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  TTììmm  hhiiểểuu  vvềề::      VVIIỆỆTT    YY    TTỔỔ      HHẢẢII    TTHHƯƯỢỢNNGG    LLÃÃNN    ÔÔNNGG  
                          
                      VVÀÀ    YY    HHỌỌCC    DDÂÂNN    TTỘỘCC  11  
  

  
  BBSS..  NNgguuyyễễnn  KKhhắắcc  MMiinnhh    

 
 
Thân Thế: 
 
Hải Thượng Lãn Ông tên là Lê Hữu Trác, sanh năm 1720 tại quê cha là Làng Lưu Xá, phủ 
Thượng Hồng, tỉnh Hải Dương (nay là thôn Lưu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), mất năm 
1791 tại quê mẹ ở xã Bầu Thượng, huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh. 
Lãn Ông thuộc dòng dõi khoa bảng, chú và cha đều là Tiến Sĩ của thời Hậu Lê. Sống với cha ở 
Thăng Long theo học về khoa cử, nổi tiếng là thông minh, học giỏi. Năm 19 tuổi, thân phụ mất, 
có duyên gặp một cao nhân họ Vũ ở Hà Đông, trao cho một cuốn binh thư dạy về cách bày binh 
bố trận, và cả phương pháp bấm độn của đời xưa. Lãn Ông dành ra một thời gian nghiên cứu, rồi 
bỏ nho học theo binh nghiệp, gia nhập quận đội nhà Trịnh, thắng được nhiều trận và giữ chức 
quân sư. Nhưng Lãn Ông sớm nhận ra cảnh nồi da sáo thịt thời Trịnh Nguyễn phân tranh, nên 
không màng danh tiếng và chức tước. Nhân dịp người anh ở Hương Sơn mất sớm để lại 3 con 
nhỏ, Lãn Ông xin ra khỏi quân ngũ, để về đó thay anh săn sóc báo hiếu mẹ và nuôi cháu.  
Hương sơn là nơi nhiều lam sơn chướng khí, cuộc sống lại nghèo khó vất vả, nên Lãn Ông bị 
bịnh nặng, phải được cáng đến điều trị tại nhà lương y Trần Độc ở Nghệ An hơn 1 năm trời. Tại 
đây, Lãn Ông mượn đọc các y thư, có năng khiếu hiểu sâu và rộng hơn ai hết, nên lương y ngạc 
nhiên, quý mến và huớng dẫn thêm.  
Về lại Hương Sơn, Lê Hữu Trác lấy biệt hiệu là Lãn Ông, hay ông già lười biếng, nhưng lại dày 
công nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi, trở thành một danh y. Lãn Ông mở trường dạy học, và năm 
1770 cho ra đời bộ sách Lãn Ông Tâm Lĩnh, sau 10 năm biên soạn và 40 năm kinh nghiệm. Đây 
là một bộ y thư đồ sộ và toàn diện, nền móng của Y Học Dân Tộc Việt Nam từ thế kỷ 18. 
Có thể nói cuộc đời Lãn Ông có ba cơ duyên lớn: 
- duyên bỏ nho học theo binh nghiệp 
- duyên xa binh nghiệp dù có nhiều tài thao lược và chiến công 
- duyên gặp y học và chuyển sang y nghiệp để có một sự nghiệp lớn lao cho mình và tuyệt vời 
cho dân tộc.  
 
 
Sự Nghiệp 
 
Sự nghiệp của một danh nhân là do hoài bão và công trình mang lại. 
Hoài bão đã được Lãn Ông  nói lên trong Lãn Ông Tâm Lĩnh, qua những vần thơ  sau: 
1- Bỏ Nho học theo Y học: 
 Phải đâu vất vả mong hơn huệ 
 Trong đáy lòng ta cốt cứu người. 

                                                 
1 Đã được thuyết trình tại Viện Việt Học ở Westminster California, ngày 3 tháng 4, 2011. 



 2

2- HHọọcc  hhỏỏii  vvàà  qquuáánn  ttrriiệệtt  yy  hhọọcc  ccổổ  đđiiểểnn  vvàà  ddâânn  ggiiaann  
CCóó  ccââuu  ddùùnngg  tthhuuốốcc  ttựựaa  ddùùnngg  bbiinnhh  
QQuuaann  ttrrọọnngg  vvôô  ccùùnngg  vviiệệcc  ttửử  ssiinnhh  
ĐĐếếnn  bbậậcc  TThhááii  YY  ccòònn  tthhiiếếuu  ssóótt  
HHuuốốnngg  mmììnnhh  nnoonn  kkéémm  llýý  cchhưưaa  ttiinnhh  

33--  HHưướớnngg  ddẫẫnn  đđờờii  ssaauu  
CChhỉỉ  mmuuốốnn  nnggưườờii  đđờờii  kkhhôônngg  ccóó  bbịịnnhh  

  
LLããnn  ÔÔnngg  bbỏỏ  ccảả  NNhhoo  hhọọcc  vvàà  bbiinnhh  nngghhiiệệpp  đđểể  tthheeoo  YY,,  kkhhôônngg  pphhảảii  vvìì  ““kkhhôônngg  llààmm  llưươơnngg  ttưướớnngg  tthhìì  
llààmm  llưươơnngg  yy””,,  mmàà  nnhhììnn  rrõõ  ssựự  vvôô  nngghhĩĩaa  ccủủaa  ccaann  qquuaa..  BBiinnhh  bbịị  vvàà  cchhữữaa  bbịịnnhh  đđềềuu  lliiêênn  qquuaann  đđếếnn  ttửử  
ssiinnhh,,  hhaayy  nnóóii  cchhoo  cchhíínnhh  ssáácc  hhơơnn  llàà  ddẫẫnn  đđếếnn  ccửửaa  ssốốnngg  llàà  yy  nngghhiiệệpp,,  vvàà  đđẩẩyy  vvààoo  ccửửaa  cchhếếtt  llàà  bbiinnhh  
nngghhiiệệpp,,  hhaaii  mmụụcc  ttiiêêuu  nnggưượợcc  hhẳẳnn  nnhhaauu..  LLããnn  ÔÔnngg  nnhhậậnn  rraa  llàà  nnhhữữnngg  yy  ssưư  ccủủaa  vvuuaa  cchhúúaa  ccũũnngg  cchhưưaa  
tthhiiệệtt  bbiiếếtt  vvềề  cchhuuyyêênn  mmôônn,,  nnêênn  qquuyyếếtt  ttââmm  hhọọcc  hhỏỏii  rrấấtt  nnhhiiềềuu..  VVàà  ccòònn  đđii  xxaa  hhơơnn,,  llàà  mmoonngg  nnggưườờii  đđờờii  
kkhhôônngg  ccóó  bbịịnnhh  --  nngghhee  ccóó  vvẻẻ  kkhhôônngg  tthhuuậậnn  --  nnhhưưnngg  cchhíínnhh  đđââyy  llàà  yy  kkhhooaa  pphhòònngg  nnggừừaa,,  mmộộtt  nnềềnn  yy  hhọọcc    
tthhưượợnngg  tthhừừaa..  
  
Như vậy phải làm sao, thì Lãn Ông đã tự thuật như sau: 
--  ““TTôôii  bbỏỏ  NNhhoo  hhọọcc  tthhuuốốcc  ttrrêênn  2200  nnăămm,,  nnằằmm  ggaaii  nnếếmm  mmậậtt,,  đđóónngg  ccửửaa  đđọọcc  ssáácchh,,  bbắắtt  đđầầuu  bbằằnngg  bbộộ  
HHooàànngg  ĐĐếế  NNộộii  KKiinnhh,,  nnggààyy  đđêêmm  nngghhiiêênn  ccứứuu,,  mmắắtt  xxeemm  mmiiệệnngg  đđọọcc,,  đđii  tthhìì  mmaanngg  tthheeoo,,  ggốốii  tthhìì  ssuuyy  
nngghhĩĩ,,  ttựự  hhỏỏii  ttựự  ttrrảả  llờờii..  SSáácchh  tthhuuốốcc  ccủủaa  đđờờii  xxưưaa,,  kkhhôônngg  bbộộ  nnààoo  llàà  kkhhôônngg  xxeemm  đđếếnn..  SSáácchh  tthhuuốốcc  ccàànngg  
rraa  nnhhiiềềuu,,  nnggưườờii  đđọọcc  nnhhưư  mmôônngg  mmêênnhh  qquuaa  bbểể  ttììmm  bbếếnn..””  
--  ““ĐĐọọcc  ssáácchh  xxưưaa  bbiiếếtt  đđưượợcc  ýý  nngghhĩĩaa  đđãã  llàà  kkhhóó,,  bbiiếếtt  đđưượợcc  ýý  nnggooààii  llờờii  ccàànngg  kkhhóó  hhơơnn..  HHọọcc  mmộộtt  ssuuyy  rraa  
đđếếnn  mmuuôônn,,  kkhhóó  mmàà  llưườờnngg  đđưượợcc..””  
 
Đây đúng là phá núi đào sông, mở đường khai lối, để kiến tạo một tòa lâu đài Y Học Việt Nam, 
cho thế hệ đương thời và mai sau.  
Hoàng Đế Nội Kinh là y thư đầu tiên của Trung Hoa và nhân loại, chép lại những lời đàm đạo 
giữa Hoàng Đế và y sư Kỳ Bá, tạm cho là có từ  4 ngàn năm nay. Sách có hai phần: Linh Khu 
nói về châm cứu, và Tố Vấn dẫn giải về những liên quan trọng yếu của năng lực giữa vũ trụ và 
con người, qua những lý luận sâu sắc vi diệu về cuộc sống, sức khoẻ và bịnh tật.  
Với sách của phương Tây, có đọc là có hiểu, sau vài ba lần hay cả chục lần đọc khi cần. Cổ thư 
của Á Đông thì khác hẳn, nếu không phải là người đức độ, có chánh tâm thành ý, kiên trì học 
hỏi, thì như chỉ đứng ngoài cửa, không tài nào vào được trong nhà để hiểu biết thêm. Trong Tố 
Vấn có câu: “thử vi thiên địa chi bí”, ý nói đây là bí mật của Trời Đất… Vì vậy những lời tự 
thuật trên là những sự thật nói lên giá trị của nền Y Học Dân Tộc của ta, cũng như công lao to 
lớn của Lãn Ông 
 
Với tư tưởng chỉ đạo trên, Lãn Ông đã: 
- nghiên cứu tất cả các y thư của Trung Y và của các danh y Việt Nam, về y cũng như về dược. 
- tự học tự hỏi, suy tư đến cùng để tìm ra được những chân lý ẩn trong những câu văn mung lung 
mơ hồ. Đồng thời loại ra những lời dạy chủ quan, cảm tính, không có cơ sở vững vàng, thường 
có nhiều ở Trung y và cứ truyền đi đời nọ sang đời kia. Đây là một tinh thần tự chủ và sáng suốt, 
nhất là vào thời xưa, không theo lề lối tri hồ giả dã. 
- rồi mang lý luận vào thực tiễn, tri hành phải hợp nhất, y lý phải giản đơn và rõ ràng, dược liệu 
phải chính sác và công hiệu. 
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- tìm hiểu những kinh nghiệm và phương thức trị bịnh của dân tộc, về lý và dược, tự mình tìm tòi 
và phát hiện thêm. 
- ghi chép chu đáo hồ sơ bịnh nhân, để làm tài liệu hướng dẫn các môn sinh.  
  
LLããnn  ÔÔnngg  ccòònn  vvưươơnn  llêênn  ccảả  ttrroonngg  kkhhôônngg  ggiiaann  vvàà  tthhờờii  ggiiaann,,  nnêênn  ttậậnn  llựựcc  ssooạạnn  rraa  bbộộ  yy  tthhưư  cchhoo  tthhếế  hhệệ  
đđưươơnngg  tthhờờii  vvàà  mmaaii  ssaauu,,  vvìì::  
  
--  ""NNếếuu  kkhhôônngg  mmởở  mmộộtt  llốốii  đđii  tthhìì  llấấyy  ggìì  mmàà  llààmm  tthhềềmm  cchhoo  nnggưườờii  đđờờii  ssaauu""..  TTôôii  vvâânngg  llờờii  ttrrêênn  ccủủaa  
nnggưườờii  aannhh,,  cchhúú  tthhíícchh  nnhhữữnngg  ccââuu  ccủủaa  ttiiêênn  hhiiềềnn  llààmm  kkhhuuôônn  pphhéépp  ggiiúúpp  cchhoo  đđờờii  ssaauu  ttììmm  đđếếnn  đđưượợcc  bbếếnn  
bbờờ  ccủủaa  yy  ddưượợcc..  
--  SSaaoo  bbằằnngg  gghhii  cchhéépp  llạạii  ((kkiinnhh  nngghhiiệệmm,,  ttììmm  ttòòii,,  kkhháámm  pphháá)),,  kkhhiiếếnn  ssaauu  ttrrăămm  đđờờii,,  nnggưườờii  đđọọcc  hhiiểểuu  
ddưượợcc  nnhhữữnngg  llờờii  mmàà  đđờờii  ttrrưướớcc  cchhưưaa  hhooàànn  bbịị,,  đđểể  ddììuu  ddắắtt  ccáácc  tthhààyy  tthhuuốốcc  ssaauu  nnààyy,,  hháá  cchhẳẳnngg  nnêênn  ssaaoo..  
  

  
LLããnn  ÔÔnngg  TTââmm  LLĩĩnnhh  

  
11--  SSaauu  1100  nnăămm  bbiiêênn  ssooạạnn,,  LLããnn  ÔÔnngg  hhooàànn  tthhàànnhh  vvààoo  nnăămm  11777700  mmộộtt  bbộộ  yy  tthhưư  llấấyy  ttêênn  llàà  LLããnn  ÔÔnngg  

TTââmm  LLĩĩnnhh,,  ccòònn  đđưượợcc  ggọọii  llàà  YY  TTôônngg  TTââmm  LLĩĩnnhh  hhaayy  HHảảii  TThhưượợnngg  YY  TTôônngg  TTââmm  LLĩĩnnhh..  
Đây là một bộ sách đồ sộ, gồm 28 tập, 66 quyển, phân ra nhiều mục 
- Y Lý 
- Bịnh Lý: Nội, Ngoại, Phụ, Sản, Nhi 
- Trị Liệu Học 
- Dược Học 
- Bịnh Án 
- Dưỡng Sinh 
- Y Huấn 
  Với những chi tiết sau: 
 
Về Y Lý 

--  NNộộii  KKiinnhh  YYếếuu  CChhỉỉ  ((llờờii  ddạạyy  ccốốtt  yyếếuu  
ttrroonngg  NNộộii  KKiinnhh))  

--  YY  GGiiaa  QQuuaann  MMiiệệnn  ((kkiiếếnn  tthhứứcc  ccơơ  bbảảnn))  
--  YY  HHảảii  CCầầuu  NNgguuyyêênn  ((llờờii  ddạạyy  qquuaann  yyếếuu  

ccủủaa  ttiiêênn  hhiiềềnn))  
--  HHuuyyềềnn  TTẫẫnn  PPhháátt  vvii  ((bbàànn  vvềề  ttiiêênn  tthhiiêênn  

tthhủủyy  hhỏỏaa))  
       - Khôn Hóa Thái Chân (bàn về hậu 
thiên khí huyết) 
 

Về Bịnh Lý 
--  NNggooạạii  ccảảmm  TThhôônngg  TTrrịị  ((bbịịnnhh  nnggooạạii  

ccảảmm))  
--  BBáácchh  BBịịnnhh  CCơơ  YYếếuu  ((nngguuyyêênn  nnhhâânn  ccơơ  

bbảảnn  ccủủaa  bbịịnnhh  ttậậtt))  
--  YY  TTrruunngg  QQuuaann  KKiiệệnn  ((nngguuyyêênn  ttắắcc  vvềề  

đđiiềềuu  ttrrịị))  
--  PPhhụụ  ÐÐạạoo  XXáánn  NNhhiiêênn  ((PPhhụụ  KKhhooaa))  

      --  ẤẤuu  ấấuu  ttuu  ttrrii  ((NNhhii  KKhhooaa))  
              

  
 

 
 
         
     Về Trị Liệu Học (Phương Tễ Học) 

--  TTââmm  ÐÐắắcc  TThhầầnn  PPhhưươơnngg::  7700  pphhưươơnngg  tthhuuốốcc  hhiiệệuu  nngghhiiệệmm  ttrroonngg  PPhhùùnngg  TThhịị  CCẩẩmm  NNaanngg..  
--  YY  PPhhưươơnngg  HHảảii  HHộộii::    223344  pphhưươơnngg  tthhuuốốcc  ccổổ  ttrruuyyềềnn..  
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--  BBáácchh  GGiiaa  CChhâânn  TTàànngg::    660000  pphhưươơnngg  đđơơnn  ggiiảảnn  ccủủaa  ttiiêênn  yy  vvàà  ttrroonngg  ddâânn  ggiiaann  cchhoo  nnộộii,,  nnhhii,,  cchhấấnn  
tthhưươơnngg,,  ccấấpp  ccứứuu..  
--  HHiiệệuu  PPhhỏỏnngg  TTâânn  PPhhưươơnngg::  2299  pphhưươơnngg  ssáánngg  cchhếế  vvàà  hhiiệệuu  nngghhiiệệmm  cchhoo  ccáácc  ttrrưườờnngg  hhợợpp  kkhhóó  
kkhhăănn..  
  
VVềề  Dược Học 

  
--  DDưượợcc  PPhhẩẩmm  BBịị  YYếếuu  ((115500  vvịị  tthhuuốốcc  cchhíínnhh  vvàà  tthhưườờnngg  ddùùnngg))  

--  LLĩĩnnhh  NNaamm  BBảảnn  TThhảảoo  
--  449966  vvịị  ttrroonngg  NNaamm  DDưượợcc  TThhầầnn  HHiiệệuu  ccủủaa  TTuuệệ  TTĩĩnnhh  
--  330055  vvịị  đđưượợcc  LLããnn  ÔÔnngg  ttììmm  ttòòii  vvàà  pphháátt  hhiiệệnn  tthhêêmm  

Nếu Trung Quốc có câu “An Nam chết trên đống thuốc”, thì đời Trần đã có Tuệ Tĩnh Thiền Sư 
tìm tòi những cây cỏ, những dược phẩm chung quanh ta, để chữa trị cho dân mình, và để lại cho 
đời sau những bộ sách quý: Nam Dược Thần Hiệu, và Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư.  
Hơn 4 thế kỷ sau, Lãn Ông hoàn thiện công trình này, và nhắn nhủ hậu thế qua những vần thơ 
nhẹ nhàng và thấm thía trong Lĩnh Nam Bản Thảo: 

TThhuuốốcc  tthhaanngg  ssẵẵnn  ccóó  kkhhắắpp  nnơơii,,  
TTrroonngg  vvưườờnn,,  nnggooààii  rruuộộnngg,,  ttrrêênn  đđồồii,,  ddưướớii  ssôônngg..  
HHàànngg  nnggàànn  tthhảảoo,,  mmộộcc,,  tthhúú,,  ttrrùùnngg,,  
TThhiiếếuu  ggìì  tthhuuốốcc  bbổổ  tthhuuốốcc  ccôônngg  qquuaannhh  mmììnnhh  

Lãn Ông chứng minh những nhu yếu dược của ta, như quế Thanh Hóa, sâm Quảng Nam rất tốt 
và hợp với dân mình hơn là đến từ phương Bắc ; và cho hay gừng là 1 dược liệu quý báu từ thời 
vua Hùng, rất hữu hiệu để chống nhiễm trùng thương tích và che trở khỏi lam sơn chướng khí.   
  
        Về Bịnh Án  
Những lời tâm tình của Lãn Ông 
--  ““TTrroonngg  vviiệệcc  cchhữữaa  bbệệnnhh,,  ttôôii  ttừừnngg  ứứnngg  bbiiếếnn  ððểể  ððốốii  pphhóó  vvớớii  bbệệnnhh  ttììnnhh,,  cchhuuyyểểnn  nnặặnngg  rraa  nnhhẹẹ,,  ccứứuu  
cchhếếtt  llấấyy  ssốốnngg  đđưượợcc  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ttrrưườờnngg  hhợợpp  mmàà  vvẫẫnn  ccóó  nnhhữữnngg  cchhứứnngg  pphhảảii  bbóó  ttaayy  đđợợii  cchhếếtt  ccũũnngg  
kkhhôônngg  pphhảảii  llàà  íítt””..    
 
--  ““TTôôii  kkhhôônngg  ttựự  tthhẹẹnn  vvớớii  ttrrììnnhh  ððộộ  tthhấấpp  kkéémm  ttrroonngg  vviiệệcc  ccứứuu  nnggưườờii  cchhoo  nnêênn  nnggooààii  nnhhữữnngg  ““DDưươơnngg  
áánn““  llạạii  cchhéépp  tthhêêmm  mmộộtt  ttậậpp  kkểể  llạạii  nnhhữữnngg  llờờii  kkhhóó  nnóóii  rraa  đđưượợcc,,  ggọọii  llàà  ““ÂÂmm  áánn““..    
  
--  ““MMoonngg  nnhhữữnngg  bbậậcc  ttrríí  tthhứứcc  ccóó  cchhíí  llààmm  tthhuuốốcc  ssaauu  nnààyy,,  kkhhii  tthhấấyy  nnhhữữnngg  cchhỗỗ  hhaayy  ccủủaa  ttôôii  cchhưưaa  đđáánngg  
bbắắtt  cchhưướớcc,,  nnhhưưnngg  tthhấấyy  cchhỗỗ  ddởở  ccủủaa  ttôôii  ccầầnn  pphhảảii  llấấyy  llààmm  ggưươơnngg,,  kkhhôônngg  nnêênn  qquuáá  yyêêuu  ttôôii  mmàà  bbảảoo::  
cchhỉỉ  cchhữữaa  đđưượợcc  bbệệnnhh  mmàà  kkhhôônngg  cchhữữaa  đđưượợcc  mmệệnnhh..  TThhìì  đđóó  mmớớii  llàà  ccááii  mmaayy  cchhoo  đđạạoo  yy““..    
 
Mục bịnh án gồm có: 
                    

--  YY  ddưươơnngg  áánn  gghhii  llạạii  hhồồ  ssơơ  bbịịnnhh  áánn  ccủủaa  nnhhữữnngg  bbịịnnhh  nnhhâânn  nnặặnngg  nnhhưưnngg  qquuaa  kkhhỏỏii  
--  YY  ââmm  áánn  gghhii  nnhhữữnngg  ttrrưườờnngg  hhợợpp  tthhấấtt  bbạạii  ttrroonngg  đđiiềềuu  ttrrịị,,  bbịịnnhh  nnhhâânn  ttửử  vvoonngg..  
--  TThhưượợnngg  KKiinnhh  KKýý  SSựự::  yy  áánn  kkhhii  đđưượợcc  ttrriiệệuu  vvààoo  TThhăănngg  LLoonngg  đđểể  cchhữữaa  bbịịnnhh  cchhoo  tthhếế  ttửử  TTrrịịnnhh  

CCáánn,,  vvàà  tthhâânn  pphhụụ  TTrrịịnnhh  SSââmm..      
  

Về Dưỡng Sinh 
--  VVệệ  SSiinnhh  YYếếuu  QQuuyyếếtt  DDiiễễnn  CCaa,,  vvớớii  nnhhữữnngg  đđềề  mmụụcc::  
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                                    TThhiiêênn  tthhấấtt  ttììnnhh                              TThhiiêênn  kkhhởởii  ccưư  
  TThhiiêênn  nnưướớcc  uuốốnngg                      TThhiiêênn  ăănn  uuốốnngg  

  `̀            TThhiiêênn  ttrráánnhh  ttaaii  nnạạnn                  TThhiiêênn  ddưưỡỡnngg  nnhhii  
TThhiiêênn  pphhụụ  nnữữ  

  
--  NNữữ  CCôônngg  TThhắắnngg  LLããmm::  ddạạyy  vvềề  nnữữ  ccôônngg,,  ggiiaa  cchháánnhh..  
  
  Y Huấn: 
Tại Hương Sơn, Lãn Ông mở lớp đào tạo, với những lời tâm huyết được học trò ghi chép lại như 
sau: 
--  ““PPhhààmm  hhọọcc  tthhuuốốcc,,  pphhảảii  lluuôônn  lluuôônn  ttrraauu  ddồồii  nngghhiiệệpp  vvụụ::  kkhhii  ccóó  cchhúútt  tthhờờii  ggiiờờ  nnhhàànn  rrỗỗii,,  nnêênn  lluuôônn  
lluuôônn  nngghhiiêênn  ccứứuu  ssáácchh  tthhuuốốcc  xxưưaa  nnaayy,,  lluuôônn  lluuôônn  pphháátt  hhuuyy  bbiiếếnn  hhóóaa  tthhââuu  nnhhậậpp  đđưượợcc  vvààoo  ttââmm,,  tthhấấyy  
rrõõ  đđưượợcc  ởở  mmắắtt,,  tthhìì  ttựự  nnhhiiêênn  ứứnngg  đđưượợcc  vvààoo  vviiệệcc  llààmm  mmàà  kkhhôônngg  pphhạạmm  ssaaii  llầầmm““..    
--  ““ÐÐãã  llàà  tthhầầyy  tthhuuốốcc  tthhìì  nnêênn  nngghhĩĩ  đđếếnn  vviiệệcc  ggiiúúpp  nnggưườờii,,  kkhhôônngg  nnêênn  vvắắnngg  nnhhàà  llââuu  ððểể  ttììmm  vvuuii  tthhúú  
rriiêênngg  nnhhưư  đđii  cchhơơii  nnggắắmm  ccảảnnhh,,  mmaanngg  rrưượợuu  llêênn  nnúúii  uuốốnngg  cchhơơii,,  vvìì  nnhhỡỡ  ccóó  bbệệnnhh  ccấấpp  ccứứuu,,  nnggưườờii  ttaa  
ttììmm  tthhầầyy  kkhhôônngg  ggặặpp  kkịịpp,,  hhạạii  đđếếnn  ttíínnhh  mmạạnngg  ccoonn  nnggưườờii““..    
--  ““CChhữữaa  bbệệnnhh  pphhảảii  ttooàànn  ddiiệệnn..  KKhhii  đđếếnn  xxeemm  bbệệnnhh  ởở  nnhhữữnngg  nnhhàà  nngghhèèoo  ttúúnngg  hhaayy  nnhhữữnngg  nnggưườờii  mmồồ  
ccôôii  ggóóaa  bbụụaa  hhiiếếmm  hhooii  llạạii  ccàànngg  nnêênn  cchhăămm  ssóócc  đđặặcc  bbiiệệtt,,  vvìì  nnhhữữnngg  nnggưườờii  ggiiààuu  ssaanngg  kkhhôônngg  lloo  kkhhôônngg  
ccóó  nnggưườờii  cchhữữaa,,  ccòònn  nnhhữữnngg  nnggưườờii  nngghhèèoo  kkhhóó  tthhìì  kkhhôônngg  đđủủ  ssứứcc  đđóónn  tthhầầyy  ggiiỏỏii,,  vvậậyy  ttaa  nnêênn  đđểể  ttââmm  
mmộộtt  cchhúútt,,  hhọọ  ssẽẽ  đđưượợcc  ssốốnngg  mmộộtt  ððờờii……  NNhhữữnngg  nnggưườờii  ccoonn  tthhảảoo,,  vvợợ  hhiiềềnn,,  nngghhèèoo  mmàà  mmắắcc  bbệệnnhh,,  nnggooààii  
vviiệệcc  cchhoo  tthhuuốốcc,,  llạạii  ttùùyy  ssứứcc  mmììnnhh  mmàà  cchhuu  ccấấpp  cchhoo  hhọọ  nnữữaa,,  vvìì  ccóó  tthhuuốốcc  mmàà  kkhhôônngg  ccóó  ăănn,,  tthhìì  ccũũnngg  
vvẫẫnn  đđii  đđếếnn  cchhỗỗ  cchhếếtt..  CCầầnn  pphhảảii  cchhoo  hhọọ  đđưượợcc  ssốốnngg  ttooàànn  ddiiệệnn,,  tthhìì  mmớớii  đđúúnngg  llàà  nnhhâânn  tthhuuậậtt““.. 
 
Và được đúc kết trong y huấn:  
                     
--  CCứứuu  bbịịnnhh  nnhhưư  ccứứuu  hhỏỏaa  
--  LLuuôônn  lluuôônn  hhọọcc  hhỏỏii  đđểể  llààmm  ttrròònn  bbổổnn  pphhậậnn  
--  HHếếtt  llòònngg  lloo  cchhoo  bbịịnnhh  nnhhâânn,,  nnhhấấtt  llàà  nnggưườờii  nngghhèèoo,,  ccôô  nnhhii,,  qquuảả  pphhụụ..  
--  KKhhôônngg  ccầầuu  mmoonngg  ddaannhh  llợợii  
--  KKhhôônngg  pphhâânn  bbiiệệtt  ggiiààuu  nngghhèèoo  
--  KKíínnhh  ttrrọọnngg  bbịịnnhh  nnhhâânn,,  nnhhấấtt  llàà  pphhụụ  nnữữ.. 
 
Lãn Ông có một tinh thần phục vụ cao độ: sự tận tuỵ hết lòng cho bịnh nhân được mô tả qua 
những vần thơ: 

Quên mình cứu chữa người ta, 
Ngoài ra tất cả đều là phù vân. 

 
Và qua nhưng y án được ghi chép lại, ta thấy Lãn Ông nói sao làm vậy: không nghĩ đến đi chơi 
xa để người nhà bịnh nhơn lúc nào cũng tìm đươc mình ; nán ở lại với bịnh nhân, có khi cả ngày, 
cho tới lúc thấy bịnh có thuyên giảm ; tự bỏ tiền ra mua cho người nghèo những thuốc quý, đắt,  
nhưng rất cần. 
Lãn Ông còn tuyệt vời nữa: 

- không chấp nhận hai chữ số mạng, coi tử vong là một đau thương chung cho mọi người 
liên hệ đến bịnh nhơn. Đây là tiếng chuông cảnh tỉnh cho y sỹ thời đó và ngay cả bây giờ, vì Á 
Đông thường dùng hai chữ số mạng để an ủi người và ta. Lời dạy này phải là một động lực đòi 
hỏi người thày thuốc tích cực suy tư, khi thất bại thì phải phân tách tìm hiểu nguyên nhân, nhận 



 6

ra những sơ xuất hay yếu kém, để trau dồi khả năng phục vụ của mình. Có như vậy thì y học mới 
vươn lên đến những tầng cao mới. 
 
 
Vì vậy, Lãn Ông Tâm Lĩnh làà  11  bbộộ  yy  tthhưư  ttooàànn  ddiiệệnn,,  vvềề  ccảả  đđiiềềuu  ttrrịị  vvàà  pphhòònngg  nnggừừaa::   
1- Y học điều trị với những hiểu biết sâu sắc về y lý, bịnh lý và phương dược. Đi song song là 
dược phẩm phong phú, có sẵn quanh lương y, tương xứng với câu của ta là Trời sinh voi, trời 
sinh cỏ, hay rõ hơn: người mang bịnh thì Trời cho thuốc gần xa. 
Tập Thượng kinh ký sự ngoài bịnh án, còn là một áng văn tuyệt tác tả người tả cảnh chốn kinh 
kỳ, có giá trị lịch sử. Năm 1782, được triệu vào Thăng Long chữa bịnh, Lãn Ông còn muốn học 
hỏi thêm và tìm cơ hội in ra bộ Y Tông Tâm Lĩnh cho y giới. Tuy thất vọng cả hai, nhưng lại 
thấy các lương y đã tự học hỏi, truyền tay nhau chép tay các bài dạy của mình, chữa bịnh rất 
thành công, nên nhiều người lập bàn thờ để thờ sống mà ghi ơn mình.  
Sự việc này nói lên hai điều: 

- luân lý tuyệt vời của dân tộc: biết ơn thày dạy dù chỉ được học qua sách vở. 
- Lãn Ông Tâm Lĩnh không phải là mớ lý thuyết suông, mà có tri hành hợp nhất, đã 

được thực tiễn chứng minh lý luận. Đây chính là tính cách khoa học, chứng nghiệm 
của nền Y Học Dân Tộc Việt Nam.  

2- Y Khoa Phòng ngừa 
Nhưng Lãn Ông còn đi xa hơn, hướng về Dưỡng Sinh và Phòng Bịnh, qua tập Vệ Sinh Yếu 
Quyết Diễn Ca và Nữ Công Thắng Lãm. 
Vệ Sinh là bảo vệ năng lực sống.  Yếu quyết là những điều cốt cán để thực hành. Chữ diễn ca ở 
đây là một viễn kiến sâu sắc của Lãn Ông, của Việt Nam và cho đồng bào mình. Ngôn ngữ Việt 
là 1 bản nhạc với ngũ cung 5 dấu sắc huyền hỏi ngã nặng, ca dao là những lời nói vừa có âm điệu 
vừa có vần để dễ đi vào lòng người. Dưỡng sinh là những kiến thức phải được dễ hiểu dễ nhớ để 
áp dụng thường xuyên vào cuộc sống, nên cần đi đôi với phương tiện truyền đạt của diễn ca.  
Vệ Sinh Yếu Quyết dạy ta gìn giữ sức khoẻ trên mọi khía cạnh: lành mạnh sạch sẽ cho tâm hồn 
và thể sác, về nơi ở, về nước dùng. Dưỡng sinh không bắt đầu từ lúc đã khôn lớn, mà từ trước 
khi được sanh ra, nên Lãn Ông nhấn mạnh vào vai trò rất quan trọng của phụ nữ, của người mẹ, 
và có những lời dạy tránh tảo hôn, ứng xử lúc có kinh, khi mang thai, và phương pháp nuôi nấng 
săn sóc trẻ em. Lãn Ông rất chú trọng về ăn uống, vì đây chính là năng lực sống mà đất Mẹ mang 
lại, nên soạn ra tập Nữ Công Thắng Lãm, dạy cho ccáácchh  cchhếế  bbiiếếnn  ccáácc  mmóónn  ăănn  vvớớii  pphhưươơnngg  pphháápp  
đđặặcc  bbiiệệtt  vvừừaa  ccóó  ttáácc  ddụụnngg  bbồồii  ddưưỡỡnngg  vvừừaa  ccóó  ttáácc  ddụụnngg  pphhòònngg  cchhốốnngg  bbệệnnhh  ttậậtt..  PPhhụụ  nnữữ  ccầầnn  ttuuâânn  tthhủủ  
nnhhữữnngg  llờờii  ddạạyy  ttrrêênn,,  đđểể  ttiiêênn  tthhiiêênn  ccủủaa  đđứứaa  ccoonn  đđưượợcc  mmạạnnhh  mmẽẽ,,  vvàà  hhậậuu  tthhiiêênn  đđưượợcc  ssuunngg  mmããnn,,  vvàà  
ttrráánnhh  đđưượợcc  llờờii  tthhơơ  tthhaa  tthhiiếếtt  ccủủaa  LLããnn  ÔÔnngg::  ““ccoonn  bbầầyy  ốốmm  yyếếuu,,  ggiiốốnngg  nnòòii  mmạạnnhh  ssaaoo.”  
 
Y học phòng ngừa là một y học thượng thừa. Nội Kinh đã nói rõ cả ngàn năm trước:  
TThháánnhh  nnhhâânn  ((ccầầnn  hhiiểểuu  llàà  nnggưườờii  nnhhììnn  xxaa  ttrrôônngg  rrộộnngg))  kkhhôônngg  ttrrịị  kkhhii  bbịịnnhh  đđãã  ccóó  rrồồii,,  mmàà  ttrrịị  kkhhii  bbịịnnhh  
cchhưưaa  pphháátt  rraa  ;;  kkhhôônngg  ttrrịị  kkhhii  đđãã  llooạạnn  mmàà  rraa  ttaayy  kkhhii  llooạạnn  ssắắpp  xxảảyy  rraa..  NNếếuu  cchhờờ  bbịịnnhh  ttớớii  rrồồii  mmớớii  cchhoo  
uuốốnngg  tthhuuốốcc,,  hhaayy  llooạạnn  đđãã  xxảảyy  rraa  rrồồii  tthhìì  mmớớii  rraa  ttaayy,,  tthhìì  ccũũnngg  ggiiốốnngg  nnhhưư  cchhờờ  kkhhii  kkhháátt  nnưướớcc  mmớớii  đđii  
đđààoo  ggiiếếnngg,,  hhaayy  đđợợii  llúúcc  ssắắpp  ggiiaaoo  ttrraannhh  mmớớii  rrèènn  đđúúcc  vvũũ  kkhhíí..  NNhhưư  vvậậyy  pphhảảii  cchhăănngg  llàà  đđãã  mmuuộộnn  rrồồii  ??..  
  
VVìì  vvậậyy  hhooààii  bbããoo  ccủủaa  LLããnn  ÔÔnngg::  ““cchhỉỉ  mmuuốốnn  nnggưườờii  đđờờii  kkhhôônngg  ccóó  bbịịnnhh””,,  đđãã  đđưượợcc  tthhểể  hhiiệệnn  qquuaa  VVệệ  
SSiinnhh  YYếếuu  QQuuyyếếtt,,  NNữữ  CCôônngg  TThhắắnngg  LLããmm,,  cchhoo  đđồồnngg  bbààoo  đđưươơnngg  tthhờờii  vvàà  ccáácc  tthhếế  hhệệ  mmaaii  ssaauu..  CCóó  tthhểể  
nnóóii  LLããnn  ÔÔnngg  TTââmm  LLĩĩnnhh  llàà  YY  tthhưư  ttooàànn  ddiiệệnn  vvềề  DDưưỡỡnngg  SSiinnhh,,  mmộộtt  nnềềnn  yy  hhọọcc  tthhưươơnngg  tthhừừaa  ttrroonngg  tthhếế  
kkỷỷ  1188  vvàà  nnggaayy  ccảả  cchhoo  tthhờờii  nnaayy..      
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YY  TTổổ  ccủủaa  nnềềnn  YY  HHọọcc  DDâânn  TTộộcc  VViiệệtt  NNaamm  
VVớớii  ccôônngg  llaaoo  mmởở  đđưườờnngg  kkhhaaii  llốốii,,  vvàà  ccôônngg  ttrrììnnhh  ssooạạnn  rraa  YY  TTôônngg  TTââmm  LLĩĩnnhh  đđểể  ttrruuyyềềnn  llạạii  cchhoo  nnggưườờii  
đđii  ssaauu,,  HHảảii  TThhưượợnngg  LLããnn  ÔÔnngg  LLêê  HHữữuu  TTrráácc  xxứứnngg  đđáánngg  llàà  YY  TTổổ  ccủủaa  nnềềnn  YY  HHọọcc  DDâânn  TTộộcc..  
NNưướớcc  ttaa  đđãã  ccóó  nnhhiiềềuu  đđạạii  ddaannhh  yy,,  nnhhưư  MMiinnhh  KKhhôônngg  TThhiiềềnn  SSưư  hhaayy  LLýý  QQuuốốcc  SSưư  đđờờii  LLýý,,  TTuuệệ  TTĩĩnnhh  
TThhiiềềnn  SSưư  đđờờii  TTrrầầnn,,  HHooàànngg  ĐĐôônn  HHòòaa  đđờờii  LLêê……  nnhhưưnngg  pphhảảii  đđợợii  đđếếnn  tthhếế  kkỷỷ  tthhứứ  1188  mmớớii  ccóó  mmộộtt  đđạạii  
ddaannhh  yy  llàà  HHảảii  TThhưượợnngg  LLããnn  ÔÔnngg  LLêê  HHữữuu  TTrráácc,,  vvớớii  bbộộ  yy  tthhưư  bbáácchh  kkhhooaa  đđầầuu  ttiiêênn  vvàà  dduuyy  nnhhấấtt  ccủủaa  
VViiệệtt  NNaamm,,  mmộộtt  llââuu  đđààii  yy  hhọọcc  đđồồ  ssộộ  vvữữnngg  cchhắắcc  vvàà  ttooàànn  ddiiệệnn..  
 
So sánh với Tây Y 
Để được rõ hơn về Y Tổ và Y học Dân Tộc, ta hãy nhìn về phương Tây và tìm hiểu thêm  
 
Y Tổ của Tây Y 
Là Hippocrates, sống cách đây 25 thế kỷ (460 – 377 BC) 
Trước Hippocrates, Hy Lạp có đền thờ Aesclapedius, bịnh nhân được mang đến đó để xin thần 
chữa bịnh cho.  
Hippocrates không chấp nhận như vậy, tách y khoa ra khỏi tôn giáo, nhấn mạnh bịnh tật phải 
được điều trị bởi y sỹ, không bởi thần linh. 
Hippocrates mở trường dạy học trò quan sát bịnh nhân, ghi chép đầy đủ, và săn sóc ân cần 
(tender loving care). Y sỹ được tuyên thệ khi tốt nghiệp 
 
 
 
Những tác phẩm của Hippocrates                                  Lãn Ông Tâm Lĩnh 

  OOaatthh  ((llờờii  tthhềề  ccủủaa  yy  ssỹỹ  kkhhii  ttốốtt  nngghhiiệệpp))  
  AAnncciieenntt  mmeeddiicciinnee  ((ccổổ  yy))  
  AAiirr,,  wwaatteerrss,,  aanndd  ppllaacceess  ((kkhhôônngg  kkhhíí,,  

nnưướớcc,,  nnơơii  ssốốnngg))  
  PPrrooggnnoossttiiccss  ((ttiiêênn  llưượợnngg  bbịịnnhh))  
  EEppiiddeemmiiccss  ((bbịịnnhh  ddịịcchh))  
  HHeeaadd  iinnjjuurryy  ––  ssuurrggeerryy  ((cchhấấnn  tthhưươơnngg  đđầầuu  

--  pphhẫẫuu  tthhuuậậtt  ((llấấyy  mmááuu  ttụụ))    
  FFrraaccttuurreess  ––  aarrttiiccuullaattiioonnss  ((  ggẫẫyy  xxưươơnngg  --  

ttrrậậtt  kkhhớớpp))  
  FFiissttuullaaee  ––  hheemmoorrrrhhooiiddss  ((llỗỗ  ddòò  ––  ttrrĩĩ))  
  SSaaccrreedd  ddiisseeaassee  ((bbịịnnhh  ddoo  mmêê  ttíínn  cchhoo  llàà  
đđếếnn  ttừừ  ccõõii  lliinnhh  tthhiiêênngg,,  nnhhưư    kkiinnhh  ggiiậậtt……))  

 

YY  hhuuấấnn
YY  llýý  
BBịịnnhh  llýý  
TTrrịị  lliiệệuu  
DDưượợcc  hhọọcc  
DDưưỡỡnngg  ssiinnhh  
YY  ddưươơnngg  áánn  
YY  ââmm  áánn  
DDưưỡỡnngg  ssiinnhh  pphhòònngg  bbịịnnhh  

 

 
Tuy tác phẩm của hai vị y tổ có nhiều khác biệt, vì sống xa nhau trên hai chục thế kỷ, nhưng 
Hippocrates và Lãn Ông có nhiều điểm tương đồng:  
--  HHiippppooccrraatteess::  ““BBảảnn  nnăănngg  ccủủaa  nnggưườờii  bbịịnnhh  llàà  yy  ssỹỹ  ggiiỏỏii  nnhhấấtt  ccủủaa  hhọọ..  NNggưườờii  yy  ssỹỹ  ggiiỏỏii  llàà  nnggưườờii  bbiiếếtt  
pphháátt  hhuuyy  bbảảnn  nnăănngg  nnààyy  ccủủaa  bbịịnnhh  nnhhâânn””..  ĐĐââyy  llàà  hhoommeeoossttaassiiss  ccủủaa  yy  hhọọcc  hhiiệệnn  đđạạii..  
LLããnn  ÔÔnngg::  ‘‘CCầầnn  dduuyy  ttrrìì  vvàà  bbồồii  bbổổ  cchháánnhh  kkhhíí,,  vvìì  đđóó  llàà  ssứứcc  cchhốốnngg  ttrrảả  bbịịnnhh  ttậậtt  ccủủaa  bbịịnnhh  nnhhâânn..””  
--  HHiippppooccrraatteess::  ÁÁnnhh  nnắắnngg  mmặặtt  ttrrờờii,,  kkhhôônngg  kkhhíí,,  nnưướớcc  vvàà  ssựự  vvậậnn  đđộộnngg  llàà  nngguuồồnn  ggốốcc  ccủủaa  ssựự  ssốốnngg  vvàà  
ccủủaa  ssứứcc  kkhhooẻẻ  
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TTrroonngg  VVệệ  SSiinnhh  yyếếuu  qquuyyếếtt,,  LLããnn  ÔÔnngg  ccóó  nnhhữữnngg  llờờii  ddạạyy  vvềề  ssiinnhh  hhooạạtt,,  ssạạcchh  ssẽẽ,,  vvậậnn  đđộộnngg..  
--  HHiippppooccrraatteess::  ““HHããyy  ddùùnngg  tthhứứcc  ăănn  llààmm  tthhuuốốcc  ((lleett''ss  ffoooodd  bbee  tthhyy  mmeeddiicciinnee))””  
VVệệ  ssiinnhh  yyếếuu  qquuyyếếtt::  ccóó  tthhiiêênn  ddạạyy  vvềề  ăănn  uuốốnngg..  LLããnn  ÔÔnngg::  ““ccóó  tthhuuốốcc  mmàà  kkhhôônngg  ccóó  ăănn  uuốốnngg  tthhìì  ccũũnngg  
đđii  đđếếnn  cchhỗỗ  cchhếếtt..””  
--  YY  hhuuấấnn  ccủủaa  LLããnn  ÔÔnngg  ccũũnngg  ggiiốốnngg  llờờii  tthhềề  ttrrưướớcc  HHiippppooccrraatteess..  TTrroonngg  llờờii  tthhềề  ccòònn  ccóó  ccââuu::  
  --  ccooii  tthhààyy  ddạạyy  nnhhưư  tthhâânn  pphhụụ,,  vvàà  ssẽẽ  hhếếtt  llòònngg  ttrruuyyềềnn  llạạii  nngghhềề  yy  cchhoo  ccoonn  tthhààyy..  
  --  ssẽẽ  ssốốnngg  vvàà  hhàànnhh  nngghhềề  yy  vvớớii  ttââmm  hhồồnn  tthhaannhh  kkhhiiếếtt  vvàà  tthháánnhh  tthhiiệệnn  ((WWiitthh  PPuurriittyy  aanndd  wwiitthh  
HHoolliinneessss,,  II  wwiillll  ppaassss  mmyy  lliiffee  aanndd  pprraaccttiiccee  mmyy  AArrtt))..  LLờờii  tthhềề  ttuuyyệệtt  ddiiệệuu  vvàà  ggốốcc  ggáácc  nnààyy  kkhhôônngg  hhiiểểuu  
vvìì  ssaaoo  nnggààyy  nnaayy  llạạii  kkhhôônngg  đđưượợcc  ccáácc  BBáácc  SSỹỹ  TTââyy  YY  ttuuyyêênn  tthhệệ  kkhhii  rraa  ttrrưườờnngg..    
  
Tây Y ở thế kỷ 18: 
1- Đại danh y Lãn Ông mất năm 1791, thì 8 năm sau ở Hoa Kỳ một đại danh nhân là Tổng 
Thống đầu tiên George Washington cũng từ giã cõi đời. Những ngày cuối cùng của Tổng Thống 
Washington được ghi chép lại rất trung thực và đầy đủ, chi tiết như sau: 
- ngày 12 tháng 12 năm 1799 trời khá lạnh vì đã vào Đông, Tổng Thống Washington đi thăm 
trang trại của mình cả buổi sáng và gặp trận mưa. Xế trưa mới về nhà, thấy ớn lạnh, hơi đau cổ. 
Phu nhân Martha khuyên uống thuốc, nhưng Washington bảo “không cần, vì cảm đến thì sẽ đi” 
(let the cold go as it comes), rồi đi nằm nghỉ. 
- 3 giờ sáng hôm sau ngày 13, cổ họng đau nhiều hơn, sốt và khó thở, và được chữa trị bởi 3 bác 
sỹ: Craig, Brown, Dick. Nhưng không hiệu nghiệm và bịnh càng ngày càng nặng. 
- 22 giờ ngày 14: Tổng Thống Washington kiệt sức và nói “ xin để cho tôi đi “(please let me go), 
rồi mất 10 phút sau đó, 
Chữa trị như thế nào: 
- cắt tĩnh mạch ở tay để xuất huyết. Đây là 1 phương pháp từ thời Trung Cổ bên Âu, vì tin rằng 
khi bị sốt là có tà ma (evil spirit) trong máu, phải cho xuất huyết để đuổi chúng ra ngoài cơ thể. 
Tổng Thống Washington tin ở chuyện này, thường dùng để điều trị cho nô lệ của trang trại. 
Trong khi chờ BS Craig, y sỹ gia đình tới, ông đã ra lệnh cho người quản gia, ông Rawlins, giúp 
cắt tĩnh mạch ở cánh tay. Dr. Craig sau đó xuất huyết thêm 3 lần nữa vì thấy không bớt, rồi Dr. 
Dick làm cho 1 lần chót. Tổng Thống Washington càng yếu mệt vì đã mất hơn nửa lượng máu 
của mình. 
- cho uống hỗn hợp mật mía (molasse), dấm chua, bơ… cốt làm cho ói mửa nhưng khiến bịnh 
nhân ho sặc và ngộp thở. 
- làm phỏng phồng da ở cổ bằng bột sác con bọ cantharide (ban miêu ?) để trị đau họng. 
- cho vào hậu môn dung dịch khinh phấn (calomel), bã rượu (tartar) để rửa ruột, cốt cho độc tố 
chạy ra ngoài. 
- tất cả đều không hiệu nghiệm, TT Washington càng giờ càng khó thở, sốt cao, yếu mệt. 
- cuối cùng Dr. Brown dự tính chờ cho bịnh nhân mê đi, dùng dao mở thanh quản, và truyền máu 
cừu, nhưng không thực hiện. 
BS Brown tốt nghiệp ở đại học bên Anh, Craig và Dick ở đại học Philadelplhia, và là những BS 
đầu ngành như ngự y bên trời Đông.  
2- Tây Phương mãi tới năm 1865 mới có Pasteur của Pháp khám phá ra sự hiện hữu của vi trùng, 
năm 1855 Snow của Anh nhận ra sự lan truyền của dịch tả qua nước uống, Koch của Đức tìm 
thấy vi trùng bịnh lao năm 1882 và bịnh dịch tả năm 1883. Nhưng Lãn Ông Tâm Lĩnh, từ năm 
1770 đã dạy như sau: 

- về nước uống thì ”nước sông nước suối cũng chưa an toàn, cần được sát trùng” (bằng 
canh châu, quán chúng, hùng hoàng, nghể răm). 
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- dùng vôi bột rắc vào phân và đàm của người bị bịnh lao 
- nấu chín đồ ăn thức uống, tránh xa nơi có bịnh để đề phòng dịch tả 
- và sau khi thăm bịnh nhân bị bịnh đậu mùa, Lãn ông thay hết quần áo, đun sôi, trước khi 

ăn.  
  
Qua những dữ kiện trên, ta có thể nói Lãn Ông Tâm Lĩnh hay Y Học Dân Tộc Việt Nam là một 
nền y khoa tiên tiến của cả thế giới vào thế kỷ 18. 
Và ngay bây giờ, Tây Y vẫn chưa thấu triệt được bịnh ngoại cảm, bàng bạc khắp nơi do thời tiết 
khí hậu, do nóng lạnh gió mưa, chỉ biết đổ lỗi cho vi trùng rồi siêu vi. Và Tây Y còn lâu mới có 
những suy tư sâu sắc như Lãn Ông đã hết lòng soạn ra tập Vận Khí Bí Điển, từ những chương 
thâm sâu kỳ bí của Nội kinh, như: Thiên Nguyên Kỷ Đại Luận nói về nguồn gốc của vũ trụ. Và 
Ngũ Vận hành Đại Luận, Lục Vi Chỉ Đại Luận, Chí Chân Yếu Đại Luận, dẫn đến những hiểu 
biết về ảnh hưởng của Trời Đất đi vào con ngưòi để sanh ra bịnh tật.  Lãn Ông Tâm Lĩnh quả là 
một kho tàng y học vượt thời gian và không gian. 
 
Tóm lại: 

 
- Trong thế kỷ 18, Việt Nam có một đại danh y là Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, một 

ngôi sao sáng ngời trên nền trời y học, và là niềm tự hào của tất cả chúng ta. 
- Lãn Ông là Y Tổ của Y Học Việt Nam, vì đã dày công soạn ra bộ Lãn Ông Tâm Lĩnh, 

nền tảng của Y Học Dân Tộc, một y học chính thống, toàn diện, khoa học và đại chúng. 
Đây cũng là một bách khoa y thư, tiên tiến thời đó, của Việt Nam và cho toàn thế giới. 

- Chúng ta - trong và ngoài y giới - cần học hỏi Lãn Ông Tâm Lĩnh, để phòng bịnh, chứng 
nghiệm và phát huy thêm. Không nên phân biệt Tây, Đông hay Nam Bắc Y, vì chỉ có một 
nền y học, y học của nhân loại; và y học này phải hiệu nghiệm, trong tầm tay và không 
tốn kém cho gia đình bịnh nhân. 

- Ngoài những kiến thức về y, chúng ta còn học hỏi được về tâm tư và con người của Lãn 
Ông. Những lời tự thuật ở trên, những lời dạy chí tình…quả là tấm gương để chúng ta tự 
soi lại lòng mình, dù ở trong bất cứ ngành nghề nào.  

 
Kết luận:  

Kết luận gì đây, sau khi đã tóm tắt như trên. 
Tiêu đề có 4 chữ Hải Thượng Lãn Ông thì xin đúc kết bằng cách tìm hiểu thêm về danh 

xưng qua tiếng Hán Nôm này. Âm điệu nghe có vẻ tên của một danh y Bắc phương, như Hoa Đà 
Biển Thước ; nhưng ngược lại và cho chúng ta cả một kho tàng ý nghĩa. 

Hải Thượng thì dễ hiểu, vì lấy từ sinh quán là phủ Thượng Hồng của tỉnh Hải Dương.  
Phải chăng Lê  Hữu Trác tha thiết với quê cha đất tổ và muốn hai địa danh này luôn luôn đi theo 
và nhắc nhở mình. 

Còn Lãn Ông hay ông lười biếng ?. Yveline Féray - môt nữ văn sĩ Pháp đã xuất bản năm 
2000 cuốn sách về Lãn Ông - Monsieur Le Paresseux -  sau 10 năm tìm hiểu, đã kể lại là thế tử 
Trinh Cán có hỏi Lãn Ông về biệt hiệu này. Lãn Ông thưa rằng muốn lười vì không còn phải 
chữa bịnh nữa. Đây cũng là nguyện ước “mong người đời không có bịnh” ở trên, một y khoa 
phòng ngừa hay y học thượng thừa. 

Ngoài ra còn có một chi tiết khác đáng chú ý. Sau khi qua khỏi bịnh nặng ở Nghệ An, và 
quyết tâm theo về y, thì Lê Hữu Trác được Hải tướng quân nhà Trịnh cho sứ giả đến Hương Sơn 
Hà Tĩnh mời trở lại quân ngũ, vì cần đến tài điều binh khiển tướng của mình. Nhưng người từ 
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chối, lấy biệt hiệu là Lãn Ông, làm nhà ở ven rừng để hết sức hết lòng cho y nghiệp. Danh xưng 
lười biếng ở đây cũng có thể là đối với binh nghiệp, vì không muốn làm danh tướng chút nào. 

Phải chăng Lê Hữu Trác chọn danh hiệu Hải Thượng Lãn Ông là để nói lên lòng yêu 
nước và yêu đồng bào, hai tình cảm quan yếu trong đời. Và chính hai tình cảm này là nguyên 
động lực mãnh liệt để Lãn Ông mở đường khai lối, cho ra đời bộ y thư Tâm Lĩnh - một lâu đài Y 
học đồ sộ sáng ngời của Việt Nam - để gìn giữ sức khoẻ của đồng bào và đẩy lui bịnh tật, cho thế 
hệ đương thời và mai hậu. 
 

 
 

Tham khảo: 
- Hải Thượng Y Tôn Tâm Lĩnh. Khai Trí xuất bản, 1972 
- Thân Thế và Sự Nghiệp Y Học của Hải Thượng Lãn Ông. Nhà Xuất Bản Thể Dục và Thể 

Thao 1970 
- Hoàng Đế Nội Kinh. Hành Giả Minh Thiền phiên dịch và dẫn giải.  
- Hippocrates. Wilkipedia  
- The Death of George Washington, 1799," EyeWitness to History, 

www.eyewitnesstohistory.com (2001). 
 
 
Ở quốc nội, Hải Thượng Lãn Ông được thờ ở hai nơi, ngày giỗ là 15 tháng giêng: 
 
 
Tại quê cha, ở Yên Mỹ, Hưng Yên                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
TạI quê mẹ, ở Hương Sơn, Hà Tĩnh:                         
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Lê Hữu Trác (1720-17 


