơn; Kim, mộc, thổ đều là “ký sinh” (sống gửi, sống nhờ), 

chết thì mất; Thủy và hỏa là do “chân sinh” (do thực thể sinh ra) chết mà không chết hẳn, 

mất rồi lại sinh; vì tùy từng chỗ mà có cơ hội sinh ra như khoan gỗ có thể nẩy ra lửa, đập 

đá có thể tóe lửa và đào đất lấy được nước, hứng sương lấy nước, còn như tác dụng kỳ diệu 

về sinh khắc, thì biến hóa không cùng, ở trong người thì tâm là “quẻ ly” thận là “quẻ khảm” 

đó là thủy hỏa hữu hình của hậu thiên; khác với chân thủy, chân hỏa, vô hình của tiên nhiên, 



329  

làm cơ sở cho tính mạng, căn bản cho sự sống. Sách nói: nhà làm thuốc biết được tác dụng 

kỳ diệu vô hình của thủy hỏa thì về y lý đã nắm được quá nửa. 

2. Tinh hoa của thủy là “chí”, tinh hoa của hỏa là “thần” 

Thủy chủ trầm tĩnh, hỏa chủ quang minh, cho nên thủy thuộc tạng thận mà chứa 

(tàng) “chí”, hỏa thuộc tạng tâm mà chứa “thần” nghĩa là ý nghĩ còn giữ lại được gọi là 

“chí”, không trầm tĩnh sao được! biết trước được sự vật, gọi là “thần” không sáng suốt 

(quang minh) sao được! 

3. Hỏa làm chủ cho thủy, thủy tức là nguồn của hỏa; nguồn của thủy và hỏa 

không thể lìa nhau 

Trong thân thể con người, tâm sánh với quẻ ly mà sinh ra huyết, là trong dương có 

âm, tức là chân âm, thận sánh với quẻ khảm mà sinh khí, là trong âm có dương, tức là chân 

dương; tất nhiên trong tâm có chứa nước dịch đỏ, là chân thủy ở trong thận,trong quả thận 

có màng trắng là chân hỏa ở trong tâm đó là nói âm gốc ở dương, dương gốc ở âm cùng 

làm căn bản và tác dụng lẫn nhau, sự tiếp tục của muôn vật, sự biến hóa của thần cơ không 

ra ngoài lẽ đó. 

4. Hỏa quá thừa là vì thủy không đầy đủ, thủy không đầy đủ biết rằng hỏa đã 

quá thừa. 

Nội kinh nói: âm khí bình hòa, dương khí kín đáo, tinh thần bình thường thì làm gì 

còn sinh bệnh; đó là đạo âm dương cốt thằng bằng, không nên chênh lệch về một bên, thủy 

hỏa trong thân thể con người, cũng như cán cân, bên này nặng thì bên kia nhẹ, bên này nhẹ 

thì bên kia nặng. Phương pháp chữa bệnh, bên kia nặng thì bổ cho bên này,bên này nặng 

thì bổ cho bên kia, quyết không thể sai nhau một ly, thì mới thăng bằng. 

5. Hỏa được yên vị thì mọi vẻ tốt tươi. 

Đây là nói hỏa vô hình tức là mệnh hỏa, là chân dương, là thiếu hỏa sinh ra khí, vị 

trí của nó yên ổn, thân thể hài cốt đều nhờ đó để sinh hóa, không gì là chẳng tốt tươi, cũng 

như một ngọn đèn kéo quân, nào bay, nào chạy, nào lạy, nào múa, chỉ là nhờ một ngọn lửa 

mà thôi, lửa to thì chạy nhanh, lửa nhỏ thì chạy chậm, lửa tắt thì mọi hoạt động đều ngừng. 

6. Hỏa tức là khí, khí không được thăng bằng mà sinh ra bệnh 

Khí tức là hỏa, hỏa tức là khí, một giống mà khác tên, vận động xương cốt, ôn dưỡng 

bắp thịt là tác dụng của khí, hỏa theo nó mà đi ngầm, ngày đêm vòng quanh chẳng nghỉ; hễ 
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nguyên khí bị uất, thì hỏa bốc lên mà sinh ra nóng dữ, cũng như bệnh thương hàn, ngoài bị 

hàn tà bó lại, chính khí uất ở trong, mà sinh phát sốt. 

7. Hỏa động thì nhiệt, hỏa uất thì hàn; hàn cực độ thì nhiệt, nhiệt cực độ thì hàn 

8. Dương hỏa thuận lợi về cách chính trị, âm hỏa thuận lợi về cách tòng trị. 

Dương hỏa là thực hỏa hữu hình của hậu thiên, âm hỏa là hư hỏa vô hình của tiên 

nhiên. Chính trị là dùng thuốc hàn để trị nhiệt, như Hoàng cầm, Hoàng liên, Tri mẫu, Hoàng 

bá; Tòng trị là dùng thuốc nhiệt để trị nhiệt, như Sâm, Hoàng kỳ, lấy cam ôn để trừ đại 

nhiệt, dùng Quế, Phụ để dẫn hỏa về nguyên chỗ chính là như vậy. 

9. Năm tạng đều có “tướng hỏa”, mà đều thuộc vào tâm 

Hỏa của năm tạng là hỏa hữu hình, hỏa không thường thì lại gọi là “dân hỏa”, đều 

nhận khí ở tam tiêu. Tỳ, vị, can, đởm, hai quả thận, đều có một hệ gắn liền với bên tâm bào 

để thông với tâm, hỏa suy thì sinh bệnh, hỏa thịnh cũng sinh bệnh. 

10. Thủy hỏa là dấu hiệu của âm dương, âm dương là cội gốc của thủy hỏa. 

Âm dương là hư danh, thủy hỏa là thực thể, chất nhẹ và trong (khinh, thanh) là nguồn 

sinh hóa của khí huyết, chất nặng và đục (trong, trọc) là nguồn nương tựa của khí huyết, 

đều có tác dụng đối với khí huyết. 

Suốt cả cuộc đời Hải Thượng Lãn Ông đã vận dụng rất thấu đáo và linh hoạt trong 

chữa bệnh kể cả về bệnh ngoại cảm cũng như nội thương: 

- Về loại bệnh ngoại cảm, ông cũng có những lập luận độc đáo. Ông sáng chế ra ba 

bài giải biểu: 1- Hòa Vinh bảo vê tán tà phương. 2- Điều khí thư uất phương. 3- Lương 

Huyết tán tà phương. Ông cho rằng “…phàm gặp loại chứng hậu cần phát tán chỉ dùng các 

bài chữa về khí huyết, thêm một vài vị có tính chất phát dương nhẹ nhàng… cũng có thể… 

giải tán bệnh tà…(ngoại cảm). Khí, huyết,vinh, vệ là một phần chính khí. Trong bệnh ngoại 

cảm ông vẫn chú trọng đến chính khí. Ông nói: “…Lúc nào cũng phải để ý đến chính khí 

làm đầu. (cứ nhằm chữa chính khí dù) không phát hãn mà hãn tự ra, không công tà mà tà 

tự rút”… Lập luận của ông nhất trí với kinh văn: - Sở dĩ là khí (bên ngoài) xâm nhiễm gây 

hại cho cơ thể là do chính khí (vốn có ở bên trong) đã có phần suy yếu (rối loạn không thích 

ứng nổi)” – (Tà chỉ sở tấu, kỳ chính tất hư). Đến thời kỳ cuối của bệnh ngoại cảm, ông vẫn 

chú trọng đến chính khí, đặc biệt là vẫn vận dụng thuyết Thủy – Hỏa. “… Đến khi tà đã lui, 
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thời nên dùng những loại thuốc chính về Thủy – Hỏa để tiếp bổ thêm, không cần phải phân 

tích vụn vặt mà công hiệu rất mau chóng.” 

- Về các bệnh nội thương Lãn Ông dùng hai bài Lục vị, Bát vị rất rộng rãi, biện luận 

nhiều chỗ, rốt cuộc quy vào Thủy- Hỏa . Ông sáng chế thêm sáu bài hòa lý nhằm bồi dưỡng 

tạng khí, Thủy – Hỏa, Khí – Huyết. Gia giảm lục vị địa hoàng thang , Gia giảm bát vị địa 

hoàng thang , Gia giảm Tứ vật thang, Gia giảm Tứ quân tử thang, Bổ tỳ âm phương , Bổ vị 

dương phương. 

Như trên, rõ ràng là về bệnh ngoại cảm cũng như bệnh nội thương, ông đều chú ý 

đến bồi bổ chính khí. Chú trọng mặt bồi bổ trong khi chữa bệnh là đường lối của phái 

“Vương đạo”, khác với đường lối của phái “Bá đạo”, thiên về phép công tả. Trong đường 

lối chữa bệnh “Vương đạo” trong bệnh nội thương, cả trong loại bệnh ngoại cảm ông vẫn 

trọng dụng thuyết Thủy – Hỏa.  

II. ỨNG DỤNG HỌC THUYẾT THỦY HỎA TRONG ĐIỀU TRỊ BẰNG 

CHÂM CỨU 

1. Trong học thuyết kinh lạc 

 - Kinh mạch 

Hỏa (kinh dương-Biểu) Thủy (kinh âm-Lý) 

Tiểu trường Tâm 

Tam tiêu Tâm bào 

Đại trường Phế 

Đởm Can 

Vị Tỳ 

Bàng quang Thận 

Mạch đốc Mạch nhâm 

 

- Huyệt theo ngũ du 

Kinh dương Huyệt huỳnh thuộc thủy, huyệt kinh thuộc hỏa. Kinh âm huyệt huỳnh 

thuộc hỏa, huyệt hợp thuộc thủy 
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 Hỏa Thủy 

Kinh dương 

Tiểu trường Dương cốc Tiên cốc 

Tam tiêu Chi câu Dịch môn 

Đại trường Dương khê Nhị gian 

Đởm Dương phụ Hiệp khê 

Vị Giải khê Nội đình 

Bàng quang Côn lôn Thông cốc 

Kinh âm 

Tâm Thiếu phủ Thiếu hải 

Tâm bào Lao cung Khúc trạch 

Phế Ngư tế Xích trạch 

Can Thái xung Khúc tuyền 

Tỳ Đại đô Âm lăng tuyền 

Thận Nhiên cốc Âm cốc 

 

2. Trong điều trị hội chứng âm dương và tạng phủ 

2.1. Điều trị hội chứng âm dương 

Hội chứng Chứng trạng Hướng điều trị Huyệt điều trị 

Âm Thịnh Lý hư hàn 
Bổ các huyệt hỏa 

kinh âm 

Hành gian, Thiếu phủ 

Lao cung, Đại đô 

Nhiên cốc, ngư tế 

Âm Hư Lý hư nhiệt  

Bổ thận âm-tăng 

thủy, điều hòa âm 

dương hàn nhiệt 

 Quan nguyên, Thận du 

Tam âm giao, Thái khê 

Âm cốc, Dũng tuyền 

Dương Thịnh Biểu thực nhiệt 

Tả dương, thanh 

nhiệt 

Tả huyệt hỏa của 

các kinh 

Đại chùy, Khúc trì 

Hợp cốc, Nội quan 

Dương cốc, Chi câu 

Dương khê, Dương phụ 

Giải khê, Côn lôn 

Thiếu phủ, Lao cung 

Ngư tế, Thái xung 

Đại đô, Nhiên cốc 

Dương Hư Lý hư hàn 

Ôn bổ dương 

Bổ các huyệt hỏa 

của các kinh 

Dương cốc, Chi câu 

Dương khê, Dương phụ 

Giải khê, Côn lôn 

Thiếu phủ, Lao cung 

Ngư tế, Thái xung 

Đại đô, Nhiên cốc 

Bị chú: Âm Dương hàn nhiệt luôn có thề chuyển hóa được. "Tố vấn" viết: "Hàn 

cực sinh nhiệt, nhiệt cực sinh hàn", nghĩa là: hàn qúa sinh nhiệt, nhiệt qúa sinh hàn. Như 
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vậy: Âm (hàn) có thể biến đối sang Dương (nhiệt), nhưng cần phân biệt 

- Nếu thực hỏa thì thủ pháp dùng thủy để trị hỏa 

- Nếu hư hàn dùng hỏa cứu hoặc bổ để nâng cao chính khí tiêu trừ hư hàn trong cơ thể 

2.2. Điều trị hội chứng tạng phủ bằng châm cứu 

Tạng phủ có quan hệ biểu lý mật thiết, luôn ước chế lẫn nhau, điều hòa lẫn nhau, 

sắp xếp từng cặp Âm Dương trong một hệ thống chỉnh thể thống nhất. 

Â𝑚

𝐷ươ𝑛𝑔 
 = 

𝑇â𝑚 

𝑇𝑖ể𝑢 𝑡𝑟ườ𝑛𝑔
  

𝐶𝑎𝑛

Đở𝑚
 

𝑃ℎế

Đạ𝑖 𝑡𝑟ườ𝑛𝑔
 
𝑇ỳ

𝑉ị
 

𝑇ℎậ𝑛

𝐵à𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑔
 
𝑇â𝑚 𝑏à𝑜 𝑙ạ𝑐

𝑇𝑎𝑚 𝑡𝑖ê𝑢
 

Bảng tóm tắt phân biệt chứng trạng và điều trị bằng châm cứu 

Tạng phủ Thực nhiệt Hư hàn 

 Tả Bổ Tả Bổ 

Tâm 

Thần môn 

Thiếu phủ 

Thiếu hải 

Gian sử 

Cự khuyết 

  

Thiếu hải 

Thiếu xung 

Đại đôn 

Tâm du 

Cự khuyết 

Tiểu trường 

Tiểu hải 

Tiền cốc 

Túc tam lý 

Tiểu trường du 

Hợp cốc 

Chi chính 

  

Hậu khê,  

Túc tam lý, 

Quan nguyên, 

Trung quản 

Can 

Hành gian 

Thái xung 

Kỳ môn 

Trung đô 

Chương môn 

Bách hội 

Phong trì 

Thái khê  

Thận du 
 

Thái xung 

Khúc tuyền       

Âm cốc       

Tam âm giao 

Can du 

Đởm 

Hành gian      

Khâu khư       

Dương giao       

Phong trì       

Đởm du 

Túc lâm khấp 

  

Khâu hư      

Hiệp khê     

Thống cốt     

Thận du     

Đồng tử lieu 

Tỳ 

Nội đình 

Xung dương 

Lệ đoài 

Phong long 

  

Túc tam lý 

Xung dương 

Tỳ du 

Thái bạch 
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Tạng phủ Thực nhiệt Hư hàn 

 Tả Bổ Tả Bổ 

Trung quản 

Giãi khê 

Thiên xu 

Tam âm giao 

Vị 

Thiên xu   

Trung quản   

Hợp cốc      

Giai khê 

  

Túc tam lý 

Xung dương 

Thiên xu 

Trung quản 

Phế 

Thái uyên 

Gian sử 

Liệt khuyết 

 

  

Thái uyên 

Xích trạch 

Liệt khuyết 

Phế du 

Trung phủ  

Đại trường 

Hợp cốc 

Thiên xu 

Trung quản 

Trung cực        

Đại trường du 

  

Thiên xu 

Túc tam lý 

Đại trường du 

Quan nguyên 

Thận  

Dũng tuyền 

Nhiên cốc 

Phục lưu 

Tam Âm giao 

Kinh môn 

 

Thái khê 

Âm cốc 

Đại trung 

Tam âm giao 

Thận du 

Bang quang 

Trung cực 

Quan nguyên 

Ủy trung 

Côn lôn 

  

Trung cực 

Côn lôn 

Bàng quang du 

Kinh môn 

Nội quan 

Tâm bào lạc 

Nội quan 

Giản sử 

Lao cung 

Thần môn 

  

Nộỉ quan 

Đại lãng 

Tâm du 

Quyết âm du 
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TAM 

TIÊU 
KINH ĐIỀU TRỊ 

THƯỢNG TIÊU 

Phế Thái âm Tả: Thái uyên, Liệt khuyết, Hợp cốc 

Tâm bào 

Quyết âm 
Tả: Nội quan, Thần môn, Cự khuyết 

TRUNG TIÊU 
Vị Dương minh 

Tả: Thiên xu, Trung quản, Nội quan, Hợp 

cốc 

Tỳ Thái âm Bổ: Thái bạch, Tam âm giao, Túc tam lý 

HẠ TIÊU Can Quyết âm Tả: Thái xung, Phong trì, Bách hội 

 Thận Thiếu âm Tả: Nhiên cốc, Kinh môn, Tam âm giao 

Học thuyết thủy - hỏa của của Hải Thượng Lãn Ông đã được ứng dụng trong trong 

châm cứu điều trị bệnh tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương nhiều năm qua, cứu chữa được 

hàng vạn bệnh nhân. Bệnh viện đã đề xuất và đưa vào điều trị nhiều phác đồ chuyên môn 

điều trị nhiều bệnh lý khó như liệt nửa người, bệnh lý cột sống, viêm khớp cũng như các 

bệnh lý của thời hiện đại như tự kỷ trẻ em, hỗ trợ các cơn nghiện ma tuý, châm tê trong 

phẫu thuật,… 

Phương pháp châm cứu còn được đưa đi giảng dạy ở khắp các tỉnh thành trong nước, 

đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu trong lĩnh vực châm cứu với hàng trăm Tiến sĩ, Thạc 

sĩ, CKII, CKI và bác sĩ cho cả nước. Hàng ngàn học viên được cấp chứng chỉ chuyên sâu 

về châm cứu, trong đó có cả những học viên nước ngoài. Không những thế, châm cứu của 

Việt nam còn được đào tạo, điều trị ở nước ngoài, đặc biệt là các đối tác truyền thống của 

Bệnh viện như Liên bang Nga, Mexico. Điều trị mỗi năm hàng ngàn bệnh nhân. bệnh viện 

còn hợp tác đào tạo hàng tram cán bộ châm cứu cho các nước như Mexico, Đức, Bungari, 

Hungary, Singapo…., đặc biệt có 20 học viên được cấp bằng thạc sỹ châm cứu tại Mexico. 

Bộ sách “Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh” của đại danh y Hải Thượng Lãn Ông là một 

kho tàng về y thuật cho các đời sau học tập và hành nghề y. Học thuyết thủy-hỏa là nét đặc 

thù trong lập luận và nghiệp vụ của bộ sách, nó không những được ứng dụng có hiệu quả 

trong dùng thuốc y học cổ truyền mà còn ứng dụng thiết thực trong thực hành châm cứu. 
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ẢNH HƯỞNG CỦA HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG  

ĐỐI VỚI NỀN Y HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM 

PGS.TS Nguyễn Thế Thịnh 

(Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền – Bộ Y tế) 

Việt Nam với 4000 năm lịch sử, có nền văn hóa mang nhiều nét đặc sắc và độc đáo, 

song song cùng tồn tại là nền Y Dược cổ truyền luôn đóng một vai trò không nhỏ trong sự 

nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Trong suốt chiều dài lịch sử , đã xuất hiện 

ra nhiều bậc đại danh y như  Đại danh y Tuệ Tĩnh, Hải Thượng Lãn Ông, Hoàng Đôn Hòa… 

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác sinh ra và lớn lên trong giai đoạn lịch sử nhiều 

loạn lạc. Ông thấu hiểu nỗi cơ hàn của người dân lao động nghèo khổ, đói rét, bệnh tật. Với 

chí khí của “trai thời loạn”, Ông muốn bứt mình ra khỏi “chốn thư phòng” để “giao du tìm 

bạn đồng tâm”. Ông đã từng học binh thư, luyện võ, đăng lính. Thống soái của Chúa Trịnh 

nể tài Ông, bao phen tiến cử, nhưng vì chán ghét cảnh binh đao, Ông tìm mọi cách từ chối. 

Năm 1746 Ông trở về quê mẹ ở Hương Sơn nuôi Mẹ và học nghề thuốc. Vốn sẵn uyên 

thâm về thiên văn, địa lý, nhân sự và tài trong pháp thuật Âm – Dương nên Ông học thuốc 

rất nhanh. Ông luôn tâm niệm: “Đạo làm thuốc là một nhân thuật chuyên lo tính mạng con 

người; phải lo cái lo của con người, vui cái vui của người, chỉ lấy việc chữa bệnh cứu người 

làm nhiệm vụ của mình không được mưu lợi, kể công”, suốt cuộc đời Ông phấn đấu không 

mệt mỏi để thực hiện điều tâm niệm cao cả của mình. 

Là một người thầy thuốc, trước hết Ông đề cao Y đức. Ông nói: “Tôi thường thấm 

thía rằng: Thầy thuốc là người có nhiệm vụ bảo vệ sinh mạnh người ta. Ông tự đặt ra cho 

người thầy thuốc chân chính tám chữ “Nhân - Minh - Đức - Trí - Lượng - Thành - Khiêm 

- Cần (tức là nhân ái, sáng suốt, đức độ, hiểu biết, rộng lượng, thành thực, khiêm tốn, cần 

cù), đồng thời tránh 8 tội: lười biếng, keo kiệt, tham lam, dối trá, dốt nát, bất nhân, hẹp hòi, 

thất đức. Ông kịch liệt phê phán những người lợi dụng ngành Y để mưu lợi: “ hoặc bắt bí 

người ta trong đêm mưa gió khó khăn... bệnh dễ thì nói là bệnh khó, bệnh khó thì dọa là 

bệnh chết, dối mình để mưu cầu cho mình... Đối với kẻ giàu sang thì sốt sắng để mong được 

lợi; đối với người nghèo khó thì lạnh nhạt, thờ ơ...”. 

Suốt đời Hải Thượng Lãn Ông tận tụy với người bệnh, không quản đêm hôm mưa 

gió, đường xá xa xôi cách trở hay khi bản thân đang mệt mỏi, ốm đau…Ông đều đến tận 
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nơi, xem bệnh cụ thể rồi mới cho thuốc. Bệnh nặng cần mua thuốc tốt, Ông sẵn sàng bỏ 

tiền để cứu bệnh nhân dù biết rằng sau này bệnh nhân không có khả năng hoàn trả, Ông tôn 

trọng nhân cách của người bệnh và luôn nghiêm khắc với bản thân mình, giữ tâm hồn luôn 

trong sáng: “Khi thăm người bệnh phụ nữ hoặc ni cô, gái góa phải có người khác bên cạnh... 

để ngăn ngừa sự ngờ vực. Dù đến hạng người buôn son, bán phấn cũng phải giữ cho lòng 

người ngay thẳng, coi họ như con nhà tử tế, chớ nên đùa cợt, chớt nhả mà mang tiếng bất 

chính và chuốc lấy tà dâm”. 

Hải Thượng Lãn Ông là hiện thân của một nhân cách lớn về tấm lòng cương trực, 

chí khí thanh cao, không màng công danh, phú quý, không nịnh hót kẻ giàu sang, “nghề 

thuốc là thanh cao nên phải giữ phẩm chất cho trong sạch”. Ông là người biết tự trọng, 

khiêm tốn học hỏi không tự cao tự đại, luôn tôn trọng giúp đỡ đồng nghiệp. Ông là một tấm 

gương mẫu mực cho thuật xử thế: “Khi gặp người cùng nghề cần khiêm tốn, hòa nhã, cẩn 

thận, chớ nên coi rẻ khinh thường, đối với người cao tuổi thì nên cung kính; đối với người 

có học thì nên tôn thờ như bậc thầy; đối với người cao ngạo thì nên nhún nhường; đối với 

người non nớt thì nên dìu dắt; giữ lòng như vậy là điều phúc lớn”. Ngoài việc đề cao Y đức, 

Hải Thượng Lãn Ông còn là người đầu tiên trong lịch sử Y học Việt Nam đặt nền móng 

xây dựng Y thuật.  

Về Y thuật: Hải Thượng Lãn Ông cho rằng muốn làm thầy thuốc giỏi phải học tập 

không ngừng. Ông tiếp thu kinh nghiệm của người xưa một cách có chọn lọc, linh hoạt, 

sáng tạo, không hề rập khuôn máy móc. Từ đó Ông có quan điểm về nhận định bệnh tật và 

phương pháp điều trị sáng tạo phù hợp con người Việt Nam. 

Trong suốt cuộc đời làm thuốc của mình, Ông đúc kết tinh hoa của Y học nhân loại 

và Y Dược cổ truyền Việt Nam, Ông đã để lại cho đời sau một bộ sách đồ sộ quý giá là bộ “ 

Hải Thượng Lãn Ông Y Tông Tâm Lĩnh” gồm 28 tập, 66 quyển. Trong đó, Ông đã đề cập 

đến toàn bộ các vần đề nội khoa, ngoại khoa, phụ khoa, nhi khoa, thương khoa, truyền nhiễm, 

cấp cứu, y đức, vệ sinh phòng bệnh, phương pháp nuôi dưỡng, chế biến các món ăn kể cả 

việc nuôi tằm dệt vải... Ông đã đúc kết hàng ngàn bài thuốc hay và phát hiện bổ sung hơn 

350 vị thuốc mới để đồng nghiệp đương thời và các thế hệ mai sau cùng nghiên cứu, sử dụng. 

Di sản của người để lại vẫn còn nguyên giá trị và được các thế hệ ngành ngành y tế Việt 

Nam đã kế thừa và sử dụng nhằm góp phần vào công cuộc chăm sóc sức khỏe nhân dân. 
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Hiện nay, trong chương trình học về y học cổ truyền tại các cơ sở đào tạo y dược cổ 

truyền đều có nội dung bài giảng có giới thiệu thân thế, sự nghiệp của Đại danh y Hải 

Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và chương trình đào tạo các môn học có tham khảo các tài 

liệu của người đặc biệt là tác phẩm Hải Thượng Lãn Ông Y tông tâm lĩnh. Ngoài ra chương 

trình đào tạo có nội dung từ các tài liệu của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác 

cũng đã được đưa vào chương trình đào tạo cho sinh viên nước ngoài. 

Về công tác điều trị, rất nhiều các y bác sỹ, lương y vận dụng các kiến thức và các 

bài thuốc của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác để thăm khám và điều trị cho 

bệnh nhân. Đặc biệt các kiến thức của Lãn Ông còn được áp dụng trong văn hóa ẩm thực 

của người Việt Nam, ăn uống để phòng bệnh và tăng cường sức khỏe. Không những vậy, 

những bài thuốc của Hải Thượng Lãn Ông ngày nay đã được các nhà khoa học sử dụng các 

phương pháp hiện đại chứng minh tính hiệu quả và được các công ty áp dụng và sản xuất 

để người bệnh và nhân dân sử dụng rộng rãi trong phòng và điều trị bệnh. Nhiều chế phẩm 

thuốc cổ truyền đã được cấp số lưu hành có nguồn gốc từ bài thuốc của Đại danh y Hải 

Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đã được sử dụng và có tầm ảnh hưởng đối với cộng đồng… 

Cuộc đời của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là hình ảnh cao đẹp của 

người thầy thuốc với kiến thức uyên thâm, với tinh thần trách nhiêm cao cả trong nghề 

nghiệp, lòng nhẫn nại, tận tâm, đức hy sinh và lòng thương yêu người bệnh vô bờ bến. Ông 

thật xứng đáng là người đã dựng “ngọn cờ đỏ thắm” trong nền Y học nước nhà, là tấm 

gương sáng chói về Y đức, Y đạo, Y thuật cho đời sau noi theo.  

Để ghi nhận công lao to lớn của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác 

Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Y tế và các Bộ, ban ngành, các địa phương, các tổ chức, 

cá nhân đã có nhiều hành động thiết thực để tỏ lòng biết ơn và ghi nhớ các công lao, đóng 

góp của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác cho nền y học Việt Nam nói riêng 

và nền văn hóa Việt Nam nói chung. 

Nhiều địa phương, chính quyền và nhân dân đã xây dựng các khu thờ tự đại danh như: 

- Tại Hà Nội: Y miếu Thăng Long được khởi dựng vào năm Cảnh Hưng thứ 34 (1773), 

đời vua Lê Hiển Tông do trưởng viện thái y Trịnh Đình Ngoạn đứng ra trông coi việc xây dựng. 

Đây là nơi thờ đại danh y Tuệ Tĩnh Thiền sư, đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê 

Hữu Trác và các danh y của nước Việt Nam. 
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- Tại Hưng Yên: Khu Di Tích Hải thượng Lãng Ông Hưng Yên: Khu di tích nằm tại 

thôn Liêu Xá, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ: 

+ Đền thờ tiến sĩ Lê Hữu Mưu: thân phụ Lê Hữu Trác. Tại đây còn sắc phong, câu 

đối, bia ký thế kỷ 18. 

+ Nhà thờ Đại tôn: Nhà thờ dòng họ Lê tại Liêu Xá.  

+ Chùa Văn hay chùa Bà Sinh: Xây dựng từ thế kỷ thứ 17, trùng tu năm 1782, năm 

Hải Thượng Lãn Ông từ quê ngoại về thăm quê nội. Tương truyền chùa do cụ Lê Hữu Kiều, 

anh ruột Lê Hữu Trác hưng công xây dựng. 

+ Khu lăng mộ họ Lê: xây dựng từ thế kỷ 18.  

+ Nhà lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông: xây dựng trên nền đất cũ của gia đình năm 1990.  

+ Đình thôn Liêu Xá: xây dựng đầu thế kỷ 20. 

- Tại Hà Tĩnh: 

+ Khu nhà thờ Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác thuộc quần thể di tích 

lịch sử - văn hóa tại Hương Sơn - Hà Tĩnh (Khu mộ và tượng đài, Chùa Tượng Sơn tại xã 

Sơn Quang và khu nhà thờ tại xã Quang Diệm). 

+ Ngày 09/01/1990 quần thể di tích lịch sử - văn hóa Đại danh y Hải Thượng Lãn 

Ông Lê Hữu Trác đã được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia tại Quyết định 

số 34/VH-QĐ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

+ Ngày 31/10/2003, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có Quyết định số 5697/QĐ-BYT về việc 

phê duyệt dự án đầu tư: Tu bổ, tôn tạo khu di tích Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông O Lê 

Hữu Trác: Chủ đầu tư Viện bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, công trình được tiến hành khởi 

công xây dựng từ năm 2003, khu nhà thờ được tiến hành khởi công xây dựng từ ngày 

02/8/2008 đến ngày 01/11/2009 hoàn tất các hạng mục công trình và ban giao cho huyện 

Hương Sơn quản lý đến nay. 

Ngoài ra, hầu hết các bệnh viện y dược cổ truyền trong cả nước, các khoa y học cổ 

truyền, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các đơn vị liên quan đến dược liệu và thuốc cổ 

truyền đều bố trí và xây dựng khu thờ Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. 

Để tiếp tực ghi nhận các cống hiến của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu 

Trác cho nền y học, văn hóa nước Việt Nam: 

Ngày 09/12/1999, Bộ Y tế đã ra Quyết định số 3923/1999/QĐ-BYT của Bộ trưởng 
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Bộ Y tế về việc quy định "Đạo đức hành nghề Y Dược cổ truyền" và lấy 9 điều Y huấn 

cách ngôn của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác làm "Đạo đức hành nghề Y 

Dược cổ truyền" để người hành nghề y dược cổ truyền trong cả nước thực hiện. 

Cùng ngày 09/12/1999, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị số 09/1999/CT-BYT 

về việc tổ chức thực hiện Quy định đạo đức hành nghề Y dược cổ truyền. Để thực hiện tốt 

"Đạo đức hành nghề Y Dược cổ truyền", Bộ trưởng đã đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ, 

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nhiệm vụ sau: 

(1) Hàng năm lấy ngày Rằm tháng Giêng âm lịch (15-1) ngày mất của Đại danh y 

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác làm ngày truyền thống của những người làm công tác 

y dược học cổ truyền Việt Nam. 

(2) Tổ chức triển khai học tập "Đạo đức hành nghề Y Dược cổ truyền" gắn liền với 

12 điều Y đức cho cán bộ, công chức, người hành nghề y dược cổ truyền. 

Để tiếp tục vinh danh Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác: 

- Ngày 05/5/2010 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký Quyết định số 1488/QĐ-BYT về việc 

ban hành Quy chế “Xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông về công tác Y Dược cổ 

truyền” nhằm vinh danh Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác cho các thế hệ 

mai sau và cứ 02 năm một lần Bộ Y tế tổ chức xét tặng danh hiệu cao quý này cho các thầy 

thuốc, các cán bộ làm công tác nghiên cứu, giảng dạy, các cán bộ làm công tác quản lý, 

phát triển dược cổ truyền… có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực Y, Dược cổ truyền.  

- Ngày 29/10/2020 Bộ Y tế ban hành Thông tư số 16/2020/TT-BYT về việc ban 

hành tiêu chuẩn và hướng dẫn xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông về công tác y 

dược cổ truyền thay thế cho Quyết định số 1488/QĐ-BYT về việc ban hành Quy chế “Xét 

tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông về công tác Y Dược cổ truyền”. 

Kể từ khi Quyết định/Thông tư được ban hành đến nay, Bộ Y tế đã xét tặng và tổ 

chức trao giải thưởng 06 lần, với gần 500 cá nhân có nhiều thành tích trong Kế thừa, bảo 

tồn, phát triển Y, Dược cổ truyền được vinh dự nhận giải thưởng cao quý trên. 

Tiếp tục thực hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Tôn sư trọng đạo” của 

dân tộc Việt Nam, nhằm tri ân những công lao, đóng góp, cống hiến của Hải Thượng Lãn 

Ông đối với nền y học, văn hóa của dân tộc Việt Nam, Bộ Y tế phối hợp với UBND tỉnh 

Hà Tĩnh, UBND tỉnh Hưng Yên và một số Bộ có liên quan xây dựng và hoàn thiện hồ sơ 
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trình UNESCO vinh danh Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là Danh nhân văn 

hóa vào năm 2024. 

Đây là hành động mang ý nghĩa thiết thực và có tầm ảnh hưởng to lớn với nền y học 

cổ truyển nói riêng và nền y học nước nhà nói chung, đó còn là nguồn động viên sâu sắc 

tới toàn thể các cán bộ y tế đã và đang không ngừng đem sức lực và trí tuệ phục vụ công 

cuộc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, phục vụ công cuộc xây dựng và đổi mới đất 

nước để xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường “Xây dựng xã hội dân chủ, công 

bằng, văn minh, trật tự, kỷ cương, an toàn, bảo đảm hạnh phúc của người dân”. 
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DẤU ẤN CỦA HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG Ở BẾN TRE 

Nguyễn Kim Thư 

Phạm Văn Luân 

(Hội Di sản Văn hóa tỉnh Bến Tre) 

Tóm tắt 

Hải Thượng Lãn Ông (1720 - 1791), tên thật là Lê Hữu Trác là con thứ 7 của tiến sĩ 

Lê Hữu Mưu và bà Bùi Thị Thưởng. Lê Hữu Trác người thôn Văn Xá, hương Liêu Xá, 

huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, tỉnh Hải Dương (nay là xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, 

Hưng Yên), từ năm 26 tuổi đến lúc mất gắn bó với ở quê mẹ ở thôn Bàu Thượng, xã Tĩnh 

Diệm, huyện Hương Sơn, phủ Đức Quang, trấn Nghệ An (nay là xã Quang Diệm, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh). Ông là một danh y nổi tiếng được tôn vinh là ông tổ của y học 

cổ truyền Việt Nam. Tuy ở tận miền Bắc nhưng từ xa xưa, với người dân Bến Tre Hải 

Thượng Lãn Ông luôn để lại những dấu ấn sâu sắc. Khi nói đến cụ Đồ Chiểu với vị thế thầy 

thuốc, người dân Bến Tre luôn nói đến Hải Thượng Lãn Ông. 

Từ khóa: Bến Tre; Dấu ấn; Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Đình Chiểu.   

1. Những nét chính trong cuộc đời Hải Thượng Lãn Ông 

Lê Hữu Trác vốn có tên cúng cơm là Huân (薰), biểu tự Cận Như (瑾如), bút hiệu 

Quế Hiên (桂軒), Thảo Am (草庵), Lãn Ông (懶翁), biệt hiệu cậu Chiêu Bảy (舅招𦉱). 

Hải Thượng Lãn Ông sinh ra và lớn lên trong một dòng tộc ông vốn có truyền thống khoa 

bảng; ông nội, bác, chú (Lê Hữu Kiều), anh và em họ đều đỗ Tiến sĩ và làm quan to trong 

triều đình. Thân sinh của ông từng đỗ Đệ tam giáp Tiến sĩ, làm Thị lang Bộ Công triều Lê 

Dụ Tông, gia phong chức Ngự sử, tước Bá, khi mất được truy tặng hàm Thượng thư (năm 

Kỷ Mùi 1739). Cùng với năm cha mất Lê Hữu Trác mới 20 tuổi, ông phải rời kinh thành 

về quê nhà, vừa trông nom gia đình vừa chăm chỉ đèn sách, mong nối nghiệp gia đình, lấy 

đường khoa cử để tiến thân. Xã hội đương thời rối ren, các phong trào nông dân nổi dậy 

khắp nơi. Chỉ một năm sau (1740), ông bắt đầu nghiên cứu thêm binh thư và võ nghệ, sau 

đó ông nhận ra xã hội thối nát, chiến tranh chỉ tàn phá và mang bao đau thương, ông chán 

nản muốn rời khỏi quân đội, nhiều lần từ chối sự đề bạt. Năm 1746, nhân khi người anh ở 

Hương Sơn mất, ông liền viện cớ về nuôi mẹ già, cháu nhỏ thay anh xin ra khỏi quân đội 

theo đuổi chí hướng mới - làm nghề thuốc. 
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Đến với nghề thuốc là một cơ duyên khi Lê Hữu Trác bị bệnh từ lúc còn trong quân 

đội, giải ngũ về phải gánh vác công việc vất vả "trăm việc đổ dồn vào mình, sức ngày một 

yếu" (Lời tựa "Tâm lĩnh"), lại sớm khuya đèn sách không chịu nghỉ ngơi, sau mắc cảm 

nặng, chạy chữa tới hai năm mà không khỏi. Sau nhờ lương y Trần Độc, người Nghệ An là 

bậc lão nho, học rộng biết nhiều nhưng thi không đỗ, trở về học thuốc, nhiệt tình chữa khỏi. 

Trong thời gian hơn một năm chữa bệnh, nhân khi rảnh rỗi ông thường đọc "Phùng thị cẩm 

nang" và hiểu được chỗ sâu xa của sách thuốc. Ông Trần Độc thấy lạ, bèn đem hết những 

hiểu biết về y học truyền cho ông. Vốn là người thông minh học rộng, ông mau chóng hiểu 

sâu y lý, tìm thấy sự say mê ở sách y học, nhận ra nghề y không chỉ lợi ích cho mình mà có 

thể giúp người đời, nên ông quyết chí học thuốc. 

Ở Hương Sơn, ông làm nhà cạnh rừng đặt tên hiệu "Hải Thượng Lãn ông". "Hải 

Thượng" là hai chữ đầu của tỉnh Hải Dương và phủ Thượng Hồng quê cha và cũng là xứ 

Bầu Thượng quê mẹ. "Lãn ông" nghĩa là "ông lười", ngụ ý lười biếng, chán ghét công danh, 

tự giải phóng mình khỏi sự ràng buộc của danh lợi, của quyền thế, tự do nghiên cứu y học, 

thực hiện chí hướng mà mình yêu thích gắn bó. 

Năm Bính Tý (1756), Lê Hữu Trác về kinh đô mong tìm thầy để học thêm vì ông thấy y 

lý mênh mông nhưng không gặp được thầy giỏi, ông đành bỏ tiền mua một số phương thuốc gia 

truyền, trở về Hương Sơn "từ khước sự giao du, đóng cửa để đọc sách" (tựa "Tâm lĩnh"), vừa 

học tập và chữa bệnh. Mười năm sau tiếng tăm của ông đã vang xa khắp cả một vùng. 

Sau mấy chục năm tận tụy với nghề nghiệp, Hải Thượng Lãn ông đã nghiên cứu rất 

sâu lý luận Trung y qua các sách kinh điển: Nội kinh, Nam kinh, Thương hàn, Kim quỹ; 

tìm hiểu nền y học cổ truyền của dân tộc; kết hợp với thực tế chữa bệnh phong phú của 

mình, ông hệ thống hóa tinh hoa của lý luận Đông y cùng với những sáng tạo đặc biệt qua 

việc áp dụng lý luận cổ điển vào điều kiện Việt Nam, đúc kết nền y học cổ truyền của dân 

tộc. Sau hơn chục năm viết nên bộ "Y tôn tâm lĩnh" gồm 28 tập, 66 quyển bao gồm đủ các 

mặt về y học: Y đức, Y lý, Y thuật, Dược, Di dưỡng. Phần quan trọng nữa của bộ sách phản 

ảnh sự nghiệp văn học và tư tưởng của Hải Thượng Lãn ông. 

Ngày 12 tháng 1 năm Cảnh Hưng 43 (1782), ông nhận được lệnh chúa triệu về kinh. 

Lúc này ông đã 62 tuổi, sức yếu lại quyết chí xa lánh công danh, nhưng do theo đuổi nghiệp 

y đã mấy chục năm mà bộ "Tâm lĩnh" chưa in được, "không dám truyền thụ riêng ai, chỉ 
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muốn đem ra công bố cho mọi người cùng biết, nhưng việc thì nặng sức lại mỏng, khó mà 

làm được" ("Thượng kinh ký sự"), ông hy vọng lần đi ra kinh đô có thể thực hiện việc in 

bộ sách. Vì vậy ông nhận chiếu chỉ của chúa Trịnh, từ giã gia đình, học trò rời Hương Sơn 

lên đường. Ra kinh vào phủ chúa xem mạch và kê đơn cho thế tử Trịnh Cán, ông được 

Trịnh Sâm khen "hiểu sâu y lý" ban thưởng cho ông 20 xuất lính hầu, và bổng lộc ngang 

với chức quan kiểm soát bộ Hộ để giữ ông lại. Nhưng ông giả ốm không vào chầu, sau lại 

viện cớ tuổi già mắt hoa, tai điếc thường ốm yếu để được trọ ở ngoài. Bọn ngự y ghen tỵ 

với Lãn ông không chịu chữa theo đơn của ông, nên thế tử không khỏi, ông biết thế nhưng 

không hề thắc mắc với bọn thầy thuốc thiếu lương tâm này, kết quả để sớm thoát khỏi vòng 

cương tỏa của quyền thần, danh lợi. Thời gian ở kinh đô, ông nhiều lần xin về thăm cố 

hương Hải Dương, nhưng mãi đến tháng 9 năm 1782, sau chúa Trịnh mới cho phép ông về. 

Không lâu sau, ông lại có lệnh triệu về kinh vì Trịnh Sâm ốm nặng. Về kinh ông chữa cho 

Trịnh Sâm khỏi và cũng miễn cưỡng chữa tiếp cho Trịnh Cán. Trịnh Sâm lại trọng thưởng cho 

ông. Ông bắt buộc phải nhận nhưng bụng nghĩ: "Mình tuy không phải đã bỏ quên việc ẩn cư, 

nhưng nay hãy tạm nhận phần thưởng rồi sau vứt đi cũng được" ("Thượng kinh ký sự"). 

Sau khi Trịnh Sâm chết vì bệnh lâu ngày sức yếu, Trịnh Cán lên thay, nhưng Trịnh 

Cán cũng ốm dai dẳng nên "khí lực khô kiệt", khó lòng khỏe được. Do nóng lòng trở về 

Hương Sơn, nhân có người tiến cử một lương y mới, Lê Hữu Trác liền lấy cớ người nhà 

ốm nặng rời kinh, ông rất vui mừng. Ngày 2 tháng 11 (năm 1782) Lãn Ông về đến Hương 

Sơn. Năm 1783 ông viết xong tập "Thượng kinh ký sự" bằng chữ Hán tả quang cảnh ở kinh 

đô, cuộc sống xa hoa trong phủ chúa Trịnh và quyền uy, thế lực của nhà chúa - những điều 

Lê Hữu Trác mắt thấy tai nghe trong chuyến đi từ Hương Sơn ra Thăng Long chữa bệnh 

cho thế tử Trịnh Cán và chúa Trịnh Sâm. Tập ký ấy là một tác phẩm văn học vô cùng quý 

giá. Mặc dầu tuổi già, công việc lại nhiều: chữa bệnh, dạy học, nhưng ông vẫn tiếp tục chỉnh 

lý, bổ sung, viết thêm (tập Vân khí bí điển, năm 1786) để hoàn chỉnh bộ "Hải Thượng y 

tông Tâm lĩnh". Hải Thượng Lãn ông Lê Hữu Trác không chỉ là danh y có cống hiến to lớn 

cho nền y học dân tộc, ông còn là một nhà văn, nhà thơ, nhà tư tưởng lớn của thời đại. 

Lê Hữu Trác là một đại danh y có đóng góp lớn cho nền y học dân tộc Việt Nam, 

trong đó có thuốc Nam, kế thừa xuất sắc sự nghiệp "Nam dược trị Nam nhân" của Tuệ Tĩnh 

thiền sư. Ông để lại nhiều tác phẩm lớn như Hải Thượng y tông tâm lĩnh gồm 28 tập, 66 
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quyển chắt lọc tinh hoa y học cổ truyền, đây là công trình y học xuất sắc nhất thời trung đại 

Việt Nam và các cuốn Lĩnh Nam bản thảo, Thượng kinh ký sự không chỉ có giá trị về y học 

mà còn có giá trị văn học, lịch sử, triết học. Ngày nay quần thể khu di tích Hải Thượng Lãn 

Ông Lê Hữu Trác ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, trải dài gần 8 km, bao gồm: nhà thờ 

Lê Hữu Trác (xã Quang Diệm); chùa Tượng Sơn (xã Sơn Giang); mộ, tượng đài và khu du 

lịch sinh thái Hải Thượng (xã Sơn Trung). Năm 1990, Quần thể di tích lịch sử văn hoá Hải 

Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác được Bộ Văn hoá, Thông tin xếp hạng là di tích lịch sử văn 

hoá Quốc gia. Ngày 31 tháng 10 năm 2003 Bộ trưởng Bộ Y Tế có quyết định phê chuẩn 

Dự án tu bổ, tôn tạo quần thể di tích gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp Lê Hữu Trác. Danh 

y Lê Hữu Trác được đặt cho nhiều đường phố trên khắp Việt Nam tại: Hà Nội có phố Lãn 

Ông (từ phố Hàng Đường đến phố Thuốc Bắc); thành phố Uông Bí (từ phố Tuệ Tĩnh đến 

phố Hữu Nghị), Thành phố Hồ Chí Minh (từ đường Võ Văn Kiệt đến Học Lạc),... Tháng 6 

năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức cho phép Học viện Quân y Việt Nam có 

thêm tên mới là Trường Đại học Y - Dược Lê Hữu Trác để sử dụng trong giao dịch dân sự 

và hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu và điều trị. Viện bỏng quốc gia mang tên Lê Hữu 

Trác cũng thuộc Học viện Quân y. Ở Bến Tre các hiệu thuốc y học cổ truyền đều có bàn 

thờ ông tổ nghề thuốc Nam gồm Tuệ Tĩnh - Lê Hữu Trác và Nguyễn Đình Chiểu. 

2. Dấu ấn của danh y Lê Hữu Trác ở Bến Tre 

Từ thế kỷ XVIII, Hải Thượng Lãn Ông - Ông tổ của ngành Y nước ta là một trong số ít 

người đã đề xuất và thực hiện một nội dung phong phú cho phép dưỡng sinh – còn gọi là bí 

quyết sống lâu của ông, đây chính là một dấu ấn mà người dân Bến Tre ai cũng nhận ra khi tập 

dưỡng sinh hàng ngày. Nội dung phong phú đó đặt trên căn bản một yêu cầu tổng hợp về nếp 

sống vệ sinh – điều độ - văn hóa lành mạnh bao gồm bốn điểm đáng lưu ý như sau:  

2.1. Phải đặt vấn đề nuôi dưỡng tinh thần lên hàng đầu trong việc giữ gìn sức khỏe; 

Hải Thượng Lãn Ông nêu rõ: “Các bậc hiểu sâu đạo lý tu dưỡng thời thượng cổ dạy mọi 

người: về hư tà tặc phong của ngọai giới phải xa lánh kịp thời, đồng thời về mặt tư tưởng 

cũng phải ổn định, yên tĩnh, không có những tham vọng bậy bạ, như thế thì chân khí trong 

người được hòa thuận, tinh thần có thu mà không tạo hàn, bệnh tật không có ngõ nào xâm 

nhập cơ thể được”.  

Hải Thượng Lãn Ông còn cho rằng: “ Nhờ vậy mà ý chí của họ rất an nhàn, ít có dục 
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vọng, trong lòng của họ luôn yên bình, chẳng có gì sợ sệt, tuy lao động mà không thật mệt 

mỏi. Tâm không tham nên cái gì cũng dễ thuận, lòng tự thấy đầy đủ cho nên dễ được mãn 

nguyện, không đòi hỏi nhiều nên dễ đạt được mục đích”. 

Ông phân tích: “Cho nên cái thị hiếu không chính đáng thì họ không buồn nghe, 

không muốn thấy, những thuyết tà dâm lọan không mê hoặc được lòng họ”; và Hải Thượng 

Lãn Ông khẳng địng rằng: tinh thần và thể chất luôn được khang kiện thì sẽ tận hưởng hết 

tuổi thọ, ngòai 100 tuổi mới có thể chết! 

Cốt lõi của vấn đề nuôi dưỡng tinh thần theo Hải Thượng Lãn Ông chính là  phương 

pháp “tâm yên” – cách thức bảo vệ vỏ não mà y học hiện đại đang thực hiện được quán triệt 

trong “Hải Thượng y tông tâm lĩnh”  về cả hai phương diện phòng bệnh cũng như chữa 

bệnh (vấn đề này còn được khẳng định một lần nữa sau đó rất lâu bởi học thuyết của Páp-

lốp – Nga, một học thuyết tiêu biểu của y học hiện đại khuyên mọi người: - muốn mạnh 

khỏe, sống lâu, muốn tránh xa bệnh tật thì chỉ có con đường duy nhất là làm cho vỏ não 

luôn luôn phấn khởi, vui vẻ, yên tĩnh, trong sạch, không chịu tác động xấu của ngọai cảnh!  

2.2. Ăn uống có tiết chế, làm việc nghỉ ngơi có giờ giấc, không phí sức. Hải Thượng 

Lãn Ông  phê phán gay gắt thói “uống rượu như uống nước, làm việc bậy bạ coi như coi 

như chuyện bình thường, có thân mà không biết giữ gìn, chỉ lo làm sao cho thỏa mãn dục 

vọng là trái với phép dưỡng sinh, tách rời khỏi phép dưỡng sinh thì không thể tận hưởng 

hết tuổi thọ”. 

2.3. Ngủ là biện pháp lấy lại sức khỏe sau một ngày làm việc, Hải Thượng Lãn 

Ông nghiên cứu rất tỉ mỉ việc ngủ của con người; ông kết hợp một cách khoa học giữa thời 

tiết 4 mùa xuân, hạ, thu, đông với giờ giấc đi ngủ và thức dậy của cơ thể con người. Ví dụ 

như, mùa xuân và hạ: vạn vật phát triển tốt tươi, sinh khí thịnh vượng thì nên ngủ muộn 

một tí và dậy sớm đi bách bộ trước sân nhà…Mùa thu: khí trời đã mát, gió ào ào, khí đất 

héo hắt vạn vật biến sắc nên cần ngủ sớm và dậy sớm. Mùa đông là mùa vạn vật đều tiềm 

phục, bế tàng, cỏ cây rụng lá, dưỡng khí ẩn nấp… tốt nhất là phải ngủ sớm và dậy muộn. 

2.4. Vệ sinh, phòng bệnh cá nhân và công cộng, một lĩnh vực được Hải Thượng 

Lãn Ông coi trọng. Ông luôn có lời khuyên mọi người phải giữ gìn sạch sẽ trong việc ăn 

mặc, ở từ cá nhân đến tập thể, cộng đồng, ông đặc biệt quan tâm đến việc làm chuồng trại 

chăn nuôi gia súc, gia cầm xa nhà và lưu ý mọi người giữ gìn vệ sinh nơi công cộng! 

Thay lời kết 

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là một danh y lớn của dân tộc Việt Nam thế kỷ 
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XVIII. Tư tưởng y học của ông không chỉ có ảnh hưởng lớn với thời đại đương thời, mà 

còn có nhiều ý nghĩa sâu sắc đối với chúng ta hôm nay. Điều đó thể hiện sinh động trong 

phong trào dưỡng sinh ở Bến Tre với 4 bài học căn bản đã nêu trên đây. Tác phẩm Hải 

Thượng y tông tâm lĩnh của ông đã gắn liền các giá trị văn hóa với tư tưởng triết học và y 

học cổ truyền Việt Nam. Nội dung tư tưởng trong các tác phẩm của ông là tiếp thu, khái 

quát các thành tựu tri thức thời kỳ đó phát triển thành nguyên lý triết học để chỉ đạo y học 

giáo dục y đức, đưa y học truyền thống Việt Nam ngang tầm với các nước và bồi dưỡng 

tinh thần, thể chất cho con người Việt Nam. Bàn về Hải Thượng Lãn Ông đã có nhiều nhà 

khoa học trong và ngoài nước đánh giá, nghiên cứu ở nhiều góc độ, nhưng nghiên cứu, 

nhận diện giá trị di sản văn hóa của Lê Hữu Trác từ những dấu ấn cụ thể trong cuộc sống 

đương đại chưa được nghiên cứu đúc kết để muôn đời sau bảo tồn và phát huy. Tìm hiểu, 

đưa ra những gợi mở về dấu ấn của Lê Hữu Trác ở Bến Tre là một trong những nỗ lực của 

chúng tôi xin được thắp  nắm tâm hương tri ân Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác từ xứ 

dừa xa xôi thẻ hiện sự đồng thuận cao và hoàn toàn ủng hộ tỉnh Hà Tĩnh xây dựng hồ sơ 

khoa học trình  UNESCO ra Nghị quyết vinh danh và cùng tham gia kỷ niệm 300 năm năm 

sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác vào năm 2024. 
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4- Nhiều tác giả, (2022), Nguyễn Đình Chiểu danh nhân văn hóa thế giới, NXB Chính 

trị quốc gia sự thật, Hà Nội. 

5- Lê Hữu Trác, (2016) Bộ sách Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh, Nhà xuất bản y học. 
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NGUỒN GỐC VÀ GIÁ TRỊ BỘ MỘC BẢN VÁN KHẮC SÁCH THUỐC CỦA 

DANH Y HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG LÊ HỮU TRÁC  

TẠI BẢO TÀNG TỈNH BẮC NINH 

                                                                

ThS. Đỗ Thị Thủy  

(Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh) 

Nguyễn Thị Trọng 

(Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh)                                                   

 

1. Nguồn gốc bộ mộc bản ván khắc sách thuốc của danh y Hải Thượng Lãn Ông 

Lê Hữu Trác tại Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh 

Trong đợt khảo sát di tích năm 1970 của cán bộ Bảo tàng Hà Bắc đã phát hiện tại 

chùa Đồng Nhân, nay thuộc phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, bộ mộc 

bản ván khắc sách thuốc của danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Nhận biết đây là 

bộ ván khắc để in sách thuốc của một Đại danh y nổi tiếng nước ta, một di sản văn hóa vô 

cùng quý giá của dân tộc, cán bộ bảo tàng đã kỳ công sưu tầm mang về Bảo tàng Hà Bắc 

để lưu giữ. Năm 1997, tỉnh Bắc Ninh được tái lập và Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh được thành 

lập, ngay sau đó Bảo tàng Hà Bắc đã bàn giao lại bộ ván khắc thuốc của danh y Hải Thượng 

Lãn Ông Lê Hữu Trác cho Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh. Từ đó đến nay, bộ mộc bản ván khắc 

thuốc này được Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh bảo quản, chỉnh lý và đã tham mưu với Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh lập Hồ sơ khoa học trình Thủ tướng Chính phủ đề 

nghị công nhận là Bảo vật Quốc gia. Bộ mộc bản ván khắc sách thuốc của danh y Hải 

Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác tại bảo tàng tỉnh Bắc Ninh đã được Phó Thủ tướng Chính 

phủ Vũ Đức Đam ký tại Quyết định số 2198/QĐ-TTg, ngày 25/12/2021 công nhận là Bảo 

vật Quốc gia. 

          Về nguồn gốc của bộ ván khắc sách thuốc của danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu 

Trác tại chùa Đồng Nhân, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh như sau: Chùa Đồng 

Nhân có tên chữ “Đồng Nhân Tự”, tọa lạc trên sườn núi thấp, xưa thuộc núi Vũ, xã Đại Vũ, 

nay thuộc Khu phố 1, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, được vua Tự 

Đức ban sắc chỉ cho xây dựng để thờ Phật siêu độ cho các vong linh tướng lĩnh và nghĩa 

binh của triều Nguyễn đã anh dũng hy sinh trong các trận đánh chống thực dân Pháp đánh 

chiếm mở rộng ra Bắc Kỳ. Khi ấy, Hòa Thượng Thích Thanh Cao, quê ở làng Mạc Xá, 
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huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, trụ trì ở chùa Linh Sơn trên núi Cao, xã Đại Vũ (sau đổi 

là Đại Tráng), đã đứng ra lĩnh ý chỉ của vua Tự Đức cho hưng công xây dựng chùa Đồng 

Nhân. Hòa thượng Thích Thanh Cao: Ông theo đạo Phật, đi tu từ nhỏ và nổi tiếng là bậc 

cao tăng; ông không những am hiểu Phật Pháp, mà còn tinh thông địa lý, phong thủy, y 

dược... Ông là bậc cao tăng đầu tiên của nước ta được triều đình nhà Nguyễn cử sang nước 

Cộng hòa Pháp để truyền đạo Phật vào năm Thiệu Trị thứ 7 (1847). Ông đã được Hoàng đế 

nước Pháp tặng Huân  chương “Bắc Đẩu bội tinh” và sắc phong là “Cao tăng Hòa Thượng”, 

“Lưỡng quốc Hòa Thượng”. Hiện nay, tại nhà Tổ của chùa Đồng Nhân vẫn còn nguyên di 

ảnh của Hòa Thượng Thích Thanh Cao và bức hoành phi “Lưỡng quốc Hòa Thượng”, hai 

bên cột là những câu đối ca ngợi công đức của Ngài. Thời gian trụ trì tại chùa Đồng Nhân, 

Hòa Thượng Thích Thanh Cao đã cho thành lập Hội “Thanh Cao tập phúc” với mục đích 

làm thiện, chữa bệnh cho dân nghèo và đặc biệt đã tổ chức cho san khắc bộ ván khắc lại 

sách thuốc “Hải Thượng y tông tâm lĩnh” của danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. 

Để làm được công việc lớn lao và có ý nghĩa này, Hòa Thượng Thích Thanh Cao đã liên 

hệ với các bậc quan chức, anh hùng hào kiệt địa phương, trong đó có nhà khoa bảng yêu 

nước là Nguyễn Cao (người Cách Bi, Quế Võ, Bắc Ninh) đang tập hợp nghĩa quân đánh 

Pháp, các nhà hảo tâm, các túc nho, các lương y trong và ngoài tỉnh để sưu tầm, chỉnh lý, 

biên soạn và san khắc các bản sách thuốc của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Bộ Mộc 

bản được san khắc từ năm Tự Đức 30 (1877) đến năm Hàm Nghi thứ nhất (1884), sau gần 

10 năm với nhiều công việc trong khó khăn, gian nan, vất vả mới hoàn thành.  

          Về Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, có thể tóm tắt như sau: Lê Hữu Trác sinh 

ngày 12 tháng 11 năm Canh Tý (1724) tại làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng 

Hồng, tỉnh Hải Dương, nay là xã Liêu Xá, huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên. Quê ngoại của 

ông làng Bầu Thượng, xã Tình Diệm, nay là xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh. Ông sinh trong  một gia đình có truyền thống Nho học khoa bảng, quan chức. Ông 

nội là Lê Hữu Danh đỗ Đệ nhị giáp tiến sĩ (Hoàng giáp), cha là Lê Hữu Mưu đỗ Đệ tam 

giáp đồng tiến sĩ, làm quan đến chức Thượng thư triều vua Lê Dụ Tông. Ông là người con 

thứ 7, khi còn nhỏ theo cha lên Thăng Long ăn học và nổi tiếng thông minh hiếu học. Năm 

15 tuổi cha mất, ông về quê chịu tang cha và tự học, sau đó thi đỗ Tam trường. Về sau, ông 

gặp một Ẩn sĩ người họ Vũ ở Hoài An (Đặng Xá) đã chỉ bảo ông chí hướng về làm người 
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quân tử. Từ đó, ông mê binh pháp, nghiên cứu binh thư, học võ lược và theo nghiệp binh. 

Năm 1740, ông vào quân đội của chúa Trịnh, cầm quân đi đánh giặc thường thắng trận, 

tướng của chúa muốn cân nhắc, nhưng ông không ham danh lợi. Khi nghe tin người anh 

thứ 5 đang nuôi mẹ già ở Hương Sơn bị mất, ông đã xin ra khỏi quân ngũ về nuôi mẹ già. 

Về Hương Sơn, ông bị ốm nặng, chạy chữa vài năm vẫn không khỏi. Sau đó ông tìm đến 

núi Thành ở Nghệ An gặp một thầy thuốc nổi tiếng tên là Trần Độc người làng Chung Cần, 

huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, chữa cho ông hơn 1 năm mới khỏi bệnh. Thời gian ở 

nhà thầy thuốc để chữa bệnh, Lê Hữu Trác vốn là người thông minh, ham học, đã mượn 

sách “Cẩm nang” của thầy thuốc để nghiên cứu, học hỏi, chỗ nào chưa hiểu rõ lại hỏi thầy 

thuốc. Thầy thuốc họ Trần lấy làm lạ vì sự thông tuệ của ông nên đã giảng dạy nhiệt tình 

cho ông. Khi khỏi bệnh, ông về Hương Sơn làm nhà ở dưới rừng, quyết chí theo nghề thầy 

thuốc nhằm mục đích chữa bệnh cứu mình và cứu người. Ông đi nhiều nơi, sưu tầm sách 

thuốc của các danh y để nghiên cứu học hỏi, quan hệ giao tiếp với nhiều thầy thuốc giỏi. 

Vài năm sau, ông tự hành nghề thuốc và bắt đầu bằng việc chữa bệnh cứu cho những người 

nghèo khổ. Ông hành nghề thuốc khám chữa bệnh một cách thận trọng và nhân đức, đã cứu 

được nhiều người khỏi bệnh nặng, tiếng tăm nổi khắp vùng Hoan Châu (Nghệ An, Hà Tĩnh). 

Năm Cảnh Hưng thứ 43 (1782), ông được chúa Trịnh Sâm triệu vào cung để chữa bệnh cho 

Thế tử Trịnh Cán, khi trở về ông viết sách “Thượng kinh ký sự” kể lại toàn bộ sự việc vào 

kinh đô chữa bệnh cho vua, chúa, quý tộc triều đình và cả người dân. 

Danh y Lê Hữu Trác là người đức trọng, tài cao, tâm sáng, đã tìm đến với nghề y 

với mục đích cao cả là chữa bệnh cứu người, đặc biệt là những người nghèo khổ. Ngay từ 

năm 40 tuổi ông đã bắt đầu viết sách về nghề y và dạy làm thuốc chữa bệnh cho các môn 

đệ. Ông viết sách với quan điểm: Chữa bệnh chỉ cứu được một số người, còn viết sách 

truyền dạy nghề làm thầy thuốc thì cứu được nhiều người. Quan điểm này của ông đã được 

thể hiện trong bộ sách thuốc “Hải Thượng y tông tâm lĩnh” như sau: “Tôi nghĩ việc trước 

thủ lập ngôn không phải là dễ. Ngạn ngữ có câu cho thuốc không bằng cho phương vì thuốc 

chỉ cứu được một người, còn phương thì giúp đỡ người ta vô tận” (trích trong Y huấn); hay 

“Đạo làm thầy thuốc là một nhân thuật có nhiệm vụ gìn giữ tính mạng con người, phải lo 

cái lo của người, phải vui với cái vui của người, chỉ lấy việc giúp người làm phận sự của 

mình, mà không cầu lợi kể công” (trích trong Y huấn); hay “Thầy thuốc là người bảo vệ 



351  

sinh mạng của con người, tử sinh, họa phúc đều ở trong tay mình quyết định” (trích trong 

Âm án). Ông viết sách thuốc lấy biệt hiệu là “Hải Thượng Lãn Ông” với ý nghĩa là ghép 

nghĩa của các từ: Hải là chữ đầu quê nội xứ Hải Dương và chữ Thượng là chữ sau của quê 

ngoại xứ Bầu Thượng, còn Lãn Ông là ông già lười không màng địa vị danh lợi. Bộ sách 

thuốc “Y tông tâm lĩnh” đã được danh y Lê Hữu Trác biên soạn công phu trong khoảng 30 

năm (1740 - 1770) với bề dày kinh nghiệm của một người thầy thuốc giỏi chữa bệnh cứu 

nhiều người. Ông là người có tài, có đức, có tâm, có tầm.  

       Bộ sách thuốc “Hải Thượng y tông tâm lĩnh” gồm 28 tập, 66 quyển, bao gồm: Lý, 

pháp, phương, dược và biện chứng luận trị về nội khoa, ngoại khoa, phụ khoa, sản khoa, 

nhi khoa, đậu sởi, nhãn khoa, thương khoa, cấp cứu và cả đạo đức y học, vệ sinh phòng 

bệnh... Trong quá trình viết sách, Hải Thượng Lãn Ông đã kế thừa những kiến thức uyên 

bác của các danh y trong nước và nước ngoài, những tinh hoa kinh nghiệm chữa bệnh trong 

dân gian, rồi vận dụng sáng tạo trong việc sáng chế các bài thuốc và khám chữa bệnh cứu 

người. Năm 1791, danh y Lê Hữu Trác mất, thọ 71 tuổi, tại quê mẹ Hương Sơn (Hà Tĩnh).  

        Sau khi Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác mất, bộ sách thuốc quý của ông vẫn chưa 

được san khắc in ấn, thậm chí còn bị phiêu bạt, mãi đến thời vua Tự Đức được Hòa Thượng 

Thích Thanh Cao trụ trì ở chùa Đồng Nhân (tỉnh Bắc Ninh) cho san khắc. Trong bài “Tiểu 

dẫn” viết cho bộ mộc bản sách thuốc của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, đã được Hòa 

Thượng Thích Cao viết như sau: “Tôi nhà sư người đứng ra khắc bản, vốn quê ở Thanh 

Lâm, Hải Dương. Hồi còn trẻ vốn ngông nghênh lãng mạn, ngẫu nhiên bước tới dòng Thiền. 

Chân gửi đất chùa, lòng vui cửa Phật, thường nhủ rằng lấp lòng dục để tự bồi đắp cho 

nguyên khí, giữ lòng chay để nuôi tính linh. Sớm hôm tụng niệm để kéo dài tuổi đời. Song 

lẽ, cốt tiên chưa, cốt bệnh đã sinh, sườn bụng quặn đau, khi tăng khi bớt. Nghĩ lại dòng nhà 

Phật cũng có tên kinh Dược Sư. Trong kinh có câu “Không thầy, không thuốc mới sinh ra 

bệnh”. Từ đó tôi mời thầy xin thuốc, mà chứng bệnh vẫn còn, mới thấm thía rằng vì không 

biết y thường bị sai lầm. Vì vậy, tôi nghiên cứu các sách thuốc, mong tự chữa bệnh cho 

mình. Bỗng có ông họ Vũ ở Đường My đem tới cho tôi xem bộ Hải Thượng gồm 51 quyển 

và khuyên tôi nên đưa ra san khắc in thành sách. Rất đáng tiếc rằng cuộc đời đổi thay dâu 

bể, sách đã tản mát mất nhiều. Nếu không đem khắc bản, sẽ tản mát hết, vậy cái mình đã 

được thấy đó, còn gì bổ ích hơn nữa? Lúc ấy, tôi những muốn đưa ra công bố trong nước, 
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song còn lo là sức không đủ mà cứ làm gượng. Lại thêm lúc việc chùa bề bộn, kinh Phật 

còn đang in dở dang. Dây dưa đến 10 năm, đến thời vua Tự Đức năm thứ 30 (1877) nhiều 

bậc thân hào tới khuyên đưa ra khắc, tiền công khắc tiếp tục quyên góp dần. Từ đó, tôi tới 

các danh gia sưu tầm các bản sách còn lại, được thêm 4 quyển nữa. Số mục thứ tự dần dần 

đầy đủ. Năm Tự Đức thứ 31 (1878) bỗng gặp cụ Tán Cách Bi họ Nguyễn (tức nhà yêu nước 

Nguyễn Cao), khi công việc vừa rảnh, qua chơi tìm thăm bạn cũ. Nhân đó tôi nói về việc 

khắc bản sách thuốc, ông rất thích thú và soạn giúp cho tôi bài văn quyên tiền. Kế đó hội 

họp các vị thân hào giúp việc đi quyên góp để khắc bản, năm Tự Đức 32, bần tăng tôi lại 

họp mặt rộng rãi các bậc Nho Y cùng bàn bạc khảo đính lại, rồi đưa vào khắc chữ, mong 

được phát hành ra công chúng. Tới nay, năm đầu niên hiệu Hàm Nghi vừa xong công việc 

chút lòng tạm yên. Thế mới biết rằng, người ta có ý nguyện tốt thì trời sẽ chiều theo. Cuối 

cùng bao nhiêu chi phí đều là nhờ vào các bậc quân tử hảo tâm lúc đó. Còn nhà chùa tôi 

thì thanh bạch, thực chẳng có gì...”. 

 Như vậy, công việc san khắc bộ mộc bản “Hải thượng y tông tâm lĩnh” của danh y 

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác do Hòa Thượng Thích Thanh Cao trụ trì tại chùa Đồng 

Nhân (tỉnh Bắc Ninh) đã được thực hiện trong gần 10 năm (1877-1884) mới hoàn thành 

gồm nhiều việc như: Sưu tầm, chỉnh lý, hiệu đính nội dung, quyên góp tiền để san khắc..., 

tổ chức san khắc với tổng số 55 quyển. Vậy có thể khẳng định nhà sư Thích Thanh Cao đã 

có công rất lớn đối với việc “cứu sống” bộ sách thuốc “Hải thượng y tông tâm lĩnh” vô 

cùng quý giá của danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác; đồng thời cũng là người làm 

sống mãi tên tuổi của một bậc Đại danh y nước Việt Nam. 

       2. Giá trị của bộ mộc bản ván khắc thuốc của danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê 

Hữu Trác đang được bảo lưu tại Bảo tàng Bắc Ninh 

Bộ mộc bản sách thuốc “Hải thượng y tông tâm lĩnh” của Đại danh y Hải Thượng 

Lãn Ông Lê Hữu Trác gồm 1.183 đơn vị mộc bản (ván khắc) hiện đang được lưu giữ, bảo 

quản tại Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh. Số mộc bản này chiếm một phần lớn so với số lượng bộ 

ván sách đầy đủ ban đầu và đến nay số lượng ván trên còn tương đối nguyên vẹn và được 

bảo quản tốt. Toàn bộ số ván khắc thuộc bộ “Hải thượng y tông tâm lĩnh” tại Bảo tàng tỉnh 

Bắc Ninh đã được phân loại, sắp xếp và đánh số ký hiệu của Bảo tàng. Số ván mà Bảo tàng 

tỉnh Bắc Ninh hiện lưu giữ là 1.183 ván, được sắp xếp theo thứ tự từ quyển 1 đến quyển 61 
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cùng với quyển Thủ và quyển Vĩ dựa theo bộ Hải thượng y tông tâm lĩnh hiện lưu tại Thư 

viện Quốc gia Việt Nam - ký hiệu R.1113-R.5007. Trong số đó có các quyển: Từ quyển từ 

19 đến quyển 24 và quyển 44 là không có ván tại Bảo tàng Bắc Ninh. Trong số 1.183 ván 

nói trên thì có 1.024 ván được khắc 2 mặt và 159 ván là khắc 1 mặt. Như vậy tổng số mặt 

ván của các ván thuộc bộ HTYTTL là 2.207 mặt (trang). 

- Về số lượng: 

Theo thống kê số lượng bản scan sách giấy lưu tại Thư viện Quốc gia Việt Nam - ký 

hiệu R.1113-R.5007, bộ này thiếu các quyển: 15; 16; 19; 20; 21; 22; 23; 24. Tổng cộng có 

3.092 trang, tương ứng với 3.092 mặt ván. Còn tại Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh số mặt ván hiện 

còn từ bộ mộc bản sách thuốc “Hải thượng y tông tâm lĩnh” là 2.207 mặt ván so với 3.092 

mặt ván (quy đổi từ số trang sách in lưu trữ tại Thư viện Quốc gia Việt Nam), chiếm 71,3%. 

- Về chất liệu:  

Các ván khắc thuộc bộ mộc bản sách Hải Thượng y tông tâm lĩnh sử dụng gỗ thị để 

khắc nội dung chữ Hán hoặc đồ hình theo nội dung tác phẩm Hải Thượng y tông tâm lĩnh 

của danh y Lê Hữu Trác. Lý do sử dụng gỗ thị là vì đặc tính của loại gỗ này bền dai, thớ 

mịn, khó cong vênh nên rất thích hợp cho việc khắc gỗ. Nguồn nguyên liệu này được thiền 

sư Thích Thanh Cao kêu gọi hưng công quyên góp từ trước khi khắc ván. Bộ ván đã trải 

qua nhiều lần in dập nên các ván đều được phủ lên lớp mực đen bóng, lớp mực này vô tình 

trở thành chất bảo vệ ván, chống mối mọt rất hiệu quả. 

- Về hình thức:  

Mỗi ván khắc được thiết kế theo hình chữ nhật, kích thước của các ván trung bình là: 

30cm x 21cm x 1,8cm; 35cm x 21cm x 1,6cm; 34cm x 20 cm x 2,0cm; 32,5cm x 20,5cm x 

2,1cm. Đa phần các mộc bản được khắc trên 2 mặt, một số khắc 1 mặt. Mỗi mặt tương ứng 

với hai trang sách. Nhiều trang được khắc đan xen thêm những hình minh họa với bố cục 

chặt chẽ, hài hoà, đường nét tinh tế. Vì vậy, mỗi mộc bản còn được coi như một tác phẩm 

nghệ thuật điêu khắc gỗ hoàn chỉnh. Mỗi bản in trong kho mộc bản còn xứng đáng là tác 

phẩm đồ hoạ đẹp. Chữ khắc trên mộc bản là chữ Hán cổ và chữ Nôm. Chữ được khắc ngược 

trên mặt ván, phần lớn là kiểu chữ chân phương dễ đọc, đường nét mềm mại và đẹp được 

khắc sâu (khoảng 1mm đến 1,5mm) nên bản in ra giấy Dó rất sắc nét. 
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Các mộc bản được khắc chữ và đồ án trang trí theo đúng quy chuẩn của nghề khắc 

in mộc bản truyền thống của Việt Nam và các nước đồng văn tự (Việt Nam, Trung Quốc, 

Hàn Quốc, Nhật Bản). Mỗi trang sách in ra sẽ có biên lan (khung viền lề sách), bản tâm (vị 

trí khắc tiêu đề sách), ngư vĩ (gáy sách). Ở một số mộc bản tương ứng với trang đầu hay 

trang cuối của mỗi cuốn sách, thường có lạc khoản cho biết thời gian san khắc, người san 

khắc, địa điểm tàng trữ. Còn lại đa phần mộc bản không ghi niên đại cụ thể nên không xác 

định được niên đại khắc ván. 

- Về kỹ thuật tạo tác: 

Mộc bản sách Hải Thượng y tông tâm lĩnh được chế tác theo đúng quy trình truyền 

thống của nghề khắc in mộc bản Việt Nam. Quy trình tạo tác bộ mộc bản này hết sức cẩn 

thận và mất nhiều thời gian với nhiều khâu như: Khâu đầu tiên là sưu tầm văn bản; Khâu 

thứ hai là hiệu chỉnh văn bản; Khâu thứ ba là hiệu đính lại văn bản; Khâu thứ tư là viết chữ; 

Khâu cuối cùng mới là khắc ván. 5 khâu trên có mối liên hệ mật thiết với nhau không thể 

tách rời. Người xưa không chỉ đơn thuần chú trọng việc nội dung bộ ván mà còn chú trọng 

đến nghệ thuật của bộ ván, bởi vậy sau khi đã biên tập tốt nội dung thì phải chọn người viết 

chữ đẹp thực hiện việc viết nội dung để giao cho người thợ khắc thực hiện. Những người 

thợ thực hiện việc khắc ván phải là những người thợ giỏi cả nghề mộc, giỏi cả chữ Hán và 

đặc biệt phải có sự tập trung làm việc rất cao để tránh sự nhầm lẫn chữ khi san khắc, chỉ 

cần một chữ sai sẽ dẫn đến phải hủy bỏ cả tấm ván. 

           Bộ mộc bản sách thuốc “Hải thượng y tông tâm lĩnh” của danh y Hải Thượng Lãn 

Ông Lê Hữu Trác đang được bảo lưu tại Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh có giá trị to lớn về nhiều 

mặt, tiêu biểu như sau: 

         - Giá trị về lịch sử văn hóa: 

Trước tiên, cần khẳng định bộ Mộc bản sách Hải Thượng y tông tâm lĩnh là một di 

sản văn hóa vô giá của dân tộc. Bản thân đã hàm chứa nhiều giá trị về lịch sử và văn hóa 

của dân tộc ta như: Lịch sử diễn biến và quá trình hình thành hệ giá trị của nền y học cổ 

truyền; lịch sử nghề khắc in cổ truyền Việt Nam; văn hóa in ấn, lưu trữ và tàng bản cổ thư. 

Trong đó thì nghề khắc in mộc bản cổ truyền Việt Nam đến nay gần như đã mai một, thất 

truyền. Bên cạnh đó, nội dung của tác phẩm “Thượng Kinh ký sự” trong bộ mộc bản này 

còn cung cấp cho ta cái nhìn toàn cảnh về cuộc sống kinh đô thế kỷ XVIII. Thượng kinh 
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ký sự (ghi chép về chuyến lên Kinh đô) được xếp vào cuối bộ (quyển 65). Hải Thượng y 

tông tâm lĩnh (Những lĩnh hội tâm huyết về ngành y của Hải Thượng), như một phụ lục và 

được khắc in năm 1885. Đây là tập ký tiêu biểu nhất ở thế kỷ XVIII. Tập ký xoay quanh 

hành trình của Lê Hữu Trác từ quê nhà Hương Sơn (Hà Tĩnh) lên kinh thành Thăng Long 

để chữa bệnh cho cha con chúa Trịnh Sâm. Tác phẩm kể về những cuộc gặp gỡ giao lưu 

với nhiều người, miêu tả những điều mắt thấy tai nghe ở Kinh đô, cuộc sống xa hoa, quyền 

uy, thế lực của nhà chúa cùng thái độ coi thường danh lợi của ông. Tập ký kết thúc bằng 

việc Lê Hữu Trác được về lại quê nhà, trở về với cuộc sống tự do, trong tâm trạng hân hoan, 

tiếp tục cống hiến đời mình cho nền Y học. 

       - Giá trị đối với việc hình thành hệ giá trị Y học dân tộc: 

Đối với nền Y học cổ truyền của dân tộc, đặc biệt thời kỳ Trung đại, ta bắt gặp rất ít 

trường hợp các thầy thuốc, danh y có trước tác truyền bá rộng rãi ra bên ngoài xã hội. Điều 

này xuất phát từ phương thức truyền nghề và chữa bệnh thời xưa chủ yếu là phương thức 

gia truyền hoặc bí truyền (Người làm nghề thuốc chỉ truyền lại cho con cháu hoặc học trò 

thân tín) để tránh việc “Lộ nghề”, ảnh hưởng đến cuộc sống mưu sinh. Thêm vào đó là thời 

kỳ này nước ta cũng rất ít thầy thuốc giỏi về nền tảng mà chỉ chuyên chú vào việc chữa trị 

những căn bệnh cụ thể, mỗi người nắm một bí quyết, mỗi gia đình làm thuốc lại có một bài 

thuốc chuyên trị riêng. Do vậy, trong khoảng thời gian rất dài chúng ta không xuất hiện 

Danh y tầm cỡ cũng như vắng bóng các công trình Y thư có giá trị tổng quan. Điều này 

khiến cho nền Y học cổ truyền của dân tộc bị trì trệ, không phát triển, chưa hình thành được 

hệ giá trị Y học dân tộc. Thời Trần có danh y Tuệ Tĩnh (1330 - ?) được tôn làm Tổ nghề Y 

học cổ truyền với phương châm “Nam dược trị Nam nhân” (Dùng thuốc Nam chữa trị cho 

người Nam). Ông để lại cho đời tác phẩm Nam dược thần hiệu và Hồng nghĩa giác tư y 

thư. Tuy nhiên, với quan điểm chuyên trị dùng thuốc Nam để trị bệnh nên có phần hạn chế 

trong phương pháp và hiệu quả điều trị so với Đông y, nhất là về các nguyên lý trị bệnh. 

Sang thế kỷ XVIII, xuất hiện danh y Lê Hữu Trác, khác với mọi thầy thuốc coi việc làm 

thuốc là một cuộc mưu sinh, ông lại muốn sự nghiệp làm thuốc của mình có phần đóng góp 

cho đời, xây dựng sự nghiệp với nền Y học nước nhà. Ông đã dày công nghiên cứu, tìm tòi 

và lĩnh yếu trong các sách thuốc Trung Hoa, khảo sát tình hình dược liệu trong nước, phong 

thổ và thể trạng của con người Việt mà viết ra bộ sách thuốc phù hợp với chính con người 
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Việt. Có thể nói, Lê Hữu Trác đã kế thừa tư tưởng của danh y Tuệ Tĩnh thời Trần, lấy mục 

đích là trị bệnh cho người Việt, nhưng đã kết hợp thành tựu, nguyên lý trị bệnh của Trung 

Hoa với nguồn dược liệu trong nước để trị bệnh cho người Việt. Có thể nói, tác phẩm “Hải 

Thượng y tông tâm lĩnh” là bộ tùng thư về Y học cổ truyền Việt Nam và chính danh y Lê 

Hữu Trác là người đặt nền móng xây dựng hệ giá trị Y học cổ truyền của dân tộc. 

- Giá trị về nội dung tư liệu đối với cuộc sống đương đại: 

Sách “Hải Thượng y tông tâm lĩnh” được in ra từ khối mộc bản hiện lưu trữ tại Bảo 

tàng tỉnh Bắc Ninh được khẳng định là pho tùng thư đỉnh cao về Y Dược học cổ truyền 

Việt Nam. Nội dung cơ bản của tư tưởng và triết lý mang màu sắc phương Đông về cách 

phòng, chữa bệnh cứu người. Với nội dung phong phú, các quyển/tập trong bộ sách bao 

quát tất cả lý luận kinh điển Đông y xưa về các khoa: Nội, ngoại, phụ nữ, sản, trẻ em, sởi, 

đậu mùa, nhãn khoa, thương khoa, cấp cứu và cả đạo đức y học, vệ sinh phòng bệnh phương 

thuốc, y án, bản thảo, dược vật... Sau khi hoàn thành bộ sách, danh y Lê Hữu Trác đã đem 

ứng dụng chữa bệnh cứu đời và được nhiều người biết đến. Năm 1791, Lê Hữu Trác qua 

đời, bộ sách vẫn chưa được phổ biến. Trải qua một thời gian, do không được bảo quản cẩn 

trọng nên đã bị thất lạc nhiều. Rất may, vì là sách quý đã được nhiều người truyền tay sao 

chép nên sách được phổ biến rộng khắp từ nông thôn đến kinh thành. Hiện nay, cộng đồng 

người Việt khắp năm châu đã đem tri thức Y học cổ truyền dân tộc được tiếp thu từ sách 

này để phòng chữa bệnh cho nhiều người, không chỉ ở trong nước mà nhiều nước trên thế 

giới. Vì vậy, sự ra đời của sách Hải Thượng y tông tâm lĩnh vào thế kỉ XVIII và phát hành, 

phổ biến rộng rãi ở thế kỷ XIX đến nay không chỉ là một sự kiện có ý nghĩa to lớn đối với 

riêng Việt Nam, mà còn là hiện tượng mang tầm ảnh hưởng khu vực và quốc tế. Vì vậy, 

một số Bệnh viện, Phòng khám Đông y của người Việt ở nước ngoài đều đặt tượng thờ Lê 

Hữu Trác như một vị Tổ nghề Y Dược học cổ truyền Việt Nam và được đông đảo du khách 

đến chiêm bái, học tập và tìm hiểu lịch sử ngành Y Dược học cổ truyền Việt Nam. 

          Như vậy, bộ Mộc bản sách “Hải Thượng y tông tâm lĩnh” của danh y Hải Thượng 

Lãn Ông Lê Hữu Trác đang được bảo lưu tại Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh là di sản văn hóa vô 

cùng quý giá của dân tộc ta, cũng như của nhân loại, nó có giá trị to lớn, nhiều mặt (Y học, 

dược học, lịch sử, văn hóa,  giáo dục...) mà hiện nay đang được nhiều ngành và cơ quan 

chức năng nghiên cứu, kế thừa và phát huy giá trị, đặc biệt trong lĩnh vực Dược học, Y học 
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chữa bệnh cứu người. Bộ Mộc bản này gắn liền với tên tuổi, công trạng của một Đại danh 

y nổi tiếng của dân tộc ta. Hiện nay tên của danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác được 

đặt cho nhiều con đường, tuyến phố, bệnh viện, trường học... Việc tôn vinh giá trị của bộ 

Mộc bản sách này cũng là việc tôn vinh nền Y dược cổ truyền Việt Nam và tôn vinh một 

Đại danh y từng nổi tiếng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Mặt khác, 

hiện nay vấn đề nghiên cứu về Mộc bản đã được quan tâm trên nhiều phương diện: Y dược, 

lịch sử văn hóa, tôn giáo, nghệ thuật... Qua nghiên cứu cho thấy Mộc bản của chúng ta có 

nhiều điểm tương đồng về kỹ thuật tạo tác, hình thức thể hiện so với các nước đồng văn tự. 

Do đó, khi nghiên cứu Mộc bản trên phạm vi khu vực hay thế giới thì không thể bỏ qua 

Mộc bản của Việt Nam. Đồng thời có thể khẳng định, các bộ Mộc bản hiện còn ở Việt Nam 

nói chung, bộ Mộc bản sách Hải Thượng y tông tâm lĩnh được lưu giữ tại Bảo tàng Bắc 

Ninh nói riêng không chỉ là di sản văn hóa của quốc gia Việt Nam, mà còn là di sản văn 

hóa chung của khu vực châu Á và thế giới./. 

  

Tài liệu tham khảo 

  [1]. Toàn bộ tài liệu chữ Hán có liên quan đến nguồn gốc bộ ván khắc sách thuốc 

của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (Văn bia, hoành phi, câu đối...) tại chùa Đồng Nhân 

(Đại Phúc - Bắc Ninh). 

[2]. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Giá trị mộc bản Hải Thượng y tông tâm lĩnh - Giải 

pháp bảo tồn và phát huy” do Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh tổ chức năm 2018. 

[3]. Hồ sơ khoa học về Bộ mộc bản sách thuốc “Hải Thượng y tông tâm lĩnh” của 

danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đề nghị được công nhận là Bảo vật Quốc gia 

(lưu trữ tại Sở VHTTDL Bắc Ninh). 
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TẤM GƯƠNG LỚN  

VỀ TÍNH SÁNG TẠO TRONG NGHỀ NGHIỆP 

Ths.BS Hoàng Khánh Toàn,  

(Nguyên trưởng khoa YHCT BV TW Quân đội 108) 

 

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là một nhà y học lỗi lạc. Ông không chỉ là một 

người thầy thuốc mẫu mực và sâu sắc về y đức mà còn là một tấm gương lớn của sự uyên 

bác và tính sáng tạo hiếm có cả về y thuật và y lý trong lịch sử y học dân tộc Việt Nam. 

Trong cuốn sách “Hải Thượng Lãn Ông et la mesdecine sino - vietnamienne”, giáo sư người 

Pháp P. Huard cùng cộng sự M. Durand đã viết : “Điều đáng chú ý trong sự tiến triển của 

tư tưởng ông là khiếu sắc nhọn trong quan sát, sự xác đáng và phong phú của những ý kiến 

phê phán, cũng như sự sáng tạo những phương pháp chữa bệnh mới dựa trên những sự kiện 

mới. Không để bị choáng bởi khoa học cổ truyền, ông đã nêu lên những điểm yếu của nó 

và xây dựng một nền y học thích hợp với các loại hình phong tục và dược liệu địa phương 

(trang 19). Và nền y học ấy đã “có một thành quả rộng lớn và lâu bền ở Việt Nam” (cùng 

trang). Các tác giả đã so sánh Hải Thượng Lãn Ông với Trương Trọng Cảnh, một thầy thuốc 

danh tiếng bậc nhất được mệnh danh là “Thánh Y” của Trung Quốc thời Đông Hán. 

1.Cơ sở của tính sáng tạo 

Đó chính là quan niệm của Lê Hữu Trác về khả năng và tính cụ thể của nhận thức, 

cốt lõi tạo nên ở Lãn Ông một phong cách suy nghĩ độc lập có tính phê phán và sáng tạo 

trong lĩnh vực y học. Về vấn đề này, Lãn Ông đã xuất phát từ nhận định của các nhà tư 

tưởng thời cổ của Trung Quốc : “Đọc sách biết nghĩa là khó, nhưng biết nghĩa không khó, 

biện biệt được lý mới khó, mà càng thấy rộng được ngoài lý lại càng khó hơn” (Y hải cầu 

nguyên). Theo Lãn Ông, “thấy rộng được ngoài lý” là đặc biệt quan trọng vì đó là một trình 

độ mới về sự hiểu biết của con người, cao hơn sự hiểu biết trong khuôn khổ những nguyên 

lý có sẵn. Lãn Ông cho rằng mình khổ công nghiên cứu “sách vở của khắp các nhà” và “đến 

sau lâm sàng gặp phải chứng lạ, phần nhiều có những sáng kiến ngoài khuôn khổ sách vở”, 

tức là sự “thấy rộng ngoài lý”. 

      Để làm sáng tỏ hơn nữa sự vươn lên của nhận thức, trong sách “Đạo lưu dư vận” 

Lãn Ông đã đã đưa ra khái niệm “lý” và “ý”. Khái niệm “ý” khẳng định dứt khoát những 

thành tựu mà nhận thức đạt được ngoài khuôn khổ sách vở và nguyên lý kinh điển. Mối 
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quan hệ giữa “lý” và “ý” chính là mối quan hệ giữa những nguyên tắc kinh điển cần được 

tuân thủ với sự hiểu biết mới tuy có xuất phát từ kinh điển nhưng chủ yếu là nảy sinh ra 

trên cơ sở của sự tiếp xúc rộng rãi trong hoạt động thực tế. Theo Lãn Ông giữa hai khái 

niệm không có sự ngăn cách vĩnh viễn bởi một bức trường thành nào cả. Những hiểu biết 

“ngoài khuôn khổ sách vở” đạt tới mức độ sâu sắc và chính xác nào đó thì có khả năng 

chuyển thành “lý”, tức là những nguyên tắc đó được khẳng định là có giá trị phổ biến. Lãn 

Ông đã viết : “Ngoài lý ra còn có ý. Thủ thường theo kinh không bị mê hoặc đó là lý, tiếp 

xúc với sự việc hiểu rộng vô cùng gọi là ý. Lý là thể ý là dụng. Ý đạt tới chỗ chí thần chí 

minh thì trở thành lý” (Đạo lưu dư vận). 

      Trong thực tiễn lâm sàng, Lãn Ông coi “lý” như là những phép tắc có giá trị cầm 

cân nẩy mực chỉ rõ phương hướng, còn “ý” là sự ứng biến linh diệu vô cùng của người thầy 

thuốc. Cho nên ông quan niệm “ý” liên hệ với “lý” như là “dụng” liên hệ với “thể”. Nhưng 

“ý” không phải chỉ đơn thuần là cái khôn khéo của sự vận dụng linh hoạt những quy tắc 

vốn có, mà bản thân nó còn chứa đựng những thành quả mới của nhận thức. Trong quá trình 

đi sâu nhận thức các hiện tượng bệnh lý “những lời nói không thể tìm thấy trong sách, 

không dập theo phương có sẵn” luôn luôn nảy sinh và “nhân đó suy rộng ra ngày càng tinh 

vi như chiếc vòng không cùng tận”. Qua đó Lãn Ông đã khẳng định nhận thức của con 

người là không có giới hạn. Và trong cuộc đấu tranh phòng chống bệnh tật, ông đã mở ra 

một địa bàn cho sự sáng tạo của tư duy và hành động của con người. Nhờ có sự sáng tạo 

đó mà những quy tắc, những nguyên lý vốn có của y học luôn luôn được bổ sung, được làm 

phong phú thêm bằng những tri thức mới được rút ra từ hoạt động thực tiễn phòng bệnh và 

chữa bệnh. 

     Khác với các nhà Tống Nho, các thầy thuốc Trung Hoa thời trung thế kỷ coi “lý” 

được xem như là quy tắc “nhất thành bất biến” mà con người không thể vượt qua được, 

mục đích của nhận thức chỉ là “cùng lý”, “tận lý” mà thôi và “ý” có nghĩa là sự ứng biến, 

sự vận dụng khéo léo nhằm đi tới chỗ chí lý chứ không phải là bản thân sự phát triển vượt 

ra ngoài “lý” của nhận thức, Hải Thượng Lãn Ông cũng thừa nhận sự ứng biến linh hoạt 

của trí tuệ trong khái niệm “ý” nhưng không dừng lại ở đó. Điều quan trọng là ông đã tiếp 

thu một quan niệm triết học không thịnh hành ở Trung Quốc là sự thấy rộng ngoài lý tuy 

rất khó nhưng là một khả năng, để rồi từ đó ông vạch ra rằng nhận thức có thể vượt ra ngoài 
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khuôn khổ những tri thức do “lý’ đem lại. Và như vậy là nhận thức của con người không 

phải là chết cứng mà có một sức sống mãnh liệt, luôn hướng về phía trước để đạt tới những 

tri thức mới nhằm bổ sung cho cái “lý” mà người ta lầm tưởng là chân lý tuyệt đối. 

      Lãn Ông tuy bác bỏ lối chữa bệnh không biết ứng biến tùy nghi mà chỉ dập theo 

những cổ phương có sẵn nhưng vẫn thừa nhận những phương thuốc có giá trị của cổ nhân. 

Theo ông, việc lập phương là cần thiết, “không thể bỏ sót được” và giá trị của những cổ 

phương tiêu biểu là ở chỗ “sắp xếp sơ lược để mở đườngă tiến sâu và lĩnh vực y học” (Tâm 

đắc thần phương). Bởi vậy, phương có thể coi là điểm tựa, là công cụ để cho sự nhận thức 

về bệnh tật của người thầy thuốc tiến sâu hơn nữa. Lãn Ông từng nói : “Hy vọng các đồng 

nghiệp nên lấy cổ phương làm khuôn mẫu rồi hợp với bệnh tình bệnh lý hiện tại mà biến 

thông sao cho ở trong rừng thuốc mệnh mông tìm ra được chân lý đúng đắn và bình dị để 

giúp đời cứu người có như vậy mới xứng đáng là bậc tuấn kiệt trong y giới” (Ngoại cảm 

thông trị) 

2. Những sáng tạo tiêu biểu 

2.1 Nghiên cứu và bổ sung hoàn chỉnh học thuyết thủy hỏa 

     Học thuyết thủy hỏa hay còn gọi là học thuyết tâm thận là một trong những lý thuyết 

của nền y học cổ xưa khá độc đáo và kỳ ảo đã được các danh y đời Kim Nguyên (Trung 

Quốc) như Lưu Hoàn Tố đề xướng và xây dựng nên nhưng phải đến thời danh y Việt Nam 

Hải Thượng Lãn Ông mới được nghiên cứu và bổ sung hoàn chỉnh dựa trên cơ sở của các 

học thuyết âm dương, ngũ hành, tạng tượng của y học phương Đông và học thuyết về vũ 

trụ cổ đại, về “Dịch lý” cùng với những mô hình “Tượng số” cụ thể và kỳ ảo của nó. Mặt 

khác, Lãn Ông còn xây dựng nên thuyết mệnh môn trong học thuyết tâm thận dựa theo dịch 

học cổ làm cho lý thuyết này trở nên chặt chẽ và uyên thâm và theo ông đây là học thuyết 

của người Viêt. Trong Nội kinh, y thư cổ nhất Trung Quốc, không thấy hai chữ Mệnh Môn, 

hai chữ đó chỉ xuất hiện trong bộ Nạn kinh của người Việt sau này. 

      Với thuyết âm dương, thủy thuộc nước thuộc âm, hỏa thuộc lửa thuộc dương; với 

thuyết ngũ hành, thủy hỏa lại là hai hành tương khắc với nhau; với thuyết tạng tượng, hai 

tạng tâm, thận lại nằm trong phạm vi “ngũ tạng”. Tuy nhiên chúng lại thường xuyên có sự 

giao nhau trong cuộc sống, hai thứ đó luôn có mối quan hệ hữu cơ, ví như ánh sáng của mặt 

trời là nguồn gốc tạo ra sức sống của muôn vật, nước thì nuôi sống muôn loài. Cuộc sống 
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không thể thiếu một trong hai thứ đó. Trên cơ sở như vậy, Hải Thượng Lãn Ông lấy sự cân 

bằng của hai tạng tâm thận trong cơ thể làm gốc với nguyên tắc “Giáng tâm hỏa và ích thận 

thủy”. Ông cho rằng “Con người cũng như vũ trụ, muốn tồn tại, phải có hỏa”, cái hỏa trong 

con người trước hết thuộc tạng tâm (quân hỏa), tiếp theo là cái hỏa của thận (tướng hỏa). 

Hai thứ hỏa này luôn được cân bằng với phần “thủy” của tâm huyết (phần âm của tâm) và 

thận thủy (phần âm của thận). Hải Thượng cho rằng, bệnh tật phát sinh trong con người  là 

do sự thiên lệch của thủy và hỏa, tức có sự mất cân bằng của hai tạng tâm và thận. Ông cho 

rằng “chữa bệnh nặng không biết đến thủy hỏa; chữa bệnh nhẹ không biết đến khí huyết thì 

chẳng khác chi trèo cây tìm cá”. 

      Với lý thuyết dịch học, dựa theo “Hậu thiên đồ”, Lãn Ông quan niệm con người 

cũng là một “Thái cực” như vũ trụ, trong đó hai quẻ Ly Khảm thế cho hai quẻ Càn Khôn ở 

trục nam bắc, Ly (nam) ứng với tạng tâm chủ về hỏa, Khảm (bắc) ứng với tạng thận chủ về 

thủy. Riêng trong vùng thận theo Lãn Ông thì hai quả thận cũng hợp thành một đồ thái cực. 

Hai quả thận đều thuộc hành thủy, nhưng bên tả thuộc về âm thủy, bên hữu thuộc về dương 

thủy. Còn mệnh môn là một khái niệm vừa trừu tượng vừa cụ thể ở vào khe giữa hai quả 

thận. Trừu tượng ở chỗ nó là một khái niệm ảo, thuần túy lý thuyết, không có hình tượng 

trong thực tế. Cụ thể ở chỗ khái niệm đó lại được khu trú trong vùng thái cực đồ của hai 

quả thận. Trong sách “Huyền tẫn phát vi” Lãn Ông đã định rõ vị trí : “Mệnh môn ngang 

với rốn và giáp với xương sống, tính từ trên xuống là đốt thứ 14…Ta gọi Mệnh môn là vì 

lập mệnh ở nơi ấy, mà hai quả thận đóng mở như cánh cửa”. Mệnh môn cũng thuộc hỏa 

nhưng là hỏa vô hình, khác với hỏa ở Tâm là hỏa hữu hình. 

      Dựa trên học thuyết thủy hỏa (tâm thận), Lãn Ông đã xây dựng đường lối “bổ thận” 

trong trị liệu bệnh tật với hai cổ phương là “bát vị” và “lục vị” được gia giảm tùy theo tình 

hình thực tế của người bệnh nhằm mục đích điều chỉnh cân bằng âm dương, thủy hỏa. Lãn 

Ông cho rằng, đối với người mà chân dương thịnh thì phải bổ âm, người chân âm thịnh thì 

phải bổ dương; tuy vậy khi bổ âm phải kèm theo vị bổ dương để không ảnh hưởng đến tỳ 

vị. Thông thường để bổ âm, Hải Thượng khuyên dùng phương lục vị ; còn khi bổ nguyên 

khí củng cố chân hoả của thận thì dùng phương bát vị. Còn người âm dương đều hư thì ông 

khuyên dùng phương thập toàn đại bổ. Sự linh nghiệm của phương pháp bổ thận là điều 

Lãn Ông vô cùng tâm đắc trong đời làm thuốc khiến ông viết rất nhiều trong các chương 
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sách như “Đồ hình thái cực trong thân người”, “Thủy hỏa”, “Quân hỏa và Tướng hỏa”, 

“Các bài thuốc Thủy và Hỏa” (Huyền tẫn phát vi), “Bàn về âm dương và thủy hỏa” (Y hải 

cầu nguyên) và nhiều bài trong sách Châu ngọc cách ngôn, Đạo lưu dư vận…Ông từng viết 

: “Bách bệnh đều gốc ở tạng thận…Ngũ tạng thụ thương rồi sau phải đến tạng thận…Bệnh 

nhỏ bởi khí huyết, bệnh lớn bởi thủy hỏa…Nội kinh nói : gặp chứng hư yếu phải bổ tạng 

thận để giữ lấy sinh mệnh. Cho nên chữa người ốm lâu hay đại bệnh phải để ý về tạng thận”. 

Ông cũng đã dẫn cổ thư : “Nhà làm thuốc không rõ được chân thế của thái cực, không xét 

đến sự thần diệu của thủy hỏa vô hình, nà không trọng dụng đến bài “lục vị” bài “bát vị” 

thì đã thiếu quá nửa về nghề làm thuốc”. Ông cho rằng : “Theo ý tôi làm thuốc chỉ để ý đến 

bổ khí bổ huyết loanh quanh, tuyệt nhiên không biết thủy và hỏa ở đâu rồi sợ vị Thục địa 

là trệ, sợ vị Phụ tử là mạnh mà không dám dùng nhiều, thì chỉ là bậc làm thuốc tầm thường 

vậy”.  

      Ngoài ra, Hải Thượng đã vận dụng phép biến phương vào hai phương lục vị và bát 

vị để tạo ra tới hơn 50 phương thuốc khác nhau để trị rất nhiều loại bệnh tật trong cơ thể. 

Chẳng hạn từ phương “lục vị”, một cổ phương do Trương Trọng Cảnh danh y đời nhà Hán 

xây dựng, gồm thục địa 8 lạng, phục linh, đan bì, trạch tả, mỗi vị 3 lạng,  sơn thù du, hoài 

sơn, mỗi vị  4 lạng. Các vị luyện mật ong làm hoàn ngày uống 12 -16g, dùng để chữa thận 

âm hư,  tinh khô, huyết kiệt, đau lưng, mỏi gối, hoa mắt ù tai, tiêu khát. Hải Thượng đã gia 

thêm cúc hoa, kỷ tử mỗi thứ 3 lạng vào phương “lục vị” tạo ra phương Kỷ cúc địa hoàng 

hoàn, trị thận âm hư gây hoa mắt, thị lực giảm. Cũng với cách làm tương tự, ông gia đương 

quy, bạch thược, kỷ tử, cúc hoa, thạch quyết minh, bạch tật lê vào Lục vị để có phương 

Minh mục địa hoàng hoàn, trị mắt khô, quáng gà, giảm thị lực. 

      Đối với  cổ phương bát vị hoàn: thục địa 8 lạng, sơn thù du, hoài sơn, mỗi vị 4 

lạng,  đan bì, trạch tả, phục linh, mỗi vị 3 lạng, phụ tử, nhục quế, mỗi vị 1 lạng. Các vị 

luyện mật ong làm hoàn ngày uống 12-16g,  dùng để bổ thận dương, trị chứng mệnh môn 

suy,  người gầy, lưng gối đau lạnh tiểu không lợi hoặc không kiềm chế được. Tiểu đêm 

nhiều lần, Hải Thượng đã dùng  quế chi thay quế nhục để có phương Kim quỹ thận khí 

hoàn, trị phù do thận, khí huyết bị ứ trệ. Bát vị hoàn gia ngưu tất, xa tiền thành Tế sinh thận 

khí hoàn, trị thuỷ thũng, phù nề, bụng đầy trướng. 

      Cùng với học thuyết nổi tiếng của y học cổ truyền phương Đông như học thuyết hàn 
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lương của Lưu Hoàn Tố, học thuyết tỳ thổ của Lý Đông Viên, học thuyết tư âm của Chu 

Đan Khê…, học thuyết thủy hỏa hay tâm thận mà Hải Thượng Lãn Ông đã dày công nghiên 

cứu, bổ sung hoàn chỉnh và đưa lên thành lý luận chặt chẽ với phương châm “giáng tâm 

hỏa, ích thận thủy”, điều hòa cân bằng “thủy hỏa”, “điều chỉnh tiên thiên” và “bồ dưỡng 

hậu thiên” đã trở thành một học thuyết lớn trong nền y học cổ truyền Việt Nam.  Học thuyết 

thủy hỏa của Hải Thượng Lãn Ông không những vừa mang tính sáng tạo, tính thực tiễn mà 

còn mang đậm tính khoa học của thời đại. 

2.2 Suy nghĩ độc lập có tính chất phê phán và sáng tạo trong y thuật 

2.2.1 Thông trị bệnh ngoại cảm 

      Lãn Ông nhận định nước Việt Nam ta ở miền đông nam, khí hậu quanh năm ấm áp, 

khác với Trung Quốc ở miền tây bắc thường băng tuyết rét lạnh. Người Việt bẩm chất bạc 

nhược, ở xứ nóng nực, hễ lao động thì mồ hôi đã toát ra, khí lực bên trong cũng yếu, da dẻ 

dễ sơ hở cho nên hễ mới gặp khí lạnh thì cảm và phát bệnh ngay, vì vậy tuy dễ cảm nhưng 

thường chỉ cảm nhẹ. Do đó ở nước ta không có bệnh thương hàn (ngoại cảm) nặng như ở 

Trung Quốc, nên việc xử lý lâm sàng bệnh ngoại cảm cũng có nhiều điểm khác biệt. 

      Vậy nên, theo Lãn Ông với các bệnh cảm mạo và cảm hàn nhẹ thì không phải dùng 

Ma hoàng thang hay Quế chi thang của Trương Trọng Cảnh để phát tán một cách mãnh liệt 

dễ hại đến nguyên khí. Ông cũng cho rằng việc chuyển biến của bệnh thương hàn không 

nhất thiết theo tuần tự 6 kinh với âm dương biểu lý đều có sự tương ứng với nhau, chẳng 

qua bệnh cảm từ ngoài vào trong, nếu chữa không đúng hoặc không kịp thời thì bệnh diễn 

ra các chứng của kinh nọ hay kinh kia mà bất tất phải câu nệ với thuyết truyền kinh của 

người trước. Hơn nữa, nói chung người đời sau bẩm thụ hư yếu không được khỏe như người 

đời xưa, nói riêng ở nước ta trong 10 bệnh thì có 7,8 người hư nhược và đến 8,9 trường hợp 

do nội thương thất tình, lao lực, phòng dục hoặc ăn uống gây nên. Vì vậy, Lãn Ông thường 

vận dụng gia giảm bài Bổ trung ích khí thang hay Bát vị tiêu giao tán để chữ bệnh ngoại 

cảm. Ông còn sáng chế những phương mới trên cơ sở bồi bổ chính khí điều hòa cơ thể làm 

gốc với phép gia giảm hợp lý và sáng tạo để công tán bệnh tà một cách nhẹ nhàng tùy theo 

nguyên nhân thụ cảm và sự diễn biến của bệnh chứng như : 

- Chữa bệnh ngoại cảm sơ kỳ với 3 phương : Hòa vinh bảo vệ tán tà phương cho 

trường hợp thực chứng người khỏe, Điều khí thư uất phương cho người khí hư suy yếu và 
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Lương huyết tán tà phương cho người huyết hư gầy khô 

- Chữa bệnh ngoại cảm đã vào sâu với 6 phương : Tứ vật thang gia giảm và Tứ quân 

thang gia giảm cho người huyết hư hay khí hư, Bổ tỳ âm phương và Bổ vị dương phương 

dùng cho người tỳ vị suy hư, Lục vị địa hoàng hoàn gia giảm và Bát vị địa hoàng hoàn gia 

giảm cho người chân âm hay chân dương hư. 

- Chữa bệnh ngoại cảm nặng vì thời khí đột biến hoặc trong mùa đông rét dữ và kiêm 

các tạp chứng nguy nan thì Lãn Ông lập thêm một môn “Tân bổ thương hàn” để tùy nghi 

ứng trị với các phương thang được ông sáng chế như Dưỡng huyết tán tà thang, Bổ khí tán 

tà thang, Song bổ tán tà thang, Trợ âm tán tà thang, Phù dương tán tà thang dùng cho người 

âm dương, khí huyết thiên hư. Hay Ma quế thang dùng cho người cường tráng 

- Chữa bệnh ngoại cảm có các chứng nguy cấp Lãn Ông sáng chế các phương như : 

Hóa kết thang và Tán kết cứu tạng thang chữa chứng tà kết ở tạng phủ, Khử nhiệt dinh 

cuồng thang và Thanh nhiệt hóa ban thang chữa chứng nhiệt độc phát cuống phát ban, Tư 

âm hóa độc thang chữa chứng ôn nhiệt phát phiền. 

- Chữa bệnh ngoại cảm phức tạp Lãn Ông sáng chế các phương thích dụng như: 

chứng Chân nhiệt dùng Đại sài hồ thang hay Tam hoàng thạch cao thang ; chứng Chân hàn 

dùng Lý trung thang hay Phụ tử lý trung thang gia giảm ; chứng Âm hư hỏa thịnh, tân dịch 

khô kiệt dùng Toàn chân nhất khí thang : chứng Giả nhiệt vận dụng linh hoạt bài Bát vị 

hoàn để dẫn hỏa về nguyên cho âm dương bình phục; chứng Chân âm tiêu hao, cô dương 

bốc lên dùng Cứu âm tiếp dương ; chứng Chân dương suy bại, hư hỏa bốc lên dùng Cứu 

dương tiếp âm. 

      Với trường hợp hạ quá mạnh sinh chứng vong dương (sách xưa nói là vong âm) và 

phát hãn nhiều quá biến chứng vong âm (sách xưa nói là vong dương thì Lãn Ông có phân 

biệt một giai đoạn quá độ về bệnh lý trước khi vong dương và dùng phép chữa như sau : 

- Nếu trường hợp mình còn nóng hoặc trên nóng dưới lạnh thì dùng Sâm thục phụ 

đối với chứng “Hãn thoát”, do phát hãn quá mức mà âm vong trước, dương chưa ly tán để 

cứu âm tiếp dương. Đối với chứng “Hạ thoát” vì hạ quá chừng mà ỉa chảy không ngừng thì 

dùng Bát vị gia thỏ ty tử, phá cố chỉ để khôi phục, củng cố cơ năng bế tàng của thận mà 

không dùng phép cứu vị khí với bài Phụ tử lý trung thang theo người xưa. Lãn Ông tránh 

dùng thuốc cay ráo tán khí và dễ gây vong âm 
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- Nếu đến khi nào dương vong, người lạnh, tay chân quyết nghịch thì mới dùng Sâm 

phụ hồi dương (hoặc gia thêm bạch truật nếu vị khí thoát hay ngũ vị tử nếu là suyễn nghịch). 

Lúc đó tuyệt nhiên không dùng một tý âm dược nào nữa vì thuốc mát lạnh trệ “dương sinh 

âm sát”. 

      Có thể nói, trong chữa bệnh ngoại cảm Lãn Ông đã suy nghĩ độc lập có tính chất phê 

phán và sáng tạo. Ông rất tôn trọng những quan điểm của Trọng Cảnh trong hai bộ y thư 

kinh điển là “Thương hàn” và “Kim quỹ”. Và chính ông đã tiếp thu ở đó nhiều vấn đề có 

tính chất nguyên tắc của y học. Nhưng điều đó không hề trói buộc sự suy nghĩ độc lập có 

tính chất phê phán và sáng tạo của ông. Ông không những đánh giá một cách xác đáng 

phạm vi tác dụng của “Thương hàn luận” mà còn mạnh dạn đặt vấn đề “không nên câu chấp 

thuyết truyền kinh”, một thuyết có giá trị kinh điển cũng chính do Trọng Cảnh đề xướng. 

Cho nên không phải ngẫu nhiên mà Lãn Ông đã từng nói: “Đọc sách của Trọng Cảnh, theo 

phép của Trọng Cảnh, nhưng không nhất thiết phải theo phương của Trọng Cảnh” (Ngoại 

cảm thông trị). 

2.2.2 Nhấn mạnh nguyên nhân thấp nhiệt 

     Ngay trong những trang đầu tiên của sách “Ngoại cảm thông trị”, trước khi bàn chi 

tiết về bệnh tật, Lãn Ông đã có dụng ý nêu bật đặc điểm khí hậu của nước ta và thể chất con 

người Việt Nam dưới thời Lê Trịnh. Theo ông, khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam dễ làm phát 

sinh chứng bệnh “Thấp nhiệt” nhiều hơn ở Trung Quốc bao gồm các chứng viêm nhiễm ở 

đường tiêu hóa, tiết niệu, xương khớp, sinh dục, da liễu…Quan điểm đại cương của ông là 

: “Mùa hè nóng thì muôn vật ẩm thấp. Chứng thấp vốn không tự sinh ra được, phần nhiều 

do hỏa nhiệt làm uất kết lại, mà chất nước không thể lưu thông được, thì đình trệ mà sinh 

ra thủy thấp, tuy là chứng thấp mà lại kiêm cả chứng nhiệt, cho nên gọi là thấp nhiệt. Bộ 

phận trên của cơ thể có uất kết mà gặp thấp thì hóa thành đờm ; bộ phận dưới của cơ thể có 

uất kết mà gặp thấp thì thành lỵ. Nếu mưa dầm, hơi ẩm thấp nhân hư lấn vào, hoặc nằm 

ngủ chỗ ẩm thấp mà bị đất bốc hơi nhiễm vào, hoặc mồ hôi ướt thấm vào lâu trong cơ thể, 

hoặc xông pha đêm sương, đó là mắc bệnh do ngoại cảm. Nếu vì thích ăn đồ sống lạnh, 

dùng sữa khó tiêu, uống các thứ rượu nồng, đó là bệnh do nội thương” (Ấu ấu tu tri).  

      Quan điểm đó và thực tiễn lâm sàng đã khiến ông có những nhận định có phần khác 

biệt so với những nhận định về bệnh lý này của nhiều thầy thuốc Trung Quốc. Ví như, ông 
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chưa hoàn toàn nhất trí với nhận định cho rằng ở chứng “lỵ” thể hàn có nhiều như thể nhiệt, 

ông nêu những thiếu sót của danh y Lý Đông Viên nhận định chứng “nôn chua, nuốt chua” 

là thuộc chứng hàn, ông chưa đồng ý hẳn với Vương Thúc Hòa cho chứng “khí hư” là thuộc 

chứng hư…Khác với các thầy thuốc ở miền lạnh Trung Quốc, Lãn Ông ở Việt Nam lại 

nhận thấy điểm chủ yếu sinh ra chứng “khí hư” là do “trung tiêu có thấp nhiệt”, chứng 

“nuốt chua, nôn chua” phần nhiều cũng thuộc về “thấp nhiêt”. Ông từng nói : 

      “Thấp nhiệt ử ấp ví như ủ men hấp hơi, ít thì hôi tanh ít, hấp hơi thái quá thì sinh ra 

nước mủ hôi thối nồng nặc” 

      “Chứng nôn chua, nuốt chua là do khí thấp nhiệt ở tỳ lan ra ở vị, thấp nhiệt uất át 

lại, thức ăn không truyền hóa đi được mà sinh ra chua, ví như cơm thịt để lâu trong nồi sẽ 

thiu sẽ chua, Lý Đông Viên cho là bệnh thuộc hàn, sao vậy ? Lý Đông Viên nói bệnh thuộc 

hàn là hàn về hiện tượng (phần ngọn). Nhân khi ngoại cảm phải phong hàn thì nóng bên 

trong thêm uất, mùi chua nhói động lên trên, có khi nôn ra ngay, có khi muốn nôn mà không 

nôn được, trong ngực khó chịu. Uống nước nóng thì tạm đỡ vì phong hàn uất ở ngoài da, 

được ấm nóng thì lỗ chân lông mở ra, tiết ra. Như thế thì bản chất bệnh là nhiệt, mà hiện 

tượng bệnh là hàn” (Bách bệnh cơ yếu) 

      “Trời hè nóng đốt, khách khí (yếu tố bên noài gây bệnh) mạnh, mà chủ khí (sức đề 

kháng bên trong của cơ thể) yếu, thấp nhiệt thấm vào đại trường, mỡ màng thối loét, bắt 

đầu sinh lỵ từ đó. Vì khí nóng bỏng, phần nhiều là thuộc nhiệt, ít có hàn…Có người nói 

chứng lỵ thuộc hàn là sai” (Bách bệnh cơ yếu). 

      Theo Lãn Ông, hóa thành mủ là do thấp nhiệt ấp ủ thái quá mà sinh ra. Ông còn giải 

thích rõ : “Trước hết là do thấp nhiệt, rồi nhân tạng hư, trùng mới nổi lên, ăn lấn vào mỡ 

màng mà thành lở loét”. Ông nhấn mạnh môi trường “thấp nhiệt” là điều kiện thuận lợi cho 

“trùng” hoạt động trong cơ thể. Và theo ông, yếu tố “nóng ẩm”thuận lợi cho sinh vật phát 

triển và hoạt động mạnh, “vạn sinh vật hóa không ngừng là nhờ có khí thấp nhiệt”. Điều 

này hết sức gần gũi với bệnh nguyên và bệnh sinh của các bệnh nhiệt đới, bệnh lý viêm 

nhiễm, truyền nhiễm theo y học hiện đại. 

2.2.3 Bổ thần 

      Trong đời làm thuốc của mình Lãn Ông nhận thấy có những trường hợp người ta 

đang sinh hoạt bình thường mà chợt biến ra tình trạng nói năng thất thố, đi đứng loạng 
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choạng, là hiện tượng Nguyên thần ly tán mà tình chí hóa ra mơ hồ, rồi bỗng dưng ngã ra 

chết ngất. Nếu dùng các phương thuốc bổ tâm, trấn tâm an thần của người xưa thì không 

hiệu quả, nên Lãn Ông đã nghiên cứu phương pháp bổ thần. Ông quan niệm “âm dương 

được đầy đủ và kín đáo thì tinh thần vững mạnh, nếu khí âm sút kém, khí dương rời rạc thì 

cơ năng cảm ứng hỗn loạn, nếu khí âm lìa rời, khí dương thiếu hụt thì tinh thần tuyệt hết”. 

      Theo Lãn Ông, “tinh thần được hóa sinh từ cơ sở âm huyết, huyết sinh tinh, tinh sinh 

khí, khí sinh thần. Tinh là tinh hoa của âm huyết hóa sinh. Thần là cái kết tinh của Chân 

dương, Nguyên khí ngưng tụ lại”. “Thần khí thuộc dương, mà tinh khí thuộc âm”, thần đối 

với khí là phần dương trong dương. Tinh đối với huyết là phần dương trong âm. Về tác 

dụng thì “huyết phải nhờ có tinh mới hóa được, tinh huyết phải nhờ có khí mới vận hành 

được, khí phải nhờ có thần mới vận dụng được, cho nên vai trò của thần là chủ tể”. Về chức 

năng thì “thần chủ việc biến hóa”, tức là chỉ đạo cơ năng vận dụng mọi hoạt động sinh lý 

và tư duy, “khí chủ việc xuất nhập” tức là cơ năng trao đổi vật chất với bên ngoài, nhưng 

“nếu không có sự biến hóa ở trong thì mọi việc trao đổi với bên ngoài ngừng tắt”. Vì vậy, 

Lãn Ông nhận định “sự sống chết tuy biến hóa có nhiều mối, nhưng rốt cục trong đó thần 

minh vốn là chủ yếu”, “tinh thần là nguồn gốc của sự sống”. 

      Bàn về bệnh nói cuồng vì mất thần chí, Lãn Ông nói: “Chí là do ở tinh, nếu không 

có tác dụng của tinh thì chí không còn cơ sở nương tựa để lưu lại, cho nên mất chí”. Nói về 

tâm thần, Lãn Ông quan niệm: “Thần tuy chứa giữ ở tâm, nhưng nếu không có âm tinh của 

thận đưa lên nuôi dưỡng thì thủy hỏa không được giao tiếp với nhau, thần minh sẽ hỗn 

loạn”. Lại nói: “Tinh là tinh hoa của chân thủy, thần dựa vào đó như cá được nước, khí 

nương vào đó như sương mù trùm lấy vực. Thần tất nhiên phải tựa vào vật chất mới có chỗ 

dựa để sinh hóa, tinh kiệt thì thần phải tan, đó là thế tất nhiên”. 

     Trên thực tiễn lâm sàng, để cứu vãn Nguyên thần ly tán. Lãn Ông đã linh hoạt vận 

dụng bài Bát vị hoàn điều bổ thủy hỏa tiên thiên để khôi phục cơ năng sinh hóa của Tinh, 

Khí và Thần. Lãn Ông đã phát hiện và bổ sung những điều sách xưa còn thiếu. 

2.2.4 Cứu âm và tiếp bổ âm dương 

      Lãn Ông nhận thấy có những trường hợp sốt cao kéo dài làm cho tân dịch khô kiệt 

dẫn đến tình trạng Vong âm, nguy hại đến tính mạng rất nhanh. Biểu hiện là hôn mê nói 

nhảm, phiền táo, khát nước, tự ra mồ hôi, chán ăn, vị khí sắp tuyệt, mạch của hai bộ Thốn 
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và Quan bên tay trái rất nhỏ yếu, mỗi hơi thở đập 5-6 lần, đè sâu xuống thì chạy tán loạn, 

mạch của hai bộ Xích loáng thoáng, mạch Xung dương, Thái khê không nhảy, bệnh tình 

đến giai đoạn nguy cấp. Đối với chứng Vong âm này từ xưa chưa có phương thuốc nào 

thích hợp. Nếu dùng Toàn chân nhất khí thang thì Truật, Phụ táo liệt, dùng Lục vị thì Linh, 

Trạch hao âm, Sơn thù trợ hỏa, Đan bì phạt tỳ, nên Lãn Ông sáng chế Bảo âm phương phối 

hợp thục địa tư âm với sâm bố chính và nhục quế trợ dương, để bù lại thủy dịch hao kiệt 

vừa làm mạnh tâm giữ vững thể ôn thì tránh được âm vong dương thoát. 

      Đối với chứng vong âm dương thoát, mồ hôi ra nhiều như mưa, mình còn ấm, chân 

tay hơi quyết lạnh, nếu dùng thuốc hồi dương đơn thuần thì âm kiệt hết, dùng thuốc tư âm 

đơn thuần thì dương thoát mất, nên Lãn Ông phối hợp Bổ âm ích dương phương gồm các 

vị thuốc trung tính, vừa bổ khí vừa bổ huyêt, vừa nhuận âm vừa liễm hãn thì âm dương hồi 

phục mà khỏi hư thoát. 

      Đối với những chứng bệnh nguy cấp, đến khi âm dương đã muốn thoát, mạch chìm 

và nhỏ yếu, nguyên khí mỏng manh, nếu có bổ mạnh cũng nhờ sức thuốc mà dương khí 

vượng lên, được một chút rồi lại suy ngay, suy lại bổ, bổ rồi lại suy thì Lãn Ông nghiên cứu 

phương pháp tiếp bổ, bồi bổ xen tiếp cả âm dương, không gián đoạn, không thiên lệch, để 

cho âm dương nương tựa nhau mà lớn mạnh dần, âm mạnh lên thì cứu dương, dương mạnh 

lên thì cứu âm, không để cho âm khí thắng mà vong dương, giữ gìn được chân hỏa là bảo 

toàn được sinh mệnh. Lãn Ông sáng chế phương Bổ âm tiếp dương để ứng dụng cho trường 

hợp âm hư nhiều dương hư ít và phương Bổ dương tiếp âm ứng dụng cho trường hợp dương 

hư nhiều âm hư ít, phối hợp dược vật có âm có dương, vừa bổ vừa tiếp, để cho âm hóa ra 

dương, dương lại sinh ra âm, khí huyết được sinh hóa điều hòa mà cơ năng bình phục. 

       Đối với trường hợp bệnh chứng trái nhau, như âm hư mất công năng liễm hạp mà 

hơi nóng bốc lên, trên nóng dưới lạnh, hoặc mình nóng như lửa, tay chân lạnh giá, hôn mê, 

không tỉnh, nói năng lảm nhảm, trằn trọc, phiền táo khô khát, mồ hôi toát ra ở đầu mặt, thế 

bệnh đến lúc nguy thoát, thì Lãn Ông áng chế ra phương Bổ âm liễm dương an thần phương 

gồm những vị thuốc bình thường, làm cho âm huyết mạnh lên thì thu liễm được hư dương, 

dương khí được liễm nạp thì nóng lạnh điều hòa và thần minh được ổn định là hết mê sảng. 

      Đối với trường hợp âm dương đều hư, mà âm thắng hơn dương, hôn mê, tay bắt 

chuồn chuồn, nói sảng, tình trạng hư thoát đã đến, mạch sáu bộ đều tế sác, Lãn Ông lập ra 
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Phù dương ức âm phương vừa ôn trung hồi dương, vừa liễm âm ích khí thì bảo tồn được 

nguyên khí mà ngừng hư thoát. 

2.2.5 Lấy chính khí làm gốc 

       Đặc điểm nổi bật nhất về học thuật của Lãn Ông là xem “chính khí là gốc mà ngoại 

tà là ngọn. Quan điểm “bồi bổ chính khí” như một sợi chỉ hồng xuyên suốt toàn bộ tác phẩm 

của ông. Lãn Ông nói : “Phàm chẩn đoán bệnh, trước nên xét nguyên khí là chủ yếu rồi sau 

mới xét đến tật bệnh” (Y hải cầu nguyên). Ông phàn nàn : “Phàm khi bị bệnh, 10 người thì 

có đến 9 người thuộc hư, tại sao người chữa bệnh lại không bổ một bệnh nào ?”. Trong sách 

“Y hải cầu nguyên” Lãn Ông đã dẫn giải cụ thể các bước để giữ vững chính khí : 

      “Người không hiểu biết chữa bệnh mà không biết giữ tính mệnh. Khi tôi chữa bệnh, 

thấy nguy cơ âm vong dương thoát đã chớm ra thì chăm chú cấp cứu vị khí làm gốc. Tuy 

có nhiều tạp chứng cũng không dám chiếu cố vụn vặt vì vị khí chưa bị tổn thương thì các 

bệnh khác cũng không lo gì, đôi khi vị khí đã hồi phục thì dương hư mới nói đến bổ dương, 

âm hư mới dám bổ âm. Nhưng trong thuốc bổ dương phải tiếp âm, trong thuốc bổ âm lại 

phải tiếp dương, đại để bổ dương đã mạnh được mười phần, mới bổ âm sáu, bẩy phần, vì 

dương là cơ sở của tính mệnh nên phải trọng hơn”. 

      “Phàm dùng thuốc bổ dưỡng mà bệnh không tăng lên tức là đỡ, vì trong đã được bổ 

dưỡng rồi. Dùng thuốc công phạt thấy bệnh không đỡ tức là bệnh tăng vì trong đã bị công 

hại”. 

      Lãn Ông áp dụng quan niệm bồi bổ chính khí kể cả khi phải thông lợi. Trong “Ngoại 

cảm thông trị” ông dùng đại hoàng, chỉ xác (thuộc thông lợi đại tiện) kết hợp với Tư vật 

(phương bổ huyết) hay với Tứ quân (phương bổ khí) tùy theo người bệnh huyết kém hay 

khí kém. Cũng có khi đại tiện không thông mà thể chất người bệnh hư thì ông không dùng 

thuốc thông lợi mà chỉ dùng thuốc bổ điều chỉnh tỳ vị mà đại tiện trở lại bình thường với 

phương thang sáng chế Bổ tỳ âm phương hay Bổ vị dương phương. Khi bệnh hư kéo dài từ 

lâu, do thận thủy và thận hỏa suy hư mà táo bón thì ông dùng các bài Lục vị và Bát vị có 

gia giảm thêm các vị thuốc bổ thận có tác dụng nhuận tràng như nhục thung dung, ngưu tất. 

      Trong việc bồi bổ chính khí tuy Lãn Ông có dùng có dùng thuốc bổ khí hay bổ huyết 

nhưng điều ông tâm đắc nhất vẫn là bổ thủy (thận âm) và bổ hỏa (thận dương). Trong “Y 

hải cầu nguyên” ông nhắc lại câu sách xưa “chân âm chân dương là yếu lĩnh của các bệnh 
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nguy” và ông chủ trương hễ gặp bệnh quá hư nên kíp bổ chân âm chân dương để mở con 

đường chủ yếu cho sự sống. Trong “Đạo lưu dư vận” ông nêu một kinh nghiệm điều trị 

bệnh hư rất hay : “Các bệnh nổi lên lung tung, kỳ hình quái trạng khó gọi tên nhưng gốc 

bệnh vẫn đại hư thì không nên câu nệ bệnh nhiều khía cạnh mà chỉ nên dùng loại thuốc 

thủy hỏa thật đích đáng mà chữa, thì các hình chứng giả dối ấy sẽ mất đi như tuyết tan ngói 

vỡ, rồi những hiện tượng thật của chứng hư không tìm mà tự thấy, theo đó mà chữa là một 

phương pháp cứu người rất hay”. 

2.2.6 Sáng chế tân phương độc đáo 

      Trong suốt cuộc đời làm thuốc của mình Lãn Ông đã sáng chế 29 phương thuốc 

được ghi trong “Hiệu phỏng tân phương”, chép trên 600 phương thuốc kinh nghiệm thu 

lượm trong dân gian và thừa kế của ngoại tổ ông là Bùi Diêm Đăng, bàn đến trên 200 cổ 

phương trong “Y phương hải hội”, ghi lại trên 2000 phương thuốc chọn lọc trong “Bách 

gia trân tràng” từ các bản thảo thời trước như “Nam dược thần hiệu” của Tuệ Tĩnh hay thu 

thập trong dân gian.  

      Ngoài các phương thang đã nêu ở phần trên, Lãn Ông còn sáng chế nhiều tân phương 

hay như : 

- Tư âm giáng hỏa phương để thu liễm hư hỏa của hậu thiên, ứng trị trường hợp âm 

hư hỏa bốc thổ huyết, khô khát 

- Thống tàng phương để điều bổ tâm can, chữa chứng huyết hư, nóng âm ỉ, phiền 

táo, toát mồ hôi, trằn trọc. 

- Bình can khí hòa can huyết phương chữa chứng can huyết quá gang, can huyết hư 

tổn sinh chứng hông sườn đau xóc, căng tức. 

- An trung tán chữa chứng tỳ vị hư hàn, thương thực khí trướng, đau bụng, nôn mửa, ỉa chảy 

- Thanh kim đạo khí phương với tác dụng lợi tiểu, thanh phế và giáng khí, ứng trị 

trường hợp khí nghịch xông lên, ọe khan, bí tắc qua cách. 

- Thăng thanh giáng trọc phương với tác dụng cho ợ hơi ra và tiết khí xuống, để chữa 

trường hợp khí uất ở trung tiêu mà sinh bí tắc trướng đầy giả tượng. 

- Hòa can ôn thận thang chữa trường hợp can khí gang uất, nhân hàn thấp ở ngoài 

thúc kết mà sinh chứng đồi sán (đau sưng tinh hoàn). 

- Tứ tượng cao để bình bổ, tiếp bổ khí huyết (khí huyết hư nhiều thì bội Sâm Truật, 

huyết hư nhiều thì bội Quy Thục). 

- Hậu thiên lục vị phương ứng dụng cho trường hợp âm huyết hư nhược với phép 
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gia giảm để thông trị các bệnh về huyết. 

- Hậu thiên bát vị phương ứng dụng cho trường hợp dương khí hư tổn với phép gia 

giảm để thông trị các bệnh về khí. 

2.2.7 Phát huy chủ trương “nam dược trị nam nhân” và trọng dụng nghiệm phương 

dân tộc 

     Kế thừa quan niệm của Tuệ Tĩnh, Lãn Ông luôn phát huy chủ trương : “Nam dược 

trị nam nhân”, sưu tầm nhiều vị thuốc mới phát hiện và nghiên cứu trên lâm sàng, tổng hợp 

thêm nhiều phương thuốc gia truyền và nghiệm phương dân tộc, tổng hợp nhiều phương pháp 

chữa bệnh đơn giản như xông, xoa, bôi, đắp. xoa bóp, bấm huyệt…để cho mọi người có thể 

tự chữa các bệnh thông thường với cây nhà lá vườn sẵn có được kịp thời và đỡ tiền thuốc 

“Thuốc thang sẵn có khắp nơi 

Trong vườn ngoài ruộng trên đồi dưới song 

Hàng ngàn thảo mộc thú trùng 

Thiếu gì thuốc bổ thuốc công quanh mình” 

     Trong “Hành giản trân nhu” ông đã soạn ra 2200 nghiệm phương đơn giản chữa được 

125 loại bệnh từ nội khoa, ngoại khoa, phụ khoa, nhi khoa đến vệ sinh phòng chống dịch 

bệnh cho nghười và gia súc, phần lớn là dùng thuốc nam. Trong “Lĩnh nam bản thảo” ông 

đã đặt thành ca để cho dễ nhớ tên, tính chất và chủ trị của 722 vị thuốc nam, phần nhiều là 

kế thừa từ “Nam dược thần hiệu” của Tuệ Tĩnh (quyển thượng) nhưng cũng có những vị do 

ông mới sưu tầm (quyển hạ). Bên cạnh các bài diễn ca nói trên có danh mục 140 vị thuốc 

nam mới được lượm lặt thêm có hán và nôm đối chiếu, như vậy tổng cộng ông đã có công 

sưu tầm, phân loại thống kê gần một nghìn vị thuốc nam (962 vị) đủ để vận dụng điều trị 

cho số lớn bệnh tật. 

      Có thể nói, viết về Hải Thượng Lãn Ông bao nhiêu cũng không đủ, y đức, y thuật y lý, 

chỉ dám viết vài dòng vậy thôi để hậu thế nhớ đến Người, học theo Người mà phấn đấu để 

cho nền y học Việt Nam không quên Người và học theo tư tưởng của Người mà xây dựng 

một nền y học đậm đà bản sắc dân tộc theo đúng lời dạy của Chủ Tịch Hồ Chí Minh : kết 

hợp hai nến y học để đem lại cho nhân sinh những gì tốt đẹp nhất. Hải Thượng Lãn Ông Lê 

Hữu Trác xứng đáng là người thầy thuốc vĩ đại không chỉ cho dân tộc Việt Nam mà cho cả 

thế giới loài người. 
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ẢNH HƯỞNG CỦA HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG LÊ HỮU TRÁC  

VÀ BỘ SÁCH HẢI THƯỢNG Y TÔNG TÂM LĨNH   

ĐỐI VỚI Y HỌC VIỆT NAM 

Phan Công Tuấn 

Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng 

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724-1791) là một nhà Y học, một danh nhân 

văn hóa Việt Nam ở Thế kỷ XVIII. Tác phẩm “Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh” (HTYTTL) 

không những là bộ bách khoa toàn thư về y dược cổ truyền có tầm ảnh hưởng sâu rộng đối 

với nền y học Việt Nam, mà còn hàm chứa nhiều áng thơ văn có giá trị hiện thực và nhân 

đạo sâu sắc.   

Trải qua hơn 250 năm ra đời (bản thảo cơ bản hoàn thành năm 1770), bộ sách đánh 

dấu một giai đoạn phát triển mới trong lịch sử y học nước ta, đã tổng kết từ lý luận cơ bản 

đến thực tiễn ngành Y học cổ truyền một cách nghiêm túc, giải thích các hiện tượng bệnh 

lý cũng như kế thừa các phương thuốc hay của nhân dân  một cách khoa học. 

Học tập, kế thừa, phổ biến các giá trị khoa học, nhân văn của bộ sách HTYTTL là 

công việc nhiều thế hệ thầy thuốc Đông y và các nhà văn hóa Việt Nam đã thực hiện trong 

hơn hai thế kỷ qua, từ việc sao chép phổ biến trong lúc sinh thời của tác giả, đến tổ chức 

khắc in nguyên bản chữ Hán Nôm (hoàn thành năm 1885, gần 100 năm khi tác giả qua đời) 

và biên dịch toàn văn ra hai văn bản tiếng Việt quốc ngữ (1964-1972) được tái bản nhiều 

lần ở hai miền Nam, Bắc.  

Tham luận này xin tổng hợp một số ảnh hưởng của Hải Thượng Lãn Ông và bộ sách 

HTYTTL đối với Y học cổ truyền Việt Nam và đề xuất một số hướng nghiên cứu ứng dụng, 

phát huy các giá trị di sản văn hóa y dược cổ truyền trong tình hình mới. 

I. GIỚI THIỆU NỘI DUNG BỘ SÁCH HTYTTL 

Hải Thượng Lãn Ông xứng đáng là Đại danh y, Y tổ của Việt Nam vì ông đã hết 

lòng vì sự nghiệp y học nước nhà. Ông đã biết thừa kế học thuật của những bậc danh y đời 

trước và nêu cao tinh thần độc lập sáng tạo, tiếp thu học thuật nước ngoài có phê phán, có 

phát triển, luôn luôn độc lập suy nghĩ, vận dụng linh hoạt vào thực tế lâm sàng, đúc rút kinh 

nghiệm làm sáng tỏ nhiều điều ngờ vực, bổ sung những chỗ người xưa chưa nói tới. Ông 

đã coi nghề y là một nghề cao quý, coi việc bảo vệ sinh mệnh con người là nhiệm vụ hàng 

đầu; ông rất thận trọng trong khi khám bệnh chữa bệnh cũng như viết sách để lại. 
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1. Thể lệ biên tập sách HTYTTL 

Trong Phàm lệ (thể lệ biên soạn) đầu bộ sách “tâm lĩnh” của mình, Lãn Ông cho 

biết: “Tôi vào nghề y đã hai chục năm, dốc tâm cầu đạo, những mong theo đuổi đến cùng 

không để hổ thẹn. Song vốn không phải người sinh ra đã biết, lại không có thầy rèn cặp, 

càng học tập càng thấy cô đơn hẹp hòi, những mong khơi thác đến nguồn cội, mới bỏ công 

lội khơi hỏi bến. Tuy vậy, kiến thức nông nhưng ý nguyện sâu, chỉ biết dốc hết sự ngu đần 

của mình mà thành thực tìm tòi. Vậy nên lấy sách Nội kinh làm gốc, lấy sách Cẩm nang 

(của Phùng Triệu Trương) và Cảnh nhạc (của Trương Giới Tân) làm cương lĩnh chủ yếu, 

tham khảo thêm các sách của các y gia tiên triết, hoặc có chỗ thì tuân theo phần ý chính, hoặc 

giải thích rõ những chỗ còn khó khăn ngờ vực, hoặc biên chép thêm những chỗ chưa đủ, hoặc 

là nghiệm theo những chỗ tâm đắc. Hơn mười năm dốc hết can tràng mới thành sự nghiệp. 

Sách hoàn thành chia làm 28 tập, gồm 66 quyển, mỗi tập đều có đầu đề, tiểu dẫn, thứ tự riêng 

biệt từng môn, từng mục…” [6]. 

Như vậy bộ HTYTTL bao gồm lý, pháp, phương, dược và biện chứng luận trị về nội 

khoa, ngoại khoa, phụ khoa, sản khoa, nhi khoa, đậu sởi, nhãn khoa, thương khoa, cấp cứu, 

v.v... cả về những giáo huấn đạo đức y học, vệ sinh phòng bệnh.  

Tuy trong Phàm lệ nêu rõ bộ sách bao gồm 28 tập, 66 quyển, nhưng thực tế theo 

mục lục (thứ tự các quyển, tập) khắc in trong quyển thủ (in năm 1885) thì bộ sách chỉ còn 

27 tập và 63 quyển (nếu không tính 8 quyển Bách bệnh cơ yếu bị mất hoàn toàn, bản khắc 

in chính thức chỉ bao gồm 27 tập và 55 quyển). 

Như vậy bản khắc in 1885 còn thiếu 01 tập mới đủ 28 tập như tác giả đã viết trong 

Phàm lệ. Theo nhà sử học, thư tịch học Trần Văn Giáp, tập thiếu đó là Vấn sách tập, chép 

về lối vấn đáp về nghĩa lý và thực tế chữa bệnh khi giảng dạy (Tạp chí Đông y, Đặc san kỷ 

niệm 250 năm ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông, số 110-111, tháng 10-12, 1970, tr. 17).  

Còn theo Lê Trần Đức chuyên viên nghiên cứu lịch sử y học cổ truyền thì đã tìm 

thấy 3 tập Vệ sinh yếu quyết (theo bản sao của cụ Nguyễn Tảo và Đỗ Xuân Sức), Nữ công 

thắng lãm (do cụ Nguyễn Hiệt Chi sưu tầm được giao cho cụ Phó Đức Thành) và Bảo thai 

chủng tử quốc âm toản yếu được khắc in theo nguyên bản của Hải Thượng năm 1854 (giới 

thiệu và khảo chứng Vệ sinh yếu quyết, đã in trong các bộ  HTYTTL của NXB Y học). 

Nếu không tính hai tập đầu và cuối (vì không thuộc nội dung chuyên môn) thì cộng 3 tập 

mới tìm thấy là đủ 28 tập. 
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Tuy nhiên, theo GS. Hoàng Bảo Châu, đầu mỗi tập Hải Thượng đều có viết tiểu dẫn, 

song trong Vệ sinh yếu quyết, Nữ công thắng lãm và Bảo thai chủng tử quốc âm toản yếu 

đều không có tiểu dẫn. Như vậy, chúng ta cần thận trọng hơn trong việc xếp chính thức 3 

tập mới tìm thấy vào HTYTTL, vì thực tế chưa đủ chứng cứ khách quan, và cần có nghiên 

cứu đầy đủ hơn [10]. 

Dưới đây là bảng tổng hợp thứ tự các quyển, các tập  và nội dung, số điều mục của 

bộ sách theo mục lục sách đã khắc in năm 1885 [6], [7], [12]. 

2. Thứ tự các quyển, tập, nội dung, số điều mục trong bộ sách HTYTTL  

  Tập Nội dung 
Số điều/ 

mục 

Thủ 

Y huấn cách ngôn, Y 

nghiệp thần chương 

Phụ tập thơ: Y lý thâu 

nhàn lái ngôn 

Ngoài các phần đầu sách (Tiểu dẫn, Tự 

tựa, Lễ nghi, Thể lệ biên tập, Mục lục …), 

tập này khái quát nội dung cơ bản của y 

học, thái độ tư cách mà người làm thuốc 

cần biết. 

7 điều 

1 Nội kinh yếu chỉ 

Tóm tắt những điểm thiết yếu của lý luận 

kinh điển trong Hoàng Đế Nội Kinh Tố 

Vấn. 

7 điều 

2 
Y gia quan miện 

 

Lý luận cơ bản thầy thuốc cần nắm về âm 

dương, ngũ hành, bát quái, can chi, tạng 

phủ, kinh lạc, mạch học, bệnh lý, trị 

pháp… 

57 mục 

3-4-5 Y hải cầu nguyên  

Những qui luật chung về sinh lý và 

nguyên tắc trị liệu do các bậc tiên triết 

truyền lại cần thuộc lòng. 

9 mục 

6 Huyền tẫn phát vi 

Nói về bí ẩn Âm Dương Thủy Hỏa, cơ 

năng sinh lý và bệnh lý của chân thủy, 

chân hỏa, cùng phép chữa theo học thuyết 

Tâm Thận. 

36 mục 

7 Khôn hóa thái chân 

Bàn về hậu thiên Tỳ Vị, là gốc của vạn 

vật, là nguồn của khí huyết, bệnh lý và 

phép chữa. 

38 mục 

8 Đạo lưu dư vận 
Biện luận và bổ sung thêm những điểm y 

lý chưa rõ hay còn thiếu ở các sách xưa. 
23 mục 

9 Vận khí bí điển 

Nói rõ và gọn về khí vận trời đất, nóng 

lạnh mưa gió liên quan đến bệnh tật hàng 

năm. 

 

10-11 Dược phẩm vựng yếu 

Tuyển chọn 150 vị thuốc thiết yếu, căn cứ 

khí vị công năng mà phân loại quy nạp 

theo ngũ hành. 

13 bài 

luận+150 

vị thuốc 
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  Tập Nội dung 
Số điều/ 

mục 

12-13 Lĩnh nam bản thảo 

Giới thiệu tính vị thuốc Nam chép 496 vị 

thừa kế cùa Tuệ Tĩnh, chia làm 22 nhóm. 

Quyển hạ chép 305 vị mới phát hiện hay 

bổ sung về công dụng. 

496 + 

305 vị 

14 Ngoại cảm thông trị 

Bàn riêng đặc tính bệnh ngoại cảm ở nước 

ta và các phương thuốc sáng chế để điều 

trị theo các thể bệnh cảm nhẹ, nặng. 

44 mục 

15-24 Bách bệnh cơ yếu 

Bệnh học nội khoa 10 quyển, mới sưu tầm 

và khắc in 2 quyển Bính, Đinh, (còn thiếu 

8 quyển: Giáp, Ất, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, 

Nhâm, Quý). 

16 mục 

25 Y trung quan kiện 
Tóm tắt các điều quan trọng cần thiết 

trong điều trị các bệnh. 
91 mục 

26-27 Phụ đạo xán nhiên 
Chuyên về bệnh Phụ khoa, quyển đầu 26 

mục, quyển sau 83 mục. 
109 mục 

28 Tọa thảo lương mô Chuyên về hộ sinh và bệnh Sản khoa. 27 mục 

29-33 Ấu ấu tu tri  Chuyên về chữa bệnh Nhi khoa. 142 mục 

34-43 Mộng trung giác đậu 
Chuyên bàn về chữa bệnh đậu mùa (10 

quyển). 

201 mục 

+ 365 

phương 

44 Ma chẩn chuẩn thằng Chuyên bàn về bệnh sởi. 21 mục 

45 Tâm đắc thần phương 
Chú giải phương thuốc chọn lọc trong 

sách Cẩm nang của Phùng thị. 

70 

phương 

46 
Hiệu phỏng tân 

phương 

Giới thiệu 29 phương thuốc hiệu nghiệm 

do Lãn Ông sáng chế. 
29 

47-49 Bách gia trân tàng 

Phương thuốc kinh nghiệm thu lượm 

trong nhân dân và thừa kế của ngoại tổ là 

Bùi Diệm Đăng. 

111 mục 

50-57 Hành giản trân nhu 

Phương thuốc tiện dùng trong các bản 

thảo đời trước, như Nam dược thần hiệu 

của Tuệ Tĩnh hay thu nhập trong dân gian 

(8 quyển) 

130 mục 

58 Y phương hải hội 
Tập hợp các bài thuốc thông thường tiện 

tra cứu 

234 

phương 

59 Y dương án  
Bệnh án kinh nghiệm chữa khỏi các bệnh 

khó 
17 

60 Y âm án 
Bệnh án bệnh khó không chữa được (đã 

tử vong) 
12 

61 

Truyền tâm bí chỉ 

(Châu ngọc cách 

ngôn) 

Cách ngôn thâu tóm các điều cốt yếu nhất 

về quy tắc chẩn đoán, biện chứng, dùng 

thuốc trị bệnh trong các sách thuốc 

2 thiên 
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  Tập Nội dung 
Số điều/ 

mục 

Vĩ Thượng kinh ký sự 

Ký sự văn học ghi lại hành trình lên kinh 

đô chữa bệnh cho thế tử Trịnh Cán năm 

1782 

 

II. ẢNH HƯỞNG CỦA LÃN ÔNG VÀ BỘ SÁCH HTYTTL ĐỐI VỚI Y HỌC 

VIỆT NAM 

Hải Thượng Lãn Ông và bộ sách HTYTTL của Ông được đánh giá cao trong nước 

và ngoài nước. Bộ sách này đánh dấu một bước tiến mới của sự nghiệp y học cổ truyền Việt 

Nam, góp phần xây dựng, phát triển nền y học đất nước ta.  

1. Danh y đương thời và Y tổ hậu thế 

 Bộ “Lãn Ông tâm lĩnh” ngay khi mới hoàn thành bản thảo, chưa khắc in đã được 

học trò của Lãn Ông sao chép học tập và lưu truyền trong y giới đương thời. Trong Thượng 

kinh ký sự có kể một chuyện khá thú vị. Một người học trò của Lãn Ông cho biết có biếu 

một bản sao bộ sách Tâm lĩnh cho người bạn tên Sự, người Hoa ở kinh đô. Anh ấy ngày 

đêm học tập, qua đó học thuật ngày một tiến bộ, trở thành thầy thuốc nổi tiếng ở kinh đô. 

Mặc dầu chưa gặp mặt bái sư, nhưng thầy thuốc này đã lập bàn thờ thờ sống Lãn Ông, nay 

nghe tin thầy lên kinh, đã mời thầy về nhà cảm tạ.  

Sống sau Hải Thượng chừng 50 năm, tác giả Phạm Đình Hổ (1768-1839), trong tác 

phẩm Vũ trung tùy bút (Nguyễn Hữu Tiến dịch, NXB Văn học, Hà Nội, 2001), trong mục 

Y học có bình luận: “Nước ta về đời Lê có danh y Lãn Ông người làng Liêu Xá, ngụ cư ở 

Nghệ An, chúa Trịnh Tĩnh Vương thường đón ông về kinh đô để chữa bệnh. Ông có làm 

ra sách Lãn Ông toàn tập, Mộng trung giác đậu, Ma chẩn chuẩn thằng,… học lực thâm 

thúy, nghị luận xác đáng, song cũng ít dùng thuốc công tán. Học giả bấy giờ vẫn cho đó 

là châu ngọc cách ngôn. Tiếc rằng ta chưa được xem hết bộ sách của ông”. Xem như vậy 

đủ biết bộ sách Lãn Ông đã có tiếng vang và ảnh hưởng ngay với người đương thời. 

Đường My Vũ Xuân Hiên, người có công sưu tầm để chuẩn bị khắc in bộ sách, vào 

năm Bính Dần niên hiệu Tự Đức (1866) đã nhận xét: "Nội dung sách nói về phong thổ 

nam bắc khác nhau, cách chữa bệnh xưa nay cũng khác nhau, phân tích rõ ràng lời lẽ đều 

là những ý tứ bổ sung vào những chỗ thiếu sót của người xưa, mở đường thành nấc thang 

cho kẻ hậu học, thật đáng học tập sao! Của cải ngàn vàng, châu báu muôn lộc, lẽ nào vứt 
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bỏ giữa đường, huống chúng ta trong thời gian ngắn muốn vào cửa Hiên Kỳ để học nghề 

y chữa bệnh cứu người không có tiên sinh thì biết theo ai?". 

Trong lời giới thiệu về bộ sách “Lãn Ông tâm lĩnh”, tiến sĩ Lê Cúc Linh đã 

viết: "Diên tôi lúc còn trẻ đã được nghe nói có Hải Thượng Lãn Ông giỏi về nghề thuốc, 

thường viết sách bàn luận về thuốc,... những sách đó lẫn lộn khó tìm được toàn bộ mà chỉ 

thấy mỗi nhà chỉ có một vài cuốn... Tôi xem nội dung cuốn sách thấy chia ra từng tập, xếp 

loại kỹ càng, bàn luận dẫn chứng gọn và rõ, đã gom được những tinh túy của các bậc tiền 

bối làm thành một pho sách đầy đủ lý luận lại nói được điều cốt yếu mà dễ nhớ, rõ mà dễ 

thực hành, thật đáng đem truyền bá cho mọi người." 

Nhà sư Thanh Cao, người tổ chức quyên góp khắc in bộ sách từ năm 1839- 1885, 

tức sau khi Lãn Ông qua đời gần 100 năm nhận xét: "Đem so với nhân thuật của ngày xưa, 

rõ ràng Lãn Ông là một bậc danh y nước Nam". 

Nhà văn Nguyễn Trọng Thuật đã dịch Thượng Kinh Ký Sự và viết bài “Một nhà 

danh nho và danh y của nước ta – Cụ Lãn Ông” đăng trên Nam phong tạp chí từ những 

thập niên đầu thế kỷ XX cho rằng Lãn Ông “là một nhà kiêm cả đại-y-học, đại-văn-hào, 

đại-thi-hào, đại-cao-thượng”.  

Trong Tạp chí Đông y, Đặc san kỷ niệm 250 năm ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông, 

số 110-111, tháng 10-12, 1970 đã ghi nhận nhiều ý kiến đánh giá về Lãn Ông và tác phẩm.  

Giáo sư Hồ Đắc Di nhận xét: "Cuộc đời của Hải Thượng Lãn Ông là một bài học 

lớn về truyền thống bảo vệ sức khoẻ của dân tộc ta, đạo đức của người Việt Nam, ý chí xây 

dựng một nền y học khoa học, dân tộc và đại chúng" (tr. 118). Còn nhà sử học Trần Văn 

Giáp cho rằng: " Sách Lãn Ông tâm lĩnh là một bộ sách thuốc của một môn phái y học 

riêng của Việt Nam" (tr. 26.) 

Người nước ngoài cũng có đánh giá cao về Lãn Ông và tác phẩm của ông. Học giả 

Trương Tú Dân, người Trung Quốc ở Thư viện Bắc kinh viết: "Sách Lãn Ông tâm lĩnh vừa 

phong phú vừa phát huy thêm học thuyết của Phùng Triệu Trương, có thể gọi ông là 

người đã tập hợp được kết quả tốt của mọi nhà làm thuốc, phát huy được nhiều điều mà 

người trước ông chưa phát hiện, có thể gọi ông là Thánh thuốc của Việt Nam, ta có thể ví 

Lê Hữu Trác là Lý Thời Trân của Việt Nam" (Bắc kinh đồ thư quán, quý san số 334, ngày 

1-3-1963) [3], [10]. 
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Các nhà nghiên cứu người Pháp trước đó cũng đánh giá cao vị thế Hải Thượng Lãn 

Ông. Bác sĩ A. Sallet gọi “Hải Thượng Lãn Ông là một đại danh y Việt Nam” (Bulletin de 

la société francaise – Histoire de la Médecine 1930) [3]. 

Giáo sư Y khoa P. Huard và M. Durand nhận xét: "... Không để bị choáng lộn bởi 

khoa học cổ truyền Trung Hoa, Lãn Ông đã nêu lên những điểm yếu của nó và xây dựng 

một nền y học thích hợp với các loại hình phong tục và dược liệu địa phương" và nền y 

học ấy "đã có một thành quả rộng lớn và lâu bền ở Việt Nam" (tr.146) [10]. 

Các thế hệ thầy thuốc Đông y Việt Nam từ bao đời nay đã suy tôn Hải Thượng Lãn 

Ông Lê Hữu Trác là Đại y tông (người thầy thuốc lớn) và là Y tổ, được thờ ở Y miếu Hà 

Nội cũng như tại các cụm di tích lịch sử ở quê nội (Yên Mỹ, Hưng Yên), quê ngoại (Hương 

Sơn, Hà Tĩnh) và nhiều địa phương khác. Vào ngày 15 tháng Giêng âm lịch, giới y dược 

cả nước lại tổ chức tưởng niệm Y tổ. 

Tại Đà Nẵng, Tỉnh hội Hội Y-Dược Việt Nam (tương đương hội Đông y hiện nay) 

tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng do Cử nhân, lương y Lương Trọng Hối làm Chủ tịch từ năm 

1956 đã vận động hội viên đóng góp mua đất xây dựng Nhà thờ Y tổ Hải Thượng Lãn Ông 

(hiện nay ở tại địa chỉ số 10 đường Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, quận Thanh Khê). 

Hằng năm, đến ngày Rằm tháng Giêng luôn được các cấp hội và người hành nghề Đông y 

dược trên địa bàn tề tựu tham gia tế lễ long trọng.  

Theo sách THƯƠNG HÀN TRỊ LIỆU của soạn giả Lương Trọng Hối do Hội Y- 

Dược Việt Nam - Tổng chi Trung phần Tỉnh hội Quảng Nam Đà Nẵng xuất bản năm 1958, 

tại các trang 51, 52, 53 có phụ lục bài “Văn tế Y tổ Hải Thượng Lãn Ông”, có ghi chú 

dưới tựa đề là “Hội Y- Dược Việt Nam Trung Việt tế vào ngày 24 tháng 2 năm 1956. Soạn 

giả: Đông y sĩ Nguyễn Mẫn”. Điểm độc đáo của bài văn tế ca ngợi hành trạng, công ơn của 

Y tổ bằng các từ ngữ đồng thời là tên của rất nhiều vị thuốc Đông y (xem nội dung bài Văn 

tế ở Phụ lục I).  

 Nhìn chung, những nhận xét đánh giá Lãn Ông và tác phẩm của ông của người đời 

xưa và người đời nay, ở trong nước và ngoài nước đã nói lên một cách khách quan: Lãn 

Ông là người thầy thuốc lớn, đã dựng ngọn cờ đỏ thắm trong y học và đã có ảnh hưởng sâu 

xa đến nền y học cổ truyền Việt Nam. 
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2. Phát huy, phát triển học thuyết Thủy Hỏa  

Lãn Ông soạn "Y tông tâm lĩnh" muốn "đúc trăm sách thành một bộ", cũng đã tóm 

thâu những kiến thức y học cần thiết. Nhưng trong những phần chung, chúng ta có thể thấy 

vài điểm đặc thù trong lập luận và nghiệp vụ của Lãn Ông, đó là làm thuốc theo lốỉ "vương 

đạo" và thiên về "học thuyết thủy hỏa”.  

Thuyết Thủy Hỏa không phải đã có sẵn từ xưa mà là một thuyết được các danh y đời 

sau xây dựng nên, thành bước tiến bộ trong Đông y. Trong chuyên luận “Huyền tẫn phát 

vi”, Lãn Ông đã nói “nếu không hiểu thuyết Thủy Hỏa sẽ không biết cách vận dụng hai bài 

thuốc thánh Lục vị và Bát vị”.  

Trong bài tựa của tập Tâm đắc thần phương, Lãn Ông có nhắc đến hai con gái tên là 

An và Hoàn bị bệnh nặng, may nhờ vận dụng thuyết Thủy Hỏa cứu sống, đó “chính nhờ sự 

hiểu biết được cái hay của Chân thủy, Chân hỏa và chỗ bí ẩn của Nguyên âm, Nguyên 

dương”. Lãn Ông đã đánh giá cao và nghiên cứu sâu học thuyết Thủy Hỏa. Thuyết này là 

công trình trí tuệ cao của nhiều danh y từ Trương Trọng Cảnh, Tiền Ất, đến Tiết Lập Trai, 

Triệu Hiến Khả… Đặc biệt đến Phùng Triệu Trương (cuối đời Minh - đầu đời Thanh) soạn 

quyển Phùng Thị cẩm nang bí lục, bàn sâu về thuyết Thủy Hỏa, ghi nhiều bệnh án điều trị 

theo thuyết Thủy Hỏa, Âm Dương, đóng góp nhiều kinh nghiệm đặc sắc. [13] 

 Về thuyết Thủy Hỏa, Lãn Ông đặc biệt tâm đắc, dành riêng một quyển chuyên luận 

gọi là "Huyền tẫn phát vi". Trong quyển này, nhiều lần Lãn Ông nhấn mạnh tầm quan trọng 

của Thủy - Hỏa: "Nhà y mà không hiểu rõ chân tướng của tiên thiên thái cực, không nghiên 

cứu tác dụng thần hiệu của Thủy - Hỏa vô hình, không trọng dụng được những bài thuốc 

hay như Lục vị, Bát vị thì đạo làm thuốc còn thiếu sót đến hơn một nửa".   

Lại nói: "Đại bệnh chữa Thủy - Hỏa, tiểu bệnh chữa Khí - Huyết". Lãn Ông dùng 

hai bài Lục vị, Bát vị rất rộng rãi, biện luận nhiều chỗ, rốt cuộc quy vào Thủy - Hỏa. Lãn 

Ông cũng có chú trọng đến thuyết Âm Dương, đã có những luận điểm về điều hòa âm 

dương, bổ dương tiếp âm, bổ âm tiếp dương và sáng chế ra những bài thuốc tương ứng, 

song nổi lên vẫn là thuyết Thủy - Hỏa. Học tập và làm theo Lãn Ông, trên lâm sàng, nhiều 

lương y hậu thế cũng đã thu được nhiều hiệu quả thực tế, vô hình chung đã thành một học 

phái gọi là "Học phái Thủy - Hỏa". Như vậy, thuyết Thủy - Hỏa đã được nhiều thế hệ thầy 

thuốc Việt Nam áp dụng. 
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Có một điều lý thú là không chỉ thầy thuốc y học cổ truyền mà nhiều thầy thuốc  y 

học hiện đại đã sớm nghiên cứu đánh giá cơ sở khoa học trong y lý của Hải Thượng Lãn 

Ông. 

Bác sĩ Nguyễn Văn Thọ (1921-2014), tốt nghiệp bác sĩ khoa y Đại học Hà Nội, năm 

1952 bằng luận án Les Secrets des Reins révéles (tr. 150) bình dịch Huyền tẫn phát vi của 

Hải Thượng Lãn Ông, so sánh Tây y với Đông y (âm dương, thủy hỏa, hàn nhiệt, hư thực...). 

Về thận, ông cho rằng ngoài hai quả thận tương ứng với hai quả thận theo Tây y, Đông y 

còn có mệnh môn tương ứng với các hạch thượng thận (capsules surrénales) trong Tây y. 

Mệnh môn gồm ba phần: (1) chân thủy: chủ điều hòa huyết dịch, tương ứng với vùng đới 

cầu (zone glomérulée) sinh ra các chất minéralo-corticoides trong Tây y; (2) chân hỏa: chủ 

điều hòa khí lực, tương ứng với vùng chùm (zone fasciculée) sinh ra các chất 

glucocorticoides trong Tây y; (3) mệnh môn ở giữa chủ sinh dục, tương ứng với vùng võng 

đới (zone réticulée) sinh ra các chất hạch sinh dục (hormones sexuelles) của Tây y. Giáo 

sư Pierre Huard, trong La médecine chinoise au cours des siècles, tán thưởng luận án này, 

cho rằng Bác sĩ Nguyễn Văn Thọ có công bắc được nhịp cầu nối Đông và Tây y. Luận án 

được giải thưởng năm 1952. [5]. 

Giáo sư Ngô Gia Hy (1916-2004), một chuyên gia hàng đầu thế giới về niệu học, 

thành viên Hội Phẫu học Hoa Kỳ, Hội Niệu học Quốc tế, Hội Niệu học Pháp, và là sáng lập 

viên Hội Niệu học Đông Nam Á, cho rằng quan niệm trong Thận bao gồm tuyến thượng 

thận hay Mệnh môn của Đông y là có cơ sở vật lý lẫn sinh lý. 

Thận và tuyến thượng thận có một số liên hệ. Tuyến thượng thận như danh từ đã chỉ, 

trùm lên cực trên của thận như một phần của thận . 

Trong các động mạch nuôi dưỡng tuyến thượng thận, có một động mạch xuất phát 

từ động mạch thận. 

Bây giờ nếu quan niệm Thận bao gồm cả tuyến thượng thận tức Mệnh môn của Đông 

y thì : 

Đối với tim: adrenalin của tuyến thượng thận tăng nhịp và sức co bóp tim. 

Đối với phổi: adrenalin làm giãn khí quản và giúp thở dễ dàng. 

Đối với gan: cortison của vỏ tuyến thượng thận kích thích chuyển hóa glycogen 

thành glucoze và tăng năng lượng cho cơ thể. 



381  

Đối với tụy và dạ dày: 

- Adrenalin gián tiếp kích thích hoạt tính của tụy bằng cách tăng glucoze huyết. 

- Cortison kích thích dạ dày bài tiết acid chlohydric và có thể làm thủng loét dạ dày 

hay tá tràng. 

Thủy Hỏa là hai nhân tố thiết yếu của cơ thể, chúng hiện diện khắp mọi nơi và trong 

mọi tế bào. Thủy cạn thì người khô đét, Hỏa tàn thì người giá lạnh. Thủy Hoả tàn đưa đến 

tử vong. 

Tính xung khắc mà lại hài hoà nhận thấy rõ giữa Thận Thủy và Tâm Hỏa. 

Về Dịch học, Thận Thủy thuộc quẻ Khảm, Tâm Hỏa thuộc quẻ Ly. Mất quân bình 

Thủy - Hỏa, Thận - Tâm là đầu mối của bệnh tật. 

Phân tích hai quẻ Ly (Hỏa) - Khảm (Thủy) thấy một số tính chất phản ánh những 

quy luật Âm - Dương : 

Cả trong hai quẻ, đều có cả Âm lẫn Dương. Trong quẻ Ly thì Âm nằm trong Dương; còn 

trong quẻ Khảm thì ngược lại Dương nằm trong Âm. Âm của Ly dễ đắp đổi với Dương của 

Khảm, khắc đấy mà hợp đấy (Hình dưới). 

Hình: Tâm thận tương thông 

Theo Y học Tây phương, thận và tim có mối quan hệ chặt chẽ. Tim giảm chức năng, 

gây thiếu máu vào thận sẽ kéo theo sự suy giảm chức năng thận, đưa đến thiểu niệu hay vô 
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niệu, huyết áp cao do tim mạch lâu ngày làm biến thể huyết mạch của Thận, đưa đến tổn 

thương chủ mô thận và suy thận. 

Qua đào thải nước và muối, thận giữ dung lượng huyết không tăng cao và gián tiếp 

trợ giúp tim. Thận rất nhạy cảm với huyết áp, chỉ cần huyết áp tăng một vài mm thủy ngân 

là dung lượng nước do thận đào thải sẽ tăng gấp đôi bình thường. 

Thận giảm chức năng ngoài rối loạn kiềm toan gây độc hại cho tim, còn đưa đến phù 

nề do tăng nước ngoại bào với kết quả là tăng huyết áp và bắt tim phải gia tăng hoạt động. 

Thận thiếu máu cục bộ sẽ bài tiết renin quá mức đưa đến tăng huyết áp do thận qua hệ thống 

renin-angiotensin và gây ảnh hưởng tới tim. 

Như vậy có thể nói phương pháp chữa bệnh theo học thuyết Thủy Hỏa của Đông y: 

“Nếu Hỏa dư vì Thủy không đầy đủ, sẽ phải bổ Thủy, tức làm vượng chân Thủy, chứ không 

thể bớt Hỏa được, nếu Hỏa không đầy đủ bởi chân Thủy dư ra, sẽ phải bổ Hỏa ở trong thủy 

và cũng không thể bớt Thủy được” hoàn toàn tương đương nguyên tắc điều trị hen suyễn 

bằng Adrenalin để làm hưng phấn giao cảm, và lập lại quân bình giao cảm - đối giao cảm 

của Tây y. [1] 

3. Xây dựng nền y học phù hợp thực tiễn, con người Việt Nam 

 Đánh giá về các giá trị tư tưởng của Hải Thượng Lãn Ông, trong đó có các giá trị tư 

tưởng về nhận thức của người thầy thuốc đối với sự phát triển của nền Y học Việt Nam, 

GS. Hồ Đắc Di - nhà khoa học kiêm lâm sàng học tiêu biểu của nền Y học, Y tế Việt Nam 

viết: “Chúng ta đang sống trong thời đại mà sự giao lưu giữa các nước mở rộng. Chúng ta 

tiếp đón biết bao nhiêu là trào lưu khoa học. Mỗi nước mỗi khác. Trường phái này, trường 

phái khác thường đến với ta qua sách vở, báo chí hàng ngày. Nhưng Y học Việt Nam phải 

nhằm phục vụ cho con người Việt Nam với những đặc điểm riêng biệt của dân tộc. Cơ thể 

của con người Việt Nam không giống với cơ thể con người nước khác. Môi trường, hoàn 

cảnh sinh sống và lao động cũng khác. Do đó, chúng ta không thể tiếp thu một cách thụ 

động mọi kiến thức của nước ngoài mà không có phê phán, nhận xét một cách thận trọng 

và tỷ mỷ như Hải Thượng Lãn Ông. Chúng ta phải nghiên cứu kỹ càng khi kê đơn, chữa 

bệnh để tuyệt đối tránh những sai lầm đáng tiếc trong điều trị” [10].  

a) Phương pháp chữa bệnh ngoại cảm sáng tạo 

Về loại bệnh ngoại cảm, Lãn Ông cũng có những lập luận độc đáo. Tiếp thu luận 
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điểm "Lĩnh Nam vô thương hàn" của Phùng Triệu Trương, Lãn Ông nhận định do thổ nghi 

khí hậu khác nhau mà về hình thái chứng bệnh ngoại cảm ở Việt Nam không giống như ở 

Trung Quốc.  

Trong tập Ngoại cảm thông trị, Lãn Ông nhận định: "Nước ta ở vào khu vực đông 

nam gần mặt trời, giữa mùa đông mà lá cây không rụng, nước không thành băng, trời không 

có tuyết rơi, mùa đông thường ấm, hơi lao động một chút đã toát mồ hôi. Mồ hôi dễ toát 

như vậy nên trung khí sẽ do đó mà hư. Nên hơi gặp rét, cũng có thể cảm nhiễm được ngay. 

Như vậy thời cái sự cảm nhiễm đó chỉ nông thôi, chứ có đâu mà sâu được bằng người ở 

phương Bắc. Do đó mà suy thời chứng gọi là thương hàn ở nước ta quyết không phải giống 

hệt như chứng chân thương hàn có tính chất nặng, mà chỉ là chứng do hư mà cảm mạo 

thuộc tính nhẹ. Cho nên phàm những bệnh phát sinh về mùa đông ở nước ta đều có thể gọi 

là cảm hàn. Và những chứng bệnh phát sinh ở ba mùa còn lại đều có thể đoán định là cảm 

mạo thời khí mà thôi… Nước ta tuyệt không có thương hàn thuộc loại chân chính như các 

sách Trung Quốc đã chép". 

  Từ đó sáng Lãn Ông chế ra ba bài giải biểu: 1- Hòa Vinh bảo vệ tán tà phương; 2- 

Điều khí thư uất phương; 3- Lương Huyết tán tà phương. Ông cho rằng "phàm gặp loại 

chứng hậu cần phát tán chỉ dùng các bài chữa về khí huyết, thêm một vài vị có tính chất 

phát dương nhẹ nhàng... cũng có thể giải tán bệnh tà (ngoại cảm). Khí, huyết, vinh, vệ là 

một phần chính khí. Trong bệnh ngoại cảm ông vẫn chú trọng đến chính khí. Ông nói: "Lúc 

nào cũng phải để ý đến chính khí làm đầu. [cứ nhằm chữa chính khí dù] không phát hãn mà 

hàn tự ra, không công tà mà tà tự rút". Lập luận của ông nhất trí với kinh văn: "Sở dĩ tà khí 

[bên ngoài] xâm nhiễm gây hại được cho cơ thể là do chính khí [vốn có ở bên trong] đã có 

phần suy yếu [rối loạn không thích ứng nổi]" - (Tà chi sở tấu, kỳ khí tất hư). 

Đến thời kỳ cuối của bệnh ngoại cảm, ông vẫn chú trọng đến chính khí, đặc biệt là 

vẫn vận dụng thuyết Thủy - Hỏa : "Đến khi tà đã lui, thời nên dùng những loại thuốc chính 

về Thủy - Hỏa để tiếp bổ thêm, không cần phải phân tích vụn vặt mà công hiệu rất mau 

chóng" - (Ngoại cảm). Ông sáng chế thêm sáu bài hòa lý nhằm bồi dưỡng tạng khí, Thủy - 

Hỏa, Khí - Huyết: 1- Gia giảm lục vị địa hoàng thang; 2- Gia giảm bát vị địa hoàng thang; 

3- Gia giảm Tứ vật thang; 4- Gia giảm Tứ quân tử thang; 5- Bổ tỳ âm phương; 6- Bổ vị 

dương phương. 
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Như trên, rõ ràng là về bệnh ngoại cảm cũng như bệnh nội thương, Ông đều chú ý 

đến bồi bổ chính khí. Chú trọng mặt bồi bổ trong khi chữa bệnh là đường lối của phái 

"Vương đạo", khác với đường lối của phái "Bá đạo", thiên về phép công tả. Đường lối chữa 

bệnh "Vương đạo" trong bệnh nội thương, cả trong loại bệnh ngoại cảm của Lãn Ông đều 

trọng dụng thuyết Thủy - Hỏa. Đó là đặc điểm nổi bật của trường phái y học Hải Thượng 

Lãn Ông. [8], [9]. 

b) Nhấn mạnh yếu tố thấp nhiệt trong bệnh tật ở nước ta 

Nghiên cứu vận dụng y lý của Lãn Ông trong kết hợp y học cổ truyền và y học hiện 

đại, Bác sĩ Lê Nguyên Khánh chỉ ra Lãn Ông đã cho thấy, ngoài nhóm bệnh ngoại cảm, 

Lãn Ông còn nhấn mạnh về nguyên nhân "thấp nhiệt" (nóng ẩm) trong nhiều bệnh viêm 

nhiễm thường gặp trên lâm sàng. Thấp nhiệt là nguyên nhân chính gây ra các chứng viêm 

nhiễm ở đường tiêu hóa và sinh dục, tiết niệu, bệnh ngoài da,… cũng như các bệnh thấp 

khớp tái phát. Qua đó đã ứng dụng các bài thuốc nam trong Bách gia trân tàng, Hành giản 

trân nhu,… với các tác dụng thanh nhiệt, trừ thấp, kết hợp tăng cường thúc đẩy tiêu hóa 

của tỳ vị, để chữa bệnh thấp khớp cấp thể thấp nhiệt rất hiệu quả. [2]. 

c) Chú trọng chăm bón cái gốc sinh mệnh cho cả trẻ em 

Nét độc đáo trong bộ sách "Lãn Ông tâm lĩnh" là ngoài việc trình bày có hệ thống 

từ lý luận đến thực tiễn điều trị chung các khoa chữa bệnh, tác giả luôn có những sáng tạo 

riêng biệt. Về nhi khoa trong các tập “Ấu ấu tu tri” (Yêu trẻ nên biết), sau phần trình bày 

chi tiết gồm 90 mục chữa bệnh trẻ em, Lãn Ông đã đúc kết kinh nghiệm soạn chế 4 phương 

thuốc có thể gia giảm chữa mọi chứng bệnh thông thường của trẻ em. Đó là:  

- Tiếp tục vô âm phương (tức Lục vị địa hoàng thang gia giảm): Phương thuốc này 

để làm mạnh phần thận thủy của tiên thiên; dùng chữa hết thảy các bệnh nóng, bệnh mới 

cảm của trẻ con, không nơi nào là không thích hợp, thực là phương thuốc rất hay về nhi 

khoa. Nhờ bổ mạnh chân âm, thủy vượng nên hỏa dẹp xuống, âm được tư dưỡng thì hỏa tự 

giáng, hỏa không hao thì nguyên khí không tổn, hỏa trở về vị trí của nó thì mọi chứng trạng 

được yên ổn. 

- Tư bồi trĩ dương phương (tức Bát vị địa hoàng thang gia giảm): Chữa các chứng 

trẻ con ngoài giả nhiệt mà trong thực hàn, cùng với các chứng lâu ngày, bệnh nặng và mệnh 

môn hỏa rất hư. Bổ mạnh nguyên dương lại kiêm tư âm để làm cho nguồn tinh huyết đầy 
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đủ. Trẻ em tiên thiên bẩm thụ yếu đuối thì phương thuốc này là đơn thần hộ mệnh, thuốc 

tiên cứu sinh. 

- Vinh dưỡng tâm can phương (tức Tứ vật thang gia giảm): Chữa các chứng trẻ con 

bỗng nhiên nóng dữ (do tà nhiệt mới xâm vào), các chứng có nóng vừa, vì nóng thì hại 

huyết, phải bồi dưỡng cơ năng thống huyết (của Tâm) và tàng huyết (của Can) để cứu âm 

huyết hậu thiên.  

- Điều bổ tỳ phế phương (tức Tứ quân tử thang gia giảm): Chữa chứng tỳ hư thấp 

trệ không thể vận hóa được, vị hư không thu nạp được và phần dương của vị hư mà vệ khí 

kém thiếu, phần âm của tỳ hư mà vinh khí hao tổn biến sinh các bệnh. Đó là điều bổ tạng tỳ, 

chuyển xấu làm tốt để bổ nguyên khí của hậu thiên và bồi thêm nguồn gốc sinh hóa. [6], [7]. 

Đọc trong phần phụ lục phụng tiên sư lễ nghi trong quyển đầu bộ Lãn Ông tâm 

lĩnh, HTLÔ đã viết: “Tôi bỏ công danh, theo học nghề y, đã hơn mười năm khổ tâm cầu 

đạo, ở chốn núi rừng hẻo lánh, trên không có thầy giỏi để thờ, dưới không có bạn hiền để 

cậy, một mình ra sức tìm tòi, đến khi đọc bộ Cẩm nang bí lục mới thấu ngộ được diệu dụng 

âm dương, chân cơ thuỷ hoả. Rồi gặp cảnh nhà hai đứa con gái đều ốm nặng ngặt nghèo, 

mạng sống dường như treo trên sợi tóc, tưởng chừng không còn cách nào cứu chữa, tôi chỉ 

đem phương thuốc thuỷ hoả dốc sức vãn hồi, cuối cùng đều được cứu sống. Từ đó ứng dụng 

chữa bệnh rộng rãi trong gia đình cũng như ngoài làng xã đều thành công. Cảm kích vô 

cùng nên tôi đã dùng giấy bút vẽ thần tượng của Trương Công (tức Phùng Triệu Trương, 

tác giả bộ Cẩm nang bí lục), dọn một phòng sách để sớm tối lo hương đèn báo đáp ân đức 

sâu nặng của ngài. Lại lưu tiền lễ của học trò mỗi người một quan giao người giữ lấy lãi, 

cộng với khoản thu một phần sáu mươi trong số tiền thuốc bệnh nhân hậu tạ, hằng năm 

chọn ngày đầu xuân cùng với học trò sắm lễ cúng tế.” [7] 

Cũng cần nói thêm, đường lối trị bệnh vương đạo luôn biết chăm bón cái gốc của 

sinh mệnh, điều trị đúng cái gốc sinh ra bệnh mà Y tổ Lãn Ông đề cao không chỉ là vấn đề 

lý luận mà là kinh nghiệm thực tiễn thấm đẫm mồ hôi và nước mắt, có khi trả giá bằng sinh 

mạng của những người thân yêu nhất, đã được Lãn Ông truyền lại cho nhiều thầy thuốc đời 

sau thực hành theo và gặt hái nhiều thành công.  

Qua trước tác HTYTTL của Lãn Ông, chúng ta thấy yếu tố thực tiễn luôn thường 

trực trong đường hướng chữa bệnh của ông. Tư tưởng đó đã được ông luôn chú trọng và 
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nhấn mạnh trong hầu hết các trước tác do ông biên soạn. Chính vì vậy mà trong cuốn sách 

“Lãn Ông và nền Đông y Việt Nam”, hai tác giả người Pháp là Huard và Durand đã so sánh 

và đánh giá các giá trị tư tưởng của Hải Thượng Lãn Ông là “thực tiễn và không trừu 

tượng”. [10] 

4. Biểu tượng nền Y học cổ truyền, tấm gương sáng về Y đức 

Theo Trương Thìn, Lãn Ông và tác phẩm của mình thể hiện toàn bộ cấu trúc của nền 

Y học cổ truyền cho mục tiêu con người và sức khỏe [4]:   

1- Lãn Ông là người theo đạo Y, đạo nhân nghĩa, nhân văn, nhân bản: “Công danh 

trước mắt trôi như nước/ Nhân nghĩa trong lòng chẳng đổi phương” .  

2- Lãn Ông là một triết nhân, một nhà tư tưởng năm được Đạo Trời đất, thông hiểu 

dịch lý, quán triệt Y Đạo, chiến lược toàn diện của Y học Đông Phương. 

3- Lãn Ông là một y nhân, một nhà khoa học lỗi lạc của Y học Việt Nam: - Y lý rốt 

rão mọi lãnh vực; - Y thuật toàn diện từ việc nâng cao nền tảng sức khỏe qua các phương 

pháp dưỡng sinh, vệ sinh, đến việc phòng trị bệnh tật nội ngoại phụ nhi lão. 

4- Lãn Ông là một hiền nhân, một người biết ứng xử trước thời buổi nhiễu nhương 

loạn lạc, biết chọn con đường Y học làm sự nghiệp vĩnh cửu của mình. 

5- Lãn Ông là một nghệ nhân, một người thầy thuốc của y học tâm hồn với đầy đủ 

khả năng cầm, kỳ, thi, họa để tu tâm dưỡng tánh, điều trị tâm bệnh. 

6- Lãn Ông là tấm gương sáng của Y hạnh (đức hạnh) đối với bệnh nhân, đối với 

đồng nghiệp, đối với bản thân. [4] 

Đáng chú ý trong tác phẩm của mình, ngoài các nội dung Y đạo, Y triết, Y lý, Y 

thuật, Lãn Ông đã chú trọng nêu gương sáng và giáo huấn bồi dưỡng về Y đức cho môn 

sinh và hậu thế.  

Trong bộ sách HTYTTL, Lãn Ông đã tuyển chọn đưa phần Y Huấn Cách Ngôn lên 

hàng đầu, nêu rõ những phẩm chất đạo đức, bổn phận, phép tắc ứng xử đối với bệnh nhân, 

đồng nghiệp của người thầy thuốc. 9 điều Y Huấn Cách Ngôn đã được Bộ Y tế nước ta lấy 

làm quy định đạo đức hành nghề y dược cổ truyền (theo Quyết định số 3923/QĐ-BYT ngày 

9-12-1999).  

Có điều chúng tôi xin góp ý, mặc dù Hải Thượng Lãn Ông ghi rõ “thuật cổ” (chép lại 

lời người xưa) trong nguyên bản chữ Hán cũng như bản dịch của Nhà xuất bản Y học, nhưng 

trong Quyết định nói trên cũng như một vài văn bản trích dịch khác đã vô tình hay cố ý lược 

bỏ hai chữ đó, khiến hậu thế lầm tưởng Lãn Ông là tác giả của Y Huấn Cách Ngôn. 
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Theo tra cứu của chúng tôi, Y Huấn Cách Ngôn cơ bản được biên tập lại từ bản 

Lương Y Cách Ngôn trong sách Phùng Thị Cẩm Nang Bí Lục của Phùng Triệu Trương [13], 

người từng được Hải Thượng Lãn Ông thành kính vẽ tượng, thờ làm tôn sư của mình. Vì 

vậy, theo chúng tôi khi nhắc đến Y Huấn Cách Ngôn thì cũng cần nêu rõ xuất xứ “thuật cổ” 

để tránh sự hiểu lầm đáng tiếc trong y giới cũng như bạn bè quốc tế. 

Xin được nói thêm, nguyên văn bản dịch văn vần dễ nhớ dễ thuộc mà chúng tôi 

phỏng dịch và gọi là Y Huấn Cách Ngôn Diễn Ca đăng trên Tạp chí Y học Cổ Truyền Việt 

Nam số 312 năm 2000 đã được đưa vào một số giáo trình như: Lý Luận Y Học Cổ Truyền 

(NXB Y học, Hà Nội, 2002); Nhi Khoa Y Học Cổ Truyền (NXB Y học, Hà Nội, 2006) của 

Đại học Y Hà Nội và nhiều trang mạng internet đã góp phần phổ cập giáo dục y đức trong 

ngành, rất tiếc có nhiều tài liệu trích dẫn nhưng không ghi rõ nguồn. (Xem hình ảnh liên 

văn bản Y Huấn Cách Ngôn ở Phụ lục II).  

Ngoài phần Y Huấn Cách Ngôn, rãi rác trong tác phẩm của mình, Lãn Ông còn nêu 

lên và truyền lại nhiều nhận định, quy tắc, bài học ứng xử đã được rút ra từ thực tiễn hành 

nghề. Giáo sư Ngô Gia Hy trong chuyên luận “Những lời dạy của các tôn y Việt Nam về Y 

đức”, đã thống kê được 94 điều, trong đó có 72 điều rút ra từ tác phẩm của Hải Thượng Lãn 

Ông (38 điều từ Y Huấn cách Ngôn, 24 điều từ Dương Án, Âm Án, 10 điều từ tập thơ Y lý 

thâu nhàn và tập Thượng Kinh Ký Sự) [11]. 

Dưới đây xin đơn cử  trong Y âm án số 10, Lãn Ông đã nêu lên 8 tội thầy thuốc cần 

tránh (Lười biếng, Keo kiệt, Tham lam, Dối lừa, Bất nhân, Hẹp hòi, Thất đức, Dốt nát) và 

8 đức tính người thầy thuốc cần bồi đắp: Nhân (nhân từ), Minh (sáng suốt), Đức (đức độ), 

Trí (trí tuệ), Lượng (rộng lượng), Thành (thành thật), Khiêm (khiêm tốn), Cần (siêng năng). 

Chúng tôi tạm đúc kết vần vè cho dễ nhớ : 

Lười, Keo, Tham, Dối, Bất nhân 

Hẹp hòi, Thất đức, Dốt cần tránh xa 

Nhân, Minh, Trí, Đức sáng lòa 

Khiêm, Cần, Thành, Lượng y gia đắp bồi 

Rõ ràng cuộc đời sự nghiệp và tác phẩm của Y tổ Hải Thượng Lãn Ông không chỉ 

là tấm gương sáng về Y đức, mà còn là biểu tượng của nền Y học Cổ truyền Việt Nam. 

Theo Lãn Ông, nghề y là “nghệ thuật giữ gìn sinh mạng con người”, nhưng cũng đồng thời 
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là một nghề mà “một tay đem lại phúc họa khôn lường” cho người bệnh, do đó người thầy 

thuốc không những cần phải có sự hiểu biết sâu sắc về nghề nghiệp của mình, thường xuyên 

nâng cao Y đức, nhận thức lý luận đối với nghề nghiệp, nhưng đồng thời khi lâm sàng còn 

phải biết vận dụng lý luận đó hết sức sáng tạo. Đó cũng chính là yêu cầu và phẩm chất 

không thể thiếu được của người thầy thuốc chân chính trong truyền thống Y học xưa nay. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Hải Thượng Lãn Ông là nhà y học lớn, nhà văn hóa lớn đã có ảnh hưởng sâu sắc 

đến nền y học cổ truyền Việt Nam. Bộ sách HTYTTL là một công trình khoa học vĩ đại đã 

tổng kết một cách cơ bản Y học cổ truyền phương Đông từ xa xưa đến thế kỷ XVIII. Nói 

như Trương Thìn, “bộ sách Lãn Ông tâm lĩnh xuất hiện như một vì sao lấp lánh, như một 

đỉnh cao vời vợi, như ngọn cờ đỏ thắm tung bay trên lĩnh nam đất Việt! Mà 200 năm qua 

chưa ai vượt qua đỉnh cao đó!” [4]. 

Việc truyền bá tác phẩm, nghiên cứu, học tập y thuật, y đức của Hải Thượng Lãn 

Ông là công việc được nhiều thế hệ thầy thuốc Việt Nam không ngừng nỗ lực thực hiện 

trong mấy trăm năm qua, nhất là hơn 50 năm gần đây. Tuy nhiên, phải thừa nhận là kết quả 

còn hạn chế, chưa tương xứng với những cống hiến của vị Y tổ hàng đầu của Y học cổ 

truyền Việt Nam. Chưa có nhiều công trình nghiên cứu khoa học chuyên sâu về công dụng 

các bài thuốc sáng tạo của Lãn Ông, hàm lượng kiến thức trong tác phẩm của Lãn Ông chưa 

đưa được nhiều vào các giáo trình căn bản đào tạo y dược cổ truyền. Việc phổ cập tác phẩm 

chủ yếu là tái bản các bản dịch cách đây 4,5 thập kỷ mà chưa đầu tư biên tập, nhuận đính 

kỹ lưỡng, nhiều phần cắt xén trong quá trình biên dịch trước đây (như phần phụ lục Phụng 

tiên sư lễ nghi) chưa được khôi phục đầy đủ...  

Trong thời đại hội nhập tri thức toàn cầu hiện nay, Nhà nước nên chăng cần đầu tư 

tổ chức biên dịch thẩm định, xuất bản lại toàn bộ tác phẩm của Hải Thượng Lãn Ông dưới 

nhiều hình thức truyền thông đa phương tiện: sách in giấy, sách điện tử, nguyên bản Hán 

nôm, bản dịch tiếng Việt, bản dịch tiếng Anh, phần mềm tra cứu,… để bạn đọc trong nước, 

ngoài nước có cơ hội tiếp cận học tập và nghiên cứu ứng dụng chuyên sâu và rộng rãi hơn 

nguồn di sản tư liệu quý báu này, qua đó góp phần nâng cao uy tín và quảng bá hình ảnh Y 

dược học cổ truyền Việt Nam ra bạn bè quốc tế./. 
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Phụ lục I 

VĂN TẾ Y TỔ HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG 

Hội Y-dược Việt Nam Trung-Việt tế vào ngày 24 tháng 2 năm 1956 

Soạn giả: Đông y sĩ Nguyễn Mẫn 

VĂN TẾ 

HOÀI-KHÁNH-ĐỊA sấm vang, 

BA-KÍCH-THIÊN sét đánh. 

Đò âm dương luân chuyển đôi đường, 

Máy huyền tạo tuần hườn một bánh. 

Mang nhiệm vụ tiền đồ y giới, thương giống nòi bối rối lòng đau; 

Cảm anh hoa đồ vật hoài nhơn, xem Hải Thượng ngậm ngùi thêm chạnh. 

Nhớ Y tổ xưa: 

ÍCH-TRÍ Lam giang 

HẠNH-NHƠN Hồng lãnh 

Con thứ bảy Lê-công Tiến sĩ, thọ Lê triều chức thự Thượng thơ 

Ngày mười hai ÍCH-MẪU hoài sanh, Đường-hào huyện Hải-dương bản tỉnh. 

Lúc tuổi trẻ HUYỀN-MINH QUÁN-CHÚNG, sách là thầy đèn là bạn, TAM-THẤT đà 

LONG-CỐT THIÊN-MÔN; 

Nên tuổi già QUỐC-LÃO BỒ-CÔNG, thương con bạn đem về nhà, cùng LIÊN-TỬ, TẦN-

GIAO, KIẾT-CÁNH. 

Lúc BẠCH-PHỤ THIÊN-TIÊN từ lộc, gặp phải thời kỳ LOẠN-PHÁT, THẢO-KHẤU dồn 

Ô-TẶC liên miên, 

Tuổi KIM-ANH HẬU-PHÁT CHÁNH HOÀI, nhằm hồi thế cuộc PHÙ-BÌNH, xếp ĐẬU-

QUYỂN HỒNG-HOA xa lánh. 

Bỏ Liêu xá dục MÃ_ĐỀ nghìn dặm, không nại KÝ-SANH, ĐỘC-HOẠT Hương sơn đành 

tạm kết LÊ-LƯU. 

Chí ĐÀO-NHƠN từ LONG-NHÃN chín trùng, nào trong KIM-BẠC, NGÂN-CHÂU 

Thượng-hồng phủ thoát từ Doãn chánh. 

Gặp ẩn sĩ tám mươi truyền thọ, hiểu thiên-văn thông nhân-sự, giỏi binh thơ Giáp, Độn, 

Nhâm, Cầm; 

Bậc quân-sư  ba sáu lược thao, thâu lũy bắc, phá thành đông, tài lương tướng Vận, Trù, 
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Quyết, Sách. 

Về nuôi mẹ tang anh thong thả, rất sáng suốt Cẩm nang Phùng thị, tài ảo huyền dịch lý âm 

dương; 

Khi từ quân gác kiếm xông pha, phó bèo trôi khanh tướng công hầu, thông vận hội thời cơ 

suy thịnh. 

VIỄN-CHÍ tỏ anh hùng NGẪU-TIẾT, quyết thu góp non sông tinh túy, tìm kiếm hoa thần 

thuốc thánh, phát minh y mà cứu thế sanh dân; 

XẠ-HƯƠNG bay Đế khuyết triệu hồi, sự đổi thay trời đất ngẫu nhiên, đã chán chê lộc nước 

ơn vua, bất đắc dĩ khó thác từ đa bệnh. 

Nguyện ba sinh tưởng đành phận lâm tuyền, mình muôn dặm phải chìu theo hoàn cảnh; 

Xét thời cuộc ĐĂNG-TÂM biết trước, SANH-NHỤC-KHẤU giữa Lê và Trịnh, nên đã bao 

lần từ chức, lệnh hồi hương vua phải thương tình; 

Sách MÃ-TIÊN CỐ-CHỈ đường xưa, chí THUNG-DUNG rượu thánh thi thần, dò lần mấy 

dặm Hương sơn, LINH-TIÊN sẵn trời đà phú tính. 

Mến y đạo mở trường XUYÊN-LUYỆN, TẢO-GIÁC ba trăm môn đệ, dạo uyên nguyên 

nối gót Hiên Kỳ; 

Phép hoạt nhơn học Đổng-phụng-tiên, DŨ TRI sáu tám xuân thu, lòng bác ái tưới đầy 

HỒNG-HẠNH. 

Quyển Châu ngọc cách ngôn giản ước, ba bốn tháng công phu khổ sở, hơn nghìn bài ý hội 

thần giao; 

Muốn y khoa TỤC-ĐOẠN kế truyền , mười chín năm nghiên cứu nhọc nhằn, viết toàn bộ 

Y- Tôn- Tâm- Lĩnh. 

Tiếng bay đồn Hoa bắc dược sư 

Danh vang dội Việt Nam y thánh. 

Đường Thọ thế tưởng còn phương HƯỢT-THẠCH, bí HUYỀN-SÂM, ĐỊA-CỐT THIÊN-

BA 

Lánh NHƠN-TRẦN  tìm CẢNH-GIỚI TIÊN-MÂU, đổi BẠCH NGỌC thiên cơ khôn tránh. 

Ôi ! Thôi thôi ! 

TRƯỜNG SANH LỘ vô công 

Ma tử thần dũng mãnh. 
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Gió phưởng phất hồn mai phách quế, núi Hương sơn nổi trận ĐẠI PHONG; 

Khí anh linh con Lạc cháu Hồng, nơi Bàn thượng vắng hình MỘT-THẠCH. 

Thân tuy tử mà tinh thần bất tử, dẫu nghìn đời lịch sử còn ôn; 

Mạng bất tồn mà khí phách trường tồn, dù muôn thuở lòng dân không lạnh. 

Năm niên hiệu Quang Trung thứ bốn, MẠNG-KHINH-TỬ  ĐƯƠNG-QUY ĐẠI-ĐỊA, rằm 

tháng Giêng AN-TỨC THIÊN-BA; 

Hội Toàn Kỳ Y dược thứ năm, dâng TRẦM-HƯƠNG KIM-BẠC ĐƠN-SA, niệm Y tổ công 

thâm đức thịnh. 

Kỵ tiền nhơn lịch đợi danh y 

Đồng chiêm ngưỡng thâm nhơn hậu trạch. 

Nền y giới khắp hòa Nam Bắc, ơn tạo thành thuốc giỏi thầy hay; 

Hợp tinh thần y lý Đông Tây, giúp kinh tế nước giàu dân mạnh. 

Phúc di thượng hưởng! 

Đọc tại Trung Việt ngày 24 tháng 2 năm 1956 
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Ảnh bìa và các trang phụ lục bài Văn Tế Y tổ HTLÔ  

trong sách THƯƠNG HÀN TRỊ LIỆU, 1958 
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Phụ lục II 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BẢN LIÊN QUAN Y HUẤN CÁCH NGÔN  

TRONG SÁCH LÃN ÔNG TÂM LĨNH VÀ PHÙNG TRIỆU TRƯƠNG 

VÀ TẠP CHÍ Y HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM 

 

Ảnh trang Y HUẤN CÁCH NGÔN  

trong bản khắc sách Lãn Ông Tâm Lĩnh 1885 
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Ảnh trang LƯƠNG Y CÁCH NGÔN  

trong bản khắc sách « Phùng Thị Cẩm Nang Bí Lục » 
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Phụ lục LƯƠNG Y CÁCH NGÔN  

trong bản in «Phùng Triệu Trương Y học toàn thư » 

馮兆张医学全书 (2005), 中国中医葯出版社, 北京, 2005 
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Bản dịch Y Huấn Cách Ngôn Diễn Ca của Lương y Phan Công Tuấn  

trên Tạp chí YHCTVN số 312 
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LÊ HỮU TRÁC - ỨNG VIÊN DANH NHÂN VĂN HÓA TRÌNH UNESCO 

 VINH DANH VÀ THAM GIA LỄ KỶ NIỆM 300 NĂM NGÀY SINH (1724 – 2024) 

Trần Đình Tuấn 1 

(Nhà nghiên cứu văn hóa) 

Lê Hữu Trác đặt tên hiệu là Hải Thượng Lãn Ông 2 lấy bút hiệu Quế Hiên, Thảo Am 

và Lãn Ông (là bút hiệu quen thuộc được nhân dân biết đến). Ông được nhân dân Việt Nam 

tôn vinh là Đại danh y dân tộc, là Thánh y và được ngành Y tôn vinh là ông Tổ ngành cùng 

với Đại danh y Tuệ Tĩnh. 

Năm 2024 là năm kỷ niệm tròn 300 năm ngày sinh Lê Hữu Trác, là một thời điểm 

quan trọng trong tâm thức dân tộc Việt nhằm tưởng nhớ, bày tỏ lòng tôn kính với Đại danh 

y dân tộc, tri ân với những cống hiến lớn lao về giáo dục, y học và văn hóa của ông cho dân 

tộc và tiếp tục phát huy những giá trị ứng dụng thực tiễn mà ông để lại trong lĩnh vực y học. 

Thế kỷ XXI, thế giới với xu thế toàn cầu hóa trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, giáo 

dục, khoa học và văn hóa... thì việc Đại danh y Lê Hữu Trác cùng những công trình, tác 

phẩm và những giá trị cống hiến của ông đối với dân tộc và nhân loại ngày càng được lan 

tỏa tới nhiều quốc gia. Lê Hữu Trác và tác phẩm Y khoa đồ sộ Hải Thượng y tông tâm lĩnh 

- công trình y học xuất sắc nhất trong thời trung đại Việt Nam, đã được giới thiệu qua nhiều 

ngôn ngữ như Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật, Hàn Quốc... và lan tỏa tới nhiều quốc gia 

bởi một ngôn ngữ có thể bao gồm một cộng đồng quốc gia sử dụng cùng ngôn ngữ (ví dụ 

như Cộng đồng Pháp ngữ gồm gồm 56 thành viên và 19 thành viên không chính thức)... Đặc 

biệt, tác phẩm Hải Thượng y tông tâm lĩnh vẫn là tâm điểm, là đối tượng nghiên cứu của các 

luận án khoa học Y học ở nhiều quốc gia và Đại danh y Lê Hữu Trác – nhân vật, cuộc đời, 

tác phẩm đã được giới thiệu qua các bài nghiên cứu chuyên ngành Y học cổ truyền,  nghiên 

cứu văn học, văn hóa, giáo dục, các thể loại sách Almanach – Những nền văn minh thế giới, 

Từ điển Bách khoa toàn thư, các sách giới thiệu nền Y học cổ truyền và đi vào tác phẩm văn 

học của nhà văn nước ngoài như tiểu thuyết Lãn Ông của nữ văn nghị sĩ Pháp Yveline 

Féray. Đáng chú ý hơn cả về tính ứng dụng thực tiễn của lý luận y học cũng như các phương 

 
1 Nhà nghiên cứu Văn hóa, thành viên Ban vận động Vinh danh Lê Hữu Trác, đã từng tham gia vận đông vinh danh 

và tham gia cố vấn, soạn thảo Hồ sơ khoa học các danh nhân Nguyễn Du, Chu Văn An, Hồ Xuân Hương. 
2 Với ngụ ý trong đó Hải Thượng là hai chữ đầu của tỉnh Hải Dương và phủ Thượng Hồng quê của cha và cũng là xứ 

Bầu Thượng quê mẹ ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; Lãn Ông nghĩa là "ông lười", chán ghét công danh, không bị 

câu thúc bởi danh lợi, quyền thế, tự do nghiên cứu y dược mà ông vốn yêu thích, gắn bó. 
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pháp chữa bệnh, các bài thuốc của Lê Hữu Trác vẫn được coi là cơ sở trị liệu ngày nay và 

nhờ đó, hình thành các trung tâm y tế áp dụng phương pháp chữa bệnh và trị liệu theo Lê 

Hữu Trác như ở Pháp và Đức... 

Sự lan tỏa những giá trị về giáo dục, y học và văn hóa của Lê Hữu Trác ở trong nước, 

ở các nước khu vực và thế giới đã thúc đẩy việc đề xuất Lê Hữu Trác - Danh nhân văn hóa 

trình UNESCO vinh danh và tham gia Lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh (1724-2024) là phù 

hợp với nguyện vọng của nhân dân cả nước, phù hợp với nguyện vọng của dòng họ Lê Hữu 

cũng như của UBND tỉnh Hưng Yên, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Bộ Y tế. 

1. Tiêu chí Danh nhân văn hóa và các bước thủ tục của UNESCO. 

Tổ chức Giáo dục, Khoa học, và Văn hóa Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là UNESCO 3, từ 

năm 1956 đã tham gia vào các sự kiện lịch sử và các nhân vật lỗi lạc (tham dự tổ chức lễ kỷ 

niệm năm sinh, năm mất) được các Quốc gia thành viên tôn vinh, nhằm nâng tầm quốc tế của 

các sự kiện và nhân vật đó.  Việc tôn vinh những nhân vật và sự kiện lịch sử nhằm góp phần 

vào việc thúc đẩy sự phong phú lẫn nhau của các nền văn hóa, thúc đẩy sự hiểu biết quốc tế, 

sự gắn bó giữa các dân tộc và hòa bình.  

UNESCO dùng từ Great Personalities để chỉ Danh nhân văn hóa, những nhân vật lỗi 

lạc. Từ điển Bách khoa toàn thư của Mỹ định nghĩa từ Personality như sau: "Danh nhân văn 

hóa - một con người như là hiện thân của những nét đặc thù của trí tuệ và của nhân cách" 4  

Việc tổ chức kỷ niệm phải vào các bước tuổi bội số 50 của năm sinh, năm mất, nghĩa là 50 

năm, 100 năm, 150 năm, 200 năm năm sinh, năm mất… của nhân vật được kỷ niệm. Nếu là 

sự kiện lịch sử thì phải mang tính phổ quát, phổ biến ít nhất là ở phạm vi khu vực còn các 

nhân vật được đề cử (sau khi mất) là người kiệt xuất có những hoạt động, những công trình, 

những tác phẩm có tầm ảnh hưởng lớn, có những đóng góp trong lĩnh vực giáo dục, khoa học 

văn hóa, khoa học xã hội và nhân văn, truyền thông, phù hợp với các lý tưởng và sứ mệnh 

của tổ chức UNESCO cổ vũ và thúc đẩy theo hướng đoàn kết các dân tộc, lòng khoan dung, 

lý tưởng hòa bình, đối thoại giữa các nền văn hóa và hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc. 

 
3 UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) là tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo 

dục của Liên hiệp quốc được thành lập tháng 11/1945. Năm 1951 Pháp giới thiệu Việt Nam (chính quyền Bảo Đại, 

sau đó là chính quyền Sài Gòn) tham gia. Sau khi đất nước thống nhất, Việt Nam thông báo tham gia UNESCO. Tháng 

10/1976 Việt Nam cử đoàn đại biểu tham gia Đại hội đồng UNESCO lần thứ 19 ở Nairôbi (Nigêria). Từ năm 1978 

Việt Nam có phái đoàn đại diện thường trú và từ năm 1982 thì Việt Nam cử cấp đại sứ làm Trưởng đoàn đại diện       
4 Personality - a person as the embodiment of distinctive traits of mind and behavior. 
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Về thủ tục xét duyệt hồ sơ của UNESCO 

Theo Quyết định gần đây nhất, Quyết định 195 EX/25 năm 2014 của Hội đồng Chấp 

hành UNESCO, cứ mỗi hai năm một lần, Tổng Giám đốc gửi thư thông báo tới các Ủy ban 

Quốc gia kèm theo một mẫu đơn giản lược yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết và chính xác 

các đề xuất kỷ niệm của các Quốc gia. Thư thông báo thường được gửi chậm nhất là ngày 

15 tháng 9 của năm đầu tiên của hai năm. Mỗi Quốc gia thành viên được tham gia hai hồ 

sơ đề xuất kỷ niệm danh nhân hoặc sự kiện, và một trong hai hồ sơ dành cho việc phản ánh 

bình đẳng giới. Hồ sơ đề cử phải có sự đồng giới thiệu của ít nhất hai Quốc gia khác và thời 

hạn nộp hồ sơ vào trước 15 tháng 1 của năm sau khi nhận thông báo.  

Hồ sơ đề xuất kỷ niệm gồm có hồ sơ khoa học, đơn đề nghị và công hàm của Quốc 

gia làm hồ sơ. Dựa trên đề xuất của Ủy ban liên ngành, Ban thư ký chuẩn bị tài liệu mô tả 

tóm tắt về ngày kỷ niệm được chấp nhận với thông tin tiểu sử, lịch sử liên quan. Văn bản 

này được trình lên Hội đồng Chấp hành tại phiên họp đầu tiên của năm thứ hai (thường diễn 

ra từ 7- 21 trong tháng 4) để quyết định được chấp nhận hoặc bị loại khỏi danh sách (kèm 

với lý do từ chối). Phiên họp Đại hội đồng UNESCO sẽ ra Nghị quyết biểu quyết thông qua 

danh sách đã được Ban chấp hành lựa chọn về các lễ kỷ niệm mà UNESCO có thể tham 

gia kỉ niệm trong hai năm sau, thường diễn ra vào tháng 11 5. 

Về thủ tục lập hồ sơ khoa học của Sự kiện và nhân vật trình UNESCO. 

Theo thông lệ, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam tiếp nhận đề xuất hay đề nghị 

UNESCO vinh danh và tham dự lễ kỷ niệm của sự kiện hay lễ kỷ niệm năm sinh, năm mất 

của một danh nhân từ các tổ chức, cơ quan (UBND tỉnh, Bộ ngành...) và tiến hành triển 

khai lập hồ sơ theo biểu mẫu của UNESCO. Việc lập hồ sơ thường do chính các đơn vị đề 

xuất hay đề nghị. 

Việt Nam từng có sáu Danh nhân văn hóa được UNESCO tôn vinh 6: 

Nguyễn Trãi 

Nguyễn Trãi được vinh danh năm 1978 cho dịp kỷ niệm 600 năm ngày sinh (1380-

1442) theo Nghị quyết 19C/5 ngày 30/11/1976 của Đại hội đồng UNESCO khóa 19 họp ở 

Nairôbi (thủ đô Kenya). Danh sách các Danh nhân được tôn vinh đợt ấy được sắp xếp theo 

 
5 Kì họp của Hội đồng Chấp hành thường vào khoảng tháng 4, còn kỳ họp của Đại hội đồng vào tháng 11, diễn ra tại 

trụ sở của UNESCO ở Paris.  
6 Tư liệu mục này dựa theo tài liệu của TS. Phan Tử Phùng và Nguyễn Thị Sông Hương. 
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thứ tự ngày tháng của năm sinh. Nguyễn Trãi được xếp vào nhóm cuối đợt kỷ niệm năm 

1980 theo danh sách các Danh nhân có ngày và tháng của năm sinh không thật khẳng định 

(date not specified). 

Paris 30/10/1978.. Kỷ niệm 600 năm năm sinh của Nguyễn Trãi (1380-1442), nhà 

thơ, học giả Việt Nam  

Hồ Chí Minh 

Paris 23/9/1988. Nghị quyết 24C của Đại hội đồng UNESCO khóa 24, phần III, Mục 

13, Tiểu mục 18.65 ở trang 134 của toàn tập Resolution của Đại hội đồng. Lễ tưởng niệm 

100 năm năm sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1990), Vietnam. 

Nguyễn Du: 

Paris 25/10/2013. Nghị quyết 37C của Đại hội đồng UNESCO khóa 37. Kỷ niệm 250 

năm năm sinh của Nguyễn Du (1765-2015) nhà thơ Viet Nam, Viet Nam. 

Chu Văn An: 

Ngày 16/4/2019, tại khóa họp Hội đồng Chấp hành UNESCO lần thứ 206 tại Paris 

(Pháp), đa ra nghị quyết kỷ niệm 650 năm ngày mất của nhà giáo Chu Văn An (1370-2020). 

Tháng 11/ 2019, Đại hội đồng UNESCO biểu quyết thông qua Quyết định UNESCO cùng 

tham gia kỷ niệm. 

Hồ Xuân Hương và Nguyễn Đình Chiểu: 

Quyết định số 211 EX của Hội đồng Chấp hành UNESCO tại phiên họp thứ 211 ở 

Paris từ ngày 7 đến 21 tháng tư năm 2021 đã Khuyến nghị Đại hội đồng về sự tham gia của 

UNESCO trong giai đoạn 2022-2023 vào các kỷ niệm sau (danh sách được thiết lập theo 

tên của các Quốc gia thành viên theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Anh) và hai danh nhân Việt 

Nam là Hồ Xuân Hương và Nguyễn Đình Chiểu nằm cuối danh sách: 

(59) 250 năm ngày sinh của nhà thơ Hồ Xuân Hương, nhà thơ (1772-1822) (Việt Nam, với 

sự ủng hộ của Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan);  

(60) 200 năm ngày sinh của Nguyễn Đình Chiểu, nhà thơ (1822-1888) (Việt Nam, với sự 

ủng hộ của Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan); 

Đại hội đồng UNESCO, kì họp thứ 41, Văn bản 41 C/1 ngày 24 tháng 11 năm 2021 đã biểu 

quyết thông qua Quyết định UNESCO cùng tham gia kỷ niệm theo đề xuất của Ban chấp 

hành UNESCO trước đó. 

Văn hóa ở đây được hiểu trên nghĩa rộng, bao gồm cả văn học nghệ thuật, giáo dục, 
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khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn, truyền thông. Danh 

nhân văn hóa được UNESCO vinh danh và tham gia lễ kỷ niệm ngày sinh (hoặc ngày mất) 

thể hiện tính toàn cầu, tính quốc tế của lễ kỷ niệm.  

Khi đã được vinh danh thì danh nhân văn hóa chỉ là các danh xưng, không phải là 

danh hiệu hay tước hiệu. Điều đáng nói, khi Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương được UNESCO 

vinh danh và tham dự Lễ kỷ niệm năm sinh thì danh xưng ấy được thể hiện qua cụm từ: 

Danh nhân văn hóa thế giới. Cách xưng như thế cũng có nhiều ý kiến cho rằng Danh nhân 

văn hóa thế giới được UNESCO công nhận (với hàm ý được UNESCO công nhận là đẳng 

cấp thế giới). Thực tế. một Danh nhân được UNESCO tham dự nhân dịp kỷ niệm chẵn năm 

sinh theo bước bội số 50 của danh nhân ấy là hình thức cao quý nhất về tinh thần đối với 

danh nhân và nước có danh nhân ấy và nó thể hiện tính toàn cầu, tính quốc tế của lễ kỷ 

niệm. Và theo tâm thức diễn giải của ngôn ngữ Việt, ở trong nước khi Nguyễn Du, Hồ Xuân 

Hương chưa được UNESCO vinh danh thì nhân dân vẫn tôn xưng Nguyễn Du là Đại thi 

hào dân tộc, và Hồ Xuân Hương là Nữ sĩ Hồ Xuân Hương, Bà Chúa thơ Nôm... thì việc 

một tổ chức UNESCO của Liên hợp quốc vinh danh thì gọi là Danh nhân văn hóa thế giới 

thể hiện sự phân biệt hình thức giản dị trong ngôn ngữ Việt, tâm lý Việt là hoàn toàn dễ 

hiểu và chấp nhận được và cũng không có ý phản ánh đẳng cấp thế giới của danh nhân. 

2. Ứng viên Danh nhân văn hóa Lê Hữu Trác 

Lê Hữu Trác sinh 1724, mất 1791. Nếu chiếu theo quy định của UNESCO thì tới 

năm 2024 tròn 300 năm kỷ niệm ngày sinh phù hợp bước chẵn bội số 50 của năm kỷ niệm, 

nếu tính năm mất thì tới năm 2041 thì mới chẵn bước bội số 50 của năm mất, mới đủ điều 

kiện vinh danh do dịp kỷ niệm 250 năm ngày mất Lê Hữu Trác. Và vì thế, việc đề xuất ứng 

viên Lê Hữu Trác với UNESCO phải thực hiện từ năm 2022 cho việc dự kiến kỷ niệm 300 

năm sinh Lê Hữu Trác vào năm 2024. 

Lê Hữu Trác vào thời Lê mạt, giai đoạn lịch sử binh biến, đầy tao loạn. Các cuộc 

nội chiến tương tàn giữa nhà Lê - Trịnh với nhà Mạc đã qua, chúa Trịnh, chúa Nguyễn phân 

tranh quyền lực, Vua Quang Trung dấy binh đánh Lê Chiêu Thống, đuổi quân Thanh thống 

nhất đất nước. Đó là thời kỳ việc giao thương của Việt Nam với các nước khu vực bị hạn 

chế, xã hội rối ren, nhân dân đói khổ, các phong trào nông dân nổi dậy khắp nơi, dịch bệnh 

hoành hành. Sinh ra trong dòng họ khoa bảng, thân sinh của ông từng đỗ Đệ tam giáp Tiến 
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sĩ, làm tới chức Thị lang Bộ Công dưới triều Lê Dụ Tông... nên năm 20 tuổi ông đã nghiên 

cứu binh thư và võ nghệ, "nghiên cứu trong vài năm cũng biết được đại khái, mới đeo gươm 

tòng quân để thí nghiệm sức học của mình" (tựa "Y tông tâm lĩnh") quyết theo con đường 

binh nghiệp. Ông nhận ra xã hội thối nát, chiến tranh chỉ mang lại đói ngèo, bệnh tật, đau 

thương, để đến năm 1746, nhân người anh ở Hương Sơn mất, ông viện cớ về nuôi mẹ già, 

cháu nhỏ, xin ra khỏi quân đội để theo đuổi chí hướng mới - nghề thầy thuốc “ Tôi đã tự 

đặt mình vào nghề y nên lúc nào cũng muốn làm hết khả năng của mình, trước thuật cho 

thật nhiều để cắm ngon cờ trong ngành y”7 trở thành Đại danh y của dân tộc. Trong 30 năm 

ròng “vắt gan vắt ruột” đem hết tâm trí  “Lấy các sách kinh điển của Đông y xưa, tham hợp 

với kinh nghiệm dân gian và người nước ngoài... hoặc theo đúng nguyên y, hoặc phân tích 

, giải thích chỗ nghi nan, phát hiện những chỗ người xưa chưa phát hiện, bổ sung vào 

những thiếu sót của người xưa...” 8 và đã viết nên bộ bách khoa toàn thư về y học “Hải 

Thượng y tông tâm lĩnh” chia làm 28 tập, gồm 66 quyển để lại cho hậu thế. 

Cắm ngọn cờ trong ngành y, góp phần xây dựng diện mạo nền y học Việt Nam 

thích hợp với phong thổ 9 và dược liệu địa phương. 

Trong khu vực – các nước đồng văn (gồm Trung, Nhật, Hàn Quốc - bao gồm Triều 

Tiên, Việt Nam), trong đó Trung Quốc được coi là trung tâm y học gọi là Trung y. Y học 

Việt Nam được gọi là Đông y. Tuy về học thuật, nền y học các nước dựa vào kinh sách, vào 

lý luận, phương pháp chữa bệnh của Trung y là một thực tế lịch sử. Nhưng rõ ràng, nền y học 

các nước như Nhật, Hàn Quốc, Việt Nam cũng có những sự phát triển khác biệt và có hướng 

đi riêng. Xét về mặt thư tịch, các sách y học của tác giả Việt Nam chưa được in ấn tại các 

nước Trung, Nhật, Hàn Quốc mà chỉ có thể đến với giới chuyên môn các nước qua con đường 

giao thương và truyền tay. Thực tế, nền y học Việt Nam chịu ảnh hưởng từ Trung y và ít có 

ảnh hưởng ngược lại đến khu vực, đó là một nền y học chưa được nhìn nhận rõ ràng tính 

truyền thống, và diện mạo, một nền y học đề cao Nam dược là để đối lại với Bắc dược của 

 
7 Dẫn theo GS. Nguyễn Văn Thang, “Khái yếu tác phẩm Hải THượng y tông tâm lĩnh của Hải Thượng Lãn Ông”, 

NXB Y học, 2001 
8 Dẫn theo GS. Nguyễn Văn Thang, “Khái yếu tác phẩm Hải THượng y tông tâm lĩnh của Hải Thượng Lãn Ông”, 

NXB Y học, 2001 
9 Phong thổ: chỉ về phong tục và hoàn cảnh địa lý của từng vùng đất. Phong thổ tìm hiểu phong thủy, địa lý được 

hình thành từ thiên nhiên trên một vùng đất. Phản ánh những yếu tố riêng biệt hình thành, cấu tạo nên đặc tính của 

thực vật, động vật, con người trên vùng đất đó. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_D%E1%BB%A5_T%C3%B4ng
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Trung Quốc, để tôn vinh công hiệu của việc trị liệu bằng Nam dược vốn có của Việt Nam... 

Một trong những nguyên nhân chính là Việt Nam có quá ít thư tịch, trước tác y học được 

học giới các nước biết đến ngoài công trình của Tuệ Tĩnh, Chu Văn An còn lưu giữ được... 

Giáo sư Nhật Bản MAYANAGI Makoto (Trường Đại học Irabaki) nhận xét: “Những sách 

y học Hán của người Việt được in từ thế kỷ XVIII trở về trước hiện còn rất ít nguyên bản. 

Văn hóa xuất bản in ấn mà tiêu biểu là Trung Quốc từ sau thời cận thế cũng chỉ được thấy 

qua một bộ phận rất ít sách in của Việt Nam. Các sách phần nhiều được sao chép lại, nhưng 

cũng chỉ lược sao. Số tư liệu văn hiến hiện còn không nhiều, vì thế, không đủ để cho thấy 

tính hệ thống của truyền thống y học Việt Nam. Sách còn lại được coi là tốt nhất, thuộc y 

học toàn thư là cuốn [Hải thượng Lãn Ông] Y tông tâm lĩnh của Lê Hữu Trác... Đây được 

coi là bộ tập đại thành về Nam y dược học hóa của Việt Nam. Lãn Ông được coi là thày 

thuốc nổi tiếng nhất trong lịch sử Việt Nam” 10 

Lê Hữu Trác kế thừa tư tưởng của Tuệ Tĩnh - là người đầu tiên xây dựng truyền 

thống y dược học dân tộc với phương châm “Nam dược trị Nam nhân” tiếp tục phát triển 

nhằm hoàn thiện thành tựu, công trình của thiền sư Tuệ Tĩnh “Nam dược thần hiệu”, “Hồng 

nghĩa giác tư y thư”: ông đã thừa kế 497 vị thuốc Nam của Tuệ Tĩnh và chép thêm hơn 300 

vị thuốc được bổ sung thêm công dụng hay mới phát hiện thêm: “Thuốc thang sẵn có khắp 

nơi; Trong vườn, ngoài ruộng, trên đồi, dưới sông; Hàng ngàn thảo, mộc, thú, trùng; Thiếu 

gì thuốc bổ thuốc công quanh mình” (Lĩnh Nam bản thảo). Bên cạnh đó, ông còn ông chỉ 

rõ sách Y tông tâm lĩnh "lấy Nội kinh làm gốc, lấy Phùng Thị (cẩm nan) và Cảnh Nhạc 

(toàn thư) làm đề cương"11, tham khảo trước tác của nhiều danh y Trung Quốc cổ và đương 

thời như Chu Đan Khê, Lý Đông Viên, Vương Thái Phát, Tiết Lập Trai, Trọng Cảnh, Sào 

Thị, Tiền Trọng Dương... Đồng thời, ông còn sưu tầm, ghi chép các kinh nghiệm y học dân 

gian, và các đồng nghiệp trong nước.  

Sách “Hải thượng Y tông tâm lĩnh” cho thấy nền y học Việt Nam đã kế thừa truyền 

thống y học dân tộc và tinh hoa y học khu vực, có chân lý y học Việt Nam khác với Trung 

 
10 Giáo sư Nhật Bản MAYANAGI Makoto (Trường Đại học Irabaki). Nghiên cứu so sánh định lượng thư tịch y học 

cổ truyền các nước khu vực đồng văn (Tạp chí Hán Nôm, Số 6(97) 2009; Tr.10-29) 
11 Phùng Triệu Trương là danh y có ảnh hưởng lớn đến các Y gia Việt Nam soạn bộ Phùng Thị Cẩm Nan, 50 quyển, 

năm 1702, rất chú trong học thuyết Thủy Hỏa và lập phương Toàn Chân nhất khí. 

- Cảnh nhạc toàn thư do Trương Giới Tân soan, 64 quyển (soạn từ 1624-1640). 
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Quốc, đề cao tính dân tộc như là "Nam dược" hay "kinh nghiệm thực tiễn", giải : “Hải 

thượng Y tông tâm lĩnh là pho sách đồ sộ gồm 28 tập, 66 quyển, được coi là bộ Bộ bách 

khoa tùng thư về Đông y với nội dung bao quát hầu khắp các lĩnh vực của Y học cổ truyền 

phương Đông, từ Triết học, Y lý, Vận khí, Bệnh học, Chẩn đoán, Điều trị, Dưỡng sinh, 

Phòng bệnh, Dược học, Phương tễ cho đến Dinh dưỡng ăn uống, nữ công gia chánh, từ 

Nội khoa, Nhi khoa, Phụ sản khoa, đến ngoại khoa cho đến Nhãn khoa, Hầu khoa... Có thể 

ví 28 tập của Hải Thương y tông tâm lĩnh như 28 vì sao sáng trên bầu trời Y học cổ truyền 

phương Đông.”12 

Nhận định về nền y học khu vực các nước đồng văn, GS.MAYANAGI Makoto cho 

rằng: “... hiện tại vẫn có sự cách biệt giữa y học 3 nước Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. 

Thứ nhất, các nước đều cho thấy kết quả nội địa hóa y học vốn có của dân tộc. Thứ hai, 

trong khi sách Đông y bảo giám của Hàn quốc, Y tông tâm lĩnh của Việt Nam vẫn được coi 

là sách cơ sở đối với việc trị liệu hiện nay, thì ở Nhật Bản, giá trị của Khải địch tập đã hoàn 

toàn mất hẳn” 13. 

E.Gaspardone, nhà thư mục nổi tiếng người Pháp, đã nhận định: “Tuệ Tĩnh sống vào 

thời Trần Duệ Tông (1372-1377) và có thể nói không qúa đáng rằng Tuệ Tĩnh là người 

sáng lập thật sự ra nghề thuốc Việt Nam, về sau Hải Thượng Lãn Ông là người tuyên truyền 

rất có hiệu quả cho nghề này.”14 

P.Huard một nhà nghiên cứu phương Tây đã viết “Điều đáng chú ý trong sự tiến 

triển tư tưởng của ông là khiếu sắc nhọn trong quan sát, sự xác đáng và phong phú của 

những ý kiến phê phán cũng như sự sáng tạo những phương pháp chữa bệnh mới, dựa trên 

những sự kiện mới. Không choáng lộn bởi khoa học y học cổ truyền, Ông đã nêu lên những 

điểm yếu của nó và xây dựng một nền y học thích hợp với các loại hình phong tục và dược 

 
12 GS. Nguyễn Văn Thang, “Khái yếu tác phẩm Hải THượng y tông tâm lĩnh của Hải Thượng Lãn Ông”, NXB Y 

học, 2001 

 
13 Giáo sư Nhật Bản MAYANAGI Makoto (Trường Đại học Irabaki). Nghiên cứu so sánh định lượng thư tịch y học 

cổ truyền các nước khu vực đồng văn (Tạp chí Hán Nôm, Số 6(97) 2009; Tr.10-29) 

 
14 sách “Thư Mục Việt Nam” (Bibliographie Annamite), đăng trong tạp chí của trường Viễn Đông Bác cổ năm 1934. 

Dẫn theo bài viết của TTND.GS TS Trương Việt Bình (Phó Chủ tịch thường trực Hội Nam Y Việt Nam), Một số vấn 

đề về thân thế và sự nghiệp của Đại danh y thiền sư Tuệ Tĩnh. 
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liệu địa phương, và “nền y học ấy đã có một thành quả rộng lớn và lâu bền ở Việt Nam” 15 

Lê Hữu Trác – Nhà khoa học cần cù, trung thực, sáng tạo. 

Lê Hữu Trác là người cần cù trong nghiên cứu đã tâm sự về sự gian khổ, khó nhọc 

trong việc nghiên cứu y học: “Tôi bỏ nghề Nho, học nghề thuốc, hơn hai mươi năm nằm 

gai nếm mật, cố để biết được y lý, còn việc đời hay dở, tôi coi như đám mây trên đỉnh núi. 

Tôi làm nhà ở nơi vắng người, đóng cửa đọc sách, tìm hết sách của mọi nhà, ngày đêm 

nghiên cứu, một khi được câu cách ngôn của bậc tiên hiền thì ghi lại để suy nghĩ. Những 

câu nào lý lẽ ở ngoài câu nói mà tôi suy ra được thì lại tìm cho rộng ra, như vòng tròn 

không có đầu mối để biết được đến cùng”. Các nhà Nho hành nghề Y, coi Y học nhập môn 

(8 tập) - sách “vỡ lòng” của người học thuốc, làm thuốc viết theo thể thơ, phú cổ do Lý 

Diên soạn năm 1575 cũng được ông dành 5 năm để học và nghiên cứu, nắm vững kiến thức 

cơ bản như ông đã ghi trong quyển 14 Ngoại cảm thông trị. 

Lê Hữu Trác kết luận về nguyên tắc đọc sách: “Các sách thuốc của người đời xưa, 

không bộ sách nào mà tôi không xem đến. Lẽ làm thuốc rất man mác nhưng hợp lại chỉ có 

một lý; đọc sách cần ở cái tìm ra được cái cùng kỳ chi lý rồi phải suy rộng ra những điều 

mà người xưa chưa nói tới, phát minh đến chỗ mà người xưa chưa tìm thấy”; “Bậc Tiên 

hiền sợ chúng ta không hiểu mới làm ra nhiều sách, chia từng bài, phân biệt từng chứng 

bệnh. Nhưng sách thuốc càng ra nhiều thì người học càng bối rối vì đã khó về lẽ thuộc, lại 

khó về ở ngoài lẽ. Mông mênh như qua biển tìm bến cho nên: Biết được yếu lĩnh thì một câu 

nói là xong. Không biết yếu lĩnh thì man mác vô cùng. Vì vậy biết được ngọn mà chỉ chữa 

gốc thì chữa ngàn người không hại một người. Như thế là biết yếu lĩnh để chữa bệnh vậy”. 

Ông là một trong những người đầu tiên trình bày một cách khoa học trong việc biên 

soạn sách Y tông tâm lĩnh, nhằm hệ thống hóa y học của Việt Nam. Những nội dung được 

trích dẫn từ các sách Trung y, lý thuyết của các nhà kinh điển, tên tác giả, được ghi rõ trong 

Phàm lệ của từng quyển. Người đọc hoàn toàn có thể phân biệt được đâu là đoạn trích dẫn, 

đâu là nội dung ông viết ý kiến của riêng ông, kể cả các bài thuốc sưu tầm chọn lọc trong 

cuốn Bách gia trân tàng, đều ghi rõ sưu tầm được ở đâu, do ai truyền cho một cách rõ ràng. 

 

15 Huard.P.. Lan Ong etlamédecine Sino Vietnamienne – BSEI.Tome XXVIII. 1953, No 3 
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Đặc biệt, tinh thần trung thực, khoa học và sáng tạo được chính ông tâm sự: “Thói thường 

của người làm thuốc, chữa được một bệnh nào khó thì vỗ ngực khoe khoang, nếu bệnh nhân 

chết thì giấu kín mà không nói ra. Như tôi thì khác hẳn, tôi chỉ mong ngửa lên cúi xuống 

trong khoảng trời đất sao cho không xấu hổ với nhân thuật mà bỏ ngoài sự chê khen. Những 

bệnh nặng tôi cứu sống được, không chữa được cũng không phải là ít. Với những bệnh khó 

chữa không dám từ chối, chỉ bảo thực cho người nhà biết là khó chữa mà hết sức cứu vãn 

cho đến cùng. Những chứng tôi chữa được ghi chép vào thành tập sách “Y Dương Án”; 

còn những chứng không chữa được thì ghi chép vào tập sách “Y Âm Án”. Trong mỗi tập, 

tôi luận bệnh từ lúc mới bắt đầu rồi sau đó biến chuyển như thế nào, dùng thuốc gì cho đến 

khi khỏi bệnh hay không. Tôi đều ghi rõ lại kỹ càng để bậc quân tử đời sau thấy ưu điểm 

của tôi dù chưa đáng bắt chước thì chỗ khuyết điểm của tôi cũng để lại làm gương”. 

Nguyễn Trần Huân nhận định: “Ở Lãn Ông người ta có thể tìm thấy sự kết hợp tuyệt 

diệu giữa nhà Nho có tâm hồn cao thượng của cổ nhân với con người khoa học mà những 

kiến thức, sự uyên bác và phương pháp luận của nó, các nhà bác học châu Âu không thể 

mong đợi có hơn được”.16 

Albert Sallet đánh giá: « Tôi tin rằng, thoát khỏi mớ hỗn độn nặng nề của những lý 

thuyết cũ và tất cả những khuynh hướng lỗi thời vay mượn từ những quan niệm vũ trụ của 

triết học Trung Quốc, tác phẩm trình bày chi tiết về một liệu pháp có thể trở nên có giá trị. 

Chắc chắn công việc này thể hiện nỗ lực mạnh mẽ và tận tâm của một người, mà bằng cách 

hướng quan sát y tế của mình trong quá trình thực hành lâu dài, đã có thể đưa ra những 

suy luận hợp lý về giá trị của những gì được sử dụng. Nghiên cứu của chúng ta với sự trợ 

giúp các phương tiện thực sự khoa học có thể kiểm soát một cách chuẩn xác và có lợi ».17 

GS.MAYANAGI Makoto nhận xét: Tất nhiên, với tư cách là một cuốn sách y học 

của một người, với số lượng lớn như vậy, nó có thể được gọi là tốt nhất tại Việt Nam. Ngay 

cả ở Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, đó là một trường hợp hiếm. Và bởi vì cuốn sách 

này được xuất bản khoảng 100 năm sau cái chết của kẻ lười biếng, Do đó, việc do một 

người viết ra là điều khá nghi ngờ. Tuy nhiên, theo lời nói đầu của mỗi quyển và nội dung 

 
16 Nguyễn Trần Huân. Contribulim al’étride de I’ ancienne Therapeutique Vietnam nebbe (These) EFEO,1951. 
17 Ths. Nguyễn Thị Sông Hương, Cuộc gặp gỡ giữa Albert Sallet và Lê Hữu Trác.  
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của toàn bộ sách, phần đầu và phần cuối đều nhất quán, và tiêu chuẩn tương đối cao. Chưa 

tìm thấy dấu hiệu trộn lẫn vào bài viết của người khác. Những thành tựu của cuốn sách này 

có thể được tóm tắt trong ba điểm sau đây. Thứ nhất, hệ thống y tế sau khi Việt hóa y học 

Trung Quốc đã được tiết lộ, và Đặc điểm hóa được làm rõ. Thứ hai, từ quan điểm “Chữa 

bệnh cho người Việt bằng thuốc nam”, đã mạng lại tác dụng và bài thuốc của những vị 

thuốc vốn có của Việt Nam. Tạo phương pháp điều trị mới. Thứ ba, bao gồm “ca dương” 

đối với những ca khám chữa bệnh nan y, và cả những ca “âm” về những ca bệnh nan y. 

Để lại tài liệu tham khảo cho việc học tập sau này. Cuốn sách này mô tả lý thuyết và các 

phương pháp chữa bệnh, đặc biệt ghi lại các bài thuốc Nam hiệu nghiệm, cách sử dụng các 

phương pháp chữa bệnh Có đơn thuốc, hoàn toàn bằng thuốc Việt Nam.18 

Ảnh hưởng Quốc tế.  

Lê Hữu Trác, cuộc đời, sự nghiệp, tác phẩm được giới thiệu qua nhiều ngôn ngữ như 

Anh, Pháp, Nga, Trung, Nhật, Hàn Quốc, Đức... trên nhiều sách, báo, tạp chí văn hóa, tạp 

chí Y học cổ truyền và đi vào tiết thuyết văn học mang tên “Lãn Ông” của nữ văn nghị sĩ 

Pháp Yveline Féray.  

Tác phẩm Hải Thượng Y tôn tâm lĩnh, là tư liệu và là đề tài luận án khoa học ở nhiều 

nước như Pháp, Thụy Sĩ, Trung... 

STT Người dịch Tên sách được dịch, luận án 

1 Nguyễn Văn Thọ Huyền tuẫn phát vi (tập 4). 1952 

2 Nguyễn Trần Thân Ngoại cảm thông trị (dịch 1 phần), Luận án 1951 

3 Nguyễn Trần Huân Bách bệnh cơ yếu (tập 10), Luân án. 1950 

4 Lê Văn Long Tọa thảo lương mô (tập 13), luận án, năm 1952 

5 Phạm Trọng Lương Mộng trung giác đậu (tập 15) luận án năm 1952 

6 

Nguyễn Trần Huân 

& Nguyễn Ngọc 

Thắng  

Châu ngọc cách ngôn (tập 25) luận án năm 1950, luận án 

1952 

7 
Nguyễn Trần Huân Thượng kinh kí sự (tập 26), dịch , chú giải, Xb 1972 

8 Trịnh Thị Hoài Tú Vệ sinh yếu quyết, luận án 1980 

9 

Serhat Sezai Cicek 

Innsbruck 

Luận văn cho khóa học dân tộc học và dân tộc học tại 

Đại học Zurich năm 2009 

 
18 GS.MAYANAGI Makoto. Con đường hình thành nền Y học Việt Nam. Bản tiếng Trung dịch bởi Guo Xiumei.  
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Mới đây nhất, tác phẩm của Hải Thượng Lãn Ông đã được 

Nhà xuất bản Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh  xuất bản tháng 

1 năm 2018 ấn bản đầu tiên trong Bộ sách Y học cổ đại Trung 

Quốc chọn lọc (ISBN 9787530492260) 

Lê Hữu Trác – Danh nhân văn hóa, Thánh Y, Bác sĩ 

nhân dân. 

Lê Hữu Trác với tư tưởng độc lập, sáng tạo vận dụng có 

chọn lọc, Việt hóa lý luận y học Trung Quốc, bổ xung lý thuyết, 

vận dụng sáng tạo vào thực tiễn Việt Nam nhằm xây dựng một 

nền y học dân tộc chủ động và phù hợp với dược liệu địa phương. 

Ông là tấm gương người thầy thuốc vì nhân dân, không vì danh lợi, vì người bệnh 

không quản đường xa, đêm tối, mưa gió. Y đức của ông là tấm gương để muôn đời soi 

chung. Ông được ca ngợi bởi tấm lòng nhân ái, biểu tượng của ngành y trong bài tập đọc 

"Thầy thuốc như mẹ hiền" - SGK lớp 5 tập 1. 

Những đóng góp lớn của ông cho dân tộc không chỉ về mặt Y học mà còn ở nhiều 

phương diện như giáo dục, văn hóa xã hội... Ông được nhân dân suy tôn là ông tổ ngành y, 

được thờ cùng Đại danh y thiền sư Tuệ Tĩnh tại Y miếu. Ông được vua Khải Định phong 

sắc “Việt Nam Y Thánh”.  

Năm 1962, thực hiện việc trao đổi văn hoá quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc, 

Thư viện Quốc gia nước ta có tặng Thư viện Bắc Kinh bộ sách Hải Thượng y tông tâm lĩnh 

toàn trật và năm 1963, Trương Tú Dân, học giả hàng đầu về văn bản học đã viết lời giới 

thiệu: “Sách Lãn Ông Tâm Lĩnh vừa phong phú, vừa phát huy thêm được học thuyết của 

họ Phùng, vì thế có thể gọi ông là người đã tập hợp được kết quả tốt của mọi nhà làm thuốc, 

phát huy được nhiều điều mà người trước ông chưa phát hiện, có thể gọi ông là bậc “Thánh 

thuốc“ của Việt Nam. Nếu ta ví Nguyễn Du là J.W.Goethe của Việt Nam, thì ta cũng có thể 

gọi Lê Hữu Trác là Lý Thời Trân của Việt Nam’’. 

Thay lời kết: Lê Hữu Trác, thầy thuốc vĩ đại có nhiều đóng góp cho dân tộc và nhân 

loại và làm rạng rỡ y học nước nhà. Danh nhân văn hóa Lê Hữu Trác mãi mãi trường tồn 

cùng lịch sử và mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc ta.  
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QUAN NIỆM THƠ CA CỦA HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG LÊ HỮU TRÁC 

PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng 

(Khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội) 

 

Tóm tắt: 

 Bài viết đặt vấn đề tìm hiểu quan niệm thơ ca của Lê Hữu Trác (1724 - 1791) để góp 

phần hiểu rõ hơn thơ chữ Hán của ông nói riêng, con người, nhân cách Lê Hữu Trác nói 

chung. Quan niệm thơ ca của Lê Hữu Trác được thể hiện tản mạn trong Thượng kinh kí sự 

qua một số phát biểu trực tiếp hoặc gián tiếp từ thực tiễn sáng tác thơ của ông. Đó là quan 

niệm thiên về nội dung thơ (tình-chí, cấu tứ, phong cách, ý vị), khá đặc trưng cho quan 

niệm thơ ca thời Lê, đặc biệt là thời Lê trung hưng. Quan niệm thơ ca của Lê Hữu Trác 

cũng phù hợp với tư tưởng, nhân cách, lối sống và thực tiễn sáng tác thơ của ông. Quan 

niệm thơ ca của Lê Hữu Trác góp phần xác nhận tư cách một nhà thơ lớn, có tư tưởng nghệ 

thuật tự giác, có cá tính sáng tạo và phong cách nghệ thuật riêng.  

Từ khoá: (nhà thơ) Lê Hữu Trác, quan niệm thơ ca, thơ chữ Hán, tư tưởng nghệ 

thuật, văn học trung đại Việt Nam 

Toàn văn: 

Như chúng ta đều biết, ngoài là một đại danh y, một nhà viết kí tài hoa,Hải Thượng 

Lãn Ông Lê Hữu Trác còn là một nhà thơ tài năng với nhiều bài thơ hay. Tài năng thơ ca 

(chủ yếu là thơ chữ Hán) của ông được thể hiện qua những sáng tác ông làm được in trong 

bộ Tân thuyên Hải Thượng y tông tâm lĩnh toàn trật 新鐫海上醫宗心領全帙 (cụ thể là 

trong Thượng kinh kí sự上京記事 - quyển Vĩ hay trong tập Y lí thâu nhàn lí ngôn phụ chí 

醫理偷閒俚言附志 – quyển 1 của bộ Tâm lĩnh...) với thành tựu đáng chú ý. Tài năng thơ 

ca của Lê Hữu Trác cũng được người đương thời ca ngợi qua những lời bình, thư từ của họ 

(được chép rải rác trong Thượng kinh kí sự…). Ở thời hiện đại, tư cách nhà thơ chữ Hán 

đặc sắc và thành tựu thơ ca của ông cũng được giới học thuật, nghiên cứu khẳng định (Phan 

Võ, 1951; Nguyễn Đổng Chi, 1959, 1970; Nguyễn Huệ Chi, 1970; Nguyễn Đăng Na, 2001; 

Phạm Thị Thúy Hằng, 2004; Nguyễn Phú Tạo, 2007; Phạm Thị Hồng Tươi, 2011; Nguyễn 

Ngọc Hương, 2016…). Góp phần làm nên thành tựu đó, ngoài các yếu tố như truyền thống 

gia đình, tài năng thiên bẩm, công phu học vấn, bối cảnh – thời đại,… còn có yếu tố quan 
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niệm thơ mang tính lí luận chỉ đạo thực tiễn sáng tác thơ ca của Lê Hữu Trác. Quan niệm 

này được thể hiện nhiều nhất, rõ nhất trong tập Thượng kinh kí sự. Cũng đã có một vài công 

trình nghiên cứu chú ý đến quan niệm thơ của Lê Hữu Trác (Phạm Thị Thúy Hằng, 2004; 

Phạm Hồng Tươi, 2011; Nguyễn Ngọc Hương, 2016…), nhưng còn tản mạn, chưa đầy đủ. 

Bài viết này đặt vấn đề tập trung tìm hiểu, đánh giá quan niệm đó một cách toàn diện, triệt 

để trong mối liên hệ với quan niệm thơ trung đại Việt Nam, với chính sáng tác thơ ca và lối 

sống, nhân cách của Lê Hữu Trác. 

1. Trước hết, cũng như nhiều nhà thơ trung đại khác, Lê Hữu Trác cũng thấm nhuần 

một quan niệm thơ kinh điển ở khu vực “đồng văn”, đó là mệnh đề “thi (dĩ) ngôn chí” (Thơ 

(để) nói chí). Ông tuyên bố: “Thơ là để nói cái chí – Chí của con người như thế nào thì sẽ 

hình thành ra [lời] thơ như thế ấy” (詩以言志，志必形於言) [17, tr.49]1. Ở một chỗ khác, 

ông viết: “Tôi mừng rỡ tự than thở rằng: ‘Người xưa từng ngâm thơ mà làm kinh động được 

quỷ thần. Nay thơ của tôi cũng có thể cảm động được các bậc vương hầu. Quả thơ thực là 

có ích vậy.’ Tôi lại đem các bài Quán khách trời mưa cùng làm với bạn bè và quan Viên 

Hình, và bài Trông trăng nhớ nhà đọc cho Quận hầu nghe. Cả hai cùng ngâm thơ, trò 

chuyện về chí hướng của mình. Tôi nói: ‘Con người ta có điều gì chứa chất ở trong lòng, 

ắt sẽ biểu lộ ra bên ngoài…’” [17, tr.67]. “Điều gì chứa chất ở trong lòng” mà Lê Hữu Trác 

nói ở đây chính là “chí”. Người đương thời đọc thơ Lê Hữu Trác cũng thường đi tìm cái 

“chí” của ông. Chẳng hạn, Giám sinh Nộn Liễu tên là Lê Hằng viết: “Tôi may gặp được cụ 

trong bữa tiệc và được cụ cho xem bài thơ Thuật hoài làm ở dọc đường. Đọc đi đọc lại mấy 

lần, thấy lời mạnh chí cao, mà cũng tiếc cho nơi núi xưa rừng cũ, thiếu tảng đá trắng, ráng 

mây tía để lưu luyến cụ” [17, tr.51]. Hay Tồn Khiêm tử ở xã Thổ Khối viết: “Trong lúc đi 

chơi, trộm được đọc những dòng châu ngọc, cũng đủ biết tài hoa thơ phú. Hà tất phải gặp 

người mà sau mới biết được chí cao ư!” [17, tr.58]. Quan niệm về “chí” như vậy rất gần gũi 

với quan niệm của Phan Phu Tiên, Nguyễn Bỉnh Khiêm hay Phùng Khắc Khoan (đặc biệt 

là Nguyễn Bỉnh Khiêm), và cũng rất đặc trưng cho thi học thời Lê (1428 – 1788). Như 

 
1 Câu này, các bản dịch có khác nhau đôi chút. Chẳng hạn, Nguyễn Trọng Thuật dịch: “Thơ là để nói cái chí mình, chí 

phải hình ra thơ”. Vũ Văn Đình dịch: “Thơ là để nói lên cái chí của mình; cái chí ắt hiện ra ở lời thơ”. Phan Võ dịch: 

“Thơ là để nói lên cái chí của mình. Chí của con người như thế nào thì thơ cũng như thế”. Bản dịch của Nguyễn Trọng 

Thuật, Phan Võ, Vũ Văn Đình dịch khá sát câu chữ. Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn, Phan Võ dịch thoát hơn đôi chút, 

nhưng vẫn giữ được tinh thần của nguyên bản. Ở đây, chúng tôi theo bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn. 



412  

Nguyễn Bỉnh Khiêm từng phát biểu: “Ôi, nói tâm là nói về cái chỗ mà chí đạt tới vậy, mà 

thơ lại là để nói chí. Có kẻ chí để ở đạo đức, có kẻ chí để ở công danh, có kẻ chí để ở sự nhàn 

dật” [Bạch Vân am thi tập tự tự] [10, tr.53]. Nhìn chung, thơ Lê Hữu Trác chính là thơ của 

người có “chí để ở đạo đức” và đặc biệt là “chí để ở sự nhàn dật”. 

Trở lại quan niệm “thi (dĩ) ngôn chí”, quan niệm này đã có từ rất lâu đời (từ thời 

Tiên Tần trong sách Kinh Thư) và phổ biến rộng rãi ở khu vực “đồng văn” thời cổ trung 

đại. Nó phổ biến đến nỗi trở thành một sáo ngữ “cửa miệng” của các nhà thơ cổ trung đại 

trong khu vực. Nhưng thực ra, nó là một mệnh đề nền tảng phản ánh cốt lõi của quan niệm 

thơ trong khu vực là sự khẳng định nguồn gốc trữ tình, diễn tả nội tâm của thơ đồng thời 

cũng phản ánh chức năng của thể loại [20]. Cái gọi là “chí” bao trùm cả thế giới nội tâm 

của con người hướng ra bên ngoài (ở trong lòng là tình, tình động thì là chí – Khổng Dĩnh 

Đạt). Nhưng vì nội hàm rất rộng nên tùy từng cá nhân, từng thời đại… sẽ có diễn giải riêng 

về cái gọi là “chí”. Chẳng hạn, đối với nhà Nho thuần thành, chính thống, “chí” thường gắn 

với lí trí, đạo đức, chí hướng. Đối với những nhà thơ tự do, cá tính, “chí” lại có thể là “tình”, 

“hoài” tự nhiên, ngẫu hứng của nhà thơ. Ở Lê Hữu Trác, “chí” bao gồm cả hai nội dung ấy, 

nhưng nội dung thứ hai dường như chiếm ưu thế hơn. Có những bài thơ, ông viết để biểu 

thị chí hướng, lí tưởng sống bản thân (đặc biệt là chí nhàn dật hoặc quan niệm về y thuật) 

như: “Vô dược khả y khanh tướng mệnh...” hay “Cổ vân dụng dược như dụng binh” hoặc 

“Phú quý giai vi ảo”2....Nhưng nhiều bài ông lại viết nhân có tâm trạng, tâm sự, tình cảm 

trong những hoàn cảnh, bối cảnh cụ thể, sinh động. Ở những bài đó, “chí” đối với Lê Hữu 

Trác là những nỗi lòng, cảm xúc tự nhiên, chân thực. Ta thường xuyên thấy trước một bài 

thơ nào đó của ông thường có những lời dẫn, ghi chép hoàn cảnh ra đời của chúng. Những 

lời dẫn, ghi chép ấy thường kết thúc với những lời bộc bạch của tác giả về việc làm thơ để 

làm gì, trong hoàn cảnh cụ thể nào, nguồn cảm hứng ra sao. Xin trích ra đây một số trường 

hợp tiêu biểu:  

- “...Người qua kẻ lại đông đúc như mắc cửi, xe ngựa ồn ào. Tôi càng thêm cảm 

khái, bèn làm một bài thơ để giãi tỏ nỗi lòng” [17, tr.27];  

- “...Tôi bèn đem những bài thơ mới làm gửi cho Quận hầu, để ông ta thấy rõ nỗi 

lòng nhớ quê hương của mình” [17, tr.66];  

 
2 Những bài thơ này không có tiêu đề, chúng tôi tạm dẫn phiên âm câu thơ đầu tiên. 
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- “...Trên đường về, mỗi khi gặp cảnh đẹp, hoặc làm thơ, hoặc ngâm thơ, có thể nào 

quên nhau được ư. Nhưng tình nghĩa tới lúc đã hết lời để tả thì lại phát ra bằng thơ để tự 

bày tỏ nỗi lòng…” [17, tr.97];  

- “...Ngắm cảnh vật nhớ người, cho dù gan dạ có sắt đá đi nữa thì cũng phải mềm ra. 

Bèn gạt lệ xuống thuyền quay về, muôn nỗi sầu não không sao dứt được. Bèn ngâm một 

bài thơ để vợi bớt nỗi lòng…” [17, tr.114]; 

- “...Tôi nghe xiết bao ngậm ngùi, bèn làm một bài thơ rằng…” [17, tr.129]; 

- “...Cứ mỗi khi thấy có chỗ núi non xanh sâu hun hút lại tưởng đấy là núi non quê 

mình. Bèn làm một bài thơ để bày tỏ nỗi nhớ mong” [17, tr.176];  

- “...Trong lúc ngậm ngùi than thở, lại nghe mấy tiếng chuông từ chùa Mãn Nguyệt 

vọng tới, càng thêm vương vấn trong lòng. Bèn làm một bài thơ để giãi tỏ nỗi niềm” [17, 

tr.179];... 

Qua những ví dụ trên, có thể thấy thơ Lê Hữu Trác viết ra chứa đựng nhiều nỗi niềm, 

tâm trạng rất phong phú trong tâm hồn nhà thơ (nhớ nhà, nhà quê hương, nhờ bạn bè, cảm 

khái thời thế, tức cảnh sinh tình, tức sự sinh tình, ăn năn hối hận,…). Những bài thơ được 

viết ra phần nhiều từ nguồn cảm hứng, cảm xúc tự nhiên, chân thực, dạt dào chứ không 

phải từ sự cưỡng ép, gò gẫm của lí trí, đạo lí. Và quả thực, nếu đọc phần lớn các bài thơ 

của Lê Hữu Trác, ta càng thấy rõ điều đó. Tính chất trữ tình, cảm xúc của thơ Lê Hữu Trác 

đậm nét, dạt dào đến nỗi một thời thơ ông còn bị phê phán một cách cực đoan rằng: “Tính 

chất trữ tình trong tác phẩm của Lê Hữu Trác, tóm lại là một thứ trữ tình bạc nhược, uỷ mị” 

[13, tr.214]. Khách quan, khoa học hơn, chúng ta sẽ thấy đó là một tính trữ tình rất đẹp, rất 

thật và đầy chất thơ. Có lẽ, điều đó có được là nhờ bản tính chất phác, lối sống, thiên hướng 

nhàn dật, gần gũi tự nhiên, của ông khác xa những “chí hướng” của đa số người đương thời 

(có được ông ít nhiều nói đến trong Thượng kinh kí sự). 

2. Trong câu nói của Lê Hữu Trác nêu trên, ngoài việc khẳng định quan niệm “thi 

(dĩ) ngôn chí”, ông dường như cũng tâm đắc với một quan niệm văn chương phổ biến xưa 

nay ở phương Đông (và cả ở phương Tây nữa): văn/thơ là người, thơ văn thể hiện/phản ánh 

tâm hồn, nhân cách con người, chí trong thơ sẽ quyết định đến phong cách thơ, cho nên: 

“Chí của con người như thế nào thì sẽ hình thành ra [lời] thơ như thế ấy”. Chính vì thế, 

nhiều lần, qua thơ của một ai đó, Lê Hữu Trác thường nhận xét về con người, chí hướng 
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của tác giả để phân loại thành các phẩm hạngnhã - tục, cao - thấp từ đó xác định phong cách 

thơ, tư cách nhà thơ của họ. Trong đó, đối với Lê Hữu Trác, người làm thơ đích thực phải 

có phẩm chất thanh cao, trong sạch, chân thành; thơ hay phải là loại thơ “thanh cao”, “chất 

thực”. Chẳng hạn, khi có một bài thơ của một người hâm mộnguyên là Tri phủ Hạ Hồng 

gửi tặng Lê Hữu Trác bị quan Bùi Bật Trực chê “đồ trần tục như thế này thì thơ thẩn thế 

nào được nữa” [17, tr.101], Lê Hữu Trác khái quát: “Người ta về nhân phẩm cũng có cao 

thấp khác nhau, đâu có thể bắt mọi người như cánh ta cả được” [17, tr.101-102]. Nhưng 

ông lại dùng tiêu chí ấy để phẩm bình đánh giá tư cách nhà thơ của những người xung 

quanh. Chẳng hạn, ông cho rằng “thơ ông Viên Hình [Bùi Bật Trực] có phong vị nhà thơ, 

thơ của hai ông Giám sinh Nộn Liễu và Sơn Tây cùng với thơ hai ông Huấn đạo thì khí vị 

nhà Nho còn có vẻ chưa thoát tục, còn thơ ông Thúy Anh nói suông, rỗng quá, rất đáng 

buồn cười” [17, tr.55]; còn về quan Hùng tả, ông viết: “Tôi lại tự nghĩ: Người này vốn tiếng 

thơ hay, cho nên lời lẽ thanh tao, thật có phong vị nhà thơ” [17, tr.62];... 

Thực ra, quan niệm này của Lê Hữu Trác cũng là quan niệm của thi học thời Lê. 

Phùng Khắc Khoan từng viết: “Nếu chí mà ở đạo đức thì tất là phát ra lời lẽ hồn hậu, chí mà 

ở sự nghiệp thì tất là nhả ra khí phách hào hùng, chí ở rừng suối gò hang thì thích giọng thơ 

liêu tịch, chí ở gió mây trăng tuyết thì thích vẻ thơ thanh cao, chí ở nỗi uất ức thì làm ra thơ 

ưu tư, chí ở niềm cảm thương thì làm ra điệu thơ ai oán” [Ngôn chí thi tập tự] [8, tr.16]. Thơ 

của Lê Hữu Trác, về cơ bản, chính là loại thơ “chí ở sự nhàn dật”, “chí ở đạo đức”, “chí ở 

rừng suối gò hang” và “chí ở gió mây trăng tuyết” với những phẩm chất tương ứng là: hồn 

hậu, liêu tịch, thanh cao. Ngoài ra, một vài bài lại mang tính chất “cảm thương”, “ai oán” 

(tiêu biểu là bài thơ về chuyện hôn nhân giang dở của bản thân ông với một cô gái ở Sơn 

Nam). 

Bản thân những người giao du, giao thiệp với Lê Hữu Trác khi đọc thơ ông cũng 

dùng tư duy, tiêu chuẩn nêu trên đó để phẩm bình. Chẳng hạn, các Giám sinh bình bài thơ 

Thuật hoài của Lê Hữu Trác chỉ nói: “Suốt bài man mác khí vị khói mây, thực là một bậc 

ẩn dật” [17, tr.50]. Bùi Bật Trực bình bài thơ ấy cũng nhận xét: “Nay xem thơ cụ, lời lẽ 

thanh tao, phong thái ẩn dật, vị thuốc hương hoa, thú vui khôn xiết” [17, tr.50]. Hoặc đối 

với một bài thơ khác, Bùi Bật Trực nhận xét: “Thơ cụ đậm đà khí vị suối rừng, ráng khói 

tung bay muôn trượng, càng viết càng lạ” [17, tr.99]. Viên quan ở Cẩm Giàng bình thơ Lê 
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Hữu Trác viết như sau: “Tiên sinh (…) có tài thơ của Lí Bạch, Đỗ Phủ. Không những thế 

lại có phong cách tâm tình phơi phới tao nhã, ẩn dật của bậc cao sĩ” [17, tr.86]. Thậm chí, 

các nhà phê bình, nghiên cứu hiện đại cũng còn chịu ảnh hưởng của lối phẩm bình thơ, xác 

định phong cách như vậy. Chẳng hạn, Phan Võ viết: “Con người Lãn Ông là một nhà thơ 

ẩn dật. Thơ của ông rất hay. Không trách những văn nhân công khanh đương thời ai được 

hoạ thơ với ông cũng đều cho là một vinh hạnh lớn ở đời…” [16, tr.11]. 

3. Mặc dù làm thơ chủ yếu từ hứng thú, tình cảm tự nhiên, chân thật, từ cảm hứng 

dâng tràn, nhưng Lê Hữu Trác lại rất coi trọng việc lập ý và mạch lạc trong thơ, tức là cấu 

tứ của bài thơ. Ông tuyên bố: “Làm thơ quý ở ý” (詩貴意) [17, tr.120]. Phê bình bài thơ 

Thuyền ông say của Giám sinh họ Đỗ ở Kinh Bắc, ông nói: “Bài thơ này chưa nói rõ được 

ý ‘thuyền’” [17, tr.87]. Vì sao lại như vậy? Lời bình của quan Trung hùng về bài thơ ấy 

(được Lê Hữu Trác chép lại) có thể giải thích rõ hơn nhận xét ngắn gọn của Lê Hữu Trác: 

“[bài thơ] không làm tỏ rõ được cái tên của thuyền, do đấy làm mất cả cái ý của đầu đề” 

[17, tr.88]. Rồi Lê Hữu Trác làm một bài thơ khác về thi đề ấy và được tiểu thư họ Đặng 

nhận xét: “Thơ của bác rất hay, nói rõ được ý bài, thật là thanh tân, phiêu dật khó ai sánh 

kịp…” [17, tr.88]. Phẩm bình bài thơ của Bùi Bật Trực, Lê Hữu Trác nhấn mạnh: “Thơ của 

ông anh, mạch lạc liền như dãy núi không chỗ ngắt quãng, mới đẹp như trăng sáng trời 

trong, thật là đạt tới chỗ tuyệt diệu của người làm thơ. Còn có chỗ nào mà chê được” [17, 

tr.99]. Phê bình thơ của tiểu thư họ Đặng, ông cũng nhấn mạnh: “Thơ của cháu ý và lời rất 

là gắn bó với nhau” [17, tr.126];… Như vậy, có thể thấy, theo Lê Hữu Trác dù thơ xuất 

phát từ nguồn cảm hứng, cảm xúc, nỗi lòng, nhưng khi làm thơ, người làm thơ phải làm 

chủ được ngòi bút, phải có ý tứ/ cấu tứ, mạch lạc rõ ràng không thể rối loạn hay đứt đoạn. 

Đọc thơ Lê Hữu Trác từ những bài thuyết lí nhất cho đến những bài trữ tình nhất, có thể 

nhận thấy quan niệm ấy được thể hiện rất rõ ràng, nhất quán. 

Quan điểm “trọng ý” này phần nào đó phản ánh đậm nét phong khí thi học thời Lê. 

Nếu như thi học thời Trần trước đó hay Nguyễn sau này đề cao cảnh tượng, hứng tượng, 

vận vị, thanh điệu trong thơ (theo thiên hướng thơ Đường) thì các nhà thơ thời Lê lại đề 

cao ý, lí, cách cục trong thơ (theo thiên hướng thơ Tống). Đa số các ý kiến của các nhà thơ 

thời Lê đều bàn về việc “lập ý”, “tả ý”, “cách cục”, “luyện ý”, “luyện cách”,.... Đây là rõ 

ràng là sở thích của các tác giả thơ thời Lê: “văn lấy ý làm chủ”, “lấy văn làm thơ”, “luyện 
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cách”, “luyện ý” mà ít bàn đến âm luật, thanh điệu [19]. Phùng Khắc Khoan trong bài Huấn 

đồng thi tập tự từng trích dẫn các ý kiến bàn về thơ (hầu hết của các nhà thi học thời Tống) 

như sau:“Chu Văn Công bàn về thơ nói: “học giả làm thơ trước hết phải lập ý, ý đã đúng rồi 

sau mới theo thể thơ mà sử dụng”. Mộc thiên cấm ngữ của Phạm Đức Ki ở Thanh Giang nói: 

“Làm thơ trước hết phải lập ý, như người làm nhà, khuôn thước hình thể tất phải chứa sẵn 

trong bụng, sau sẽ dùng đến búa rìu”. (…). Về phép làm thơ, Bạch Cư Dị nói: “Luyện câu 

không bằng luyện chữ, luyện chữ không bằng luyện ý, luyện ý không bằng luyên cách”. Vả 

lại thơ: có cách khen mà bên trong ngụ ý chê, có cách chê mà bên trong ngụ ý khen, có cách 

trước hỏi sau đáp, có cách cảm đời nay nhớ đời xưa, có cách tạo ý trong một câu, có cách lập 

ý trong hai câu. Các phép đều đủ, khó có thể trình bày hết được. Thơ của Bạch Cư Dị có ý 

trong ý ngoài...” [Huấn đồng thi tập tự] [4, tr.211-213]. Chủ trương "trọng ý" này có cả mặt 

tích cực và tiêu cực. Về mặt tích cực, nó giúp cho thơ được làm ra dễ dàng, rõ ràng, mạch 

lạc. Nhưng về mặt tiêu cực, nó có thể khiến cho thơ trở nên khô khan, lí trí, thiếu hấp dẫn. 

Nhiều nhà thơ thời Lê đã không tránh khỏi mặt tiêu cực đó. Một số bài thơ (mang tính lí trí, 

giáo huấn) của Lê Hữu Trác cũng không tránh được điều đó. Nhưng ở phần lớn thơ ca của 

Lê Hữu Trác, ông vừa phát huy được mặt tích cực vừa khắc phục được mặt tiêu cực trong 

chủ trương trên. Vì sao ông có thể khắc phục được mặt tiêu cực ấy? Một mặt, như chúng ta 

đã thấy, thơ ông ít khô khan, lí trí, thiếu hấp dẫn chính là bởi nguồn cảm hứng, cảm xúc dồi 

dào, tự nhiên, chân thực. Và mặt khác, như chúng ta sẽ thấy, ông có một tiêu chí cao, đặc sắc 

về "thơ hay" (liên quan đến ý thơ, lời thơ) sau đây. 

4. Theo Lê Hữu Trác, thơ hay là loại thơ ý tứ sâu xa (ý tại ngôn ngoại, lời ít ý nhiều), 

mang phẩm chất bình đạm, tự nhiên, hàm súc. Ông viết: “Ý thơ quý ở chỗ sâu xa, khiến 

cho người ta ngẫm nghĩ mà hiểu ra, chớ không phải cái cái gì cũng nói ra bằng lời. Thế mới 

là thơ hay” (意貴遠使人思而得之不全在言此詩之上格) [17, tr.120]. Chính vì vậy, Lê 

Hữu Trác rất đồng tình với việc Bùi Bật Trực chê bài thơ của viên viên nguyên là Tri phủ 

Hạ Hồng là “lời thơ rỗng sáo” (“trăng hoa lồng bóng gương”), mặc dù trước đó, chính ông 

đã dùng tiêu chí ấy để chất vấn Bùi Bật Trực về bài thơ: “Thơ này ý tứ cao xa, ông anh thấy 

thế nào?” [17, tr.120]. Ông cũng chê “thơ ông Thúy Anh nói suông, rỗng quá, rất đáng buồn 

cười” (đã dẫn nguồn). Ông khen thơ của tiểu thư họ Đặng “tứ thơ của cháu rất hay mà tự 

nhiên” [17, tr.120]. Đối với ông, hình thức, ngôn từ thơ (ông gọi là "lời" - ngôn) phải phù 
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hợp với nội dung, ý, tứ thơ như có có lần ông nhắc đến (“ý và lời rất là gắn bó với nhau”), 

hoặc lời thơ phải được tinh luyện để làm sao "không phải cái cái gì cũng nói ra bằng lời". 

Điều này lí giải vì sao, ít khi Lê Hữu Trác bàn tới vấn đề thanh âm, vần điệu, luật lã hay 

nói chung là vấn đề hình thức của thơ, mà nói như Lê Quý Đôn là chỉ là những vấn đề nếu 

có điều kiện thì "bàn thêm" mà thôi (Vân đài loại ngữ, "Văn nghệ" – Điều 48) [5]. Có thể 

điều này còn liên quan đến thiên hướng "Đạo gia" (Lão, Trang), ảnh hưởng của Dịch học 

trong nhân sinh quan, thế giới quan của Lê Hữu Trác. Và thực tế là, Lê Hữu Trác đã thực 

hành chủ trương đó trong sáng tác của mình. Chúng ta hãy xem một số nhận xét của người 

đương thời cũng như đời sau về thơ Lê Hữu Trác. Chẳng hạn, tiểu thư họ Đặng khen thơ 

của Lê Hữu Trác rằng: “Thơ của bác thực là ý ở ngoài lời, có thể coi là khuôn mẫu của đạo 

làm thơ vậy” [17, tr.121]. Hay Bùi Bật Trực bình bài thơ Thuật hoài/Thượng kinh của Lê 

Hữu Trác cũng nhận thấy: “Thơ này đạm mà có vị, hòa mà không kiêu, không nói quý mà 

nói phú, thực là ý ở ngoài lời, rất là hàm súc vậy” [17, tr.49]. Ông Huấn đạo phủ Tam Đới 

(tên là Thời) nhận xét: “Lại được xem những bài thơ tự thuật của cụ làm ở dọc đường, thấy 

sự cao nhã, khiến cho người đời phải thán phục, hơn nữa, lời thơ thanh đạm mà vẫn có ý 

nhị, chất phác mà vẫn văn vẻ, quả là các bậc công khanh cũng khó lòng theo kịp được” [17, 

tr.57]. Cũng có người khen thơ Lê Hữu Trác là “lời thơ thanh tao, tân kì” [17, tr.85]. Nhưng 

có lẽ, cái gọi là "tân kì" ở đây không phải là sự đua đả hình thức, sự làm dáng ngôn từ mà 

chính là sự mới lạ về phong cách (tính hàm súc, đạm mà ý vị) so với chính lối thơ quen 

thuộc đương thời (nặng về thù tạc, phù phiếm, sáo mòn mà Lê Hữu Trác và những người 

đồng chí hướng với ông thường đem ra phê phán).Hay nói như quan Văn thư, đó là một thứ 

thơ "cao xa" khác hẳn thói tục:“Bài thơ của cụ, tứ thơ cao xa như những khúc hát Bạch 

tuyết dương xuân, thực rất là khó họa lại” [17, tr.25]. Các nhà nghiên cứu hiện đại cũng 

thường có những nhận định tương tự (dường như là kế thừa quan điểm của tiền nhân). 

Chẳng hạn, Phan Võ nhận xét thơ Lê Hữu Trác: “lời thơ mới mẻ, tứ thơ man mác, ngó thì 

đạm nhưng ý vị vô cùng…” [16, tr.11]. Nguyễn Đổng Chi nhiều lần khẳng định: “thơ ông 

rất hàm súc, tứ thơ mênh mông tràn trề” [13, tr.58] ; “thơ Lê Hữu Trác là một thứ thơ lời ít 

ý nhiều” [1, tr.212].… Những nhận xét ấy ngắn gọn nhưng rất chính xác. Qua đó, cũng có 

thể thấy, Lê Hữu Trác không cầu kì về vấn đề hình thức, thanh điệu (thậm chí còn phê phán 

kiểu hình thức sáo rỗng, lòe loẹt) mà nhấn mạnh cái "ruột", tức hàm lượng nội dung của 
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chúng. Hoặc nói như Phạm Thị Thúy Hằng: "quan niệm của Lãn Ông đối lập hoàn toàn với 

lối thơ vu vơ, thù tạc, hời hợt. Cụ thể ông yêu cầu người nghệ sĩ sáng tác phải chú ý chắt 

lọc, chọn lựa từ ngữ để đứa con tinh thần thực sự hàm súc, có ý nghĩa sâu sắc” [6, tr.81]. 

Quan niệm đó không cần nhìn đâu xa khác biệt, thậm chí đối lập với chính quan niệm sáng 

tác của những nhà thơ quanh ông đương thời. Nhìn rộng ra, nó nằm trong khuynh hướng 

"quý chân", "vụ thực" của thi học Việt Nam cuối thế kỉ XVIII với những đại biểu như Ngô 

Thì Sĩ, Lê Quý Đôn, Phạm Nguyễn Du,... [19] 

Rất đáng tiếc là Lê Hữu Trác không để lại quá nhiều tư liệu có liên quan đến quan 

niệm thơ ca của ông. Tuy nhiên, đó cũng là đặc điểm chung của các tác giả trung đại Việt 

Nam (nhất là từ thế kỉ XVIII trở về trước). Họ thường thể hiện các quan niệm thơ của mình 

một cách tản mạn trong các lời tựa, bạt hoặc lời bình, đối thoại ngắn nằm trong sáng tác. 

Mặc dù vậy, với những gì Lê Hữu Trác để lại, chúng ta cũng có được một hình dung khái 

lược về quan niệm thơ của ông. Nhìn chung, Lê Hữu Trác quan tâm nhiều đến nội dung 

của thơ (cảm hứng, cấu tứ/ý tứ, nhân vật trữ tình) hơn là hình thức (vần luật, thanh điều, 

ngôn ngữ); ông cũng đề cao loại thơ chất thực, giản dị, hàm súc chuyển tải các thông điệp 

nhân sinh hoặc giãi bày tâm trạng hơn là xem thơ như một thú chơi, nghề chơi ngôn từ. 

Quan niệm thơ của Lê Hữu Trác phản ánh những đặc trưng cơ bản của quan niệm thơ Việt 

Nam thời trung đại nói chung và quan niệm thơ thời Lê nói riêng. Công bằng mà nói, nó 

không có điểm nào quá đột phá, mới mẻ nhưng đó cũng không phải là những tính chất mà 

Lê Hữu Trác truy cầu. Điều quan trọng là quan niệm thơ như vậy phù hợp với tư tưởng, 

nhân cách, lối sống của Lê Hữu Trác nói chung và thực tiễn sáng tác thơ (chữ Hán) của Lê 

Hữu Trác nói riêng. Vì vậy, nó là một trong những chiếc chìa khóa để mở cửa thế giới thơ 

ca, cũng là thế giới tâm hồn của nhà thơ, danh y Lê Hữu Trác./. 
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