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Stanton (VB) .- Hàng chục bệnh nhân
VN đang được chữa bệnh theo y lý Tây
Tạng trong các ngày qua, kể từ khi Đại sư
Phật Giáo Tây Tạng PALTUL
RINPOCHE từ Newyork đến Quận Cam
trong các ngày qua.

Đại sư Paltul Rinpoche đang bắt mạch để chẩn và trị bệnh cho một bệnh
nhân. (ảnh Nguyễn Hiền)

Đại sư đến theo lời thỉnh cầu của Việt
Vajra Foundation nhằm thuyết trình cho
người VN biết đề tài Sức Khỏe và y học
Tây Tạng sẽ mở ra lúc 7 giờ tốí Thứ Ba
này (10-4) tại # 203 tòa nhà có văn phòng
Ls Nguyễn xuân Nghĩa góc MagnoliaHazard.

Cách chữa bệnh của vị tăng y sĩ PGTT xem ra đơn giản, thoạt nhìn, giống cách chữa
bệnh theo y học Đông Phương mà người VN thường thấy. Theo sự quan sát tại một nơi
chữa trị là tịnh thất của một Sư Cô ở góc đường Beach và Cerritos, người ta thấy vị Y
Tăng Tây Tạng ngồi lắng nghe bệnh nhân kể các triệu chứng, bắt mạch cả tay trái lẫn tay
phải, rồi vị y sĩ kể thêm ra bệnh trạng, châm cứu ngay nếu cần, cùng đưa ra những lời
khuyên về cách kiêng cử trong ăn uống, và nhận lời phát thêm thuốc.
"Không phải các triệu chứng bệnh nào cũng được điều trị bằng châm cứu, nhưng trong
trường hợp của tôi, vì cảm thấy có hiệu quả ngay ngày thứ nhất, nên tôi trở lại ngày hôm
nay để xin được châm cứu tiếp". Một chị công nhân kể với VB chiều Thứ Bảy, nói là bị
chứng đau lưng và vai lâu năm, thường xuyên cảm thấy lạnh trong người, đi làm hãng
phải mặc nhiều lớp áo. Qua lần được châm cứu đầu tiên hôm Thứ Sáu, thấy ấm người trở
lại, bớt đau nhức nhiều lắm, và nay trở lại để xin trị dứt điểm, xin cấp thuốc vì biết vị Y
Tăng này sẽ rời Quận Cam vào giữa tuần này.
Việc chẩn bệnh, chữa trị hoàn toàn miễn phí, và với vài bệnh chứng, bệnh nhân được
khuyên cần ăn chay, tránh chất nóng, chất béo và ngọt. Một bệnh nhân trông thì to lớn,
nhưng bị nhiều chứng bệnh trầm kha, "xin" hoãn ngày ăn chay và uống thuốc lại, vì cần
đi xa thăm thân nhân, biết trước thế nào cũng có những tiệc vui chè chén. Vị đại sư y sĩ
nói nhỏ nhẹ: "Cái ý muốn chữa bệnh hoàn toàn tùy thuộc vào tâm ý của mình, nếu mình
không thích mang thêm bệnh trên người, thì cần phải thực hành lời khuyên kiêng cử khi
ăn uống ngay tức thì !"
Khi bệnh nhân cần thêm thuốc uống lâu dài, họ sẽ ghi danh và trả một phí khoản bào chế
thuốc. Số tiền này được loan báo là gửi về giúp Y Tăng viện Demo Monmastery, ở
Nangchen, Tibet, nơi có 212 tăng sinh và y sĩ đang tu học y học PGTT.

Thuốc uống, được mô tả gồm những loài hoa mọc hoang dã trên rừng núi Tây tạng,được
bào chế qua các giai đoạn rất công phu và hầu như giai đoạn nào cũng kèm theo lới chú
nguyện của các tăng sĩ. Ngài cho biết, khi hái hoa thuốc, chúng được rửa thêm bằng nước
suối của khu vực nơi cây thuốc mọc, và sau đó được sấy dưới ánh mặt trời hoặc trong
bóng râm, tùy theo loại thuốc, công dụng hàn hoặc nhiệt của chúng. Trong dược thảo
này, hoàn toàn không có liên gì tới hóa chất, không có một phản ứng phụ nào đối với
bệnh nhân.
Việc chẩn bệnh và trị bệnh theo y lý Tây Tạng, còn kéo dài trong ngày Thứ Hai, Thứ Ba,
Thứ Tư này cho người VN ở Quận Cam, theo lời một người trong ban tổ chức, cô Kim
Phụng (310-404-7227).
Việc khám bệnh miễn phí này dành cho mọi bệnh nhân, không phân biệt tôn giáo.
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