Chữa bệnh ung thư theo phương thuốc người d n t c thi u ố
TL đã đi Sơn La về được vài hôm, nhưng do sức khỏe còn yếu nên bây
giờ mới gửi mail cho mọi người được. TL xin được chia sẻ về những cảm
nhận của TL trong suốt thời gian ở sông Mã để mọi người có thể hiểu rõ hơn
về môi trường mà TL đã từng được sống trong chuỗi thời gian vừa qua.
Xã Bó Sinh là một xã nghèo của huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Dân cư ở đây
hầu như không hề được phổ cập giáo dục nên hơn 80% dân số chưa nói được
tiếng Kinh. Người đi cùng trợ duyên cho TL trong đợt đi chữa bệnh lần này
là Phật tử người dân tộc Thái, gốc Lai Châu. Đây cũng chính là người đã giới
thiệu cho TL đến Sơn La trị bệnh. Ở đây đời sống còn rất lạc hậu và hoang
dã. Đường sá thì rất đỗi khó khăn, cầu cống thì không có, cư dân phải tự lấy
tre chống làm cầu, và mỗi cây cầu trung bình chỉ đi được khoảng 2-3 người.
Nếu đi nhiều hơn, cầu sẽ gãy đổ. Ở đây chưa hề có công trình vệ sinh nào,
nhà nào cũng tắm suối, đi vệ sinh theo chòi, không có chỗ che đậy. Tất nhiên
là nơi mà TL đến ở chữa bệnh cũng không khác gì. Muốn tắm phải đợi trời tối
mịt mới tắm được, và lúc nào cũng phải có người đi theo mình. Vệ sinh
thì người ta vẫn dùng que tre chứ chưa biết đến việc dùng giấy như ở miền
xuôi... Và điều quan trọng nhất mà TL tìm hiểu được, đó là nạn bán con ở khu
vực này chiếm tỷ lệ hơn 70%. Phụ nữ sinh con 1 tuần là đem bán, không giấy
tờ, không chứng từ, không thương xót. Con gái 10 triệu, con trai 20 triệu.
Và hầu hết nhà nào cũng như thế!!!
Đời sống xã hội như thế nên dĩ nhiên họ không biết đến khái niệm "gieo bòn
phước đức" là như thế nào. Thế nên chi phí điều trị của các bệnh nhân ở đây
thuộc dạng "cắt cổ". Mấy ngày mới lên, TL đi xung quanh dò hỏi thì hầu hết
dân bản đều bảo: "Thằng đó chữa bệnh thì được, lắm người cũng khỏi. Nhưng
mỗi tội nó lấy giá đắt quá, chúng tao có chết cũng không dám đến nhà nó chữa
bệnh. Chỉ có chúng mày ở xa mới mò đến thôi. Nó toàn chữa cho người Lào,
bên kia biên giới, người HIV - AIDS và dân nghiện. Vùng này nghiện nhiều

lắm! Mày là người Kinh đầu tiên đấy". Đó là trích đoạn một câu nói rất chân
thật từ những cụ bô lão trong bản.
Người trực tiếp chữa bệnh cho TL là bà vợ, mà đến cái tên TL cũng không
nhớ, vì tên rất khó nghe, lại không thuộc hệ thống tên như người Kinh nên
khó nắm bắt được. Bà năm nay 49 tuổi, là một người phụ nữ rất chất phát, thật
thà. Và đặc biệt là rất có y đức, lo lắng cho mình rất tận tụy. Tuy nhiên, người
chồng lại là người thu tiền điều trị. Ông lấy giá rất cao, ông trả treo với người
bệnh từng đồng, với cớ là "Thuốc ngày mỗi khan hiếm, rất khó kiếm. Ở dưới
kia không ai chữa được, đã lên đến đây thì chịu giá đó ông mới nhận". Trong
thời gian điều trị, hầu như ngày nào cũng có bệnh nhân điện thoại đến xin lên
chữa, nhưng ông đều từ chối, bởi nhà không có chỗ nằm, không chữa được
nhiều bệnh nhân cùng lúc. Chừng nào TL về thì ông sẽ nhận tiếp người khác.
Cứ thế luân phiên nhau. Ngày TL lên đến nơi cũng là ngày một bệnh nhân
khác ra về. (Theo lời kể của bà vợ và những người hàng xóm). Nhìn chung
cũng khá phức tạp, phải sống và cảm nhận thì mới thấu rõ ngọn ngành.
Trong thời gian điều trị, vì ăn uống không đủ chất (không có rau, củ gì nhiều),
TL phải tự trồng thêm rau cải để ăn, ngày nào cũng mì tôm, cháo nên
TL ốm đi và xanh xao, tiều tụy rất nhiều. Cảm giác tay chân tê buốt, có những
luồng điện chạy quanh người rút gân rút xương mình. Trước mắt có nhiều
sự thay đổi về thể trạng, nhưng vẫn chưa khẳng định được đó là đổi thay theo
hướng tích cực hay tiêu cực. TL xin thông tri đến toàn thể huynh đệ được ấm
lòng. Thư sau TL sẽ cung cấp chi tiết hình ảnh, chi phí vận chuyển cũng
như điều trị trong quá trình chuyến đi.
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