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Tóm tắt nội dung
Ngày 25-3-2010, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng phê duyệt Đề án 32, theo đó Việt
Nam sẽ đầu tư 2437,4 tỷ đồng trong 10 năm tới để phát triển ngành công tác xã hội (CTXH).
Trong Đề án này, Việt Nam mong muốn xây dựng một ngành công tác xã hội hiện đại với
một đội ngũ nhân viên CTXH và mạng lưới cơ sở CTXH bao phủ khắp cả nước. Tuy nhiên,
một khó khăn đặt ra là người Việt Nam nhìn chung không có thói quen tìm kiếm giúp đỡ từ
các cơ sở dịch vụ xã hội trong khi lại viện tới tín ngưỡng, tôn giáo để giải quyết vấn đề. Vì
thế, trong bài viết này, tôi trình bày hai vấn đề: một là đưa ra các cơ sở lý thuyết và thực tiễn
để lí giải tại sao Việt nam nên kết nối ngành CTXH với Phật giáo, và hai là đề xuất một mô
hình liên kết cụ thể giữa hệ thống các nhà chùa và các cơ sở công tác xã hội tại Việt Nam.
Lời giới thiệu
Ở hầu hết các nước phát triển, ngành công tác xã hội (CTXH) hiện đại đều có nguồn
gốc từ các hoạt động từ thiện mang tính tôn giáo. Ví dụ, ngành công tác xã hội ở Mỹ được
bắt nguồn vào cuối thế kỷ 19 từ các hoạt động từ thiện của những phụ nữ giàu có, được
giáo dục trong truyền thống Thiên Chúa Giáo. Hiện tại, theo điều khoản Charitable
Choice (tạm dịch là Quyền làm từ thiện) thuộc đạo luật PROWRA mà chính quyền
Clinton phê chuẩn và White House Initiative (Phát kiến Nhà Trắng) của chính quyền
Bush, các cơ sở tôn giáo (faith-based organizations) được ưu tiên nhận tiền trực tiếp từ
chính phủ để thực hiện các chương trình xã hội như cai nghiện, giáo dục tội phạm, giáo
dục kỹ năng làm cha mẹ, vân vân... (Cnaan & Boddie, 2002)
Tương tự Mỹ, ở các nước châu Á, việc liên kết các tổ chức tôn giáo hoặc triết lý tôn
giáo-đặc biệt là Phật giáo-vào công tác xã hội, xảy ra khá thường xuyên. Nhật Bản và Hàn
Quốc đều nương theo truyền thống này (Canda và cộng sự, 1996). Trung Quốc cũng sử
dụng một số triết lý của đạo Phật như mô hình điều trị tổng hợp thân-thần-trí (body-mindspirit) cho các bệnh nhân rối loạn tâm thần (Chan và cộng sự, 2001). Riêng ở Thái Lan,
nơi khái niệm “người Thái” đồng nghĩa với khái niệm “Phật tử”, thì ngành công tác xã
hội hiện tại bao gồm hai mô hình song song: mô hình phi tôn giáo do chính phủ Thái Lan
quản lý và mô hình công tác xã hội lớn hơn do các chùa đảm nhiệm như họ vẫn làm từ
hàng trăm năm nay (Nye, 2008; Phongvivat, 2002). Trên thực tế, một bộ phận những
người nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối ở Thái Lan đã chọn con đường vào sống tại các
chùa thay vì tại nhà hoặc các trung tâm điều trị (Kubotani & Engstrom, 2005).
*
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Giống như nhiều nước châu Á, Việt Nam chịu ảnh hưởng lớn của Phật giáo, song
song với Lão giáo và Nho giáo. Xét về nhiều mặt, trong nhiều thế kỷ, khi hệ thống phúc
lợi xã hội chính thức chưa tồn tại, các chùa ở Việt Nam chính là hệ thống các cơ sở cung
cấp dịch vụ xã hội đầu tiên hướng tới việc giải quyết các khó khăn vật chất và tinh thần
cho người Việt Nam−dù là giải quyết trên tinh thần Phật giáo và từ góc độ tâm linh. Tuy
nhiên, khi Việt Nam bước vào giai đoạn hiện đại hóa−toàn cầu hóa như hiện nay, với sự
phát triển của ngành công tác xã hội theo hướng chuyên nghiệp hóa và hội nhập với thế
giới, một câu hỏi về lý thuyết và thực hành cần được đặt ra là mối liên hệ giữa đạo Phật
với công tác xã hội nên được triển khai như thế nào để đảm bảo Việt Nam phát triển một
nền công tác xã hội mang tính hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, nhưng vẫn phù hợp với
đặc điểm văn hóa và con người Việt Nam mà ở đó dấu ấn của đạo Phật là không thể phủ
nhận? Trong bài viết này, tôi sẽ trình bày hai vấn đề có tính lý thuyết: một là giải thích tại
sao nên kết nối đạo Phật với công tác xã hội ở Việt nam, và hai là trình bày một mô hình
liên kết cụ thể giữa hệ thống các nhà chùa và các tổ chức công tác xã hội tại Việt Nam.
1.

Vì sao nên kết nối đạo Phật với CTXH ở Việt Nam?

1.1. Công tác xã hội ở Việt Nam và các khó khăn trong việc cung cấp dịch vụ CTXH
Theo báo cáo của Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội (Bộ LĐ-TB-XH) trong Đề án
phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020 (Đề án 32) mà Chính phủ Việt Nam
đã phê duyệt vào tháng 3-2010, 40% dân số Việt Nam cần tới một loại dịch vụ công tác
xã hội nào đó (Bộ LĐ-TB-XH , 2010). Trong số này, con số thống kê chính thức cho các
đối tượng được công nhận là diện chính sách hoặc cần trợ giúp đã rất cao: 12% số hộ gia
đình nghèo, 5,4 triệu người khuyết tật; 1,4 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (trẻ mồ côi,
lang thang, vv..); hơn 180 ngàn người nhiễm HIV đã được phát hiện (chưa tính các đối
tượng không công khai), gần 170 ngàn người nghiện ma túy, hơn 15 ngàn người hoạt
động mại dâm; 1,3 triệu người hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước; 7,5 triệu
người cao tuổi cần các dịch vụ hỗ trợ trong đó có gần 200 ngàn thuộc diện “người già cô
đơn, không nơi nương tựa”.
Ngoài các vấn đề đã được thừa nhận là “vấn đề xã hội” nói trên, ở một tầng chìm
hơn, xã hội Việt Nam đang tồn tại rất nhiều vấn đề cần tới nhân viên CTXH và dịch vụ
CTXH. Các vấn đề này bao gồm các vấn đề sức khỏe tâm thần-tâm lý cá nhân mà người
Việt Nam ít khi tiết lộ (ví dụ trầm cảm, rối loạn hành vi, các vấn đề tâm lý do nghèo đói
gây ra), các vấn đề thuộc về đời sống gia đình (mâu thuẫn thế hệ, chăm sóc cha mẹ già,
xung đột vợ chồng, khó khăn trong nuôi dạy con cái, rối loạn tâm lý và hành vi của trẻ vị
thành niên, ngoại tình, li hôn và các hệ lụy, vân vân), các vấn đề trong trường học (bạo
lực học đường, trẻ em bỏ học, tình dục vị thành niên, các vấn đề tâm lý trong quan hệ bạn
bè và yêu đương, các vấn đề tâm lý lứa tuổi tại trường học, vv…), các vấn đề thuộc về
cộng đồng (an toàn cộng đồng, độ kết nối của cộng đồng, sức khỏe vật chất và tinh thần
của cộng đồng, vv…), và các vấn đề văn hóa-xã hội đang ảnh hưởng tới chất lượng cuộc
sống người dân (kỳ thị, phân biệt đối xử, bất bình đẳng, hủ tục, vv…).
Tuy nhiên, cũng theo báo cáo của Bộ LĐ-TB-XH, tính đến cuối năm 2008, Việt
Nam chỉ có trên 500 cơ sở bảo trợ xã hội với khoảng hơn 35 ngàn cán bộ làm việc trong
các loại hình công việc có thể gọi là công tác xã hội. Tuy nhiên, đa phần họ (hơn 90%)
không được đào tạo kỹ năng CTXH hoặc hoạt động đúng chức năng CTXH. Vì thế, trong
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Quyết định phê duyệt đề án 32 theo đó Việt Nam dự kiến sẽ đầu tư 2437,4 tỷ đồng cho
việc phát triển nghề CTXH, thì hai hoạt động chính của đề án là (1) xây dựng một mạng
lưới các Trung tâm cung cấp dịch vụ CTXH (TTCTXH) trong cả nước, và (2) đào tạo
mới và đào tạo lại 60 ngàn nhân viên CTXH. Riêng đối với các trung tâm cung cấp dịch
vụ CTXH, đề án quy định các chức năng của trung tâm này là: (1) Chức năng điều phối
dịch vụ thông qua tiếp nhận thông tin, đánh giá, và chuyển tuyến dịch vụ cho thân chủ;
(2) chức năng cung cấp dịch vụ trực tiếp thông qua trực tiếp tiếp nhận, nuôi dưỡng, tư
vấn, tham vấn cho thân chủ; (3) chức năng đào tạo-giáo dục-truyền thông thông qua việc
đào tạo kỹ năng cho cán bộ CTXH cũng như cho thân chủ và cộng đồng; (4) chức năng
hỗ trợ - phát triển cộng đồng thông qua việc tổ chức các hoạt động cộng đồng, kết nối các
nguồn lực trong cộng đồng; (5) chức năng tư vấn chính sách thông qua việc tư vấn,
khuyến nghị chính sách.
Tuy nhiên, khi xem xét lịch sử và thực trạng ngành CTXH trong bối cảnh chính trịkinh tế-văn hóa-xã hội của Việt Nam hiện tại, một vấn đề cần đặt ra là làm thế nào để xây
dựng hiệu quả hệ thống TTCTXH trong cả nước và làm thế nào để người dân có khó khăn
tìm tới các TTCTXH này? Câu hỏi này xuất phát từ một thực tế: người dân Việt Nam
chưa có thói quen tiếp cận các dịch vụ xã hội và các nhà chuyên môn để tìm sự trợ giúp.
Trong hầu hết các trường hợp, nguyên nhân chính của việc không tìm kiếm dịch vụ xã hội
là do (1) sợ mất danh dự, mất uy tín nếu vấn đề của mình bị lộ; (2) không hiểu rõ bản
chất, nguyên nhân, hậu quả và cách giải quyết vấn đề mà mình đang đối mặt; (3) không
hiểu rõ và không tin tưởng các nhà chuyên môn, nhất là đối với một ngành mới mẻ như
CTXH; (4) các niềm tin tôn giáo, văn hóa vào việc nên giải quyết vấn đề thông qua con
đường tự lực, nội bộ thay vì tìm tới các nhà chuyên môn; hoặc (5) không có thói quen và
không biết về sự tồn tại của các dịch vụ trợ giúp.
Các thống kê không đầy đủ cho ta thấy được những dấu hiệu của thực tế nói trên:
trong 3 triệu trẻ em khuyết tật ở Việt Nam, chỉ có 1,3% tiếp cận dịch vụ giáo dục, trong
đó có lí do ngại bị kỳ thị (Nguyễn & cộng sự, 2010); nhiều người nhiễm HIV/AIDS
không sử dụng các dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ do sợ bị phát hiện (Maher và cộng sự,
2007); chỉ có 58% trong số các phụ nữ ở 25% người nghèo nhất Việt Nam sử dụng dịch
vụ thai sản (Sepehri và cộng sự, 2008). Ngoài ra, mặc dù 30% dân số Việt Nam cần một
loại dịch vụ sức khỏe tâm thần nào đó nhưng theo nghiên cứu của tác giả Niemi và đồng
sự thì loại hình dịch vụ này vẫn rất yếu kém tại Việt Nam (Niemi và cộng sự, 2007).
Ngay cả tại các nước đã phát triển, nơi việc tìm kiếm dịch vụ ít bị kỳ thị thì cộng
đồng người Việt nói riêng và người châu Á nói chung vẫn nổi tiếng là cộng đồng lảng
tránh dịch vụ xã hội khi gặp khó khăn. Ví dụ, tại Mỹ, mặc dù 34% người Mỹ gốc Á (bao
gồm người Việt) được chuẩn đoán có vấn đề tâm thần theo tiêu chuẩn DSM-IV, thì chỉ có
8,6% số này tìm kiếm dịch vụ. Đây là tỷ lệ thấp nhất trong tất cả các nhóm dân của Mỹ,
và chỉ bằng một nửa tỷ lệ 17,9% của toàn dân số Mỹ (Abe-Kim và cộng sự, 2007; Ta và
cộng sự, 2010; Choice & Kim, 2010; Spencer và cộng sự, 2010). Cũng ở Mỹ, mặc dù
46,3% các gia đình gốc Việt có xung đột cha mẹ với con cái và 30,2% có các biểu hiện
trầm cảm nhưng các gia đình hầu như không sử dụng các dịch vụ sức khỏe tâm thần, sử
dụng chậm trễ, hoặc chỉ sử dụng khi có bệnh trầm trọng do không có văn hóa tìm kiếm
giúp đỡ từ các nhà chuyên môn có liên quan (Luu và cộng sự, 2009; Nguyen và cộng sự,
2011). Tương tự như vậy, ở Anh, cộng đồng châu Á nói chung và người Việt nói riêng rất
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hiếm khi thông báo với chính quyền và tìm kiếm dịch vụ khi con cái họ bị người khác lạm
dụng tình dục (Gillian & Akhatar, 2006).
Trong khi hạn chế tiếp cận dịch vụ chính thống của xã hội, người Việt Nam tại Việt
Nam và ở nước ngoài lại thường có thói quen tìm kiếm trợ giúp tinh thần, tâm linh, thậm
chí cả vật chất từ việc cúng bái, tham vấn với các nhà sư, thầy phong thủy, các lãnh tụ
tinh thần, hoặc ở các chùa (Thanh và cộng sự, 2010; Teerawichitchainan & Phillips, 2008;
Sepehri và cộng sự, 2008; Phan, 2000). Ví dụ, một nghiên cứu của Canda và Phaobtong
(1992) cho thấy hàng triệu người vào Mỹ từ Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia và các nước
Đông Nam Á khác đã dựa rất nhiều vào đạo Phật để đối phó với các sang chấn tinh thần
trong quá trình hòa nhập vào một nền văn hóa mới. Hoặc một nửa số người Việt Nam
mắc bệnh tâm thần ở Úc tìm đến các hình thức trợ giúp tâm linh, cúng bái, bài thuốc dân
tộc (Phan, 2000). Ngoài ra, nhiều người có niềm tin rằng những việc không may xảy ra
với họ là do số phận, do đó cách giải quyết là làm công đức, từ thiện, hoặc tự chịu đựng
như một hình thức trả món nợ số phận thay vì tìm các trợ giúp từ xã hội.
1.2. Đạo Phật ở Việt Nam và lợi thế của việc kết hợp đạo Phật với CTXH
Đạo Phật bắt nguồn ở Ấn Độ cách đây khoảng 2500 năm, do đức Phật Thích Ca
Mâu Ni, vốn là hoàng tử Tất Đạt Đa của một vương quốc nhỏ lúc đó khởi lên (Thích
Thiện Hoa, 1992; Thích Nguyên Tạng, 1996). Đạo Phật được truyền bá vào Việt Nam
vào khoảng thế kỷ thứ 2 và nhanh chóng lan rộng trong đời sống người Việt Nam trong
các thế kỷ sau đó. Dưới các triều đại Đinh, Lý, Trần, Phật giáo trở thành quốc giáo của
Việt Nam–nhiều vua và hoàng tử được các nhà sư nuôi lớn và dạy dỗ trong truyền thống
Phật giáo; các bậc đại sư được tham gia triều chính và trở thành các cố vấn chính trị, quân
sự, kinh tế, và văn hóa cho triều đình.
Trải qua các thăng trầm lịch sử từ thế kỷ 13 đến nay, Phật giáo đã không còn là
quốc giáo của Việt Nam. Tuy vậy, không thể phủ nhận rằng các triết lý và tín ngưỡng
Phật giáo đã ăn sâu vào văn hóa Việt Nam, là một trong các nền tảng chỉ đạo tư duy và
hành vi của người Việt hiện đại. Hiện tại, mặc dù số lượng người đăng ký là Phật tử với
các cơ quan Nhà nước chỉ chiếm khoảng 10% trong thống kê dân số của Tổng cục thống
kê Việt Nam nhưng theo báo cáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì khoảng gần 50%
người Việt đăng ký là Phật tử tại các chùa (Thích Thiện Nhân, 2008). Cũng theo tổng kết
của Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào năm 2008, tới 80% người Việt Nam giữ một hoặc
nhiều niềm tin Phật giáo cơ bản, ví dụ như niềm tin về nhân-quả, luân hồi, số kiếp, duyên,
nghiệp, công đức, và sức mạnh của sự từ bi, bố thí. Hiện tại, Việt Nam cũng có hơn 10
ngàn ngôi chùa, hơn 30 trường học Phật giáo các cấp (Thích Thiện Nhân, 2008). Trong
hàng ngàn năm qua, các chùa này đã làm rất nhiều công việc khác nhau trong cộng đồng
và xã hội như nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa, những
người bệnh bị xã hội ruồng bỏ; là bệnh viện, trạm xá, nhà trọ, trường học, địa điểm tập
kết tạm thời cho cộng đồng trong thời kỳ chiến tranh, trong thiên tai, hoặc hoàn cảnh đặc
biệt; là một địa chỉ giải cứu cho các gia đình có vấn đề trong cộng đồng; và tham gia tích
cực vào các vấn đề xã hội của đất nước.
Như vậy, khi xét tới vai trò và hoạt động của các tổ chức Phật giáo trong việc cung
cấp dịch vụ xã hội, có thể thấy, trong nhiều thế kỷ qua, khi thiếu vắng một mạng lưới
CTXH chuyên nghiệp, các chùa tại Việt Nam đã đóng một vai trò lớn. Trên thực tế, họ đã
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làm đầy đủ cả 5 chức năng mà các TTCTXH tương lai của Việt Nam muốn thực hiện: (1)
điều phối dịch vụ; (2) cung cấp dịch vụ; (3) đào tạo - giáo dục - thông tin; (4) hỗ trợ - phát
triển cộng đồng; (5) tư vấn, vận động chính sách. Chính vì sự song song và tương đồng
trong chức năng của hệ thống chùa và mạng lưới TTCTXH tương lai, để phát triển mạng
lưới CTXH tại Việt Nam và để hình thành nên thói quen tìm đến nhân viên CTXH cũng
như các nhà chuyên môn, việc kết nối với các chùa là một mô hình khả thi. Có thể tóm tắt
các lợi thế cơ bản của việc kết nối các chùa với các trung tâm CTXH nói riêng và với
mạng lưới CTXH nói chung như sau:
Thứ nhất, việc kết nối các chùa với các TTCTXH có thể giải quyết được bài toán lớn về
văn hóa sử dụng dịch vụ xã hội của người Việt Nam như đã trình bày ở phần trên: một mặt họ
có xu hướng tránh các giúp đỡ từ các cơ sở cung cấp dịch vụ chính thống và các nhà chuyên
môn, nhưng mặt khác họ lại tìm đến chùa và các nhà sư để tìm cách giải quyết vấn đề, ngay
cả khi các nhà sư không có “chuyên môn” để giải quyết các vấn đề này.
Thứ hai, việc kết nối đạo Phật với CTXH ở Việt Nam sẽ thuận theo một xu hướng
và mô hình CTXH đã có truyền thống lâu đời và đã khẳng định được hiệu quả trên thế
giới: đó là việc sử dụng các nền tảng thiện nguyện của tôn giáo, cộng với hệ thống cơ sở
tôn giáo sẵn có từ hàng trăm năm nay để thực hiện các hoạt động cộng đồng. Điều này có
xuất phát từ lịch sử lâu đời của các tổ chức tôn giáo nhưng cũng xuất phát từ các bằng
chứng nghiên cứu theo đó các nhà khoa học khẳng định vai trò tích cực của việc sử dụng
tôn giáo-tâm linh vào giải quyết các vấn đề xã hội cho cá nhân và cộng đồng. Trong lĩnh
vực sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe tâm thần, tôn giáo-tâm linh đã từ lâu khẳng định vai trò
tích cực. Ví dụ, một mảng nghiên cứu lớn tại Mỹ cho thấy hầu hết các bệnh nhân tâm thần
tại Mỹ coi mình là người có niềm tin tôn giáo (Corrigan và cộng sự, 2003) và khẳng định
đời sống tâm linh giúp họ giảm các triệu chứng bệnh tâm thần phân liệt, trầm cảm, lo
lắng, tự tử, nghiện ngập (Koenig, 2001, 2008) và bình phục nhanh hơn (Fallot, 2001).
Chính vì nhận thức được vai trò tích cực của tôn giáo-tâm linh trong đời sống, tại Mỹ,
nhiều bệnh viện có khu cầu nguyện cho người bệnh và thân nhân; các tòa án, tòa thị
chính, nơi đăng ký kết hôn, trại giam, nhà tù, trại cai nghiện, khu điều trị, nhiều đơn vị
hành chính công, và hầu hết các trường đại học đều có khu cầu nguyện, có treo thánh giá
hoặc các liên hệ với tôn giáo để phục vụ người dân.
Thứ ba, các chùa đã được đặt sẵn trong cộng đồng địa phương và đã có vai trò trong
đời sống cộng đồng địa phương từ lâu đời, đặc biệt là tại nông thôn. Trong nhiều trường
hợp, các nhà sư tại các chùa làng tham gia trực tiếp và sâu sắc vào đời sống của người dân
làng-họ không chỉ là người hướng đạo tâm linh mà có thể còn đồng thời đóng vai trò bác
sỹ, bà đỡ, nhà tham vấn, thầy giáo, quan tòa, nhân viên hòa giải, và là thành viên thân
thuộc chứng kiến sự thăng trầm của làng cũng như các gia đình trong làng. Như vậy, chùa
có được sự tin tưởng và quan hệ gắn bó với người dân−điều mà các nhân viên CTXH tại
Việt Nam chưa có được.
Thứ tư, do ảnh hưởng sâu rộng của Phật giáo trong đời sống Việt Nam, đa phần
thân chủ Việt Nam sẽ ít nhiều có các niềm tin Phật giáo; do đó, nhân viên CTXH cần phải
biết về ảnh hưởng của các niềm tin này đối với suy nghĩ, tâm lý, và hành vi của thân chủ
mà mình đang làm việc cùng để có thể hỗ trợ họ. Lấy ví dụ, một thân chủ vị thành niên bị
trầm cảm sau khi phá thai tìm đến sự tham vấn của nhân viên CTXH; nếu nguồn gốc sự
trầm cảm này ít nhiều liên quan đến niềm tin rằng phá thai là một trọng tội trong quan

Bản quyền thuộc Viện Xã hội học, www.ios.org.vn

28

Kết nối đạo Phật với công tác xã hội:...

niệm Phật giáo và sẽ chịu quả báo thì nhân viên CTXH phải hiểu niềm tin này ở thân chủ
để có thể trị liệu.
Thứ năm, cũng do ảnh hưởng sâu rộng của Phật giáo trong đời sống Việt Nam, bản
thân các nhân viên công tác xã hội tại Việt Nam cũng sẽ ít nhiều có các niềm tin bắt
nguồn từ Phật giáo mà họ cần phải ý thức được để chúng không cản trở hoặc lấn án tính
chuyên nghiệp trong công việc. Ở các nước, ví dụ như Mỹ, nhân viên CTXH hầu hết đều
công nhận mình ít nhiều có các niềm tin tôn giáo- tâm linh, và họ đánh giá cao vai trò của
tôn giáo-tâm linh như một nguồn hỗ trợ tinh thần trong đời sống riêng và trong công việc
của mình (Lee & Barrett, 2007; Gilligan, 2009). Các nhà nghiên cứu CTXH trên thế giới
cũng đã xây dựng các lý thuyết và các bộ công cụ để nhân viên CTXH tự đánh giá niềm
tin tôn giáo của bản thân; ví dụ bộ công cụ đánh giá Spiritual ecomaps và Spiritual
assessment toolbox của David Hodge (Hodge, 2000) hoặc của Furness và Gilligan (2010).
Thứ sáu, cũng liên quan đến vấn đề vai trò của tôn giáo-tâm linh đối với nhân viên
CTXH, nhiều nhà nghiên cứu chỉ ra rằng việc áp dụng các nguyên lý Phật giáo, nhất là
các nguyên lý “từ bi, cứu độ” hay nguyên lý “tỉnh thức trong hiện tại” sẽ giúp các nhân
viên CTXH hoàn thành tốt hơn công việc của mình. Keefe (1975) cho rằng nếu các nhân
viên CTXH lấy tâm lý “từ bi, giúp người” của Phật giáo làm nền tảng công việc của
mình−nghĩa là họ thấy việc giúp đỡ là một niềm vui và một việc tự nhiên, thay vì coi nó
là một nghĩa vụ công việc thì họ sẽ có cảm giác hài lòng nhiều hơn và làm việc tốt hơn.
Mặt khác, khi họ có thái độ giúp đỡ trên tinh thần từ bi, họ sẽ không có thái độ ban ơn,
trịnh thượng với thân chủ của mình-nhất là trong trường hợp thân chủ là các nhóm đối
tượng yếu thế và “có vấn đề” - và do đó họ tiếp cận thân chủ tốt hơn, tạo mối quan hệ có
ý nghĩa đích thực và hiệu quả. Liên quan đến điều này, Bjarne Ovrelid (2008) đã đưa ra
“một thách thức Phật giáo cho các nhân viên CTXH” (“a Buddhist challenge to social
workers”) trong đó ông lập luận rằng việc ứng dụng các triết lý Phật giáo vào giải quyết
các rối loạn bản ngã là một hướng điều trị tốt cho CTXH.
Thứ bảy, do lịch sử lâu đời của Phật giáo tại Việt Nam, tâm lý nhu hòa của người
Việt hiện đại phù hợp với đạo Phật và có thể dùng một số triết lý của đạo Phật vào công
tác thực hành trực tiếp của ngành CTXH. Một trong những triết lý đó là cách Phật giáo
giải thích về cái khổ và cách thoát khổ (Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, Bồ Đề Tâm, vân
vân). Về mặt thực hành, việc dùng thiền định và các phương pháp tu tập tâm-thân-ý của
Phật giáo vào tham vấn và hỗ trợ thân chủ có thể mang lại những hiệu quả nhất định cho
thân chủ (Chan và cộng sự, 2001).
Cuối cùng, khi loại bỏ các định kiến về tôn giáo mà rất nhiều có nguồn gốc là các
chiến dịch bài trừ mê tín dị đoan của Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh và thời bao cấp,
chúng ta không thể phủ nhận rằng ở Việt Nam, người dân đi lễ chùa ngày càng đông, cầu
cúng ngày càng nhiều. Báo chí trong năm 2010-2011 nhắc nhiều tới việc người dân chen
chúc xin ấn đền Trần (đến mức ngất xỉu vì dẫm đạp), đi đền Hùng, đền bà chúa Kho hoặc
sử dụng ngoại cảm tìm mộ liệt sỹ, nạn nhân tai nạn, vân vân. Tất cả những điều này là
biểu hiện của việc người dân có nhu cầu tín ngưỡng và tâm linh cao−và đó có thể là bề
mặt của các bế tắc trong đời sống mà họ không tin có thể giải quyết được bằng con đường
thế tục nên phải nhờ tới một lực lượng siêu nhiên. Nếu ngành CTXH nhìn thẳng vào thực
tại này và không bỏ qua nhu cầu của người dân mà hướng chúng tới các dịch vụ CTXH
chuyên nghiệp thì ngành CTXH sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề cho xã hội Việt Nam.
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2. Mô hình kết hợp Phật giáo với CTXH
Với các lí do đã trình bày ở trên, tôi đề xuất một mô hình kết hợp Phật giáo và công
tác xã hội mà bước đầu tiên là việc liên kết các chùa và hệ thống TTCTXH trong cung
cấp dịch vụ CTXH. Trong tương lai, việc kết hợp Phật giáo và công tác xã hội có thể đi
vào các hoạt động sâu hơn như đưa các triết lý Phật giáo vào CTXH và ngược lại. Căn cứ
vào điều kiện hiện tại của Việt Nam, tôi đề xuất mô hình chung và một số loại hình hoạt
động cụ thể có thể triển khai ở mô hình này.
2.1. Mô hình chung
Mô hình này có ba nhân tố chính: các TTCTXH, chùa, và thân chủ tiềm năng của
ngành CTXH. Hình số 1 minh họa mô hình liên kết giữa các nhân tố này.
Giới thiệu, chuyển tiếp, điều phối
Dịch vụ can thiệp trực tiếp
thiê

Đào tạo và thông tin

Trung tâm
CTXH

Chùa
Phát triển cộng đồng, tư vấn chính sách

Trong mô hình này, các chùa sẽ chủ yếu đóng vai trò là người trung gian giữa
những người cần các dịch vụ CTXH và hệ thống các TTCTXH. Các hoạt động chính của
họ bao gồm:
(1) Giới thiệu, chuyển tiếp thân chủ có nhu cầu tới các TTCTXH hoặc các cơ sở,
các nhà chuyên môn.
Khi các nhà sư trong chùa, bằng các con đường khác nhau, biết được các vấn nạn
của người đi lễ thì có thể giới thiệu và chuyển tiếp họ tới các TTCTXH hoặc các cơ sở,
các nhà chuyên môn có khả năng giúp đỡ. Ví dụ, nếu như có người dân trong làng tới nói
chuyện với các nhà sư về việc xem tuổi để chuẩn bị sinh con trong năm tới, thì các nhà sư
có thể giới thiệu họ tới các dịch vụ chăm sóc thai sản. Trái lại, nếu các nhân viên CTXH
hoặc các nhà chuyên môn (nhà tâm lý, trị liệu, vv…) nhận thấy các thân chủ có những
vấn nạn liên quan đến tâm linh mà có thể hưởng lợi từ việc tiếp xúc với các nhà sư trong
chùa thì họ cũng có thể giới thiệu tới các chùa có liên kết với TTCTXH. Bên cạnh đó,
trong một số trường hợp cụ thể, nhà chùa và TTCTXH tại địa phương có thể phối hợp để
có nhân viên CTXH làm vai trò kiêm nhiệm như một người tình nguyện tại chùa. Trong
trường hợp này, khi các thân chủ tìm đến chùa vì các vấn nạn, các nhà sư có thể giới thiệu
nhân viên CTXH như một phần nhân sự của chùa, như vậy có thể giúp các thân chủ tiếp
cận TTCTXH dễ dàng hơn.
(2) Cung cấp một số dịch vụ trực tiếp phù hợp với môi trường và năng lực của chùa.
Trong vai trò này, các chùa có thể phối hợp với các TTCTXH để cung cấp một số
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dịch vụ CTXH trực tiếp cho thân chủ thông qua một số con đường. Thứ nhất, các nhà sư
có thể được đào tạo để có thể trực tiếp làm tư vấn/tham vấn hoặc kết hợp các kỹ năng
tham vấn/tư vấn với các thân chủ tới chùa, trong những trường hợp phù hợp. Thứ hai, các
nhà sư trong chùa có thể cùng với các nhân viên CTXH làm công việc quản lý ca đối với
một số ca cụ thể ở địa phương mà nhà chùa có quan hệ mật thiết hoặc có hiểu biết sâu sắc.
Thứ ba, các chùa cũng có thể làm công việc cung cấp các dịch vụ có tính hỗ trợ, từ thiệnvốn cũng là một phần công việc của các TTCTXH.
Đối với việc cung cấp dịch vụ trực tiếp này, chùa và các TTCTXH có thể lựa chọn
những lĩnh vực cung cấp dịch vụ không có tính lâm sàng quá cao, không vi phạm tín
ngưỡng và nguyên tắc của chùa, và không làm thân chủ ngại. Ở tất cả các hoạt động này,
chùa vẫn phải tuân thủ các nguyên tắc thực hành và quy điều đạo đức của ngành CTXH,
ví dụ như đảm bảo tính bảo mật và riêng tư của thân chủ. Một số lĩnh vực mà nhà chùa có
thể cung cấp dịch vụ trực tiếp như:
• Bạo hành gia đình và các vấn đề xung đột trong gia đình như li hôn, xung đột thế
hệ, ngoại tình, vv…
• Các vấn đề sức khỏe tâm thần ở dạng nhẹ, ví dụ các rối nhiễu tâm lý liên quan
tới bệnh tật, chết, đau khổ, lo lắng, stress, vv...
• Chăm sóc thai sản và dinh dưỡng bà mẹ - trẻ em: Điều này đặc biệt quan trọng ở
nông thôn, nơi sức khỏe bà mẹ trẻ em không được quan tâm đúng mức.
• Các vấn đề liên quan tới phúc lợi trẻ em: bạo hành, ngược đãi, bỏ bê trẻ em; trẻ
bỏ học; thanh thiếu niên phạm pháp, bỏ học, vv...
• Kỹ năng nuôi dạy con và tham vấn gia đình.
• Các vấn đề liên quan tới người khuyết tật và các bệnh hiểm nghèo hoặc bị kỳ thị
cao, ví dụ ung thư, HIV/AIDS, bệnh phong, vv…
• Nghiện ma túy, nghiện rượu, nghiện cờ bạc, vv…: Đây là vấn đề đặc biệt quan
trọng ở nông thôn.
• Cung cấp bữa ăn miễn phí thường xuyên cho người nghèo, người vô gia cư, trẻ
lang thang đường phố, người già không nơi nương tựa, người gặp hoạn nạn bất
ngờ, người gặp thiên tai, vv…
• Tư vấn công việc, nghề nghiệp, định hướng cuộc sống, đặc biệt với trẻ em và
thanh thiếu niên.
• Các hoạt động từ thiện, gây quỹ ủng hộ trong các trường hợp đặc biệt, ví dụ như
gây quỹ ủng hộ trẻ em mồ côi, người gặp thiên tai, vv…
(3) Trở thành một đầu mối thông tin và giáo dục.
Hoạt động này đặc biệt quan trọng và hiệu quả đối với một số vấn đề liên quan đến cộng
đồng và các vấn đề tế nhị, ví dụ như sức khỏe tâm thần, chăm sóc thai sản, rạn nứt gia đình,
nuôi dạy con cái, vv… Các chùa có thể làm điều này thông qua một số hoạt động như sau:
- Bày và phân phát các tài liệu liên quan đến các vấn đề xã hội hoặc có các chương
trình giáo dục cơ bản dựa trên cộng đồng, ví dụ như về vấn đề sức khỏe, vệ sinh, nuôi dạy
con, vv…
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- Các nhà sư được cung cấp thông tin về các loại dịch vụ xã hội có mặt tại địa
phương của mình để có thể giới thiệu cho các thân chủ.
- Các nhân viên CTXH có thể được đào tạo cơ bản về các nguyên lý nền tảng của
Phật giáo và ảnh hưởng của chúng lên các thân chủ của mình hoặc lên cộng đồng mà
mình đang làm việc.
- Các nhân viên CTXH được đào tạo, tập huấn cơ bản về cách tiếp cận và giúp đỡ
thân chủ theo quan điểm từ bi của Phật giáo, nhằm tăng cường chuyên môn và tránh bị
quá sức khi làm việc với các vấn nạn khó.
- Các TTCTXH và chùa có thể phối hợp để tổ chức các lớp tập huấn trong cộng
đồng trong các vấn đề cần thiết cho mọi người như kỹ năng nuôi dạy con cái, vấn đề dinh
dưỡng trẻ em, vấn đề sức khỏe, vấn đề vệ sinh cá nhân và cộng đồng, hoặc trong phòng
chống thiên tai, dịch bệnh, vv…
(4) Phát triển cộng đồng-tư vấn chính sách:
Lĩnh vực phát triển cộng đồng là một lĩnh vực đặc thù của Việt Nam và đây cũng là
lĩnh vực mà các chùa có thể đóng vai trò quan trọng do các chùa đã ở sẵn trong cộng đồng
và có tín nhiệm từ cộng đồng. Một cách cụ thể, chùa và các TTCTXH có thể phối hợp
trong một số hoạt động như:
- Tổ chức các hoạt động cộng đồng như dọn vệ sinh cộng đồng, xây dựng nhà cộng
đồng, xây dựng nhà tình nghĩa, tổ chức các ngày lễ đặc biệt của cộng đồng.
- Dùng nhà chùa làm nơi tổ chức một số hoạt động cộng đồng nhằm củng cố sự liên
kết và sức khỏe của cộng đồng như các hoạt động vui chơi vào các ngày lễ, tổ chức việc
tiêm chủng, kỷ niệm ngày thương binh-liệt sỹ, quyên góp từ thiện trong các trường hợp
thiên tai, vv…
Đối với vấn đề tư vấn chính sách, vì chùa của Việt Nam nằm trong hệ thống Giáo
hội Phật giáo Việt nam và có ảnh hưởng lớn tới đời sống chính trị-xã hội nên công việc
này có thể tiến hành dễ dàng.
3. Quy trình xây dựng mô hình liên kết và vai trò của chính phủ
Mô hình liên kết nói trên chỉ có thể được thực hiện một cách hiệu quả, đồng bộ,
chất lượng và bền vững nếu có sự ủng hộ của chính quyền trung ương và địa phương
thông qua các hoạt động cụ thể như:
- Hỗ trợ các chùa về mặt tài chính để xây dựng các chương trình can thiệp trực tiếp,
các hoạt động đào tạo-giáo dục, các hoạt động xây dựng cộng đồng, và các trung tâm
thông tin trong chùa. Mặt khác, chính quyền có thể hỗ trợ các chùa trong việc học tập các
kỹ năng CTXH.
- Hỗ trợ các TTCTXH trong việc tiếp cận và liên kết với các chùa tại địa phương.
Một cách cụ thể, chính quyền có thể cung cấp ngân sách và tài nguyên để các TTCTXH
có các hoạt động can thiệp trực tiếp, các chương trình đào tạo nghiệp vụ, và các hoạt động
liên kết tại chùa.
- Vận động các trường đại học, thiền viện và các trường đào tạo Phật giáo đưa thêm
kỹ năng tham vấn và kỹ năng CTXH vào chương trình đào tạo cho các nhà sư.
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- Vận động các trường đại học và cao đẳng có đào tạo CTXH phải đưa CTXH có
yếu tố tôn giáo-tâm linh vào trong chương trình học.
- Hỗ trợ việc tuyên truyền trong cộng đồng về sự liên kết giữa các chùa và CTXH
nói riêng và nâng cao nhận thức người dân về CTXH nói chung.
- Tổ chức nghiên cứu về vai trò của chùa trong đời sống cộng đồng, về hành vi tìm
kiếm dịch vụ của người Việt Nam, nhu cầu với dịch vụ CTXH, nhu cầu tôn giáo-tâm linh
của người Việt Nam, các vấn nạn mà người VN muốn giải quyết khi tìm tới các chùa,
cách thức các chùa hỗ trợ giải quyết vấn nạn cho người dân, vv…
- Tổ chức thực hiện thí điểm mô hình liên kết chùa và TTCTXH tại một số địa
phương; đánh giá hiệu quả mô hình thí điểm để điều chỉnh và nhân rộng nếu được.
- Tổ chức học hỏi mô hình liên kết CTXH với hệ thống tín ngưỡng ở các nước.
Trong việc xây dựng mô hình liên kết chùa với các TTCTXH thì các TTCTXH nên
có vai trò chủ động trong thời gian đầu thông qua việc tiếp cận và đặt vấn đề với các
chùa. Việc xây dựng mối liên kết và triển khai các hoạt động cụ thể dựa trên mối liên kết
đó phải được thực hiện từ từ, tùy theo hoàn cảnh địa phương, tính chất của mối liên kết và
nguồn lực của hai bên. Trong quá trình này, các TTCTXH cần phải hết sức linh hoạt và
nhạy cảm với tính chất tín ngưỡng-tâm linh của các chùa để không vi phạm và phá vỡ
định dạng của các chùa trong cộng đồng. Sau khi công việc thiết lập quan hệ ban đầu đã
hoàn thành, việc tiếp theo là cần xây dựng một số hoạt động cụ thể, có tính thí điểm và
kiểm tra, đánh giá hiệu quả của mô hình để có thể cải thiện và mở rộng.
Kết luận
Trong bài viết này, tôi đã trình bày một số cơ sở lý thuyết và thực tiễn để giải thích
tại sao Việt Nam nên xây dựng một mô hình cung cấp dịch vụ xã hội thông qua liên kết
hệ thống chùa với các TTCTXH. Dựa trên các lí do này, tôi đề xuất chính phủ Việt Nam
hỗ trợ các chùa và TTCTXH xây dựng một mô hình liên kết giữa hai bên, trong đó các
chùa có thể tham gia vào cả năm loại hoạt động cơ bản mà Đề án 32 cũng đang yêu cầu
các TTCTXH phải thực hành. Đó là (1) điều phối dịch vụ, (2) cung cấp dịch vụ trực tiếp,
(3) đào tạo-giáo dục-truyền thông, (4) hỗ trợ-phát triển cộng đồng và (5) vận động chính
sách. Để không vi phạm nguyên tắc tín ngưỡng Phật giáo, các chùa có thể tham gia vào
các loại hoạt động và lĩnh vực không xung đột với tín ngưỡng Phật giáo và không gây kỳ
thị trong cộng đồng. Đồng thời, các chùa cũng cần tuân thủ các nguyên tắc chuyên môn
và quy điều đạo đức của ngành CTXH; trái lại, các TTCTXH cần tôn trọng các nguyên
tắc tín ngưỡng của chùa. Thực hiện được điều này, Việt Nam có thể có một hệ thống cung
cấp dịch vụ mạnh và có uy tín cho xã hội.
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