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        I. Khái niệm nhiếp sinh:  Vào mùa Xuân hàng năm, các thầy thuốc đông y (xưa và nay) đều có truyền thống làm lễ giỗ kỷniệm:  - Cụ Hải Thượng Lãn Ông vào ngày rằm tháng giêng âl,  - Cụ Tuệ Tĩnh vào ngày rằm tháng 2 âl,  bởi vì hai danh y này đều có chung quan niệm “phải biết chữa bệnh khi chưa mắc bệnh” (tức làchú trọng khâu phòng bệnh hơn chữa bệnh) bằng phương pháp “Nhiếp sinh & Dưỡng sinh”.  Trong nền y học cổ nước ta (YHCT), các thầy thuốc thường phân định hai chuyên ngữ: nhiếpsinh & dưỡng sinh. Theo học giả Đào Duy Anh:  - Dưỡng sinh là nuôi cho sống (l’art de nourrir la vie - “Hán Việt từ điển” quyển thượng).  - Nhiếp sinh là chăm giữ sức khỏe (l’art de conserver la santé) (“Hán Việt từ điển” quyển hạ) vàkhái niệm “sức khỏe đích thực” của người phương Đông (nói chung) đặc biệt là người trí thức cổ(kẻ sĩ) nước ta (nói riêng) bao gồm một khía cạnh hạt nhân (noyau) và 5 khía cạnh quĩ đạo(orbite).  1. khỏe mạnh về thể chất (là hạt nhân)  2. khỏe mạnh về tinh thần  3. khỏe mạnh về cảm xúc  4. khỏe mạnh về nhân cách ứng xử (là quĩ đạo)  5. khỏe mạnh về tâm linh  6. khỏe mạnh về tương quan xã hội  Do đó chúng ta không thể không nghĩ đến công trình đề xuất ý tưởng nhiếp sinh độc đáo củabậc đại thiền - đại y nhà nước Đại Việt cổ vào thế kỷ 14: sư thầy Tuệ Tĩnh.    II. Sơ lược tiểu sử sư thầy Tuệ Tĩnh:  Theo tài liệu “Bibliographie annamite (Thư tịch học nước An Nam) của nhà sử học người PhápGaspardone, đã cho biết khá chi tiết về nhân thân của đại thiền y Tuệ Tĩnh như sau:  - Nhà sư Nguyễn Bá Tĩnh người làng Nghĩa Phú, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng, tỉnhHải Dương (nay là thôn Nghĩa Phú xã Cẩm Vũ, Huyện Cẩm Giàng - Hải Dương). Ông sinh vàođời vua Trần Duệ Tông (1372 -1377) thế kỷ 14, tư chất thông minh, thời trai trẻ đã thi đậu Tiếnsĩ đệ nhị giáp (đời nhà Trần gọi là Hoàng Giáp); ông xuất gia tu theo giáo lý đạo Phật với pháphiệu: Tuệ Tĩnh; khi nghiên cứu y học, ông có biệt danh: Tráng tử vô dật (hàm nghĩa: chỉ làngười khờ khạo, sống nay đây mai đó …) còn khi trước tác y học, ông lấy biệt hiệu: Hồng Nghĩa(tên ghép ngắn của làng Nghĩa Phú với phủ Thượng Hồng, nơi sinh quán của ông).   Công lao chữa bệnh cứu người của ông ở Trung Quốc (thời gian ông làm “cống thần” - người tàibị trưng dụng phục vụ cho nước lớn) đã được Hoàng đế nhà Minh (Trung Quốc) phong hàm“Đại y Thiền sư”.   Tuy người đời nay vẫn chưa được rõ năm sinh và năm tử của thầy thuốc Tuệ Tĩnh (mặc dùhàng năm vẫn làm lễ giỗ ngày mất là rằm tháng hai âl, theo tập quán của các địa phương cólàm miếu thờ cụ Tuệ Tĩnh) nhưng ai ai cũng biết hai danh tác y học quí báu của tiên sinh:  - Hồng Nghĩa giác tư y thư (nghĩa: sách thuốc của người thầy thuốc có tên là Hồng Nghĩa).  - Nam dược thần hiệu (nghĩa:các vị thuốc nam chữa bệnh có nhiều hiệu quả), sách giới thiệucách sử dụng 499 vị thuốc có sẵn trên lãnh thổ của người Việt phương Nam và kinh nghiệmchữa 184 loại bệnh &  chứng thường gặp.    III. Phép Nhiếp sinh của đại thiền – y Tuệ Tĩnh:  Trong các Câu Lạc Bộ dưỡng sinh và tập luyện khí công bây giờ, mọi người rất nhớ câu thơ củasư thầy Tuệ Tĩnh:  - Bế tinh, dưỡng khí, tồn thần,  Thanh tâm, quả dục, thủ chân, luyện hình …  tức là muốn chăm sóc “sức khỏe đích thực” được tốt, thì cần phải rèn luyện 7 tiêu chí cùng lúc:  3.1- bế tinh: bế là đóng lại, lấp tắc lại, tinh là vật chất cơ bản của cơ thể giúp dinh dưỡng cơquan tạng phủ; do đó gìn giữ tốt “tinh” (không để thất thoát) thì cơ thể không suy yếu.  3.2- dưỡng khí: “khí” theo cổ đông y là nguồn năng lượng vô hình vô ảnh (nhìn không thấy)luôn trôi chảy trong cơ thể, là lực hoạt động của các tổ chức tạng phủ. Do vậy, khi biết vận hànhtốt nguồn “khí lực” này, thì duy trì được sự sống.  3.3- tồn thần: “thần” theo YHCT là thể thăng hoa của “tinh” và của “khí” hợp lại. Thần là biểuhiện của sức sống trong mỗi cơ thể người được toát ra bên ngoài; do đó: “thần” là cách diễn tả“ngoại hình” của tình trạng ý thức, tri giác vận động của mỗi người.   Vậy: Tồn thần là bảo vệ bản lĩnh sống thường ngày.  3.4- thanh tâm: hiểu theo nghĩa của tâm lý học là không đua đòi, luôn ung dung không lo nghĩ– không để danh lợi, tiền bạc cám dỗ …  3.5- quả dục: “quả” là làm cho ít đi, giảm bớt đi … “dục” là ham muốn, thèm khát … Do đó, sứckhỏe chỉ được tốt khi người ta giảm thiểu dần tư tưởng cầu cạnh công danh, địa vị, hạn chếđắm chìm sắc đẹp nhục thể…  3.6- thủ chân: “thủ” là gìn giữ, bảo vệ; “chân” là sự thật (của mỗi sự vật - sự kiện không bao giờthay đổi …) Vậy phải biết tôn trọng và giữ gìn mọi sự thật trong cuộc sống, để tinh – khí - thầnkhông bị ảnh hưởng.  3.7- luyện hình: là phương pháp vận động cơ thể (chủ yếu là các tổ chức cơ – khớp …) để tăngtốc độ các hoạt động biến dưỡng cần thiết của các cơ quan tạng phủ, giúp tăng khả năng thíchứng và sức chịu đựng của cơ thể trong mọi môi trường sống (người xưa gọi cơ thể người là “linhkhu”).    Tạm kết:  Tóm lại Nhiếp sinh có thể được hiểu là “nắm lấy sự sống cơ bản” cũng là khái niệm “sức khỏeđích thực” (đã trình bày ở phần đầu), cho nên đề xuất cách chăm sóc sức khỏe của sư thầy TuệTĩnh hẳn nhiên là cách “sống toàn diện” (conception holistique de la vie) vừa nâng cao thể lực,vừa giúp rèn luyện bản lĩnh tích cực về tinh thần cho mọi người (cần phải có trong mọi hoàncảnh và điều kiện sống). Ý tưởng độc đáo của đại thiền – y Tuệ Tĩnh (thế kỷ 14) phải chăng đãlà nguồn gốc ý tưởng về sức khỏe (being heathy) đầy đủ nhất của Tổ chức y tế  thế giới (WHO):  - Sức khỏe là một trạng thái hoàn hảo về thể chất, tinh thần và phúc lợi xã hội - đã được địnhnghĩa trong thế kỷ 20 vừa qua (tức là sau sư thầy Tuệ Tĩnh đến 7 thế kỷ (1)!) ?  Ghi chú thêm:  (1): Vào thế kỷ 18, đại y tôn Lê Hữu Trác (tức Hải Thượng Lãn Ông: ông lười người phủ ThượngHồng tỉnh Hải Dương) đã “tu chỉnh” hai tiêu chí chăm sóc sức khỏe của đại thiền – y Tuệ Tĩnhnhư sau:  …cần nên tiết dục thanh tâm  giữ lòng liêm chính chẳng ham tiền tài  chẳng vì danh lợi đua đòi  chẳng vì sắc đẹp đắm người hại thân  giữ tinh dưỡng khí tồn thần …  tức là: + chỉ cần tiết dục (thay vì quả dục).  + chỉ cần giữ tinh (thay vì bế tinh).  bởi vì cụ Lãn Ông vốn có nghiệm lý của một bậc đại nho uyên thâm Dịch lý đời thường:  -  Nhiếp sinh phép có từ xưa,  Âm Dương, thời tiết, bốn mùa thuận theo…  nên không thể “triệt để tu luyện” như cụ Tráng Tử Vô Dật (tức Tuệ Tĩnh) là bậc đại thiền củagiáo lý nhà Phật vậy.  Lê Hưng (Hội Laser y  học Bình Dương)    TRÁNG TỬ VÔ DẬT  (Nguời khờ khạo sống nay đây mai đó)     Âm lịch Rằm tháng hai,  Ngày GIỖ một nhân tài...  Cháu con ai còn nhớ:  TUỆ TĨNH, ngôi sao Mai?  ★★★  Sao Mai tỏa ánh duơng,  Soi nguồn duợc bên đuờng...  Ghi " nam duợc thần hiệu" (1)  Bằng chữ Nôm văn chuơng!  ★★★  TỒN THẦN trong nhiếp sinh... (2)  DUỠNG KHÍ với BẾ TINH,  Thêm THANH TÂM, QUẢ DỤC,  Và THỦ CHÂN, LUYỆN HÌNH!  ★★★  Y đạo bậc song tu,  Khiêm tốn nét thiền ru:  "Tráng tử vô dật" sống....  Ôi, di cảo ngôn từ!     ★★★Như còn mãi...tinh khôi?  Nào " ông luời" Hải Thuợng (3),  Nào " khờ khạo nổi trôi"... (4)  Ngày xưa... GIÁC NGỘ đời!  (Ngày giỗ thiền - y Tuệ Tĩnh 2017)  (1) Cụ Nguyễn Bá Tĩnh/ pháp hiệu Tuệ Tĩnh, tác giả biên tập sách "Nam duợc thần hiệu"gồm 630 vị thuốc nam, bằng chữ Nôm, theo văn phong thể Phú/ phú thuốc nam....
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(2) Phép nhiếp sinh (# cách thức nắm lấy sự sống hàng ngày) của cụ Tuệ Tĩnh gói gọntrong 14 chữ Nôm:  - bế tinh, duỡng khí,tồn thần,thanh tâm, quả dục, thủ chân, luyện hình.  (3) Cụ Lê hữu Trác (1720-1791) có biệt danh do cụ chọn " lãn ông" (= ông luời biếng).(4) Cụ Nguyễn bá Tĩnh (1330-1400) cũng tự chọn biệt hiệu" tráng tử vô dật" (# nguời khờkhạo sống nay đây mai đó)
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