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(PGVN)Bên cạnh đó là sự quản lý quá yếu kém của người điều phối mọi hoạt động của
nhà mở Bồ Đề. Qua đây, vấn đề quản lý mảng từ thiện xã hội một cách khoa học được đặt
ra một cách bức thiết đối với Giáo hội nói chung và các cơ sở nuôi dạy các đối tượng trẻ
em lang thang cơ nhỡ, mồ côi… nói riêng.

Nhân đọc bài: Vụ chùa Bồ Đề đưa chùa chiền lên truyền thông phê đấu lại bàn về sự lũng
đoạn của truyền thông và bài học trong công tác quản lý!
Như chúng ta đã biết, trong hơn 300 năm qua, kể từ thế kỷ XVII tới nay, sự phát triển như vũ
bão của khoa học và kỹ thuật đã đưa loài người từ nền văn minh nông nghiệp - văn minh gốc tự
nhiên hay truyền thống có vào khoảng 8000 B.C cho tới cuối thế kỷ XVII qua nền văn minh
công nghiệp- văn minh gốc kỹ thuật, từ cuối thế kỷ XVII tới giữa thế kỷ XIX và cho tới ngày nay
quá độ sang một nền văn minh mới đó là nền văn minh trí tuệ - văn minh gốc con người.
Và như vậy, trí tuệ (Intelligence) đóng vai trò trung tâm với năng lượng của nền kinh tế là thông
tin. Trong nền văn minh này, nền kinh tế công nghiệp dần chuyển thành nền kinh tế thông tin.
Quyền lực không còn phụ thuộc vào sức mạnh vật chất và của cải có trong tay mà phụ thuộc
vào những nguồn tri thức nắm được.
Có thể thấy rõ sức mạnh của nguồn tri thức “nắm được” này, qua vụ việc hai bảo mẫu của chùa
Bồ Đề là Nguyễn Thị Thanh Trang và Phạm Thị Nguyệt bị công an thành phố Hà Nội bắt
khẩn cấp về hành vi mua bán trẻ em vào ngày 03/08/2014.
Kể từ đây, sóng dậy đất bằng, mọi nguồn thông tin về chùa Bồ Đề mà người ta nắm được đã
post lên mạng với mức độ chóng mặt, dày đặc, khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, hoang
mang và phẫn nộ.
Trước một nghi án động trời là mua bán trẻ em tại nơi cửa Phật như thế, lòng dân hoang mang,
lòng người ly tán là lẽ đương nhiên. Song, điều mà chúng tôi muốn nói ở đây chính là cái cách
mà chúng ta đối xử với đồng loại chúng ta trong tâm điểm của vụ án liên quan đến chùa Bồ Đề,
trong khi chưa có kết luận chính thức từ phía các cơ quan chức năng.
Nào chuyện ăn uống, bệnh tật, sinh hoạt của các cháu, chuyện các mối quan hệ của nhà chùa,
chuyện nhà thờ họ to tướng nơi nguyên quán và đỉnh điểm của nó là chuyện Ni sư Đàm Lan đi
xe SH đầu không đội mũ bảo hiểm… đã được mọi người khai quật, đào bới và tung lên các
trang mạng xã hội với tốc độ nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng mà không hề được kiểm chứng từ
bất cứ các cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông tin nào.
Điều này không chỉ khiến dư luận hoang mang, lòng tin của người phật tử bị dao động mà nó
còn làm cho con người ta mất hẳn đi một điểm tựa về mặt tinh thần, một đối tượng giới đức để
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tôn thờ. Hệ lụy kéo theo nó là sự sụt giảm uy danh của Giáo hội, sự ngờ vực vào các giá trị
miên viễn, tính nhân bản, nhân văn của đạo Phật, của đức Phật. Nhìn cái cảnh mùa Vu Lan
thắng hội mà sân chùa, chính điện chùa Bồ Đề thưa thớt người lễ bái được cánh phóng viên
tung lên mạng khiến người ta giật mình hoảng sợ cho thời đại thông tin bùng nổ, cho sự lũng
đoạn đến vô cảm của truyền thông. Sợ cho lòng dạ hả hê của con người sau khi đã dìm, đã
ném, đã vạch lá tìm sâu, bới lông tìm vết cho bằng được những sở đoản của chùa Bồ Đề, với
chỉ một mục đích duy nhất là:
“Làm cho trông thấy nhãn tiền
Làm cho đầy đọa cất đầu chẳng lên”
Chỉ cần điểm qua các tờ báo lớn cho đến các trang thông tin mạng là đủ để hiểu và hình dung
ra sự lũng đoạn của truyền thông xung quanh vụ việc bảo mẫu chùa Bồ Đề mua bán trẻ em. Họ
quên mất rằng đằng sau Ni sư Đàm Lan là cả số phận của hàng mấy trăm con người, họ quên
rằng đằng sau Ni sư Đàm Lan còn có gia đình, dòng tộc, con cháu…liệu những người thân của
Ni sư có chịu hay gánh nổi một áp lực quá lớn bởi sự áp đặt, cáo buộc, lên án của dư luận khi
cho rằng Ni sư là một trong những người nằm trong đường dây mua bán trẻ em kia?.
Tại sao chúng ta lại có thể nhẫn tâm đến như thế khi giật những cái Title đầy tính giật gân, câu
view về mọi sự vật, sự việc chùa Bồ Đề. Trong khi chính bản thân chúng ta cũng chưa thể nắm
bắt một cách trung thưc, đầy đủ nhất về nó?. Trong khi Ni sư Đàm Lan không chỉ phải đối đầu
với những vấn đề yếu kém của việc buông lỏng quản lý, mà còn cả trong lĩnh vực lương tri xã
hội. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế, các phương tiện thông tin lẽ ra phải là những đường
chuyển tải sự phục thiện, tính xây dựng, hàn gắn để cùng đi đến một viễn cảnh tiến bộ, tích cực,
một cái nhìn toàn diện đa chiều vưa thấm đẫm tình người lại vừa thể hiện được tính nghiêm
minh của pháp luật. Đằng này, chỉ bằng sự nghe, nhìn phiến diện, một chiều, những thông tin
được cung cấp một cách vô tội vạ, không hề mang tính chuẩn xác, trung thực, đã bị truyền
thông đẩy lên thành một cơn địa chấn trong lòng người dân có sức hủy hoại, tiêu tan và oanh
tạc lòng người một cách không thương tiếc.
Than ôi! “Chúng khẩu đồng từ ông sư cũng chết”, lời nói người xưa vận vào vụ việc của chùa Bồ
Đề ngày hôm nay cấm có sai. “Giậu đổ bìm leo”. Đến đây mới thấy sự ác tâm của con người
quả là không còn biên độ. Họ quên mất rằng bên cạnh chức năng chiến đấu mạnh mẽ để đẩy
lùi cái xấu, cái ác, chức năng hướng dẫn dư luận, chức năng tập hợp và tổ chức quần chúng,
báo chí còn có mang tính thẩm mỹ và giáo dục cùng tính thuyết phục.
Trở lại vụ chùa Bồ Đề, rõ ràng chúng ta thấy ngay khi hai bảo mẫu của chùa Bồ Đề bị bắt khẩn
cấp về hành vi mua bán trẻ em, người lãnh đạo tinh thần – trụ trì chủa Bồ Đề là ni sư Thích
Đàm Lan đã khẳng khái tuyên bố: “Nhà chùa khẳng định không có chuyện chùa Bồ Đề là kênh
trung gian mua bán con nuôi. Nhà chùa dám khẳng định nếu làm sai sẵn sàng đi tù”. Về phía
Giáo hội Phật giáo cũng đã lên tiếng rằng :“Sai đến đâu xử lý đến đó”. Nói như thế, chứng tỏ
Giáo hội không bao che dung túng, Ni sư Đàm Lan hoàn toàn tuân thủ, chấp hành theo đúng
quy định của pháp luật. Thế nhưng dư luận vẫn không buông tha khi cho rằng Ni sư không thể
là người không liên can khi toàn bộ hoạt động nuôi dạy trẻ em tại chùa Bồ Đề do Ni sư điều
hành. Người ta một hai phải đòi tìm cho ra kẻ chủ mưu, bắt kẻ đứng đằng sau phải xuất đầu lộ
diện, phải lật mặt những kẻ lợi dụng lòng tin của thập phương bách tính, lợi dụng bóng mát Bồ
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Đề cửa Phật để thu tiền hưởng lợi dù cho kẻ đó khoác áo nào? Chứ không phải là cứ đổ tội lên
đầu cho hai kẻ “thừa sai” là hai bảo mẫu Trang và Nguyệt.
Người ta viện dẫn lời của các luật sư – người đại diện luật pháp để hoạnh định tội danh và mức
tù thích đáng cho hành vi mua bán trẻ em của chùa Bồ Đề, người ta gọi Ni sư Đàm Lan một
cách miệt thị “bà này, bà nọ”[1], trong khi Ni sư Đàm Lan đường đường là một chức sắc tôn
giáo, mọi chuyện liên can hay không còn trong vòng thẩm định, điều tra của cơ quan công an.
Một khi chưa có thông cáo báo chí chính thức nào từ phía các cơ quan có thẩm quyền Ni sư
Đàm Lan vẫn là một công dân và công dân đó phải được tôn trọng một cách lịch sự, bình đẳng
bởi chúng ta đang sống trong một xã hội dân chủ, sống trong nền văn minh trí tuệ - văn minh
gốc con người.
Người xưa từng dạy: “Thông minh thánh trí bất dữ cùng nhân, cương nghị dũng cảm bất dữ
thương nhân” – nghĩa là dù mình có thông minh tài trí cũng đừng đẩy người khác vào chỗ khốn
cùng, dù mình có uy lực dũng mãnh cũng không để người khác bị thương tổn. Lại cũng dạy
rằng: “Chém tre chẳng ghè đầu mặt”. “Nắm người có tóc chứ ai nắm kẻ trọc đầu”. Nói vậy để
thấy rằng con người ta và đặc biệt là các nhà làm báo cần và nên phải có đó cái tâm và sự tôn
trọng cùng phương thức ứng xử văn minh khi hạ bút xét đoán, đánh giá, bình phẩm, hoạch tội
một con người, bởi đằng sau mỗi con người không chỉ là mỗi số phận mà còn có nhiều số phận
kéo theo.
Sức mạnh của báo chí luôn được coi là cơ quan quyền lực thứ tư sau lập pháp, hành pháp và tư
pháp. Sinh thời Tổng thống Thomasjefferson( 1743 – 1826) người khởi thảo tuyên ngôn độc lập
của nước Mỹ đã từng nói: “Nếu để cho tôi ra quyết định, có chính phủ mà không có báo chí
hoặc ngược lại chỉ báo chí không có chính phủ. Tôi sẽ không do dự chọn phương án thứ hai”.
Nói như thế để chúng ta nhận thức được rằng, chúng ta không thể tùy tiện đến hồn nhiên khi đi,
đạp, nhạo báng, chỉ trích hùa theo đám đông trước nỗi đau của bất cứ ai bằng một mớ thông tin
hỗn độn, bằng thái độ trịch thượng của kẻ nắm trong tay sức mạnh truyền thông.
Việc xảy ra ở chùa Bồ Đề khách quan công tâm mà nói thứ nhất do cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng
đủ mọi nhóm quyền trẻ em bao gồm: Quyền được sống còn; Quyền được bảo vệ; Quyền được
phát triển; Quyền được tham gia. Những quyền này thì đến ngay như các cơ sở nuôi dạy trẻ em
được ưu đãi bằng nguồn vốn nhà nước cũng chưa thể đảm bảo đầy đủ toàn diện nhất.
Bên cạnh đó là sự quản lý quá yếu kém của người điều phối mọi hoạt động của nhà mở Bồ Đề.
Qua đây, vấn đề quản lý mảng từ thiện xã hội một cách khoa học được đặt ra một cách bức thiết
đối với Giáo hội nói chung và các cơ sở nuôi dạy các đối tượng trẻ em lang thang cơ nhỡ, mồ
côi… nói riêng.
Việc Ni sư Đàm Lan khẳng định mình vô can là hoàn toàn có căn cứ. Chúng ta cần phân định
một điều rằng đứng trên phương diện tôn giáo Ni sư Đàm Lan là người lãnh đạo tinh thần của cả
một hội chúng hơn hai trăm con người cùng hàng ngàn tín đồ phật tử tại nơi Ni sư đang trụ trì.
Đứng trên phương diện xã hội Ni sư Đàm Lan không phải là một nhà quản lý khoa học được đào
tạo một cách bài bản, chuyên nghiệp. Ni sư Đàm Lan là nhà hoạt động từ thiện xuất phát bằng
cái tâm của mình, đã tích cực đóng góp sức người, sức của, bầu nhiệt huyết của mình để chung
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vai sát cánh cùng các nhà lãnh đạo và người dân trực tiếp tham gia giải quyết những tồn đọng
của một xã hội đương đại mà bất cứ quốc gia nào cũng phải đương đầu như nạn mại dâm, ma
túy, HIV, nạn nghèo khổ, thất học, buôn bán phụ nữ trẻ em, lạm dụng lao động trẻ em ...vv.
Để xảy ra vụ việc đau lòng đáng tiếc như vừa qua chúng ta không có quyền đòi hỏi, hay đổ lỗi
cho Ni sư Đàm Lan. Biết bao nhiêu doanh nghiệp, tổ chức, tập đoàn… là con đẻ của nguồn vốn
nhà nước, được điều hành, giám sát, quản lý bởi cả một hệ thống kỹ thuật hoàn hảo, cùng đội
ngũ chuyên viên tiến sĩ, thạc sĩ , kỹ sư nhưng vẫn cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về
quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, đơn cử như vụ án Vinashin khiến mỗi người dân Việt
Nam phải è cổ ra để trả nợ thay đó sao?
Nhà mở Bồ Đề được duy trì, tồn tại phát triển bao nhiêu năm qua do Ni sư Đàm Lan tự thân vận
động bằng nguồn vốn xã hội hóa, do vậy đòi hỏi một sự quản lý chặt chẽ nhất để thực hiện đủ,
đúng chức năng của công tác từ thiện xã hội. Trong điều kiện mọi hoạt động từ thiện nhìn chung
của Phật giáo còn mang tính tự phát, chưa có nền nếp, còn tồn đọng rất nhiều nhược điểm và
hạn chế. Cho nên bài học về công tác quản lý một cách có hiệu quả bao giờ cũng là chức năng
quan trọng nhất của mọi nghành trong đó có Phật giáo.
Nhật Mai
[1] Xem bài : Buôn bán trẻ ở chùa Bồ Đề: chúng sinh dương thế của tác giả Lê Anh Hoài
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