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Văn mẫu lớp 10 

 Tiểu sử Lê Hữu Trác 

BÀI LÀM 

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).Hải Thượng Lãn ông 

tên thật là Lê Hữu Trác, quê tại thôn Văn Xá, làng Lưu Xá, huyện Ðường Hào, phủ 

Thượng Hồng, tỉnh Hải Dương (nay là xã Hoàng Hữu Nam, huyện Yên Mỹ, tỉnh 

Hải Hưng).Ông được biết đến là: 

 

- nhà y học có học vấn uyên bác; 

 

- nhà dược học nổi tiến, nhà thơ; 

 

- nhà vǎn xuất sắc; 

 

- nhà tư tưởng tiến bộ, thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân đạo, có ý chí độc lập 

sáng tạo trong nghiên cứu. 

 

 

Lê Hữu Trác xuất thân từ một gia đình (ông, cha, chú, bác, anh, em) đều học giỏi, 

đỗ cao, làm quan to của thời vua Lê chúa Trịnh. Cha là Lê Hữu Mưu đỗ đệ tam giáp 

tiến sĩ và làm quan dưới triều Lê Dụ Tôn tới bậc thượng thư. Mẹ là Bùi Thị Thưởng 

quê ở xứ Bầu Thượng, xã Tình Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. 
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Biệt hiệu Hải Thượng do hai chữ đầu tiên tỉnh (Hải Dương) và tên phủ (Thượng 

Hồng), nhưng cũng có thể do chữ Bầu thượng là quê mẹ và là nơi Hải Thượng ở lâu 

nhất, từ năm 26 tuổi đến khi mất. Hải Thượng Lãn Ông có nghĩa là ông lười ở Hải 

Thượng. Nhưng thực tế chúng ta sẽ thấy lười ở đây là lười với công danh phú 
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quý nhưng rất chăm chỉ đối với sự nghiệp chữa bệnh cứu người. 
 
 
 

 

Lúc nhỏ, Lê Hữu Trác theo cha lưu học ở thủ đô Thăng Long. Ngày còn đi học, 

Lê Hữu Trác đã nổi tiếng là học trò hay chữ, và đã thi vào tam trường. 

 

 

Năm 19 tuổi, cha mất sớm nên Lê Hữu Trác phải thôi học về nhà chịu tang. Lúc này 

khắp nơi nghĩa quân nổi lên chống chính sách hà khắc của chúa Trịnh, nhân dân rất 

khổ sở, nghĩa quân lại nổi ngay ở làng bên cạnh quê hương, nên không thể ngồi yên 

mà học được. Lê Hữu Trác đành xếp bút nghiên theo nghiệp kiếm cung. 

 

 

Rõ ràng đây là công việc không hợp ý Lê Hữu Trác. Cho nên khi được tin người 

anh mất, Lê Hữu Trác xin ra khỏi quân ngũ, lấy cớ về thay anh "nuôi mẹ già 70 

tuổi và mấy cháu mồ côi" ở Hương Sơn. 

 

 

Về Hương Sơn không lâu thì Lê Hữu Trác bị ốm nặng trong vòng hai, ba năm liền 

chữa khắp nơi không khỏi. Chính trận ốm này là bước ngoặt quan trọng đối với cuộc 

đời của Lê Hữu Trác và nghề thuốc Việt nam. Sau nhiều năm tìm thầy chữa bệnh 

không kết quả, Lê Hữu Trác nhờ cáng đến nhà một thầy thuốc ở Rú Thành thuộc xã 

Trung Cần, huyện Thanh Chương (nay là xã Nam Trung, huyện Nam Ðàn, tỉnh Nghệ 

An) tên là Trần Ðộc thi đỗ cử nhân rồi ở nhà làm thuốc được nhân 
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dân rất tín nhiệm. 

 

Qua hơn một năm ở nhà thầy thuốc, Lê Hữu Trác đã khỏi bệnh. Trong thời gian 

nằm chữa bệnh ở đây, những lúc rỗi rãi Lê Hữu Trác mượn bộ sách thuốc Phùng 

thi cẩm nang Trung quốc để đọc, phần lớn đều hiểu thấu, thầy thuốc Trần Ðộc lấy 

làm lạ và đã có ý muốn truyền đạt nghề mình cho Lê Hữu Trác. Mặc dù lúc này Lê 

Hữu Trác đã phát hiện thấy trên đời còn một công việc rất quan trọng đối với con 

người là bảo vệ sức khỏe, chữa bệnh cứu người nhưng cũng chưa quyết chí học 

thuốc. Lê Hữu Trác đã viết: "... Những chỗ ý nghĩa sâu xa về dịch lý âm dương 

trong sách thuốc, tôi đều hiểu thấu. Trần tiên sinh lấy làm lạ muốn đem hết cái hiểu 

biết về y học dạy cho tôi, nhưng lúc bấy giờ vì bận việc tôi chưa chú ý học...". 

 

Ðến khi Lê Hữu Trác 30 tuổi, sức khỏe đã trở lại, tướng của chúa Trịnh cho người 

tới mời Lê Hữu Trác trở về quân ngũ, Lê Hữu Trác cố ý xin từ và lúc này mới 

quyết chí học thuốc. Lê Hữu Trác viết: "...Cái chí bon chen trong trường danh lợi 

mình đã vứt bỏ đi lâu rồi, nên xin cố từ, lấy cớ còn mẹ già không thể đi xa được. 

Và trở lại Hương Sơn làm nhà ở ven rừng quyết chí học thuốc, tìm đọc khắp các 

sách, đêm ngày mài miệt, tiếc từng giây phút". Và từ đấy Lê Hữu Trác lấy biệt hiệu 

là Hải Thượng Lãn Ông. 

 
 
 

Vì nơi ở của Hải Thượng rất hẻo lánh, trên không có thầy giỏi để học, dưới không 

có bạn hiền giúp cho, Hải Thượng phải tự học là chính. Ðể việc học tập có kết quả 
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hơn, Hải Thượng đã làm bạn với một thầy thuốc nữa cũng họ Trần ở làng Ðỗ Xá 

 

gần làng Tình Diệm để cùng nhau trao đổi những kiến thức thu thập được trong 

khi đọc sách. 

 

 

Do kiến thức rộng, chẩn bệnh kê đơn thận trọng cho nên Hải Thượng Lãn Ông đã 

chữa khỏi nhiều trường hợp khó mà người khác chữa không khỏi, tên tuổi Hải 

Thượng lan nhanh khắp nơi, tới tận thủ đô Thăng Long. Trong thời kỳ này, cùng 

với việc chữa bệnh Hải Thượng Lãn Ông đã mở trường đào tạo thầy thuốc, người 

quanh vùng và các nơi xa nghe tiếng đều tìm đến học. Lãn Ông lại tổ chức ra Hội y 

?? 

Vừa chữa bệnh, vừa dạy học, Hải Thượng Lãn Ông vừa biên soạn sách. 

 

Năm 62 tuổi, Hải Thượng Lãn Ông được chúa Trịnh Sâm triệu ra thủ đô 

Thăng Long để chữa bệnh cho con là Trịnh Cán. 

 

Không may cho Hải Thượng, ra thủ đô Thăng Long ở gần một năm trời, cả hai việc 

 

đều không thành: đến thủ đô, Hải Thượng được đưa vào khám bệnh ngay cho 

 

Trịnh Cán, nhưng đơn thuốc kê lên bị các thầy thuốc khác trong phủ chúa gièm pha 

 

và không được dùng. Sách thuốc cũng chẳng tìm được ai chịu trách nhiệm cho in. 

 

Nhưng cũng chính trong chuyến đi này, Hải Thượng đã rất vui mừng được biết 

 

sách thuốc của mình biên soạn không những đã được học trò sao chép dùng tại chỗ 

 

mà còn được đưa đi rất xa tới tận thủ đô và có người nhờ học sách thuốc của mình 
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mà đã trở thành thầy thuốc giỏi ở thủ đô nên đã lập bàn thờ, thờ sống Hải Thượng 

để tỏ lòng nhớ ơn. 

 

 

Cuối năm đó (1782) Hải Thượng Lãn Ông trở lại Hương Sơn, tiếp tục dạy học, 

biên soạn thêm một số tập trong toàn bộ tác phẩm "Y tông tâm lĩnh" cho đến khi 

ông mất. Nhân dân táng mộ Hải Thượng ở chân núi Minh Từ, khe Nước cạn, cách 

thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn 4km, hiện nay vẫn còn. 

 

 

Hải Thượng Lãn Ông được nhân dân đương thời chú ý và trọng vọng do tài 

chữa bệnh, dạy học, viết sách và làm thơ văn. 

 

 

Sau khi Hải Thượng Lãn Ông mất, cho đến ngày nay chúng ta biết, học tập và 

nhớ ơn Hải Thượng Lãn Ông là do tác phẩm "Y tông tâm lĩnh" nghĩa là những 

điều đã lĩnh hội được của những thầy thuốc trước. Hiện nay người ta gọi tác phẩm 

này là "Hải Thượng y tông tâm lĩnh". 

 

 

Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác, thân thế và sự nghiệp, là niềm tự hào của 

dân tộc ta. Tuy sống cách ta hơn 250 năm, những tư tưởng và phương pháp tư 

tưởng tiến bộ cũng như thái độ khoa học chân chính của Hải Thượng Lãn Ông vẫn 

còn là bài học còn tính chất thời sự và rất quý báu đối với chúng ta ngày nay. 
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