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Truyện Phục hồ trong Liêu trai chí dị của Bồ Tùng Linh khởi đầu bằng  mấy câu thơ như sau:

  

Linh y tân  thụ phòng trung thuật

  

Ngọc  toái hoa tàn nhất thuấn trung.

  

(Học thầy được thuốc phòng  trung bí, Nát ngọc tàn hoa khéo lạ lùng).

      

Nhưng trong truyện Dược  tăng được mô tả bằng hình ảnh một người bò lăn dưới đất mà di
chuyển vì  dương vật (DV) quá lớn như thế chân vạc, trong hình có viết 4 câu thơ  chữ Hán để
mô tả câu chuyện kể:

  

Phòng  trung đan dược diệc kỳ tai

  

Bộ lý nan san chuyên khả ai

  

Ngã hữu cuồng ngôn cung nhất hước

  

Bất như thả tác tự nhân lai

  

(Thuốc  phòng trung bí lạ lùng không; Vướng vấp chân đi thực khốn cùng; Ta có  một câu đùa
nửa thực; Không bằng làm kẻ bị hình cung).
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        Câu chuyện này ra  sao? Chúng ta hãy đọc mấy lời rao vặt quảng cáo có tính thời sự nónghổi  trên internet để suy ngẫm: “Liệu bạn đã thực sự hài lòng với kích thước  DV của mình?”.Bạn có biết kích thước trung bình của DV khi cương cứng  chỉ là 12 - 18cm và 90% nam giới,DV của họ có kích cỡ này. Với sự tiến  bộ trong khoa học, hiện nay, việc làm tăng kích thước DVkhông còn phải  trải qua phẫu thuật tốn kém, không phải sử dụng bơm hoặc quả treo, bạn  cóthể làm DV dài hơn 7cm và to hơn 25%. Một nhóm các nhà khoa học hàng  đầu của Vươngquốc Anh và các tiến sĩ y khoa đã hợp tác nghiên cứu để  phát triển cơ chế vận chuyển làmtăng kích thước DV có khả năng tự động  tăng kích thước từ 6 - 8cm. Với DV lớn hơn, bạn sẽthâm nhập được những  khu vực nhạy cảm của phụ nữ. DV dài hơn có thể khám phá sâu hơn,Kích  thước DV tăng thêm sẽ vừa khít với bộ phân sinh dục nữ với thuốc làm  tăng kích thước,tăng độ cương cứng DV, kéo dài thời gian giao hợp…  Thuốc dưới dạng hỗn dịch, dầu dạngLotion Transderma thấm qua da… Thuốc  được điều chế bằng thảo mộc với chiết suất 100%thiên nhiên được sản  xuất nhằm tăng cường sức khỏe đàn ông trong vấn đề sinh lý, tăng lựcnam  có tác dụng:  - Làm dài, lớn DV.  - Giúp làm giảm chứng bệnh xuất  tinh sớm.  - Thêm hưng phấn cho đời sống tình dục và cuộc sống của  bạn.  - DV sẽ trở nên cứng hơn, lớn hơn và dẻo dai.  - Không  dùng Pumps, không giải phẫu, không cần tốn thời gian luyện tập.  Theo  nghiên cứu thì kích thước DV người Việt Nam trưởng thành trung bình  thường chỉ dài từ12 - 18cm tính từ gốc ở xương mu và đường kính từ 3 -  4cm.  Nhưng thật sự chỉ cần nó dài 8cm, đường kính 2cm là được, bởi  âm đạo của phụ nữ có độ cogiãn có thể phù hợp với bất cứ kích cỡ DV  của đàn ông.  Cho đến nay, chưa có một nghiên cứu khoa học nghiêm  túc hay các hãng dược phẩm nổi tiếngtrên thế giới công bố một loại  thuốc nào làm tăng kích thước DV.  Về giải phẫu học thì DV gồm có  ba ống hình tròn, nằm song song nhau được cấu tạo bằng cácmô cương, bao  xung quanh bởi ba lớp: lớp cân, gọi là Buck’s fascia; lớp mô dưới da và  da.  Thể  hang  Thể hang là một đôi ống có cấu trúc là những khoảng  trống như những cái hang nhỏ cho nêngọi là thể hang. Chúng được tạo  bằng các mô cương, chạy dọc theo chiều dài và nằm phía trêncủa DV.  Hai  ống này dược bao xung quanh bởi lớp cân trắng gọi là tunica albuginea,  chúng cách nhaubằng một màng chắn.  Mô cương: cấu trúc của mô  cương là những hang nhỏ, đó là những chỗ hình ra của động mạchxoắn, các  hang này được bao bọc bằng các sợi cơ trơn, tùy theo sự co giãn của các  sợi cơ trơnnày mà các hang mạch máu hay nói gọn là các hang này có thể  phình to ra hay co nhỏ lại,chứa được nhiều hay ít máu.  Thể xốp  Một  ống khác gọi là thể xốp, nằm trong lòng ống này la niệu đạo, phần cuối  ống nở ra tạothành đầu DV hay qui đầu.  Cơ chế cương DV  Khi có một  kích thích hay một ham muốn tình dục, cho dù có tác động trực tiếp hay  không trênDV thì kích thích này sẽ phát ra một tín hiệu, tín hiệu này  từ não bộ được chuyển đến trung tâmgây cương ở tủy sống và làm cho nó  hoạt động. Sau đó tín hiệu sẽ gởi tiếp đến mô cương nằmtrong hai thể  hang qua sự dẫn truyền của các sợi thần kinh thể hang. Kết quả là:  Làm  giãn nở các động mạch thể hang, các động mạch nhỏ, kể cả động mạch  xoắn, do đó máusẽ được bơm dồn vào các hang mạch máu.  Các cơ  trơn quấn quanh động mạch hang cũng như quấn quanh các hang mạch máu  giãn rasẽ tạo thành một lực hút làm cho máu đến các hang mạch máu nhiều  hơn. Sự giãn của các cơtrơn này là một yếu tố chính trong việc gây  cương hay xìu DV.  Sự giãn nở của các hang mạch máu làm cho một số  lượng máu dồn lại càng ngày càng nhiềuhơn, do đó làm tăng áp lực trong  các hang, các hang này sẽ đè và ép lên các tĩnh mạch vốn cóthành mạch  máu rất mỏng làm cho nó xẹp xuống, như thế máu sẽ ứ lại không thoát ra  trở vềđược nên đã gây cương cứng. Đó là cơ chế gây cương do tĩnh mạch  bị chèn ép.  Cấu tạo DV không giống như cấu tạo vành tai, bắp cơ…  nên không dùng các phương pháp tậpluyện, kéo giãn… hay thuốc men giúp  DV to và dài ra được, hiện tại chỉ có thuốc gây cươngmà thôi.  Chuyện  Dược tăng được viết trong Liêu trai chí dị, tập XV trang 1793 như sau:  “Tên  mỗ ở Tế Ninh ngẫu nhiên thấy ở ngoài một ngôi chùa giữa cánh đồng có  một vị du tăngngồi bắt rận dưới ánh mặt trời, quẩy hồ lô đầu thiền  trượng tựa như người bán thuốc. Mỗ nhânhỏi đùa rằng:  - Hòa thượng  có bán thuốc Phòng trung đan không?  Vị tăng đáp:  - Có, yếu  có thể trở nên mạnh, nhỏ có thể trở nên lớn, tức khắc có hiệu nghiệm,  không đợi quađêm.  Tên mỗ mừng rỡ cầu mua. Vị tăng lấy ra một viên  thuốc ở trong túi áo lớn bằng một hạt thóc,đưa cho nuốt đi. Ước chừng  chưa thổi chín nồi cơm, hạ bộ đột nhiên dài ra, tự thò tay sờ thấylớn  hơn 1/3 so với lúc bình thường. Tâm chưa mãn nguyện, rình lúc vị tăng  cởi áo chạy ra chỗkhác, mỗ liền thò tay vào lấy trộm 2 - 3 viên nuốt  luôn một lúc. Một lát sau, cảm thấy da như xé,gân như giãn ra, cổ rụt  lại, lưng gù đi mà DV thì cứ dài mãi không thôi. Mỗ sợ quá không biết làm sao! Vị tăng trở về nhìn thấy vậy thất kinh nói:  - Mi tất ăn  trộm thuốc của ta rồi.  Vội lấy cho y một viên thuốc khác, thì quái  sự mới ngưng. Vén áo tự nhìn thì DV hầu như cùngvới 2 chân thành ra  thế chân vạc vậy. Cắm đầu lủi thủi mà đi về, người nhà chẳng ai hay. Từ đấy thành ra con người tàn phế, hàng ngày nằm ở đầu đường xin ăn, mọi  người đều nhìn thấy.”  Câu chuyện này là lời cảnh báo cho những  người ham vui nhẹ dạ, dễ tin nhất là những bệnhnhân tự mua thuốc để  điều trị mà không có chỉ định của chuyên khoa.  BS. HỒ ĐẮC DUY
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