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PHẬT GIÁO: PHÒNG CHỐNG 
 HIV / AIDS VÀ CÁC BỆNH KHÁC

Đại Đức Seck Kwang Phing (*) - Trần Tiễn Khanh (dịch)

LỜI NÓI ĐẦU:

Đức Phật đã phân loại bệnh thành hai loại: thể chất và tinh thần. Thể 
chất đề cập đến tất cả các loại bệnh đang diễn ra trong cơ thể trong khi 
tinh thần đề cập đến trạng thái của tâm. Hai bệnh này thường can thiệp 
với nhau. Khi một người có thể chất yếu, người đó có thể cảm thấy tinh 
thần không thoải mái; và ngược lại, tâm thần sẽ phát huy hiệu quả của nó 
trên cơ thể. Từ lịch sử, chúng ta biết các bệnh khác nhau đã tràn lan trong 
thời gian nhất định. Trong một thời gian, nhiều người bị đau tim hoặc 
bệnh thủy đậu tới cuối thế kỷ thứ 18 và ở giai đoạn đầu của thế kỷ   thứ 
20. May mắn thay, bệnh này hiện đang được kiểm soát. Hiện nay, thế giới 
đã chứng kiến một căn bệnh chết người đã giết chết nhiều người và vẫn 
còn là một căn bệnh không thể chữa khỏi, đó là HIV / AIDS bắt đầu vào 
cuối thế kỷ 20.

(*) Tổng thư ký, Liên đoàn Phật giáo Singapore
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Nghiên cứu di truyền chỉ ra rằng HIV có nguồn gốc ở phía Tây-Trung 
Phi trong

Thế kỷ XX. AIDS lần đầu tiên được công nhận bởi Trung Tâm Kiểm 
Soát và Ngừa Bệnh (CDC) năm 1981 và nguyên nhân của lây nhiễm HIV 
đã được xác định trong những năm đầu của thập kỷ này. Cho đến nay, 
HIV / AIDS đã gây ra một triệu người sống chung với HIV và đã được lan 
rộng ở nhiều nơi trên thế giới. HIV / AIDS được coi là một đại dịch  vì 
vẫn không chữa được cho đến ngày nay..

Những ảnh hưởng của HIV / AIDS đối với xã hội và đời sống con 
người là gì? Nó là một căn bệnh và là nguồn gốc của các vấn đề xã hội có 
tác động đến nền kinh tế, và thường là phân biệt đối xử, bị lên án.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2012, có 34 triệu người 
sống chung với HIV / AIDS trong năm 2011; trong số đó là 3,3 triệu trẻ 
em dưới 15 tuổi. 1,7 triệu người đã chết; số trẻ em là 230,000. Có 2,5 triệu 
trường hợp nhiễm mới trong đó trẻ em là 330,000. Những con số này thật 
đáng sợ.

Liên Hiệp Quốc đã xác định 8 Mục tiêu Phát triển Thiên niên để thể đạt 
được vào và sau năm 2015. Trong đó, Mục tiêu 6 là để chống lại HIV / 
AIDS, sốt rét và các bệnh khác. Theo mục đích chính này, ba mục tiêu 
phải đạt được và một số thành tựu đã đạt được nêu dưới đây:.

Mục tiêu 6.A: Đã giảm một nửa vào năm 2015 và bắt đầu đẩy lùi 
sự lây lan của HIV / AIDS

Nhiễm HIV mới tiếp tục giảm ở hầu hết các khu vực.

Nhiều người hơn bao giờ hết đang sống chung với HIV do ít trường 
hợp tử vong liên quan đến AIDS và số lượng lớn tiếp tục lây nhiễm mới 
với 2,5 triệu người mỗi năm mới bị nhiễm.

Kiến thức toàn diện về lây nhiễm HIV vẫn ở mức thấp trong giới trẻ, 
cùng với việc sử dụng bao cao su.

Trẻ em mồ côi được ở trường nhiều hơn do những nỗ lực mở rộng để 
giảm thiểu tác động của AIDS.
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Mục tiêu 6.B: Đạt được năm 2010 tiếp cận phổ cập điều trị HIV / 
AIDS cho tất cả những người cần nó

Trong khi mục tiêu đã bị mất vào năm 2011, tiếp cận điều trị cho người 
nhiễm HIV tăng trong tất cả các vùng.

Vào cuối năm 2011, 8 triệu người đang dùng thuốc kháng vi-rút 
HIV. Tổng số này cấu thành tăng hơn 1,4 triệu người.

Đến cuối năm 2011, 11 nước đã đạt được tiếp cận phổ cập điều trị 
kháng virus.

Mục tiêu 6.C: Đã giảm một nửa vào năm 2015 và bắt đầu đẩy lùi 
tỷ lệ mắc bệnh sốt rét và các bệnh nguy hiểm khác

Tỷ lệ ước tính toàn cầu của bệnh sốt rét đã giảm 17 phần trăm kể từ 
năm 2000, và tỷ lệ tử vong do sốt rét cũng giảm 25 phần trăm.

Trong thập kỷ kể từ năm 2000, 1,1 triệu ca tử vong do sốt rét đã được 
ngăn chặn.

Các nước cải thiện tiếp cận với các can thiệp phòng chống sốt rét có tỷ 
lệ tử vong trẻ em giảm khoảng 20 phần trăm.

Nhờ vào kinh phí tăng, nhiều trẻ em đang ngủ trong lưới chống muỗi 
ở châu Phi cận Sahara.

Điều trị bệnh lao đã cứu khoảng 20 triệu người từ năm 1995 đến năm 
2011.

HỖ TRỢ PHẬT GIÁO TRONG VIỆC ĐẠT ĐƯỢC CÁC MỤC TIÊU 
MDG 6

HIV và AIDS là gì?

HIV đề cập đến Human Immunodeficiency Virus  / suy giảm miễn 
dịch hội chứng (HIV / AIDS) là một bệnh của  hệ thống miễn dịch do 
nhiễm Human Immunodeficiency Virus (HIV).

Virus suy giảm miễn dịch ở người (HIV) và vi rút phát triển cuối cùng 
là AIDS. HIV sẽ dần dần tiếp quản các tế bào máu trắng và vô hiệu hóa hệ 
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miễn dịch, và nếu không duy trì cơ thể khỏe mạnh để chống lại bệnh tật, 
vi khuẩn, vi rút, và các sinh vật khác gây ra bệnh tật.

Ở giai đoạn bắt đầu, một người có thể trải nghiệm một thời gian 
ngắn bệnh giống cúm. Điều này thường được theo sau bởi một thời gian 
dài không có triệu chứng.

Khi bệnh tiến triển, nó ảnh hưởng nhiều hơn và nhiều hơn nữa với hệ 
thống miễn dịch,

làm cho người có nhiều khả năng bị nhiễm trùng, bao gồm nhiễm trùng 
cơ hội và các khối u mà thường không ảnh hưởng đến những người có hệ 
thống miễn dịch.

Hội chứng suy giảm miễn dịch (AIDS) là một tình trạng mà trong đó vi 
rút HIV đã làm suy giảm hệ miễn dịch, làm cho cơ thể dễ bị một số bệnh 
gọi là nhiễm trùng cơ hội. Trong một người với một hệ thống miễn dịch 
vượt trội, bệnh này không có cơ hội để nắm lấy. Một người được coi là có 
AIDS nếu anh / cô ấy bị nhiễm HIV và đã phát triển một hoặc nhiều bệnh 
liên quan đến AIDS (theo quy định của Trung Tâm Kiểm Soát và Ngừa 
Bệnh) hoặc có số lượng tế bào máu trắng dưới 200.

HIV được truyền chủ yếu qua quan hệ tình dục không an toàn, bị ô 
nhiễm truyền máu, kim tiêm dưới da, và từ mẹ sang con trong quá trình 
mang thai, hoặc cho con bú. Tuy nhiên, một số chất dịch cơ thể như nước 
bọt và nước mắt, không lây truyền HIV. HIV có thể được phòng ngừa 
thông qua quan hệ tình dục an toàn và  các chương trình trao đổi kim 
sạch  là chiến lược then chốt và quan trọng để kiểm soát sự lây lan của căn 
bệnh này. Không có cách chữa hoặc vắc-xin ; điều trị ARV ( antiretroviral) 
có thể làm chậm quá trình bệnh và có thể dẫn đến tuổi thọ gần bình thường 
hiện nay. Trong khi điều trị ARV làm giảm nguy cơ tử vong và các biến 
chứng từ căn bệnh này, các loại thuốc này đắt tiền cho một số người bị 
nhiễm và có thể liên quan với tác dụng phụ.

Để hỗ trợ thế giới thực hiện mục tiêu thiết lập bởi Liên Hiệp Quốc, 
chúng tôi đề nghị làm việc từ năm khía cạnh từ quan điểm của Phật giáo, 
tức là: Giáo dục công cộng, dịch vụ công cộng, tham vấn cộng đồng, 
Thanh niên và tư vấn.
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1. Giáo dục công cộng:

Giáo dục công cộng liên quan đến giáo dục gia đình, giáo dục trường 
học và giáo dục xã hội.

Giáo dục gia đình: trong Sigalovada Sutta (Discourse to Sigala), 
nhiệm vụ của cha mẹ là phải truyền đạt những đạo đức tốt cho con cái của 
họ. Như đứa trẻ dành phần lớn thời gian trong và với gia đình, được giáo 
dục như đạo đức, kỹ năng sống từ cha mẹ. Vì vậy, các bậc cha mẹ đang 
đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình nhân vật và truyền kiến 
thức cho trẻ.

Cha mẹ nên khắc sâu chánh kiến về cuộc sống và hành vi ngay trong 
con cái của họ. Chánh kiến về Luật của Nghiệp (Luật nhân quả). Tất cả 
mọi người có trách nhiệm về hành vi của chính mình. Ai cũng có thể dự 
đoán những hậu quả của hành động của mình. Người ta phải suy nghĩ chín 
chắn trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào. Với ý thức mạnh mẽ về 
Nghiệp, người ta sẽ thực hiện nhận thức tốt hơn hành động của họ không 
tham gia vào bất kỳ đang làm sai mà sẽ làm tăng nguy cơ có thể liên hệ 
với HIV.

Cha mẹ nên khắc sâu con cái của họ với việc thực hành năm giới: 
không sát sanh (bảo vệ và tôn trọng sự sống), không trộm cắp (không có 
gian lận), không tà dâm, không nói dối và không say và  nhiễm độc. Giới 
không ngoại tình sẽ cảnh báo chúng phải cẩn thận về hoạt động tình dục 
như không có đối tác lăng nhăng đa tình, tình một đêm, bán dâm. Điều 
này giúp các em an toàn bảo vệ mình khỏi HIV.

Cha mẹ nên truyền đạt việc thực hành thiền chánh niệm cho con cái 
ngay từ khi còn trẻ để chúng phát triển sức mạnh kiểm soát trên hành vi 
của chúng. Điều này sẽ có lợi cho chúng trong cuộc sống. Chúng sẽ lưu 
tâm khi hành động và quản lý cảm xúc của mình tốt. Nếu ai có thể làm 
giảm bớt lòng tham của chúng trong ham muốn tình dục, chúng có thể bảo 
vệ mình khỏi liên hệ với HIV một cách dễ dàng.

Giáo dục học đường: trường cần xây dựng một chương trình giảng dạy 
việc thiết lập một lối sống tốt và đạo đức cũng như giáo dục giới tính. Trẻ 
em có thể có sở thích, đọc sách, làm các việc xã hội và từ thiện, dược 
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hạnh phúc, tự kiềm chế, có một lối sống lành mạnh bằng tập thể  dục của 
người Phật tử. Nghỉ ngơi, chế độ ăn lành mạnh, chánh mạng, quản lý tài 
chính tốt.

Trẻ em cần được dạy giáo dục giới tính để hiểu sự nguy hiểm của quan 
hệ nhân quả và quan hệ tình dục không an toàn, nhấn mạnh rằng HIV / 
AIDS không thể chữa khỏi. Thuốc chỉ  có thể kéo dài tuổi thọ.

Trẻ em được dạy những kiến thức cao và không có nguy cơ tiếp xúc 
với HIV / AIDS. Chẳng hạn như rủi ro cao của nhiễm virus HIV được 
tiếp xúc với chất dịch cơ thể như tinh dịch, máu, dịch tiết âm đạo, sữa 
mẹ; dùng chung kim tiêm hoặc dao cạo với người khác, thông qua quan 
hệ tình dục mà không có bao cao su. Giải thích cho con rằng HIV không 
lây truyền qua hôn khô trên má, ôm, chạm vào hoặc bắt tay, dùng chung 
thức ăn, thức uống, các loại khăn, nhà vệ sinh, muỗi hoặc côn trùng khác, 
nước mắt, mồ hôi, hắt hơi hoặc ho.

Trẻ em phải được dạy để phát triển kỹ năng sống để quản lý cảm 
xúc của mình như giận dữ, thất vọng, căng thẳng, cảm thấy cô đơn; kỹ 
năng nhận thức giúp phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề,   ra quyết 
định, sự hiểu biết hậu quả của hành động. Kỹ năng xã hội giúp các 
em giao tiếp tốt với người khác, kỹ năng đàm phán / từ chối, hợp tác 
và đội làm việc.

Kỹ năng tư vấn tự có thể được giới thiệu cho trẻ em khi chúng đi qua 
bất kỳ khó khăn. Chúng có thể tiếp cận bất kỳ nhân viên tư vấn để được 
hỗ trợ nếu vấn đề vẫn còn.

Giáo dục xã hội: giáo dục công cộng được thực hiện để nhận thức các 
loại virus chết người HIV. Cũng là cách để bảo vệ mình khỏi HIV và các 
bệnh khác thông qua sách, DVD, phim ngắn, phương tiện truyền thông xã 
hội, các ấn phẩm, hội thảo, hội đàm, họp trên đường phố.

2. Dịch vụ công cộng:

Nghèo có thể đóng một vai trò trong việc giảm nhiễm HIV và các bệnh 
khác lây nhiễm truy cập các phương pháp điều trị. Người dân ở vùng 
nghèo thiếu giáo dục để bảo vệ mình khỏi HIV và các bệnh. Hơn nữa, có 
thể gây ra cảm xúc bất an và thất vọng Vì vậy, các tổ chức phúc lợi xã hội 
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có thể giúp các khó khăn tài chính của họ bằng cách cung cấp tất cả các 
vấn đề vật chất, tư vấn tâm lý.

Tổ chức xã hội và người lao động chuyên nghiệp trong hạn của kiến 
thức và kỹ năng để xử lý các vấn đề HIV. Họ có thể cung cấp chuyên 
môn để hỗ trợ cho những người sống với HIV / AIDS và biện pháp 
phòng ngừa HIV.

Hỗ trợ gia đình: tổ chức xã hội có thể giúp hỗ trợ tài chính cho người 
nghèo bằng sinh kế của họ, lệ phí giáo dục trẻ em, khám sức khỏe.. vì vậy 
họ sẽ không tìm kiếm vào các ngành nghề tiếp xúc với HIV.

Nhân viên xã hội có thể giúp đỡ những người dễ bị tổn thương để 
quản lý vấn đề cuộc sống của họ, giúp họ đối phó với thế giới thay đổi 
nhanh chóng.

Cơ quan phúc lợi xã hội có thể giúp giáo dục các nhóm có  nguy cơ cao 
và công chúng để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm HIV.

Nhân viên xã hội có thể giúp loại bỏ các phân biệt đối xử và kỳ thị liên 
quan đến người bị nhiễm HIV bằng cách giúp công ăn việc làm cho họ.

Nhân viên xã hội cũng có thể khuyến khích những người có nguy cơ 
cao đi kiểm tra và thông báo cho các đối tác của họ về tình trạng nhiễm 
HIV của họ để giúp làm giảm cơ hội của truyền virus cho người khác.

Chùa chiền và xã hội Phật giáo có thể đóng góp nhân lực và các 
nguồn lực để tiến hành các cuộc đàm phán, triển lãm, sản xuất DVD, 
cuốn sách nhỏ về phòng chống HIV và cung cấp tư vấn tôn giáo cho 
công chúng nói chung.

Chùa chiền và tổ chức Phật giáo có thể khuyến khích những người 
bình thường tự nguyện đi xét nghiệm HIV và xét nghiệm trước hôn nhân 
HIV hoặc các bệnh truyền nhiễm khác để bảo vệ hạnh phúc của đối tác 
của họ.

Các tổ chức phúc lợi xã hội và các tổ chức Phật giáo có thể tài trợ cho 
phương pháp điều trị HIV / AIDS và các bệnh truyền nhiễm khác càng 
sớm càng tốt.
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3. Tham vấn cộng đồng:

Đức Phật đã khuyến khích các nhà lãnh đạo của quốc gia tập hợp 
mọi người cho hội nghị / tham khảo ý kiến và thảo luận các vấn đề phải 
đối mặt với đất nước. Đức Phật đã giảng 7 cách làm quốc gia mạnh mẽ 
hơn trong Mahaparinibbana Sutta, “.. Thế Tôn bảo Đại đức Ananda như 
sau:” Ananda, qua những gì ông đã nghe, các người Vajjis có các cuộc 
tụ họp thường xuyên, và các cuộc họp này của họ cũng có  nhiều người 
tham dự “?

“Con có nghe nói, điều đó đúng như vậy.”

“Vì vậy,  Ananda,  sự tăng trưởng của Vajjis là được mong đợi, không 
suy giảm của họ.

“Qua những gì ông đã nghe, Ananda, các người Vajjis tụ họp và phân 
tán một cách hòa bình và tham dự vào công việc của họ trong hòa hợp?»

“Con đã nghe, Bạch Thế Tôn, họ đã  làm như vậy.”

“Vì vậy, Ananda, sự tăng trưởng của Vajjis là được mong đợi, không 
suy giảm của họ. Vì vậy, tham vấn cộng đồng rất quan trọng để giúp các 
quốc gia đạt được ba mục tiêu trên. Tham vấn cộng đồng mạnh mẽ như 
là đầu vào của công chúng và có liên quan đến các vấn đề liên quan đến 
HIV / AIDS ảnh hưởng đến các quốc gia và người dân. Các mục tiêu 
chính là để giúp chính phủ nâng cao hiệu quả của nó, tính minh bạch 
và nhận được sự tham gia của công chúng vào dự án lớn để chiến đấu 
chống lại HIV/AIDS. Tư vấn là dòng chảy chung của thông tin và ý kiến 
khác nhau giữa Bộ, chính phủ, các tổ chức phi chính phủ và công chúng 
nói chung.

Đôi khi, tham vấn công chúng thất bại trong nhiệm vụ của mình như 
một số nước “làm cho” nó thành một chương trình hoặc cơ quan có liên 
quan không xem xét các ý kiến, đề nghị một cách nghiêm túc trong khi 
đưa ra quyết định hay chính sách của mình.

Phật tử có thể khuyến khích và  đề nghị các cơ quan chính phủ như y 
tế, giáo dục, lao động, pháp luật, Bộ tài chính có thể làm việc chặt chẽ với 
các tổ chức phi chính phủ như các nhóm tôn giáo, xã hội, tư vấn xã hội để 
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giải quyết vấn đề HIV / AIDS cho công chúng nói chung mà đa số  vẫn 
thiếu hiểu biết về căn bệnh chết người. Họ không có ý tưởng làm thế nào 
một người có thể bị nhiễm bệnh hoặc nghĩ rằng nó có thể được chữa khỏi 
bằng cách truyền thống nhất định.

Chính phủ có thể lấy ý kiến công chúng về pháp luật để yêu cầu người 
bán dâm được kiểm soát HIV / AIDS  hàng tuần và được cấp giấy phép 
để bảo vệ chính người lao động tình dục  và khách hàng của họ  đối với 
căn bệnh này.

Luật pháp có thể được thực hiện để ngăn chặn kỳ thị  / phân biệt đối 
xử đối với những người nhiễm HIV / AIDS. Các chủ nhân vẫn tiếp tục sử 
dụng họ và không có hạn chế việc làm của họ.

Công chúng có thể được tư vấn về cách bảo vệ những người dễ bị tổn 
thương nhất như trẻ em và thanh niên bị mắc bệnh một cách dễ dàng.

Giới Trẻ:

Giới trẻ là một trong những nhóm ở  trung tâm của sự lây nhiễm HIV 
trên toàn cầu. Vì vậy, để ngăn chặn giới trẻ của chúng ta bị nhiễm HIV là 
nhiệm vụ cao cả của quốc gia và công chúng.

Chương trình phải được thiết kế để giáo dục giới trẻ, những người cần 
phải có kiến   thức tốt hơn về HIV và cách để tránh nhiễm bệnh. Chương 
trình phải được quan tâm và cung cấp thông tin cho họ để gây sự chú ý 
của họ.

Chúng ta nên tổ chức giới trẻ và để cho họ là đại sứ để thúc đẩy lối 
sống lành mạnh và ngăn ngừa sự nhiễm HIV trong giới trẻ của họ. Chúng 
ta sẽ nên để giới trẻ tham gia vào các chương trình vì họ có ít kinh nghiệm 
hơn người lớn. Đồng thời chúng ta lắng nghe quan điểm và các vấn đề mà  
họ phải đối mặt  như học hành, cảm xúc, tài chính, sức khỏe.

Chương trình tôn giáo như trại, thiền định, hiểu rõ bản chất của cuộc 
sống, kiểm soát những ham muốn của họ. Đối phó với các vấn đề kỹ năng 
sống, sinh kế đúng, hành động đúng, chánh niệm rất quan trọng để trang 
bị cho giới trẻ chống lại HIV.
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l Để kết luận, giới trẻ cần được cung cấp
l Kiến thức về HIV / AIDS và các bệnh truyền nhiễm khác
l Kiến thức về phòng chống HIV / AIDS
l Kỹ năng xã hội và đời sống
l Hỗ trợ tài chính nếu cần.
l Giới trẻ tổ chức và thiết kế chương trình của họ
l Cơ quan y tế bao gồm tư vấn, kiểm tra miễn phí và kiểm tra sức 

khỏe cho người nghèo.

4. Chính sách tư vấn:

Nếu chính phủ của một nước có thể đề ra chính sách tốt để giải quyết 
vấn đề HIV, chắc chắn sẽ tiết kiệm rất nhiều quỹ để chuyển cho các 
chương trình xã hội khác để loại bỏ đói nghèo và cải thiện các công 
trình chăm sóc sức khỏe cho người dân và đồng thời gian làm giảm tỷ 
lệ nhiễm HIV.

Như vậy, Phật tử có thể là một đối tác tốt để tư vấn cho chính quyền để 
thực hiện chính sách liên quan đến công tác phòng chống HIV và các bệnh 
khác. Vì Phật tử tin rằng một khi các chính sách được thực hiện tốt sẽ đạt 
được kết quả khả quan. Thông thường, quá trình này như sau:

l Xác định các vấn đề xã hội và kinh tế của quốc gia và vấn đề cá 
nhân                       
l Các cuộc điều tra hoặc nghiên cứu được tiến hành
l Tham vấn cộng đồng và tham gia
l ủng hộ của cộng đồng 
l Hỗ trợ chính trị cho chính sách
l Tham gia của các bên liên quan như cơ quan giáo dục, y tế, việc 

làm,  phúc lợi xã hội, phát triển nhà ở.                                     
l Tham gia của chuyên gia quốc tế trong hội đồng cố vấn.
l Tài trợ cho các nghiên cứu về phương pháp điều trị HIV / AIDS và 

các bệnh truyền nhiễm khác.
l Đánh giá các chính sách theo thời gian
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KẾT LUẬN

Bệnh này có thể được ngăn chặn và loại bỏ một khi được phòng ngừa 
thích hợp. Chúng ta tin vào Luật vĩnh cửu của Nghiệp. Trước hết, chúng 
ta hiểu được HIV và các bệnh khác có nguyên nhân của chúng. Nếu chúng 
ta có thể xác định nguyên nhân, chúng ta có thể tìm thấy những cách thức 
và kế hoạch giảm lây lan và loại bỏ chúng dần dần qua và sau năm 2015.
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