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Living a Positive Life 

Sống Vui & Khỏe  

 Nam: Chúng tôi muốn tâm sự với bạn về cuộc đời chúng tôi. Những câu chuyện sau 

đây đều có thật nhưng một vài chi tiết đã thay đổi để bảo vệ riêng tư. 

Nữ: Bạn sẽ nhận thấy chúng tôi đã dùng nhiều biện pháp khác nhau để khắc 

phục khó khăn 

Nam:  Học cách sống với siêu vi HIV và bệnh liệt kháng là một cuộc hành trình 

gian lao đối với mỗi chúng tôi nhưng cho đến ngày hôm nay thì chúng tôi cũng t

ừng bước đạt được một số thành quả. 

Nữ: Hy vọng bạn sẽ tìm thấy những điểm giống nhau giữa câu chuyện của chú

ng tôi và câu chuyện của riêng bạn  

Nam: Hy vọng bạn sẽ không cảm thấy cô đơn bởi vì chúng ta đều có những 

nhu cầu giống nhau 

Nữ: Vì tình yêu, vì sự tương kính, ân cần ... và vì cuộc đời tuơi khỏe 

Nam:  Hãy lắng nghe câu chuyện của chúng tôi........... 

  

<< âm nhạc>> 

  

(Giọng) : Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết về siêu vi HIV và bệnh liệt kháng, 

hãy yêu cầu nhân viên y tế cung cấp cho bạn tập tài liệu Sống Vui & Khỏe.  

  

Câu Chuyện A:  

 Tôi phát hiện nhiễm siêu vi HIV khi bạn trai tôi 

đề nghị tôi đi thử nghiệm máu tại trung tâm y tế 

khoa sinh dục. Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi 

có thể bị nhiễm HIV. Tôi bàng hoàng và tự hỏ

i  ‘Tại sao lại là tôi? ‘ ‘ Tôi đã làm gì để đáng bị 

nhiễm bệnh?’  

Tôi vừa giận dữ vừa lo sợ, nghĩ là mình sẽ chết. 

Tôi không thể làm việc được và ít giao tiếp với b

ạn bè. Cuối cùng tình yêu cũng tan theo mây kh

ói. Tôi trách móc và căm thấy ghét tất cả mọi ng

ười và ngay cả chính mình. Nhiều khi tôi nghĩ tôi 

có thể giết một người nào đó nếu tóm được họ. 

Thật tuyệt vọng và cô đơn, tôi cảm thấy mình nh

ớp nhúa và vô dụng quá. 

Tệ hơn nữa là tôi không nói tiếng Anh giỏi nên 

không biết làm thế nào để tâm sự với bác sĩ. 

May thay ông ta rất kiên nhẫn, hướng dẫn tôi về 

cách  chữa trị và giới thiệu tôi đến các nhóm tươ

ng trợ.  
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Tôi không muốn tham gia các nhóm đó vì chẳng 

muốn nghe mấy câu chuyện buồn thảm giống 

như của mình. 

 Tôi đã từng nghĩ là có một cuộc chiến giữa tôi 

và một kẻ thù đang tàn phá cơ thể tôi.  Ưó là 

con siêu vi HIV.  Tôi phải tiêu diệt nó. 

 Dần dần tôi đã thay đổi cách nhìn -  từ việc 

suy nghĩ ‘phải tận diệt con siêu vi HIV’ đến việc 

chấp nhận ‘sống hòa hợp với nó’. Ưiều này đã 

giúp tôi làm lành với chính mình và tìm được sự 

bình an trong cuộc sống. 

Tôi có thể yêu cầu dịch vụ y tế giúp đỡ và đòi h

ỏi sự trân trọng nơi họ giống như ở dịch vụ 

thông ngôn vậy. Tôi thấy mọi người luôn tận tì

nh. Tôi có thể tâm sự với những người cùng bệ

nh và nhân viên y tế. Tôi đã có thêm bạn mới v

à mọi người chung quanh tôi cũng dần dần chấ

p nhận tôi.  

Thật là một cuộc hành trình đầy lỶ thú. Siêu vi 

HIV đã dậy cho tôi nhiều bài học. Tôi học được 

cách thức chăm sóc bản thân. Tôi cũng học đư

ợc cách nói lên điều mình muốn và có đời sống 

tình dục an toàn. Tôi rất hạnh phúc khi biết là 

tôi đã đủ mạnh mẽ để đối phó không chỉ với siê

u vi HIV mà còn cả với sự kỳ thị và nỗi sợ hãi 

chung quanh tôi nữa. 

 Siêu vi HIV không còn là kẻ thù nữa. Kẻ thù ch

ính là sự ngu muội, nỗi sợ hãi và sự kỳ thị. Với 

siêu vi HIV, tôi cũng tìm thấy một niềm say mê 

-  đó là lòng quyết tâm giảm bớt sự kỳ thị bằng 

cách kể cho mọi người nghe về chuyện của tôi. 

Tôi đã quyết định tham dự khoá huấn luyện 

hầu giúp tôi thuyết trình tại trường học, công sở 

và các nhóm trong cộng đồng. Tôi cảm thấy tôi 

đang làm điều hữu ích cho cộng đồng thông 

qua việc giúp mọi người nhận thức rõ hơn về si

êu vi HIV và bệnh liệt kháng cũng như các 

khuynh hướng ti nh du c kha  c nhau.  

 Tôi đã có tình yêu trở lại. Tôi không chắc: anh 

ấy  sẽ là người bạn đời trong tương lai hay 

không, nhưng dẫu sao đây cũng là bước đầu. 

Hiện nay tôi đo lường cuộc sống của tôi bằng 

chiều sâu, chứ không phải chiều dài (cười)..... 

 Câu Chuyện B: 

 Tôi không thể tin rằng tôi đã nhiễm siêu vi HIV. 

Tôi chẳng làm được gì cả. Tôi hoàn toàn tuyệt 

vọng. Tôi lo lằng cho tương lai của vợ và con 

nhỏ nếu tôi có mệnh hệ gì. Công việc chính hiệ

n nay của tôi là tự chăm sóc sức khỏe. Mặc dầ

u thuốc có vật vài lần nhưng kết quả việc chữa 

trị có thành công và bây giờ tôi thấy khoẻ mạnh 

hơn. 

 Lúc ở bệnh viện, mọi người có hỏi vợ tôi về tì

nh trạng sức khỏe của tôi. Họ nghĩ rằng có điề

u gì đó không ổn vì thấy tôi gầy đi. Tôi cảm thấ

y xấu hổ và buồn tủi vì đã đặt vợ mình vào tình 

thế khó xử. Tôi đã nghĩ đến tự tử để chấm dứt 

sự tủi nhục này.  

Thật là kinh hoàng khi phải chờ đợi kết quả thử 

nghiệm của vợ và con tôi.  Chẳng may vợ tôi c

ũng nhiễm siêu vi HIV, nhưng nhờ có sức khỏe 

khá hơn,  nên chưa bắt đầu việc chữa trị.  Nhờ 

trời con tôi đã không bị và chúng tôi đã cùng cầ

u nguyện cho sức khỏe cuả cháu.  

 Tôi đã phạm một sai lầm khi kể về chuyện nầy 

cho vài người nghe. Dù có nói rằng con trai mì

nh không hề nhiễm HIV, tôi vẫn thấy vài người 

bạn của cháu đã ngừng lui tới nhà mình. Như b

ạn biết đó, trong một tỉnh nhỏ, chuyện nhà chư

a tỏ, hàng sóm đã rõ.  

 Con tôi có lần hỏi tại sao mấy đưá trẻ hàng xó
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m không muốn chơi với nó nữa. Tôi không cầm 

được nước mắt và phải đi qua phòng khác. Tôi 

không muốn đối diện với con tôi. Cháu còn quá 

nhỏ để hiểu rõ cuộc đời.  

 Cuối cùng tôi tìm thấy nhóm tương trợ ngoài 

khu tôi ở. Tôi nghe đài tiếng Việt và biết được c

ó dịch vụ nói tiếng Việt. Tôi gọi cho dịch vụ này 

thông qua dịch vụ thông ngôn phiên dịch trên đ

iện thoại. Tôi chỉ dùng dịch vụ này khi biết đượ

c họ tôn trọng và bảo đảm sự riêng tư.  

 Tôi gọi cho Hội Ưồng Bệnh Liệt Kháng (AIDS 

Council) và hiểu được quyền lợi và thông tin về 

siêu vi HIV. Họ gởi cho tôi thông tin bằng tiếng 

Việt trong bao thư rất kín đáo.  

 Tôi chỉ báo tin này cho chị tôi ởViệt Nam. Bài h

ọc tôi rút ra là phải cẩn thận khi kể cho người n

ào đó biết về tình trạng của mình. Tôi cu ng biết 

được cách Ềthử thăm do Ể họ trước bằng ca ch l

ắng nghe Ỷ kiến của họ về vấn nạn HIV.  

 Tôi tự trách tôi về số phận của vợ tôi. Tôi mãi 

mãi biết ơn vợ tôi vì nàng đã tha thứ và nâng đ

ỡ tôi. Ưiều kết nối cuộc sống vợ chồng tôi, đó l

à tình yêu và cùng nhau xây đắp tương lai cho 

con trai mình.  

 Chúng tôi học được cách sống thanh thản 

trong hiện tại và không lo lắng quá nhiều về tư

ơng lai. Không ai biết được ngày mai sẽ ra sao. 

Chúng tôi đều cùng chung cảnh ngộ và chỉ cầu 

xin điều tốt lành cho con trai cu a mi nh.    

Câu chuyện C:  

 Cha mẹ gã chồng cho tôi. Tôi không có sự lựa 

chọn.  Lấy chồng là cơ hội duy nhất để có tiền 

gởi về Việt Nam giúp gia đình. Khi nhập cư vào 

nước Úc tôi cần khám sức khỏe. Tôi rất buồn 

khi nhận kết quả thử nghiệm. Nhiễm siêu vi 

HIV đồng nghĩa với bản án tử hình ở Việt Nam. 

Tôi rất sợ bị trục xuất về nước bởi vì tôi chưa đ

ược chấp nhận là thường trú dân.  

Tôi muốn tin rằng chồng tôi chưa biết gì về siê

u vi HIV. Anh ấy chưa biết rằng ảnh đã bị nhiễ

m HIV khi chúng tôi lấy nhau. Chúng tôi chưa 

bao giờ trao đổi về vấn đề này vì tôi e rằng biết 

đâu nó không phải là sự thật.  

 Tôi chấp nhận căn bệnh hiểm nghèo này bởi v

ì tôi tin rằng đây là nghiệp dĩ của tôi từ kiếp trư

ớc. Tôi không muốn nói cho mẹ tôi biết.  

 Ưầu tiên tôi không muốn nghĩ đến siêu vi HIV 

và tình cảnh của tôi. Tôi lao đầu làm việc để ki

ếm tiền gởi về cho mẹ. Trong thư gởi cho mẹ, 

tôi viết về cuộc sống hạnh phúc và thành phố n

ơi tôi đang sống, nhưng tôi thường phải viết lại 

bởi vì tôi không muốn cho mẹ thấy những vết 

nhòa của nước mắt trên thư. 

 Ở đây không ai biết về tình trạng của chúng tôi. 

Tôi lo là họ sẽ nghĩ chúng tôi thuộc hạng người 

‘xâú’.  

 Cuối cùng tôi nhận ra bị nhiễm siêu vi HIV 

không phải là điều đáng xấu hổ. Trái lại điều n

ày cho tôi nhiều kinh nghiệm sống. Nếu nhìn 

cuộc đời của tôi với các góc cạnh khác nhau, s

ố phận của tôi đã may mắn được di cư sang Úc 

bởi vì ở đây tôi có thể được chữa trị đầy đủ so v

ới Việt Nam nếu tôi phải ở lại.  

 Cũng may mắn khi gặp được ông bác sĩ tốt bụ

ng giới thiệu tôi các dịch vụ trợ giúp có nhân vi

ên y tế nói tiếng Việt. Kể từ đó cuộc đời của tôi 

đã thay đổi tốt hơn. Tôi có một người tin cậy để 

tâm sự và cùng là người Việt Nam dễ nói chuy

ện. Gánh nặng đeo đẳng với tôi giờ đây đã vơi 

đi.  
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 Chỉ vài người biết được là tôi bị nhiễm siêu vi 

HIV. Sống trong tỉnh nhỏ thật là khó khăn. Tôi t

ự bảo vệ sự riêng tư và biết rằng những người l

àm việc tại trung tâm y tế cũng không được ph

ép tiết lộ điều đó nếu không có sự cho phép củ

a tôi.  

 Hiện nay tôi học cách sống với siêu vi HIV. Tôi 

học được cách giải bày tình cảm và suy nghĩ v

ới nhân viên trợ giúp. Tôi biết rằng siêu vi HIV 

không còn là bản án tử hình nữa vì tôi đọc đâu 

đó cũng có người vẫn sống với HIV trên 20 nă

m. Tôi yêu cuộc đời và tôi muốn sống lâu hơn n

ữa để có ngày đoàn tụ với cha mẹ. Tôi hiện đ

ang trau dồi Anh ngữ và học hỏi thêm về văn 

hoá Úc. Người Úc ở đây rất thân thiện và giúp 

đõ tôi rất nhiều.   

 Câu Chuyện D:    

Tôi hoảng hồn khi biết mình nhiễm HIV. Tôi 

không biết gì về HIV và AIDS cả. Ai sẽ là người 

chăm sóc cho con tôi nếu tôi có mệnh hệ gì? 

Tôi tránh tiếp xúc với bạn bè. Tôi tự trách mình 

về mọi thứ trên đời.  

 Tôi trở lại làm việc nhưng tôi không thể tập 

trung vào công việc.  

Tôi có vài người bạn thân nhưng tôi không bi

ết ai trong số họ có thể là người đáng tin để 

nhờ cậy.  

 Cuối cùng tôi buộc lòng phải đi bác sĩ vì lúc 

đó tôi đang mang thai. Tôi muốn biết tôi có c

òn sống được bao lâu và con của tôi có thể 

sinh ra lành lặn hay không. Tôi yêu cầu cho 

tôi gặp những người phụ nữ hiện đang nhiễm 

siêu vi HIV và nhất là những người đang có 

con. Tôi muốn biết xem chúng tôi có tương lai 

hay không và có thể có một cuộc sống bình 

thường với con cái như mọi người hay không? 

 Tôi vẫn còn nhớ cuộc họp mặt đầu tiên. Tôi 

không cầm được nước mắt khi nghe mọi ngư

ời trong nhóm bắt đầu tâm sự. Tôi đồng cảm 

với họ vì nhận ra chính mình trong mỗi câu 

chuyện của họ mặc dù tôi không hiểu hết tất 

cả chi tiết do ngôn ngữ bất đồng. Tuy không 

quen với họ, nhưng hình như có một mối liên 

hệ mật thiết nào đó giữa chúng tôi với nhau, 

như thể chị em một nhà có cùng chung một s

ố phận, một nỗi sợ hãi và cùng niềm mơ ướ

c.   

 Khi họ hỏi về chuyện đời tôi, cô thông ngôn 

đã giúp tôi kể chuyện. Tôi có gặp cô ấy trước 

đây ở cộng đồng Việt Nam. Lúc đầu tôi hơi 

ngại ngùng, nhưng cô ấy đã trấn an tôi và nói 

rằng có một điều luật bảo vệ sự riêng tư nên 

sẽ không ai khác trong cộng đồng có thể biết 

được về tình trạng của tôi, và nếu cô ấy có g

ặp tôi ở nơi công cộng thì chúng tôi sẽ giả vờ 

như không hề quen biết nhau.  

Trong một cuộc họp nhóm, tôi có hỏi khi nào 

thì cần cho con cái biết về tình trạng nhiễm si

êu vi HIV của mình thì họ nói rằng: khi các ch

áu vào khoảng 8 hay 10 tuổi. 

 Hiện nay khả năng đối phó của tôi với căn b

ệnh này khá tốt.   

 Không ai có thể biết được tôi hiện đang 

mang siêu vi HIV nếu chỉ nhìn bề ngoài. Tôi c

ảm thấy tự tin là tôi có thể có thêm đứa con 

thứ hai và cháu sẽ khỏe mạnh như cháu thứ 

nhất vậy.  

   


