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Council on Monuments and Sites) 
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2.2.5. Giá trị khoa học ...................................................................... 61 
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3.2. Các nguồn lực chủ yếu tham gia vào quá trình bào tồn và 
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3.2.2. Nghiên cứu khoa học ............................................................... 110 

3.2.3. Giáo dục .................................................................................... 111 

3.2.4. Truyền thông............................................................................. 113 
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LỜI MỞ ĐẦU 

 

 Trong lịch sử thế giới, các vấn đề về dân tộc và tôn giáo luôn là vấn đề nhạy 

cảm, phức tạp, dễ nảy sinh xung đột do sự khác biệt về văn hóa, lợi ích, quan niệm 

về đạo đức, lịch sử và truyền thống tôn giáo v.v... Những xung đột về dân tộc, tôn 

giáo một khi đã nảy sinh thì thường kéo dài, tác động tiêu cực đến nhiều mặt của 

đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội. Ý thức được tầm quan trọng của vấn đề tôn giáo, 

tín ngưỡng trong công cuộc phát triển đất nước, ngay từ sau khi đất nước được giải 

phóng và trong suốt quá trình lãnh đạo, Ðảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, coi 

việc ổn định và phát triển tôn giáo, tín ngưỡng là vấn đề có vị trí chiến lược trong 

các giai đoạn phát triển của đất nước. Tư tưởng nhất quán của Đảng và Nhà nước ta 

là tôn trọng quyền tự do có hoặc không có tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, hết 

sức chăm lo đoàn kết tôn giáo, hòa hợp dân tộc. Cùng với việc ban hành Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu 

quả nhiều nghị quyết, chỉ thị, sắc lệnh, nghị định về vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng; 

qua đó, góp phần củng cố, phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết các cộng 

đồng tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam.  

Trong những năm qua, truyền thông đã thể hiện vai trò quan trọng và có nhiều 

nỗ lực trong công tác truyền thông các vấn đề về dân tộc, tôn giáo. Tuy nhiên, 

những thông tin truyền thông về vấn đề này vẫn chủ yếu tập trung phản ánh chủ 

trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước mà chưa có nhiều nội dung 

tuyên truyền về các giá trị tốt đẹp và sự tham gia tích cực của các tôn giáo, tín 

ngưỡng đối với đời sống xã hội. Chính vì vậy mà trong xã hội nói chung, giữa các 

cộng đồng dân tộc và tôn giáo, tín ngưỡng nói riêng vẫn còn tồn tại tình trạng chưa 

hiểu biết đầy đủ về nhau và xảy ra những mẫu thuẫn không đáng có. Bên cạnh đó, 

cũng phải nhìn nhận một thực tế là, với chính sức mạnh của mình, truyền thông 

cũng có thể tạo ra những phản ứng xã hội một cách tiêu cực đối với di sản văn hóa 

tôn giáo, tín ngưỡng nếu như nắm bắt thông tin một cách phiến diện, lệch lạc.  

Trong bối cảnh đó, ngày 21 tháng 2 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết 

định số 219/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn 

giáo. Theo đề án, một trong những nhiệm vụ thông tin quan trọng là xây dựng tài 

liệu biên soạn những kiến thức chung về dân tộc, tôn giáo, làm rõ các giá trị của tôn 

giáo, tín ngưỡng trong đời sống văn hóa, xã hội, từ đó củng cố kiến thức về tôn 

giáo, tín ngưỡng giữa các cộng đồng khác nhau, từ đó tăng cường sự đoàn kết toàn 

dân tộc, hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Ðặc biệt, Văn 

kiện Ðại hội XIII của Ðảng đã đưa ra một số quan điểm mới, đó là ngoài phát huy 
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các giá trị tích cực, nhân văn của tôn giáo, tín ngưỡng, còn cần tập trung phát huy 

các nguồn lực của tôn giáo, tín ngưỡng trong đời sống xã hội.  

Trong khuôn khổ các nhiệm vụ mà Chính phủ đã đề ra trong Đề án Hỗ trợ 

thông tin, tuyền truyền về dân tộc, tôn giáo, nhiệm vụ này biên soạn tài liệu về Tôn 

giáo, tín ngưỡng với di sản văn hóa ở Việt Nam. Di sản văn hóa (DSVH) Việt Nam 

là tài sản vô cùng quý giá được tích lũy và trao truyền qua nhiều thế hệ các cộng 

đồng dân tộc Việt Nam. Trong đó, di sản văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng 

(DSVHTGTN) có một vị trí đặc biệt. Một mặt, DSVHTGTN đáp ứng đầy đủ các 

chức năng của DSVH nói chung như lưu giữ các giá trị vật chất và tinh thần của dân 

tộc; giáo dục lịch sử và truyền thống dân tộc qua các thế hệ; tôn vinh và quảng bá 

các giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học và thẩm mỹ quốc gia; làm phong phú các sản 

phẩm văn hóa, du lịch và thúc đẩy phát triển kinh tế. Đồng thời, DSVHTGTN còn 

thực hiện chức năng của một hình thái ý thức xã hội đặc biệt, đó là đáp ứng nhu cầu 

tâm lý, tình cảm của con người; giáo dục nhân cách, lối sống, đạo đức và văn hóa 

ứng xử của con người; giúp con người xây dựng nhận thức về thế giới và xã hội; kết 

nối các cá nhân và cộng đồng. Với vai trò kép như trên, có thể nói, DSVHTGTN là 

một bộ phận quan trọng trong đời sống xã hội và có ảnh hưởng tích cực góp phần 

vào việc tạo ra sự cân bằng, ổn định và phát triển bền vững. Trong bối cảnh hiện đại 

hóa và toàn cầu hóa đang diễn ra hết sức mạnh mẽ hiện nay trên mọi lĩnh vực xã hội, 

gắn liền với sự phát triển của khoa học – công nghệ, DSVHTGTN cũng như các 

thành phần khác trong xã hội đang đứng trước rất nhiều thách thức. Khi những giá trị 

mới, trật tự mới liên tục được hình thành và phát triển, hơn bao giờ hết, mỗi cá nhân 

và cộng đồng cần nắm vững những giá trị truyền thống, những trật tự của tôn giáo, tín 

ngưỡng vốn được coi là ổn định và đã được trải nghiệm, đã được hình thành và nuôi 

dưỡng trong lịch sử. Đó chính là những giá trị và bản sắc của tôn giáo, tín ngưỡng đã 

thẩm thấu và được bảo tồn trong các DSVHTGTN qua nhiều thế hệ. 

Nhiệm vụ này sẽ thực hiện mục tiêu tổng hợp và phân tích một số vấn đề 

chung về DSVHTGTN; cách nhận diện các DSVHTGTN và phân tích giá trị của 

DSVHTGTN trong đời sống xã hội ở Việt Nam. Bên cạnh đó, nhiệm vụ cũng sẽ 

phân tích một số vấn đề về hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị DSVHTGTN ở Việt 

Nam hiện nay và bàn về một số phương thức bảo tồn DSVHTGTN hướng tới các 

mục tiêu phát triển bền vững chung. Trong một quỹ thời gian khiêm tốn, nhiệm vụ 

đã hệ thống những kiến thức và thông tin có tính khái quát nhất về DSVH nói chung 

và DSVHTGTN nói riêng. Căn cứ vào quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và 

định hướng của tư tưởng Hồ Chí Minh, với mục tiêu hội nhập quốc tế và phát triển 

bền vững, nhiệm vụ lựa chọn cách tiếp cận về di sản của Liên hợp quốc và 
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UNESCO là cơ sở lý luận khoa học cơ bản, thông qua những văn kiện, tài liệu, 

nghiên cứu cập nhật là kết quả đóng góp của nhiều nhà khoa học và quản lý trong 

lĩnh vực di sản và nghiên cứu tôn giáo, tín ngưỡng trên thế giới. Từ cơ sở lý luận 

đó, nhiệm vụ liên hệ tới một số trường hợp di sản tiêu biểu ở Việt Nam để phân tích 

và tìm cách lý giải cụ thể hơn, thiết thực hơn. Việc cung cấp cho các cơ quan truyền 

thông tài liệu thông tin về Tôn giáo, tín ngưỡng với di sản văn hóa (sau đây sẽ đề 

cập là Di sản văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng)1 sẽ góp phần giảm thiểu những cách 

hiểu chưa chính xác và củng cố, tăng cường nhận thức khoa học về DSVH nói 

chung và DSVHTGTN nói riêng. Có thể nói rằng, nhiệm vụ biên soạn tài liệu thông 

tin về di sản văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng từ tiếp cận tôn giáo học và các khoa học liên 

ngành, dựa trên các kết quả nghiên cứu khoa học và thực tiễn, sẽ đóng góp một phần có 

ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng nhận thức, cũng như sự quan tâm và ý thức 

trách nhiệm của mỗi cá nhân và cộng đồng đối với loại hình di sản đặc thù này. 

Với những mục tiêu trên đây, nội dung của tài liệu được trình bày trong ba 

chương: 

Chương 1: Các vấn đề chung về di sản văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng 

Chương 2: Di sản văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam 

Chương 3: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt 

Nam trong bối cảnh hiện nay 

Trong quá trình thực hiện tài liệu, nhóm biên soạn gặp khá nhiều thách thức. 

Thách thức trước tiên là vấn đề thuật ngữ và khái niệm. Có thể nói, trên thế giới và 

ở Việt Nam hầu như chưa có nhà khoa học nào đưa ra một định nghĩa rõ ràng và 

được sử dụng rộng rãi về “di sản văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng” cũng như một số 

thuật ngữ liên quan khác. Bản thân các vấn đề về di sản văn hóa cũng được nhận 

định là vô cùng phức tạp và đa dạng, do tính đa dạng của các nền văn hóa và tính 

biến đổi của di sản, đặc biệt là di sản văn hóa phi vật thể. Hơn nữa, tôn giáo, tín 

ngưỡng vốn là một đối tượng nghiên cứu trừu tượng, đa chiều, nhạy cảm, khó có 

thể diễn giải đầy đủ chỉ từ một hướng tiếp cận duy nhất. Nhiều nhà khoa học trên 

thế giới cũng nhận ra một vấn đề trong nghiên cứu lý luận về vấn đề tôn giáo, tín 

ngưỡng, đó là sự lấn át của lý thuyết và góc nhìn của các học giả phương Tây, trong 

đó, đa phần các nghiên cứu dựa trên các quan sát về Kitô giáo. Do đó, các khái 

niệm, nhận định, cách lý giải về tôn giáo, tín ngưỡng chưa thể chạm đến mọi ngóc 

ngách của các thực thể tôn giáo, tín ngưỡng vô cùng đa dạng trên thế giới. Đặc biệt 

 
1 Trong khuôn khổ tài liệu này, chúng tôi sẽ tập trung trình bày các vấn đề mang tính khái niệm về 

DSVHTGTN trong mối quan hệ với DSVH Việt Nam. Để minh họa cho các vấn đề lý luận, nhiệm vụ sẽ giới 

thiệu một số trường hợp DSVHTGTN của Việt Nam đã được ghi danh trong danh mục di sản quốc tế, quốc 

gia hoặc được biết đến rộng rãi trong toàn quốc. 
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là với loại hình di sản tôn giáo, tín ngưỡng, là một loại hình di sản văn hóa vô cùng 

đặc biệt, còn chứa đựng nhiều bí ẩn đối với khả năng khám phá và lý giải của khoa 

học hiện đại. 

Bên cạnh các thách thức kể trên, nguồn tài liệu và nghiên cứu khoa học tiếp 

cận các tôn giáo, tín ngưỡng từ góc độ di sản học cũng rất hạn hẹp. Do đó, nhóm 

biên soạn đã phải sử dụng nguồn tài liệu tham khảo liên ngành, từ nhiều hướng tiếp 

cận khác nhau, trên cơ sở đó tìm ra những cách hiểu chung, với cách diễn đạt đơn 

giản, dễ hiểu hơn cả. Các khái niệm được đề cập tới trong nội dung của nhiệm vụ 

chủ yếu mang tính quy ước, ưu tiên tính khái quát của vấn đề, với mục đích tìm một 

công cụ phù hợp nhất để diễn đạt các vấn đề về di sản tôn giáo, tín ngưỡng.  

Những thách thức về cơ sở khoa học và nguồn tài liệu tham khảo như đề cập 

ở trên khiến cho việc thực hiện các nội dung của tài liệu gặp nhiều khó khăn và khó 

tránh khỏi những hạn chế nhất định. Mặc dù vậy, tài liệu này có thể coi là kết quả 

của một quá trình lao động khoa học nghiêm túc và nhiều nỗ lực, với tinh thần cầu 

thị và khách quan. Nhóm biên soạn hy vọng tài liệu Tôn giáo, tín ngưỡng với di sản 

văn hóa ở Việt Nam sẽ mang lại những đóng góp hữu ích, hiệu quả đối với mục tiêu 

chung của Đề án Hỗ trợ thông tin tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo. Bên cạnh đó, 

nhóm biên soạn cũng mong muốn nhận được những ý kiến xây dựng quý báu của 

các nhà khoa học và quản lý ở Việt Nam, để có thể tiếp tục cập nhật thông tin và bổ 

sung tư liệu, nâng cao chất lượng khoa học của tài liệu trong thời gian tới. 
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CHƯƠNG 1 

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG  

VỀ DI SẢN VĂN HÓA TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG 

 

1.1. Một số quan điểm về di sản văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng 

Trước hết, có thể nói, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là những quan điểm 

mang tính lý luận vững chắc và giàu tính nhân văn, là cơ sở đáng tin cậy cho các 

nghiên cứu khoa học cũng như xây dựng chính sách tham khảo. Tiếp thu tư tưởng Hồ 

Chí Minh và phát huy vai trò lãnh đạo sáng suốt, trong suốt thời kỳ lịch sử gần 100 

năm, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cách mạng, thống nhất đất nước. Quan 

điểm của Đảng luôn được coi là kim chỉ nam, có tính chất định hướng trong mọi lĩnh 

vực khoa học, kinh tế, xã hội. Quán triệt quan điểm của Đảng trong quá trình vận 

hành bộ máy nhà nước, Chính phủ Việt Nam đã ban hành hệ thống văn bản pháp quy 

để triển khai và giám sát hoạt động trong mọi lĩnh vực, trong đó có DSVHTGTN. 

Bên cạnh đó, với mục tiêu hội nhập quốc tế và đưa khoa học di sản của Việt Nam tiếp 

cận với các quan điểm đã được phổ biến trên thế giới về lĩnh vực này, các văn kiện, 

hiến chương và công ước quốc tế cũng được coi là một nguồn tư liệu quan trọng 

không thể bỏ qua. Nội dung dưới đây sẽ điểm qua những vấn đề cơ bản của các quan 

điểm vừa nêu. 

1.1.1. Quan điểm định hướng của Hồ Chí Minh về vấn đề tôn giáo, tín 

ngưỡng và di sản văn hóa 

 Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi văn hóa có ý nghĩa to lớn và giữ một vị trí vô 

cùng quan trọng. Văn hóa được xây dựng và bồi đắp nên trong suốt chiều dài lịch sử, 

tạo nên nền tảng tinh thần của một xã hội, giữ vai trò quan trọng vừa là mục tiêu, vừa 

là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Cho đến nay, những quan điểm của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa vẫn được coi là tư tưởng vĩ đại, là cơ sở lý luận 

vững chắc đối với các nhà hoạch định chính sách và các nhà khoa học. Cũng vì vậy, 

bên cạnh vai trò là biểu tượng của sự nghiệp giải phóng dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh còn được tôn vinh là một nhà văn hóa lớn của toàn nhân loại. Sinh thời, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh cũng đặc biệt quan tâm đến xây dựng và phát triển văn hóa Việt 

Nam. Người cũng chính là biểu tượng của cốt cách, tâm hồn văn hóa Việt Nam.  

 Năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành Sắc lệnh số 65/SL về bảo tồn 

cổ vật, di tích. Nội dung Sắc lệnh phản ánh những tư tưởng, quan điểm cơ bản, 

sâu sắc đối với việc bảo tồn DSVH, khẳng định việc bảo tồn cổ tích “là công 
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việc rất quan trọng và rất cần thiết trong công cuộc kiến thiết nước Việt Nam”2. 

Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tổ chức vào tháng 11 năm 1946, Hồ Chí Minh 

đưa ra luận điểm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” và luận điểm này đã trở 

thành nguyên tắc chi phối, có ý nghĩa cơ bản, lâu dài và là “sợi chỉ đỏ” xuyên 

suốt quá trình xây dựng, phát triển văn hóa Việt Nam, là cơ sở để Đảng ta xác 

định xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân 

tộc, là nền tảng tinh thần, là động lực phát triển của xã hội, gắn nhiệm vụ xây 

dựng văn hóa, con người với nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước3. 

Theo nghiên cứu của công trình Hồ Chí Minh về vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng4, 

Hồ Chí Minh luôn có một thái độ trân trọng đối với mọi tôn giáo, tín ngưỡng, dựa trên 

nhận thức về mục đích chung của các tôn giáo, tín ngưỡng là hướng đến mưu cầu phúc 

lợi cho xã hội và hạnh phúc cho loài người. Cũng chính vì thế mà Hồ Chí Minh cho 

rằng, các tôn giáo, tín ngưỡng đều có thể song hành tồn tại và tôn trọng lẫn nhau. Theo 

Hồ Chí Minh, tôn giáo phải gắn bó, đồng hành cùng dân tộc. Vì nước có độc lập, tự do, 

tôn giáo mới được làm chủ; Giữa đạo và đời không có ranh giới rõ rệt, trái lại có sự 

khoan dung, hòa quyện giữa các tôn giáo theo phương châm “hòa nhi bất đồng”. Có 

thể nói, Hồ Chí Minh là người Việt Nam hiểu rất rõ văn hóa Việt Nam, mà ở đó tôn 

giáo, tín ngưỡng là một trong những yếu tố quan trọng, là sự nối kết thiêng liêng của 

các cộng đồng. 

 Trước hết, cần nhận thấy tư tưởng phổ quát và cũng là mục đích cả cuộc đời 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh là luôn nỗ lực hành động vì một thế giới ấm no, hạnh 

phúc, công bằng, văn minh, một thế giới đại đồng trên cơ sở bình đẳng hữu nghị 

giữa các quốc gia, dân tộc5. Thứ hai, Hồ Chí Minh bày tỏ mong muốn đoàn kết tất 

cả mọi người, dù thuộc về tôn giáo, tín ngưỡng nào, trở thành một khối thống nhất, 

có lương tri và tinh thần yêu nước. Thứ ba, quan điểm nhất quán của Hồ Chí Minh 

là tôn trọng mọi tôn giáo, tín ngưỡng. Thứ tư, Người nêu cao tinh thần cương quyết 

đấu tranh với những tổ chức, cá nhân lợi dụng và làm sai lệch bản chất của tín 

ngưỡng, tôn giáo. 

 Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến sự nghiệp bảo tồn và phát huy 

DSVH dân tộc. Người cho rằng DSVH dân tộc là vốn quý, là nền tảng của nền văn 

hóa một đất nước. Người xác định rõ sự cần thiết phải bảo tồn DSVH dân tộc. 

 
2 Sắc lệnh số 65/SL do Chủ tịch Chính phủ lâm thời Hồ Chí Minh ký ngày 23/11/1945. 
3 Phát biểu khai mạc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, dẫn theo Lịch sử biên niên 

Đảng Cộng sản Việt Nam (2008), tập 3, tr.132-133, Nxb. Chính trị quốc gia. 
4 Viện Nghiên cứu Tôn giáo (1998), Hồ Chí Minh với vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng, Nxb Khoa học xã hội, Hà 

Nội. 
5 Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia, Viện Nghiên cứu tôn giáo (1998), Hồ Chí Minh về vấn 

đề tôn giáo, tín ngưỡng, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, tr.11. 
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Người cho rằng, bảo tồn chính là công việc bảo vệ và khôi phục vốn cổ. Tuy nhiên, 

bảo tồn cần có sự sàng lọc, lựa chọn những yếu tố tích cực và phù hợp với thời đại 

mới và bảo tồn cần gắn với sự phát triển.  

1.1.2. Quan điểm chỉ đạo về di sản văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam 

Bên cạnh những ý kiến chỉ đạo thường xuyên, quan điểm chỉ đạo của Đảng về 

DSVH, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, trong đó có DSVHTGTN, có thể được đúc 

kết trong một số nghị quyết và văn kiện như nội dung phân tích và tổng hợp dưới đây. 

Nghị quyết Trung ương 5, Khóa VIII (số 03/NQ-TW) 

Đây là Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng Khóa VIII, năm 1998. Nghị quyết tập trung vào những vấn đề 

mang tính nguyên tắc và chiến lược trong việc xây dựng và phát triển văn hóa Việt 

Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nghị quyết ra đời trong bối cảnh Đảng ta 

chủ động đổi mới tư duy, lãnh đạo toàn dân thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện 

đất nước, trong đó văn hóa là một lĩnh vực mũi nhọn. Nghị quyết đã cho thấy một 

sự chuyển biến quan trọng về tư duy lý luận, năng lực đúc kết thực tiễn, chứa đựng 

nhiều giá trị tư tưởng, khoa học và nhân văn, thể hiện ở những quan điểm như sau:  

Thứ nhất, Nghị quyết khẳng định văn hóa vừa là nền tảng tinh thần của xã 

hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Quan 

điểm này thể hiện sự đổi mới mạnh mẽ, chỉ rõ vai trò trụ cột của văn hóa đối với đời 

sống xã hội và nhấn mạnh mối quan hệ giữa các lĩnh vực văn hóa và kinh tế – xã 

hội. Nghị quyết nếu rõ: “Xây dựng và phát triển kinh tế phải nhằm mục tiêu văn 

hóa, vì xã hội công bằng, văn minh, con người phát triển toàn diện. Văn hóa là kết 

quả của kinh tế đồng thời là động lực của phát triển kinh tế. Các nhân tố văn hóa 

phải gắn kết chặt chẽ với đời sống và hoạt động xã hội trên mọi phương diện chính 

trị, kinh tế, xã hội, luật pháp, kỷ cương…” 

Thứ hai, nền văn hoá mà chúng ta xây dựng là nền văn hoá tiên tiến, đậm đà 

bản sắc dân tộc. Nền văn hóa tiên tiến là nền văn hóa hướng tới các mục tiêu vì con 

người, vì hạnh phúc và sự phát triển toàn diện của mỗi cá nhân trong mối quan hệ 

hài hòa với cộng đồng, xã hội và môi trường tự nhiên. Bản sắc dân tộc của văn hóa 

Việt Nam bao gồm những giá trị truyền thống tốt đẹp, đã được đúc kết qua lịch sử 

hàng nghìn năm trở thành tinh hoa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Trong đó 

bao gồm lòng nhân ái, bao dung; tinh thần tôn trọng đạo lý; sự cần cù sáng tạo trong 

lao động; tình cảm gắn bó giữa cá nhân với gia đình, cộng đồng, dân tộc, tổ quốc; ý 

chí kiên cường, dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ quê hương, đất nước; v.v…  
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Thứ ba, nền văn hoá Việt Nam là nền văn hoá thống nhất mà đa dạng trong 

cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Quan điểm này thể hiện sự tiến bộ và nhân văn, 

phù hợp với thực tiễn đời sống văn hóa của 54 dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam và xu 

thế chung của quốc tế. Tôn trọng sự đa dạng văn hóa cũng chính là một tiêu chí 

quan trọng trong các mục tiêu phát triển bền vững. 

Thứ tư, quá trình xây dựng và phát triển văn hoá là sự nghiệp của toàn dân và 

do Đảng lãnh đạo, trong đó đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng. Theo đó, mọi 

người dân Việt Nam đều cần xác định trách nhiệm tham gia sự nghiệp xây dựng và 

phát triển văn hóa. Đảng Cộng sản Việt Nam giữ vai trò định hướng và xác định 

nền tảng cho toàn bộ quá trình này.  

Thứ năm, văn hóa là một mặt trận. Tuy không trực tiếp tạo ra của cải vật chất, 

nhưng hoạt động văn hóa luôn mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, có tác động 

tới đời sống tư tưởng, tình cảm, quyết định lối sống của cộng đồng. Vì vậy, sự 

nghiệp xây dựng văn hóa cần được tiến hành một cách kiên trì, thận trọng và có 

quyết tâm cao. 

Kế thừa quan điểm của Nghị quyết Trung ương 5, Khóa VIII, trong nhiều kỳ đại 

hội sau đó, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục thảo luận, điều chỉnh và phát triển ý 

tưởng, dựa trên sự kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, để đưa ra quan điểm chỉ đạo ngày 

càng sâu sắc và mang tính khoa học cao. Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng Khóa IX (2004) đã tiến thêm một bước để khẳng định vai trò của văn hóa: 

“Đảm bảo sự gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng, chỉnh 

đốn Đảng là then chốt với không ngừng nâng cao văn hóa - nền tảng tinh thần của xã 

hội; tạo nên sự phát triển đồng bộ của ba lĩnh vực trên chính là điều kiện quyết định 

bảo đảm cho sự phát triển toàn diện và bền vững của đất nước”6. Đại hội Đại biểu toàn 

quốc lần thứ X của Đảng (2006) tiếp tục nhấn mạnh phải giữ gìn và phát huy bản sắc 

văn hóa dân tộc; nâng cao chất lượng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc 

dân tộc; quan tâm, chăm lo bồi đắp những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam. 

Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI nhấn mạnh: Cần tiếp 

tục thực hiện tốt tinh thần của Nghị quyết Trung ương 5, Khóa VIII. Văn hóa cần được 

nhìn nhận là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực và nguồn lực nội sinh 

quan trọng cho phát triển bền vững đất nước. Văn hóa cần được đặt ngang hàng với 

kinh tế, chính trị, xã hội. Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa, thực 

hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Trong xây dựng văn hóa phải lấy xây dựng, phát triển 

 
6 Văn kiện Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Khóa IX. 
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con người có nhân cách, đạo đức, có lối sống tốt đẹp làm trọng tâm; lấy xây dựng môi 

trường văn hóa (gia đình, cộng đồng và xã hội) lành mạnh làm cốt lõi.  

Nghị quyết Trung ương 7, Khóa IX (số 25/NQ-TW) 

Liên quan trực tiếp đến lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng, tại Hội nghị lần thứ 7, 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa IX (năm 2003), Đảng Cộng sản Việt Nam 

đã có những chỉ đạo cụ thể về công tác tôn giáo. Các nội dung chủ yếu mà Nghị 

quyết này đề cập là: 1) Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận 

nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội 

ở nước ta; 2) Đảng, Nhà nước thực hiện nhất quán chính sách đại đoàn kết toàn dân 

tộc; 3) Nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng với 

mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh;  4) Công tác 

tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; 5) Mọi công dân có quyền tự do 

thực hành và truyền bá tôn giáo, tín ngưỡng trong khuôn khổ của Hiến pháp và 

pháp luật Việt Nam. 

Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

Đây là kỳ đại hội diễn ra vào đầu năm 2021, trong đó Đảng Cộng sản Việt 

Nam thể hiện những quan điểm mới nhất, cập nhật với tình hình hiện tại của đất 

nước. Theo quan điểm của Đảng tại đại hội này, văn hóa có vai trò đặc biệt quan 

trọng đối với quá trình xây dựng và phát triển của đất nước. Trong báo cáo chính trị 

tại Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh định hướng phát triển con 

người toàn diện và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân 

tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và 

bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, con người đóng vai trò chủ thể, đồng thời là mục đích 

của việc phát triển văn hóa. 

Tại Đại hội lần thứ XIII, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra định hướng phát 

triển đất nước trong giai đoạn 2021 – 2030, đặc biệt, trong đó có chiến lược phát triển 

văn hóa để xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về thể chất, đạo đức, trí 

tuệ, chính trị, tư tưởng, năng lực sáng tạo, có lòng nhân ái, khoan dung, thượng tôn 

pháp luật, có ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh 

phúc. Đây là những yếu tố cốt lõi để xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực của 

con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Phát triển văn hóa là giữ cái gốc của một 

quốc gia, một dân tộc trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. 

1.1.3. Quan điểm hướng dẫn của Nhà nước thông qua một số văn bản pháp quy  

 Trong bối cảnh toàn cầu hóa, công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, nhiều 

biến đổi đang diễn ra mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội, 

trong đó văn hóa được coi là một nhân tố quan trọng. Trong những năm qua, Nhà 
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nước đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, quy định, giám sát để đảm bảo sự phát 

triển theo đúng định hướng mà vẫn gìn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc.  

Trước hết, Luật Di sản văn hóa7 được coi là cơ sở pháp lý quan trọng để 

đẩy mạnh việc đổi mới các hoạt động nhằm bảo vệ và phát huy giá trị DSVH ở 

Việt Nam, góp phần quan trọng vào việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên 

tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Luật Di sản văn hóa là đạo luật quy định một số 

khái niệm cơ bản, hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị DSVH, quyền và nghĩa 

vụ của tổ chức, cá nhân đối với DSVH ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam. Với nhận thức DSVH Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân 

tộc Việt Nam và là một bộ phận của DSVH nhân loại, có vai trò to lớn trong sự 

nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân, để bảo vệ và phát huy giá trị 

DSVH, đáp ứng nhu cầu về văn hóa ngày càng cao của nhân dân, góp phần xây 

dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và 

đóng góp vào kho tàng DSVH thế giới và để tăng cường hiệu lực quản lí nhà 

nước, nâng cao trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia bảo vệ và phát huy 

giá trị DSVH, năm 2001, Quốc hội Khóa X đã thông qua Luật Di sản văn hoá 

(Luật số 28/2001/QH10), là đạo luật về DSVH đầu tiên trong lịch sử lập pháp 

của nước ta.  

Luật Di sản văn hóa gồm 74 điều, chia làm 7 chương. Chương 1 về những quy 

định chung (từ Điều 1 đến Điều 13), Chương 2 về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, 

cá nhân đối với DSVH (từ Điều 14 đến Điều 16), Chương 3 về hoạt động bảo vệ và 

phát huy giá trị DSVHPVT (từ Điều 17 đến Điều 27), Chương 4 về hoạt động bảo 

vệ và phát huy giá trị DSVHVT (từ Điều 28 đến Điều 53), Chương 5 về quản lý nhà 

nước đối với DSVH (từ Điều 54 đến Điều 68), Chương VI về khen thưởng và xử lý 

vi phạm (từ Điều 69 đến Điều 72), Chương 7 về các điều khoản thi hành (Điều 73 

và 74). Năm 2009, Quốc hội tiếp tục ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Di sản văn hóa mang ký hiệu văn bản 32/2009/QH12. 

Một đạo luật khác, liên quan trực tiếp đến DSTGTN, đó là Luật Tín ngưỡng, 

tôn giáo, được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 2, năm 2016. Luật 

gồm 9 chương, 68 điều. Trong đó, Chương 1 quy định các vấn đề chung như giải 

thích từ ngữ, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng luật này,…; Chương 2 quy 

định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi cá nhân và tổ chức; Chương 3 

quy định nguyên tắc tổ chức hoạt động tín ngưỡng; Chương 4 quy định điều kiện 

 
7 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa X (2001), Luật Di sản văn hóa, số 

28/2001/QH10, được thông qua tại kỳ họp thứ 9, ngày 29 tháng 6 năm 2001, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 

năm 2002 
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đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung; Chương 5 quy định về điều kiện công nhận tổ 

chức tôn giáo; Chương 6 quy định hoạt động của tổ chức tôn giáo; Chương 8 quy 

định về quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Chương 9 quy định về hiệu lực 

thi hành và các điều khoản chuyển tiếp.  

Trong Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, nội dung liên quan đến DSVHTGTN đáng 

chú ý nhất là quy định về hoạt động tín ngưỡng. Theo đó, Thực hiện hoạt động tín 

ngưỡng đảm bảo nguyên tắc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt 

đẹp của dân tộc Việt Nam; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, tiết kiệm, bảo vệ 

môi trường. 

Bên cạnh hai đạo luật quan trọng trên đây, một số văn bản quản lý nhà nước 

về DSVHTGTN được ban hành đã góp phần làm sáng tỏ hơn và cung cấp thêm các 

hướng dẫn cụ thể cho việc thực hiện các hoạt động về DSVHTGTN. Đối với DSVH 

nói chung, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành khá nhiều văn bản, trong 

đó, cần chú ý tới một số văn bản có nội dung liên quan tới hoạt động bảo tồn và 

phát huy giá trị DSVH vật thể và phi vật thể. Đó là, Thông tư 15/2019/TT-

BVHTTDL quy định chi tiết về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; Nghị định 

109/2017/NĐ-CP quy định về bảo vệ và quản lý DSVH và thiên nhiên thế giới ở 

Việt Nam; Thông tư 09/2011/TT-BVHTTDL quy định về nội dung hồ sơ khoa học 

để xếp hạng di tích lịch sử – văn hóa và danh lam thắng cảnh; Nghị định 

98/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa; Thông tư 04/2010/TT-

BVHTTDL quy định việc kiểm kê DSVHPVT̉ và lập hồ sơ khoa học DSVHPVT̉ để 

đưa vào danh mục DSVHPVT̉ quốc gia.  

Đối với các loại hình tôn giáo, tín ngưỡng, cần chú ý tới một số văn bản có 

tính chất cột mốc trong quá trình phát triển quan điểm của Nhà nước về lĩnh vực 

này. Trước hết, cần phải nhắc tới Pháp lệnh số 21/2004/PL-UBTVQH11, do Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2004 quy định về hoạt động tín 

ngưỡng, tôn giáo. Sự ra đời của Pháp lệnh thể hiện sự đổi mới về quan niệm tín 

ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Về cơ bản, Pháp lệnh là văn bản pháp quy 

đầu tiên chính thức tạo điều kiện pháp lý cho sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của 

nhân dân, trong đó có các lễ hội là một thành tố quan trọng của DSVHTGTN. Kể từ 

khi có Pháp lệnh, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam có nhiều biến chuyển 

theo chiều hướng tích cực. Năm 2012, Nghị định số 92/2012/NĐ-CP của Chính phủ 

ra đời bổ sung quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh số 21. Tiếp đó, năm 

2017, Chính phủ ban hành Nghị định 162/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; v.v… Hệ thống văn bản này 
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có ý nghĩa quan trọng trong việc giải thích, làm rõ hơn các khái niệm và hướng dẫn 

thi hành luật.  

1.1.4. Một số hiến chương và công ước quốc tế 

Các công ước của UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên 

Hợp Quốc) và hiến chương, văn kiện của một số tổ chức quốc tế về DSVH là những 

văn bản hướng dẫn có tính khoa học tổng hợp, được xây dựng bởi nhiều chuyên gia 

quốc tế. Các văn kiện, hiến chương và công ước quốc tế này đã nhận được sự ủng 

hộ và cam kết thực hiện của nhiều quốc gia. Trong đó, Việt Nam cũng đã ký kết 

tham gia thực hiện một số công ước, đáng chú ý là hai công ước liên quan tới nội 

dung tài liệu về DSVHTGTN, đó là Công ước Bảo vệ di sản văn hóa và tự nhiên 

của thế giới8; Công ước Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể9.  

Nhiệm vụ này đã chọn lọc những văn bản có nội dung gần gũi nhất với thực 

tiễn lĩnh vực DSVH ở Việt Nam và có giá trị tham khảo thiết thực đối với các nhà 

nghiên cứu và hoạch định chính sách bảo tồn và phát huy giá trị DSVHTGTN. Dưới 

đây là nội dung giới thiệu tóm tắt các văn kiện, hiến chương và công ước đó theo 

thứ tự thời gian. 

1.1.4.1. Hiến chương Athens (1931) và Hiến chương Venice (1964) về việc 

bảo tồn và trùng tu di tích và di chỉ   

Hiến chương Athens về trùng tu di tích lịch sử10 ghi lại 7 quyết nghị và tổng kết 

7 nội dung chính đã được bàn thảo tại Hội nghị quốc tế lần thứ nhất của các kiến trúc 

sư và kỹ thuật gia về di tích lịch sử, được tổ chức vào năm 1931 tại thành phố Athens, 

thủ đô của Hy Lạp. Nội dung Hiến chương đưa ra các nguyên tắc và khái niệm bảo 

tồn quan trọng, đó là: Ý tưởng về một di sản thế giới chung; tầm quan trọng của việc 

xác lập Hệ thống pháp quy và Nguyên tắc phối hợp liên ngành trong khoa học bảo 

tồn các di tích lịch sử; các Nguyên tắc kỹ thuật cần được đảm bảo; và, sự cần thiết 

phải thiết lập Hồ sơ tư liệu của mỗi di tích lịch sử theo quy chuẩn quốc tế.  

Các kết luận của hội nghị Athens có thể coi là bước đi tiên phong trong việc bảo 

tồn các di tích lịch sử trong bối cảnh thời kỳ đó, khi việc bảo tồn các di tích đang bộc 

lộ nhiều vấn đề bất cập, các kỹ thuật bảo tồn thậm chí còn có thể gây nguy hại cho di 

tích. Cho đến nay, các nội dung của Hiến chương vẫn giữ được giá trị tham khảo 

quan trọng đối với hoạt động nghiên cứu khoa học và quản lý các di tích lịch sử. 

 
8 UNESCO (1972), Công ước về việc bảo vệ di sản văn hóa và tự nhiên của thế giới, được Đại hội đồng 

UNESCO thông qua tại kỳ họp thứ 17, Paris, ngày 16/11/1972. 
9 UNESCO (2003), Công ước Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, được Đại hội đồng UNESCO thông qua tại 

kỳ họp thứ 32, Paris, ngày 17/10/2003. 
10 Hiến chương Athens về trùng tu di tích lịch sử (1931), Hội nghị quốc tế lần thứ nhất của các kiến trúc sư và 

kỹ thuật gia về di tích lịch sử. 
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Hiến chương Venice về bảo tồn và trùng tu di tích và di chỉ11 là kết luận của 

Hội nghị quốc tế lần thứ hai của các kiến trúc sư và kỹ thuật gia về di tích lịch sử, 

được tổ chức vào năm 1964, tại thành phố Venice thuộc vùng đông bắc Italia. Trên 

cơ sở những ý tưởng có tính đột phá ở Hiến chương Athens, Hiến chương Venice 

bao gồm 16 điều, đã phát triển và làm rõ hơn các khái niệm, nguyên tắc trong việc 

bảo tồn và trùng tu các di tích và di chỉ. Trong đó nhấn mạnh, các di tích và di chỉ 

không đơn thuần là một kiến trúc đơn lẻ, mà bao gồm cả không gian văn hóa xung 

quanh, thậm chí có thể bao gồm cả một vùng đô thị hoặc làng xóm là khu vực có 

giá trị đảm bảo đặc tính toàn vẹn của di sản. Theo thuật ngữ tiêu chuẩn Việt Nam về 

DSVH thì tính toàn vẹn của di tích được hiểu là “Sự bảo lưu đầy đủ các yếu tố cấu 

thành một di tích, bao gồm cảnh quan môi trường, tổng thể kiến trúc với các đặc 

trưng kỹ thuật xây dựng, vật liệu sử dụng, nghệ thuật, kiểu thức trang trí và các 

động sản khác”12. Như vậy, việc trùng tu di tích và di chỉ không thể tách rời việc 

nghiên cứu quá trình lịch sử văn hóa gắn với di tích, di chỉ và cộng đồng thuộc về 

không gian di sản đó. Bên cạnh đó, Hiến chương Venice cũng nêu rõ các nguyên tắc 

trùng tu, cần tôn trọng các lớp trùng tu trước đó, coi đó như các minh chứng lịch sử 

và bất kỳ sự thay đổi nào trong quá trình trùng tu đều cần được ghi chép đầy đủ và 

chính xác trong hồ sơ của di sản. Có thế thấy, các nội dung mới trong Hiến chương 

Venice chính là tiền đề cho các ý tưởng về mối quan hệ giữa phạm trù vật thể và phi 

vật thể của di sản mà các nhà khoa học của UNESCO đề cập tới sau này, ở những 

năm đầu của thế kỷ 21.  

Ở Việt Nam, các di tích tôn giáo, tín ngưỡng chiếm một phần khá lớn trong số 

các di tích lịch sử và di chỉ. Do đó, việc tìm hiểu, xem xét Hiến chương Athens và 

Hiến chương Venice như những luận điểm khung, từ đó vận dụng trong hoạt động 

bảo tồn các kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng; các cơ sở thờ tự; các di chỉ khảo cổ là 

bằng chứng của một địa điểm sinh hoạt tôn giáo trong quá khứ,... sẽ mang lại hiệu 

quả thiết thực và có ý nghĩa quan trọng cả về mặt nhận thức và thực tiễn. Sau 2 hiến 

chương này, nhiều quốc gia đã xây dựng các văn kiện, hiến chương với những quy 

định cụ thể, phù hợp hơn với đặc điểm di tích và di chỉ tại quốc gia đó. 

 1.1.4.2. Công ước về Bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (1972)13 

 Công ước này được thông qua tại Đại hội của UNESCO, kỳ họp lần thứ 17, tổ 

chức tại Paris năm 1972, chính thức có hiệu lực từ năm 1975. Đây là công ước quốc 

 
11 Hiến chương Venice về bảo tồn và trùng tu di tích và di chỉ (1964), Hội nghị quốc tế lần thứ hai của các 

kiến trúc sư và kỹ thuật gia về di tích lịch sử. 
12 TCVN 10382:2014, Di sản văn hóa và các vấn đề liên quan – Thuật ngữ và định nghĩa chung. 
13 UNESCO (1972), Công ước về Bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, được Đại hội đồng 

UNESCO thông qua tại kỳ họp lần thứ 17, Paris, ngày 16/11/1972. 
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tế đầu tiên liên kết các khái niệm về bảo tồn di sản thiên nhiên với DSVH, mang 

đến một cách tiếp cận mới về việc đảm bảo mối quan hệ cân bằng giữa con người 

và thiên nhiên, đồng thời cung cấp một công cụ luật quốc tế mới để bảo vệ các di 

sản có tầm quan trọng toàn cầu. Công ước đã chỉ ra tầm quan trọng của việc bảo vệ 

di sản chung toàn cầu, vì lợi ích chung của nhân loại. Việt Nam chính thức trở thành 

quốc gia thành viên của Công ước này từ năm 1987. 

Công ước gồm 22 điều, chia thành 5 nhóm nội dung chính, đó là: 1) Định nghĩa 

DSVH và thiên nhiên; 2) Các quy định về việc bảo vệ DSVH và thiên nhiên ở cấp 

quốc gia và quốc tế; 3) Thành lập một ủy ban liên chính phủ bảo vệ DSVH và thiên 

nhiên có giá trị đặc sắc toàn cầu, có tên gọi là Ủy ban Di sản thế giới; 4) Thành lập một 

quỹ bảo vệ DSVH và thiên nhiên có giá trị đặc sắc toàn cầu, có tên gọi là Quỹ Di sản 

thế giới; và, 5) Điều kiện và cách sắp xếp hỗ trợ quốc tế. Bằng việc ký kết Công ước, 

mỗi quốc gia cam kết bảo tồn các DSVH và thiên nhiên có giá trị phổ quát và nổi bật 

toàn cầu nằm trên lãnh thổ của mình. Từ việc đề xuất của các quốc gia thành viên, Ủy 

ban Di sản thế giới quyết định những di sản nào sẽ được ghi vào Danh sách Di sản thế 

giới. Các quốc gia cũng cần báo cáo về những di sản đang đối mặt với sự đe dọa bị hủy 

hoại từ các nguy cơ như thiên tai, chiến tranh, đô thị hóa nhanh chóng, phát triển du 

lịch không kiểm soát, v.v… Ủy ban Di sản quốc tế sẽ xem xét đưa di sản đó vào danh 

sách đang bị đe dọa và tìm biện pháp hỗ trợ. Đóng góp đáng chú ý nhất của Công nước 

này là bước đầu hình thành một danh sách Di sản thế giới tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, 

Công ước cũng cho thấy sự thiên vị và định kiến trong quan niệm về di sản văn hóa 

vào thời điểm đó, khi quá chú trọng các yếu tố vật thể của di sản (Chương 1, Điều 1) 

mà thiếu vắng góc nhìn đối với các yếu tố DSVHPVT̉. 

Có thể nói, sự ra đời của Công ước 1972 đã mang lại nhiều lợi ích và cải thiện 

tình trạng bảo tồn các di sản. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, ví dụ các vấn đề 

biến đổi khí hậu và thảm họa chiến tranh, dịch bệnh,… UNESCO luôn phải nghiên 

cứu bổ sung và đổi mới một số nội dung trong Công ước để đáp ứng các yêu cầu 

trong bối cảnh mới. Vì vậy, việc duy trì thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các điều 

khoản của Công ước và tiếp tục nghiên cứu xây dựng Công ước nhằm phù hợp với 

tình hình mới là hai việc cần tiến hành song song, để đảm bảo giữ gìn bền vững các 

di sản có giá trị nổi bật toàn cầu, những tài sản không thể thay thế của nhân loại.   

1.1.4.3. Văn kiện Nara về tính xác thực (1994)14 

Văn kiện được thông qua tại Hội nghị về tính xác thực, do Ủy ban Di sản thế giới 

tổ chức vào năm 1994, tại thành phố Nara, Nhật Bản. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và 

 
14 UNESCO, CCROM, ICOMOS (1994), Văn kiện Nara về tính xác thực, Hội thảo Nara Về tính xác thực, tổ 

chức tại thành phố Nara, Nhật Bản. 
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việc xác định bản sắc văn hóa là một nhiệm vụ cần thiết nhưng lại đối mặt với rất nhiều 

thách thức, theo đó, tính xác thực được nhận định là một yếu tố cần thiết trong việc xác 

định, đánh giá và giám sát DSVH. Các chuyên gia tham dự Hội nghị đã thảo luận về 

nhiều vấn đề phức tạp gắn với việc xác định và đánh giá tính xác thực.  

Nội dung Văn kiện gồm 13 mục, trong đó có ba nội dung quan trọng nhất, đó là 

1) Thừa nhận tính đa dạng văn hóa và đa dạng di sản; 2) Làm rõ hơn giá trị cấu thành 

di sản; 3) Hình thành khái niệm tính xác thực của di sản. Ngoài ra, Văn kiện còn có 2 

phụ lục nhằm gợi ý triển khai Văn kiện. Ở Mục 13, Văn kiện chỉ ra các nguồn để đánh 

giá tính xác thực “có thể bao gồm hình thức và thiết kế, vật liệu và chất liệu, cách sử 

dụng và chức năng, truyền thống và kỹ thuật, vị trí và bối cảnh, tinh thần và cảm giác, 

và các yếu tố bên trong và bên ngoài khác”. Thuật ngữ “xác thực” lần đầu được đề cập 

tới tại Điều 9 của Hiến chương Venice (1964), nhưng phải đến Văn kiện Nara mới có 

sự hình thành khái niệm về “tính xác thực” thông qua sự giải thích các nguồn thông tin. 

Tuy nhiên, có thể nhận thấy căn cứ của việc đánh giá tính xác thực còn chưa thực sự rõ 

ràng, có sự thiên lệch, tập trung nhiều hơn vào khía cạnh vật thể của di sản. Do tính 

chất đa dạng của DSVH, việc áp dụng vào thực tiễn nguồn đánh giá tính xác thực như 

ở nội dung trên gặp phải rất nhiều vấn đề bất cập và đã xảy ra nhiều cuộc tranh luận 

giữa các nhà khoa học. Vì vậy, tại nội dung Phụ lục 1 của Văn kiện cũng thừa nhận 

rằng, không thể áp dụng một cách máy móc một công thức xác định tính xác thực cho 

mọi nền văn hóa, mà phải tôn trọng quan niệm hay là sự xác nhận của cộng đồng chủ 

nhân mỗi nền văn hóa, đồng thời cần có sự kết hợp với tri thức chuyên môn đa ngành 

để có thể xác định tính xác thực của di sản một cách tổng thể. Đặc biệt, đối với 

DSVHPVT̉, việc xác định tính xác thực càng cần có sự linh hoạt.  

1.1.4.4. Công ước về Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể (2003)15 

Công ước về Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể được thông qua tại kỳ họp Đại 

hội đồng của UNESCO lần thứ 32, tổ chức tại Paris vào năm 2003. Việt Nam chính 

thức gia nhập Công ước vào năm 2005. 

Công ước là kết quả của những nỗ lực lâu dài của UNESCO trong việc nghiên 

cứu, soạn thảo các báo cáo và đi đến thừa nhận sự đa dạng của DSVH. Kể từ khi ra đời, 

Công ước đã trở thành công cụ chính để thúc đẩy các hoạt động bảo tồn và phát huy sự 

đa dạng của bản sắc văn hóa. Với quan niệm DSVHPVT là động lực chính của đa dạng 

văn hóa và là một yếu tố quan trọng đảm bảo cho sự phát triển bền vững, là yếu tố đưa 

nhân loại xích lại gần nhau hơn, Công ước đã đánh dấu một bước tiến mới, một cách 

tiếp cận toàn diện hơn về DSVH. Vì ra đời sau, Công ước 2003 đã kế thừa được hầu 

 
15 UNESCO (2003), Công ước về Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, được Đại hội đồng UNESCO thông qua 

tại kỳ họp lần thứ 32, Paris, năm 2003.  
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hết ý tưởng của những hiến chương và công ước đi trước, đồng thời thể hiện sự sáng 

tạo và thận trọng hơn trong quan điểm ứng xử với DSVH, đặc biệt là đối với phạm trù 

phi vật thể mà các yếu tố này nằm phần lớn trong DSVHTGTN.  

Ngoài phần dẫn nhập, Công ước bao gồm 40 điều, chia thành 9 nhóm nội dung 

chính: 1) Các điều khoản chung (nêu rõ mục tiêu của Công ước và một số định 

nghĩa); 2) Giới thiệu các cơ quan của Công ước; 3) Quy định về việc bảo vệ 

DSVHPVT ở cấp quốc gia; 4) Quy định về việc bảo vệ DSVHPVT ở cấp quốc tế; 

5) Các vấn đề hợp tác và hỗ trợ quốc tế; 6) Quỹ bảo vệ DSVHPVT (các nguồn gây 

quỹ và cách sử dụng); và 3 nhóm nội dung khác về vấn đề lập báo cáo và các biện 

pháp pháp chế.  

So sánh hai công ước về bảo vệ DSVH, đó là Công ước về Bảo vệ di sản văn 

hóa và thiên nhiên thế giới (1972), và Công ước về Bảo vệ di sản văn hóa phi vật 

thể (2003) có thể nhận thấy nhiều điểm giống nhau: về cấu trúc chung, về cơ chế 

hợp tác và hỗ trợ quốc tế, tính chất các quy định,...  Trong khi Công ước năm 1972 

cung cấp một mô hình hữu ích về nguyên tắc bảo hộ chung cũng như các cơ chế và 

cấu trúc hành chính của nó, thì Công ước năm 2003 tập trung nhiều hơn vào việc 

bảo vệ các nguồn lực cho sự sáng tạo và truyền tải của các cộng đồng, nhóm và 

người thực hành có liên quan. 

 Có thể nói, DSVH Việt Nam được vun đắp qua hàng ngàn năm lịch sử đã trở 

thành điểm tựa tinh thần vững chắc, là nguồn lực to lớn góp phần quan trọng vào sự 

nghiệp phát triển kinh tế – xã hội. Ngay từ khi cách mạng thành công, bắt đầu sự 

nghiệp xây dựng đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng suốt nhận ra vai trò của 

việc xây dựng văn hóa, trong đó DSVH chính là nền móng quan trọng và cần được 

quan tâm bảo vệ. Cho đến nay, quan điểm của Người về DSVH và tôn giáo, tín 

ngưỡng vẫn giữ nguyên giá trị thời sự, ý nghĩa khoa học và tính nhân văn. 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, công nghiệp hóa và hiện đại hóa hiện nay, với 

chủ trương kế thừa và phát huy sức mạnh của văn hóa dân tộc, Đảng ta đã xác định 

quan điểm, đường lối và chính sách khoa học, đúng đắn, phù hợp với thực tiễn để 

phát huy nguồn lực văn hóa, góp phần thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền 

vững. Qua nhiều kỳ đại hội, quan điểm chỉ đạo của Đảng về vấn đề DSVH và tôn 

giáo, tín ngưỡng ngày càng thể hiện tính toàn diện và sâu sắc. Bên cạnh đó, thông 

qua hệ thống văn bản pháp quy của Nhà nước, quan điểm của Đảng đã được triển 

khai rộng rãi trong toàn quốc.  

Với mục tiêu hội nhập quốc tế, Việt Nam đã ký kết tham gia một số Công ước 

quốc tế và tiếp cận nhiều văn kiện quốc tế về vấn đề DSVH. Cũng chính vì nhận 

thức và quan điểm của Việt Nam ngày càng đổi mới, tiệm cận với xu thế chung trên 
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thế giới, trong những năm gần đây nhiều DSVH của Việt Nam đã được UNESCO 

ghi danh và thừa nhận giá trị phổ quát toàn cầu.  

Tuy nhiên, cũng cần phải nhìn nhận rằng, việc nghiên cứu và thực hiện hoạt 

động bảo tồn, phát huy giá trị DSVH trong bối cảnh hiện nay đang  phải đối mặt với 

rất nhiều thách thức. Những khó khăn, bất cập đó không là vấn đề chỉ Việt Nam 

phải đối mặt, mà là vấn đề chung của các nước trên thế giới, xuất phát từ nhiều 

nguyên nhân, trong đó có vấn đề biến đổi khí hậu, thảm họa thiên nhiên và xã hội, 

biến đổi văn hóa,... và đặc biệt là do tính chất đa dạng của DSVH. Những thách 

thức này lại càng bộc lộ nhiều mặt phức tạp đối với DSVHTGTN. Chính vì vậy, 

việc không ngừng tìm tòi, xây dựng cơ sở kiến thức khoa học và vận dụng các quan 

điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về DSVH và tôn giáo, tín ngưỡng một 

cách thận trọng là một yêu cầu rất cần thiết. 

1.2. Một số khái niệm liên quan đến di sản văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng 

1.2.1. Khái niệm về di sản văn hóa 

1.2.1.1. Luật Di sản văn hóa Việt Nam 

Theo Luật Di sản văn hóa được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam ban hành năm 2001, ký hiệu số 28/2001/QH10, khái niệm về di sản văn 

hóa (DSVH) được quy định như sau: 

Di sản văn hoá Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt 

Nam và là một bộ phận của di sản văn hoá nhân loại, có vai trò to lớn trong sự 

nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta.  

Di sản văn hoá quy định tại Luật này bao gồm di sản văn hoá phi vật thể và di 

sản văn hoá vật thể, là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa 

học, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác ở nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam.  

Trong đó:  

Di sản văn hoá vật thể là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa 

học, bao gồm di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật 

quốc gia. 

Di sản văn hoá phi vật thể là sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hoá, 

khoa học, được lưu giữ bằng trí nhớ, chữ viết, được lưu truyền bằng truyền miệng, 

truyền nghề, trình diễn và các hình thức lưu giữ, lưu truyền khác, bao gồm tiếng 

nói, chữ viết, tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, ngữ văn truyền miệng, diễn 

xướng dân gian, lối sống, nếp sống, lễ hội, bí quyết về nghề thủ công truyền thống, 

tri thức về y, dược học cổ truyền, về văn hoá ẩm thực, về trang phục truyền thống 

dân tộc và những tri thức dân gian khác. 



 

 

18 

Năm 2009, Quốc hội ban hành Luật số 32/2009/QH12 về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Di sản văn hóa. Trong đó, Khoản 1 Điều 4 quy định cách 

hiểu về DSVH phi vật thể được điều chỉnh như sau:   

Di sản văn hóa phi vật thể là sản phẩm tinh thần gắn với cộng đồng hoặc cá nhân, 

vật thể và không gian văn hóa liên quan, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thể hiện 

bản sắc của cộng đồng, không ngừng được tái tạo và được lưu truyền từ thế hệ này 

sang thế hệ khác bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức khác. 

1.2.1.2. Khái niệm về “Di sản văn hóa” của UNESCO 

Có thể nói, Luật Di sản văn hóa của Việt Nam đã có sự kế thừa thành tựu 

khoa học của các công bố quốc tế về DSVH, kết hợp với đặc thù của DSVH của 

Việt Nam, trong đó có nhiều đóng góp quan trọng từ các công bố của UNESCO. 

Trước khi Việt Nam ban hành Luật Di sản văn hóa và xác định các khái niệm liên 

quan, UNESCO đã nhiều năm tổ chức nghiên cứu, kêu gọi các nhà khoa học trên 

thế giới đóng góp ý tưởng và kiến thức để xây dựng các khái niệm, thuật ngữ thuộc 

lĩnh vực DSVH, làm nền tảng cho nội dung các văn kiện, hiến chương và công ước. 

Do đó, cách hiểu về DSVH đã thay đổi đáng kể trong những thập kỷ gần đây. 

DSVH không chỉ bao gồm các di tích và bộ sưu tập các đồ vật như cách hiểu trước 

đây, mà còn bao gồm các truyền thống hoặc biểu hiện sống mà các thế hệ hiện tại 

được thừa hưởng từ các thế hệ đi trước, và sẽ trao truyền lại cho các thế hệ tương 

lai. Các truyền thống đó là những tri thức truyền khẩu; nghệ thuật biểu diễn; thực 

hành nghi lễ, lễ hội; kiến thức và thực hành liên quan đến tự nhiên và vũ trụ; hoặc 

kiến thức và kỹ năng sản xuất các sản phẩm thủ công; hay nói cách khác, đó chính 

là sự hiện diện của DSVHPVT. Cũng nhờ có sự thay đổi về quan niệm này mà sự 

quan tâm tới DSVHPVT ngày càng được chú trọng. Nội dung dưới đây sẽ điểm lại 

quá trình hình thành và phát triển các khái niệm về DSVH của UNESCO. 

Khoảng giữa thế kỷ 20, xuất phát từ lời kêu gọi bảo vệ một số di tích và không 

gian di sản đang có nguy cơ bị hủy hoại, UNESCO đã tiến hành thành công chiến dịch 

giải cứu di sản. Từ thành công đó, Hoa Kỳ đã khởi xướng ý tưởng bảo vệ những 

DSVH và thiên nhiên đặc biệt. Đề xuất đó đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều tổ 

chức quốc tế. Trong thời gian từ năm 1965 cho đến năm 1972, Công ước Bảo vệ di sản 

văn hóa và thiên nhiên thế giới được thai nghén và ra đời. Trong đó, khái niệm về 

DSVH được đề cập tới ngay tại Chương 1, Điều 1:  

“Vì mục đích của Công ước này, những thứ sau đây sẽ được coi là di sản văn hóa:  

Di tích: công trình kiến trúc, tác phẩm điêu khắc và hội họa hoành tráng, các 

yếu tố hoặc cấu trúc có tính chất khảo cổ học, bia ký, nơi ở trong hang động và sự 
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kết hợp của các đặc điểm có giá trị phổ quát nổi bật theo quan điểm của lịch sử, 

nghệ thuật hoặc khoa học;  

Nhóm các công trình: các nhóm công trình riêng biệt hoặc liên kết với nhau, 

có giá trị phổ quát nổi bật về kiến trúc, tính đồng nhất, hoặc vị trí của chúng trong 

cảnh quan, theo quan điểm của lịch sử, nghệ thuật hoặc khoa học;  

Địa điểm: tác phẩm của con người hoặc tác phẩm kết hợp của thiên nhiên và 

con người, và các khu vực bao gồm các địa điểm khảo cổ có giá trị phổ quát nổi bật 

theo quan điểm lịch sử, thẩm mỹ, dân tộc học hoặc nhân học”. 

Có thể nhận thấy, khái niệm trên tập trung đề cập tới các biểu hiện vật chất 

hoặc những nội hàm mang tính khái quát, hầu như chưa đề cập tới các biểu hiện phi 

vật thể của DSVH.  

Năm 1989, UNESCO đưa ra Khuyến nghị về Bảo vệ văn hóa truyền thống và 

văn hóa dân gian. Văn bản này đã đề cập tới một cách hiểu được coi là tiền thân 

của khái niệm DSVHPVT sau này. Trong Phần B - Nhận dạng văn hóa dân gian, 

Khuyến nghị nhấn mạnh: “với tư cách là một hình thức biểu đạt văn hóa”, văn hóa 

dân gian “phải được bảo vệ bởi và vì một cộng đồng (gia đình, nghề nghiệp, quốc 

gia, khu vực, tôn giáo, dân tộc, v.v.), những người chủ sở hữu bản sắc văn hóa 

đó”16. Khuyến nghị cũng đề cập tới bản chất sống động và luôn thay đổi của văn 

hóa dân gian, là những đặc tính được gắn với DSVHPVT̉ được nhắc tới nhiều trong 

giai đoạn sau. 

Tuyên bố về Kiệt tác truyền khẩu và di sản phi vật thể của nhân loại được 

UNESCO thông qua vào năm 2001. Nội dung Tuyên bố nhằm mục đích: nâng cao 

nhận thức về tầm quan trọng của di sản truyền khẩu và phi vật thể và sự cần thiết 

phải bảo vệ nó; đánh giá và liệt kê các di sản truyền khẩu và phi vật thể của thế giới; 

khuyến khích các nước thiết lập kiểm kê quốc gia và thực hiện các biện pháp pháp 

lý và hành chính để bảo vệ di sản truyền khẩu và phi vật thể của họ; thúc đẩy sự 

tham gia của các nghệ nhân truyền thống và các học viên địa phương trong việc xác 

định và phục hồi DSVHPVT của họ. 

Năm 2003, Công ước về Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO đã 

đưa ra những quy định và tiêu chí quan trọng, đảm bảo sự tôn trọng đối với DSVH 

của các cộng đồng, các nhóm người và các cá nhân có liên quan; nâng cao nhận 

thức ở cấp địa phương, quốc gia và quốc tế về tầm quan trọng của DSVHPVT̉, để từ 

đó đảm bảo sự tôn trọng lẫn nhau trong lĩnh vực này; tạo ra sự hợp tác và hỗ trợ 

quốc tế trong việc thực hiện các hoạt động bảo tồn.   

 
16 UNESCO (1989), Khuyến nghị về Bảo vệ văn hóa truyền thống và văn hóa dân gian. 
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Di sản văn hóa phi vật thể, (theo định nghĩa của Công ước), được hiểu là “các 

tập quán, các hình thức thể hiện, biểu đạt, tri thức, kỹ năng và kèm theo đó là những 

công cụ, đồ vật, đồ tạo tác và các không gian văn hóa có liên quan mà các cộng 

đồng, các nhóm người và trong một số trường hợp là các cá nhân, công nhận là một 

phần di sản văn hóa của họ. Được chuyển giao từ thế hệ này sang thế hệ khác, di sản 

văn hóa phi vật thể được các cộng đồng và các nhóm người không ngừng tái tạo để 

thích nghi với môi trường và mối quan hệ qua lại giữa cộng đồng với tự nhiên và lịch 

sử của họ, đồng thời hình thành trong họ một ý thức về bản sắc và sự kế tục, qua đó 

khích lệ thêm sự tôn trọng đối với sự đa dạng văn hóa và tính sáng tạo của con người. 

Vì những mục đích của Công ước này, chỉ xét đến những di sản văn hóa phi vật thể 

phù hợp với các văn kiện Quốc tế hiện hành về quyền con người, cũng như những 

yêu cầu về sự tôn trọng lẫn nhau giữa các cộng đồng, các nhóm người và cá nhân, 

và về phát triển bền vững”. 

Bên cạnh các văn bản chính thức nêu trên, cách hiểu về DSVH và DSVHPVT còn 

được đề cập trong nhiều tài liệu khác, với những cách diễn đạt khá phong phú nhằm đáp 

ứng sự tiếp cận của nhiều đối tượng khác nhau. Có thể lấy một vài ví dụ như sau:  

Trong tập tài liệu Phương pháp luận phát triển kế hoạch quản lý các địa điểm 

di sản thế giới ở đô thị17 có dẫn quan niệm của UNESCO về cách hiểu DSVH theo 

nghĩa rộng nhất, vừa là sản phẩm vừa là quá trình, cung cấp cho xã hội nguồn lực 

giàu có được kế thừa từ quá khứ, được sáng tạo trong hiện tại và được ban tặng cho 

lợi ích của các thế hệ tương lai. Quan trọng nhất, nó không chỉ bao gồm di sản vật 

thể mà còn bao gồm cả di sản tự nhiên và phi vật thể. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, 

những nguồn lực này là một thứ “của cải mong manh” và do đó chúng cần có các 

chính sách và các mô hình phát triển có thể bảo tồn, đồng thời tôn trọng tính đa 

dạng và độc đáo của chúng. Bởi vì, một khi bị mất đi, chúng sẽ không thể tái tạo 

được nữa. 

Trong bộ tài liệu truyền thông của UNESCO tại phiên họp về bảo vệ 

DSVHPVT, tổ chức lại Bali (Indonesia, 2011), DSVHPVT được giải thích một cách 

sinh động và dễ hiểu, đó là đề cập đến các thực hành, cách thể hiện, cách diễn đạt, 

kiến thức và bí quyết, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trong các cộng 

đồng, thường xuyên được cộng đồng sáng tạo và biến đổi tùy thuộc vào sự tương tác 

của họ với môi trường lịch sử tự nhiên. Phân tích thành phần từ ngữ, có thể thấy, “di 

sản” đề cập tới hàm nghĩa truyền thống, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác; 

“văn hóa” đề cập tới hàm nghĩa ý thức của cộng đồng về bản sắc văn hóa; “phi vật 

 
17 Trường Đại học Porto – Trung tâm Nghiên cứu CITTA (2020), Phương pháp luận phát triển kế hoạch 

quản lý các địa điểm di sản thế giới ở đô thị, Thành phố Porto, Bồ Đào Nha. 
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thể” đề cập tới những yếu tố về cơ bản nằm trong tinh thần của con người, được 

truyền tải bằng cách thực hành và không nhất thiết phải có một địa điểm hay các điều 

kiện vật chất nhất định; và cuối cùng, DSVHPVT̉ phải được cộng đồng công nhận là 

một phần trong truyền thống văn hóa của họ, còn được gọi là “di sản sống”. 

Như vậy, khái niệm di sản văn hóa đã được UNESCO chính thức đề cập tới 

trong Công ước về Bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (1972). Tiếp đó, khái 

niệm “văn hóa dân gian” trong Khuyến nghị về Bảo vệ văn hóa truyền thống và văn 

hóa dân gian (1989) được coi là có nhiều nét tương đồng hoặc là tiền thân của khái 

niệm di sản văn hóa phi vật thể. Khái niệm này đã được làm rõ hơn trong Tuyên bố về 

Kiệt tác truyền khẩu và di sản phi vật thể của nhân loại (2001) và cụm từ “di sản phi 

vật thể” bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên, chỉ đến khi Công ước về Bảo vệ di sản văn hóa 

phi vật thể (2003) ra đời, khái niệm về di sản văn hóa phi vật thể nói riêng và tầm quan 

trọng của DSVH nói chung mới thực sự nhận được sự quan tâm rộng rãi trên thế giới 

và ở Việt Nam. Vì sao DSVHPVT lại có tầm quan trọng như vậy? Bởi vì, DSVHPVT 

luôn gắn kết với đời sống cộng đồng và thích ứng bền vững từ quá khứ đến hiện tại, là 

một phần quan trọng đặc biệt trong vốn văn hóa, từ đó tạo động lực mạnh mẽ cho sự 

phát triển của xã hội. DSVHPVT cung cấp kho kiến thức được ứng dụng vào nhiều 

mặt của cuộc sống như an ninh lương thực, y tế, giáo dục, sử dụng bền vững tài nguyên 

thiên nhiên, v.v... Đặc biệt, DSVHPVT là nhân tố cốt lõi, trong đó các yếu tố phi vật 

thể của di sản văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng (DSTGTN) góp một phần quan trọng, 

khẳng định bản sắc văn hóa và duy trì sự đa dạng văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa. 

Sự hiểu biết về DSVHPVT và DSTGTN góp phần vào đối thoại giữa các nền văn 

hóa, khuyến khích sự tôn trọng lẫn nhau và đảm bảo sự gắn kết xã hội.  

1.2.1.3. Mối quan hệ giữa di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể  

Mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau  

Có thể hiểu một cách ngắn gọn, DSVHPVT cùng với DSVHVT là hai thuộc 

tính cơ bản của một thực thể DSVH. Hai phạm trù đó tồn tại song song, đan cài, 

lồng ghép vào nhau trong mối quan hệ tương hỗ chặt chẽ. Trong khi DSVHVT chủ 

yếu hàm chứa yếu tố văn hóa tĩnh, DSVHPVT lại chủ yếu hàm chứa những yếu tố 

văn hóa động18.  

Theo tác giả Đặng Văn Bài, DSVHVT được hiểu là những thực thể vật chất 

(tồn tại vật lý) được cấu thành bởi các loại vật liệu khác nhau nên không có khả 

 
18 Sau khi Công ước UNESCO về Bảo vệ Di sản Văn hóa phi vật thể năm 2003 được thông qua, nhiều cuộc 

tranh luận vẫn tiếp tục xoay quanh khái niệm di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, 

tài liệu biên soạn này chủ yếu dựa vào các khái niệm đã được ghi rõ trong Luật Di sản văn hóa (Quốc hội 

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) và các tài liệu do UNESCO công bố.  
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năng trường tồn mãi mãi. Hay nói cách khác, đã là dạng vật chất thì tất yếu phải chịu 

tác động bởi quy luật tự hủy hoại của tự nhiên. Con người, bằng các phương tiện kỹ 

thuật hiện đại cũng chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, làm cho dạng vật chất đó ổn định trong 

ngắn hạn. Thực tế nói trên, buộc người ta phải thay đổi quan niệm về tính nguyên gốc 

của DSVH19. Bên cạnh đó, DSVHPVT, mặc dù thường xuyên (nhưng không phải luôn 

luôn) gắn bó với một hình thức vật chất nhất định của DSVHVT nhưng lại có tính độc 

lập tương đối, đã khẳng định vai trò của mình trong việc biểu hiện đặc trưng văn hóa và 

đảm bảo tính đa dạng văn hóa. Đặc biệt, tác giả Ngô Đức Thịnh đã chỉ ra một đặc điểm 

vô cùng quan trọng của văn hóa phi vật thể, đó là loại hình văn hóa này tiềm ẩn trong 

trí nhớ và tâm thức, được biểu hiện qua sự tiếp nhận và diễn đạt của từng con người cụ 

thể, “nên nó mang dấu ấn cá nhân và vai trò sáng tạo của cá nhân rất rõ rệt”. Bởi thế, sự 

sáng tạo, bảo tồn và trao truyền của văn hóa phi vật thể lại “phụ thuộc vào cuộc đời của 

từng cá nhân”. Nó vừa mang tính “bền chắc” (tiềm ẩn trong tâm thức dân tộc) lại “vừa 

mỏng manh, dễ bị tổn thương do tính cá nhân và tính nhóm xã hội”. Điều này khiến 

cho văn hóa phi vật thể trở nên vô cùng phong phú và đa dạng, nói cách khác, tính dị 

bản của nó cao hơn so với văn hóa vật thể20. 

Căn cứ vào các khái niệm, chúng ta biết rằng, DSVHVT đề cập đến các đồ tạo 

tác bằng vật chất được sản xuất, duy trì và lưu truyền giữa các thế hệ trong một xã 

hội. Nó bao gồm các tác phẩm nghệ thuật, công trình kiến trúc, tượng đài, v.v... 

Trong khi đó, DSVHPVT bao gồm các thực hành, cách thể hiện, cách diễn đạt, kiến 

thức, kỹ năng,... gắn với các công cụ, đồ vật, đồ tạo tác và không gian văn hóa 

thuộc về một cộng đồng nhất định. Trong thực tế, chúng ta không thể thực hiện 

nghiên cứu giá trị văn hóa phi vật thể như một đối tượng độc lập, tách rời khỏi dạng 

tồn tại vật chất của nó, hoặc ngược lại. So với văn hóa vật thể, văn hóa phi vật thể 

của một thực thể văn hóa là phạm trù có tính nhạy cảm cao hơn và dễ bị tổn thương 

hơn. Sở dĩ như vậy vì văn hóa phi vật thể là sản phẩm từ sự sáng tạo thường xuyên 

của cộng đồng, đặc biệt là nghệ nhân, nên lệ thuộc rất nhiều vào tri thức cộng đồng, 

ý thức về bản sắc và mức độ sâu sắc trong mối quan hệ tương tác giữa con người 

với môi trường (bao gồm môi trường tự nhiên và xã hội) của mỗi cộng đồng. Tính 

không thể cầm, nắm được, vô hình, trừu tượng, dễ biến ảo… của văn hóa phi vật thể 

cũng là một đặc trưng khiến khía cạnh này của văn hóa dễ bị tổn thương hơn. Thuộc 

tính này khiến người ta khó xác định giá trị đích thực của văn hóa phi vật thể, hoặc 

 
19 Đặng Văn Bài (2004), “Di sản văn hóa phi vật thể từ góc độ bảo tàng học”, tham luận tại Tọa đàm Bảo 

tàng và di sản văn hóa phi vật thể, nhân ngày Quốc tế bảo tàng 18/5, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam và Cục 

Di sản văn hóa đồng tổ chức. 
20 Ngô Đức Thịnh (2007), “Bảo tồn và phát huy văn hóa phi vật thể”, Tạp chí Cộng sản online. 

 

http://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/chi-tiet-tim-kiem/-/2018/1739/bao-ton-va-phat-huy-van-hoa-phi-vat-the.aspx
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dẫn đến sự nhầm lẫn, mạo nhận, đánh tráo khái niệm về giá trị văn hóa trong nhận 

thức của xã hội và đặc biệt là trong chính cộng đồng chủ thể văn hóa. Những sai 

lầm về nhận thức giá trị văn hóa phi vật thể có thể mang lại hậu quả khôn lường. 

Thực tiễn đã cho thấy, trong nhiều trường hợp, một quyết định sai lầm của con 

người có thể phá hủy di sản nhanh hơn nhiều lần thời gian phá hủy của thiên nhiên.  

Sự kết hợp thiết yếu để tạo nên một tổng thể (di sản văn hóa) 

Sự thừa nhận tính đa dạng của DSVH khiến chúng ta nhìn lại di sản như một tổng 

thể bao gồm nhiều biểu hiện phức tạp và phụ thuộc lẫn nhau. Như vậy, việc tìm kiếm ý 

nghĩa hay là “thông điệp” của các bản sắc và đặc tính văn hóa trở nên quan trọng hơn, 

đòi hỏi chúng ta phải xác định các giá trị đạo đức, phong tục xã hội, tín ngưỡng hoặc 

huyền thoại mà dấu hiệu và biểu hiện chủ yếu nằm ở phạm trù di sản phi vật thể. Tầm 

quan trọng của các công trình kiến trúc hoặc đô thị và sự biến đổi của cảnh quan thiên 

nhiên thông qua sự can thiệp của con người ngày càng gắn liền với các câu hỏi về bản 

sắc. Từ đó, một cách tiếp cận toàn diện hơn về DSVH đã được phát triển trong suốt 

thời gian qua, trong đó chú trọng việc đánh giá đúng hơn về DSVHPVT như một 

nguồn gốc của bản sắc văn hóa, sự sáng tạo và đa dạng. Giữa DSVH vật thể và phi vật 

thể thiết lập mối quan hệ cộng sinh giữa cái hữu hình và cái vô hình, trong đó các yếu 

tố phi vật thể có thể bao trùm lên cái hình dáng, biểu hiện bằng vật lý (các yếu tố vật 

thể) của nó. DSVHVT, có thể là di tích, thành phố lịch sử hoặc cảnh quan, rất dễ lập 

danh mục và việc bảo vệ nó chủ yếu bao gồm các biện pháp bảo tồn và trùng tu. Mặt 

khác, DSVHPVT bao gồm các quá trình và thực hành, do đó đòi hỏi một cách tiếp cận 

và phương pháp luận bảo vệ khác đối với các dạng hữu hình. Bản chất của DSVHPVT̉ 

là mong manh và do đó dễ bị tổn thương hơn nhiều so với các dạng biểu hiện vật chất. 

Ví dụ, khi tìm hiểu một nhà thờ Công giáo, chúng ta dễ dàng bị cuốn hút vào 

vẻ đẹp của kiến trúc và các chi tiết trang trí, trước hết là về mặt thẩm mỹ, nghệ 

thuật, sau đó là về mặt lịch sử, văn hóa. Khi đi sâu tìm hiểu các phương diện lịch sử, 

văn hóa của một ngôi nhà thờ, chúng ta được biết, nhà thờ không chỉ là một không 

gian linh thiêng dành cho việc thờ phượng Thiên Chúa, đó còn là nơi diễn ra sự giao 

tiếp giữa các tín hữu với Thiên Chúa, sự tương tác giữa các tín hữu với nhau. Với 

vai trò là một biểu tượng Công giáo, nên kiến trúc nhà thờ, phía sau các biểu hiện 

về phương diện vật thể, thì hàm chứa nhiều ý nghĩa biểu trưng vô cùng phong phú. 

Trước hết, nhà thờ Công giáo luôn chú trọng chiều cao để biểu trưng cho sự gần gũi 

với bầu trời và Thiên Chúa, hay là tính thiêng tàng ẩn của nhà thờ. Khi ở trong nhà 

thờ, người ta có cảm giác như đang đứng trước một cánh cửa kết nối với thế giới 

thiêng liêng ở trên cao. Bên cạnh đó, mỗi nhà thờ gắn với một quá trình hình thành 

và phát triển riêng. Ở trường hợp nhà thờ Phát Diệm (Ninh Bình), lịch sử xây dựng 
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và ý tưởng kiến trúc, trang trí nhà thờ thể hiện kiến thức sâu, rộng của vị linh mục 

chủ trì thời kỳ đó21 về bản sắc văn hóa của người Việt, đồng thời thể hiện quan 

điểm tôn trọng sự đa dạng văn hóa và sự khoan dung trong tôn giáo. Có thể thấy, ở 

mọi DSTGTN, các yếu tố vật thể và phi vật thể luôn gắn kết với nhau, hỗ trợ nhau 

để cùng truyền tải các thông điệp của các chủ thể của di sản thuộc nhiều thế hệ 

trước đến với các thế hệ đương đại tiếp tục được thụ hưởng giá trị của di sản. 

Đối với hoạt động bảo tồn, trong khi DSVHVT thường tồn tại lâu hơn những 

người sáng tạo hoặc làm ra nó, số phận của DSVHPVT liên quan mật thiết hơn 

nhiều đến người tạo ra nó vì nó phụ thuộc vào việc truyền miệng trong hầu hết các 

trường hợp. Bảo vệ DSVHPVT liên quan đến việc thu thập, tư liệu hóa và lưu trữ 

tài sản văn hóa cũng như bảo vệ và hỗ trợ những người lưu giữ và nuôi dưỡng nó. 

Nhiệm vụ bảo tồn DSVH cũng đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện, tổng thể, cần 

cân đối, hài hòa đối với cả DSVHVT và DSVHPVT. Thứ nhất, cần đặt DSVHVT 

trong bối cảnh rộng lớn hơn, đặc biệt là trong trường hợp các di tích và địa điểm tôn 

giáo, đồng thời liên hệ chặt chẽ hơn với các cộng đồng liên quan để có thể tìm hiểu 

sâu hơn các giá trị tinh thần, văn hóa và xã hội của nó. Thứ hai, cần tiến hành tư 

liệu hóa DSVHPVT hay nói cách khác là tạo ra dạng tồn tại vật lý của DSVHPVT, 

ví dụ, xây dựng các bộ sưu tập, trưng bày bảo tàng; tài liệu lưu trữ; các bản ghi âm 

thanh hoặc hình ảnh; v.v... Việc làm này nhằm mục đích lập hồ sơ di sản với tối đa 

thông tin. Thứ ba, khuyến khích và tạo điều kiện để các nghệ nhân, những người 

nắm giữ DSVHPVT truyền đạt các kỹ năng và kiến thức cho các thế hệ tương lai. 

Việc làm này nhằm duy trì sức sống của di sản22 bền vững với thời gian.  

1.2.2. Cộng đồng tôn giáo, tín ngưỡng 

1.2.2.1. Cộng đồng 

Thuật ngữ cộng đồng được sử dụng rộng rãi và được các nhà nghiên cứu thuộc 

các chuyên ngành hiểu khác nhau. Theo Từ điển tiếng Việt23, cộng đồng là toàn thể 

những người sống thành một xã hội, nói chung có những điểm giống nhau, gắn bó 

thành một khối. Theo Tô Duy Hợp và cộng sự24 thì cộng đồng là một thực thể xã 

hội có cơ cấu tổ chức (chặt chẽ hoặc không chặt chẽ), là một nhóm người cùng chia 

sẻ và chịu ràng buộc bởi các đặc điểm và lợi ích chung được thiết lập thông qua 

 
21 Linh mục Phêrô Trần Lục (1825-1899). 
22 Xem Phát biểu khai mạc của ông Mounir Bouchenaki, Trợ lý Tổng Giám đốc Văn hóa của UNESCO, tại 

Hội nghị Đại hội đồng ICOMOS lần thứ 14 và Hội thảo khoa học, tổ chức vào tháng 10 năm 2003 tại 

Victoria Falls, Zimbabwe.  
23 Viện Ngôn ngữ học (Hoàng Phê chủ biên, 1998), Từ điển tiếng Việt, in lần thứ 6, Nxb. Đà Nẵng và Trung 

tâm Từ điển học, Hà Nội – Đà Nẵng. 
24 Tô Duy Hợp, Lương Hồng Quang (2000), Phát triển cộng đồng: Lý thuyết và vận dụng, Nxb. Văn hóa – 

Thông tin, Hà Nội. 
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tương tác và trao đổi giữa các thành viên. Các đặc điểm đó có thể là đặc điểm về 

kinh tế, xã hội, ví dụ cộng đồng làng xã, khu dân cư đô thị; huyết thống, ví dụ cộng 

đồng của các thành viên thuộc một họ tộc; mối quan tâm và quan điểm, ví dụ nhóm 

sở thích trong một dự án phát triển; môi trường, nhân văn, ví dụ cộng đồng dân tộc; 

và các đặc điểm khác như tổ chức, vùng địa lý hoặc các khía cạnh về tâm lý, v.v… 

Nguyễn Duy Thiệu25 nhận định rằng, cộng đồng là một tập thể các thành viên có 

mối liên kết nhiều chiều với nhau: Có mục tiêu, lợi ích chung; cùng sở hữu và chia 

sẻ những chuẩn mực, hệ giá trị của một nền văn hóa; nhưng không nhất thiết phải là 

một khối đồng nhất hoàn toàn. Theo đó, cộng đồng có thể là những người ở trong 

cùng một làng, một nước, một khu vực…; một nhóm huyết tộc, một tộc người; 

những người cùng chia sẻ một đức tin tôn giáo, tín ngưỡng; những người là đồng 

chủ thể của một nền văn hóa, cùng sáng tạo, sở hữu, chia sẻ các giá trị và nuôi 

dưỡng nền văn hóa ấy,… Theo thuật ngữ tiêu chuẩn Việt Nam về DSVH, cộng 

đồng là “Một tập hợp những chủ thể văn hóa và những người cùng cư trú ở một khu 

vực địa lý, có những đặc tính chung về văn hóa, xã hội, cùng thừa nhận một di sản 

văn hóa phi vật thể nhất định là bản sắc văn hóa của mình”26. 

 Nhiều học giả nước ngoài cũng đưa ra định nghĩa về cộng đồng. Theo 

Manderson và cộng sự, đó là một đơn vị xã hội (ở bất kỳ quy mô nào) cùng chia sẻ 

các giá trị chung; hay là một nhóm người được kết nối thông qua các mối quan hệ, 

cùng học hỏi và hợp tác để đạt được mục tiêu chung27. Samphan Techa-athik và 

cộng sự thì cho rằng, nói chung, một cộng đồng được xác định bởi các đặc điểm bao 

gồm con người, lợi ích chung, khu vực địa lý, sự tương tác và mối quan hệ28.  

Như vậy, dựa vào quan điểm mà các học giả ở Việt Nam và trên thế giới đã 

đưa ra, có thể hiểu một cách khái quát, cộng đồng là một nhóm người (ở nhiều quy 

mô khác nhau) có mối liên kết nhiều chiều, cùng chia sẻ các giá trị chung và ý thức 

về bản sắc.  

1.2.2.2. Quan niệm về cộng đồng tôn giáo, tín ngưỡng 

Như trên đã đề cập, có thể thấy, từ “cộng đồng” được sử dụng để mô tả về bất 

kỳ nhóm người nào có sự gắn bó với nhau dựa trên những điều kiện nhất định. 

Trong hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, thuật ngữ này có thể dùng để chỉ các tổ chức 

tôn giáo lớn cho đến các nhóm tôn giáo nhỏ, các giáo đoàn, đơn vị chức sắc tôn 

 
25 Nguyễn Duy Thiệu (2013), “Cộng đồng và mối quan hệ giữa cộng đồng với bảo tàng trong sứ mệnh bảo 

tồn văn hóa”, Tạp chí Bảo tàng và Nhân học, số 2, tr. 3.  
26 TCVN 10382:2014, Di sản văn hóa và các vấn đề liên quan – Thuật ngữ và định nghĩa chung. 
27 Manderson, L. et al. (1992), Bringing the people in: community participation and the control of tropical 

diseases, Geneva: World Health Organization. 
28 Samphan Techa-athik, et al. (1997), Developing strength of community organizations, Bangkok: 

Charoenwit Press. 
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giáo hay nhóm tín hữu, tín đồ, những người cùng thực hành một tín ngưỡng tại một 

không gian xác định,… Việc sử dụng thuật ngữ này thường ngụ ý phản ánh các đặc 

tính văn hóa tôn giáo mà các thành viên trong nhóm cùng chia sẻ.  

Ferdinand Tönnies29 cho rằng các cộng đồng, bao gồm các cộng đồng tôn 

giáo, gia đình và vùng lân cận, là những nhóm chính mà trong đó các thành viên 

được gắn kết với nhau trở thành một xã hội, không phải dựa vào lựa chọn của cá 

nhân mà là sự gắn kết một cách tự nhiên. Sự gắn kết này khác với sự hình thành các 

đảng phái chính trị, hiệp hội kinh doanh hay các nhóm lợi ích khác. Các giá trị và 

tập quán của cộng đồng tôn giáo, tín ngưỡng được thừa nhận dựa trên sự đồng thuận 

và các chuẩn mực đạo đức chung mang tính truyền thống. Nhìn chung, nhiều học 

giả ủng hộ quan điểm cho rằng những cộng đồng tôn giáo, tín ngưỡng có sự gắn kết 

mạnh mẽ và bền vững hơn nếu duy trì đậm nét bản sắc văn hóa và các giá trị đạo 

đức truyền thống của tôn giáo, tín ngưỡng đó. Vì vậy, khi xác định một cộng đồng 

tôn giáo, tín ngưỡng, bên cạnh những đặc trưng cơ bản như đức tin, các hình thức 

thực hành, cũng cần xem xét đến các yếu tố như lịch sử hình thành, các biểu tượng 

và đặc trưng văn hóa của tôn giáo, tín ngưỡng.  

Vào cuối năm 2010, Ủy ban Quốc gia UNESCO và Bộ Văn hóa Ukraine, Khu 

bảo tồn Quốc gia Kiev-Pechersk Lavra đã tổ chức một cuộc hội thảo quốc tế tại Kiev 

(Ukraine) để bàn về vai trò của các cộng đồng tôn giáo trong việc quản lý các di sản thế 

giới. Đây là lần đầu tiên một chủ đề về cộng đồng tôn giáo trong mối quan hệ với di 

sản được đưa ra thảo luận, điều này chứng tỏ mối quan tâm ngày càng tăng tới vai trò 

của cộng đồng tôn giáo cũng như các giá trị tôn giáo trong việc bảo tồn các di sản thế 

giới. Trong báo cáo của hội thảo này, các thành viên tham dự đã thống nhất rằng các 

cộng đồng tôn giáo, tín ngưỡng có vai trò quan trọng trong việc tạo dựng, duy trì và 

định hình liên tục các di sản “tôn giáo sống”. Từ góc nhìn di sản, vai trò của các cộng 

đồng tôn giáo, tín ngưỡng càng quan trọng hơn nữa trong việc truyền tải, thể hiện và 

duy trì bản sắc, ý nghĩa và mục đích tinh thần đối với cuộc sống con người. Đó là đóng 

góp quan trọng trong một thế giới đang phát triển và toàn cầu hóa nhanh chóng, đồng 

thời cũng đưa ra những thách thức lớn. Tính thiêng, sự đa dạng và bản chất “di sản 

sống” hay là sự liên tục của di sản tôn giáo, tín ngưỡng đòi hỏi sự hiểu biết lẫn nhau 

giữa các cộng đồng tôn giáo, tín ngưỡng và các bên liên quan. Do đó, sự chia sẻ hiểu 

biết và đối thoại về ý nghĩa và tính đặc trưng, cũng như các giá trị tôn giáo, tín ngưỡng 

của các di sản là vô cùng cần thiết để đạt được sự tôn trọng lẫn nhau đối với đức tin, 

hình thức thực hành và các đặc trưng tôn giáo, tín ngưỡng khác biệt. 

 
29 Ferdinand Tönnies (2017), Cộng đồng và xã hội (Community and Society), Charles Price Loomis dịch tiếng Đức 

– Anh, ISBN-10: 1684221110, ISBN-13: 978-1684221110, Martino Fine Books, Connecticut, Hoa Kỳ. 
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Trong trường hợp các tôn giáo, đôi khi cộng đồng tôn giáo có thể hiểu tương 

đương với khái niệm “tổ chức tôn giáo”. Trong Luật Tín ngưỡng, tôn giáo Việt 

Nam30 ghi rõ, “tổ chức tôn giáo là tập hợp tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành 

của một tôn giáo được tổ chức theo một cơ cấu nhất định được Nhà nước công nhận 

nhằm thực hiện các hoạt động tôn giáo”. Tại Pháp lệnh số 21/2004/PL-UBTVQH11 

do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành năm 2004, tổ chức tôn giáo được quy 

định là một tổ chức đã chính thức được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân và 

đáp ứng đầy đủ các điều kiện: 1) Là tổ chức của những người có cùng tín ngưỡng, 

có giáo lý, giáo luật, lễ nghi không trái với thuần phong, mỹ tục, lợi ích của dân tộc; 

2) Có hiến chương, điều lệ thể hiện tôn chỉ, mục đích, đường hướng hành đạo gắn 

bó với dân tộc và không trái với quy định của pháp luật; 3) Có đăng ký hoạt động 

tôn giáo và hoạt động tôn giáo ổn định; 4) Có trụ sở, tổ chức và người đại diện hợp 

pháp; 5) Có tên gọi không trùng với tên gọi của tổ chức tôn giáo đã được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền công nhận. Đối với trường hợp các loại hình tín ngưỡng, 

các cộng đồng cùng chia sẻ đức tin và các tập quán liên quan đến thực hành một tín 

ngưỡng có thể hiểu là một cộng đồng tín ngưỡng.  

Tóm lại, xét về thành phần từ ngữ, trước hết cộng đồng tôn giáo, tín ngưỡng 

cũng là một cộng đồng, cùng chia sẻ đức tin và thực hành một tôn giáo, tín ngưỡng 

cụ thể. Căn cứ vào sự phân tích của các học giả trong và ngoài nước, có thể hiểu cụ 

thể hơn, cộng đồng tôn giáo, tín ngưỡng được sử dụng để mô tả về mối quan hệ của 

một nhóm người thuộc về một loại hình tôn giáo, tín ngưỡng nhất định. Bên cạnh 

việc có chung đức tin và các luật lệ, quy ước, tập quán thực hành tín ngưỡng, nhóm 

người này có thể có mối liên kết nhiều chiều, cùng chia sẻ một hệ thống giá trị và ý 

thức về bản sắc của tôn giáo, tín ngưỡng.   

 Một tổ chức tôn giáo có thể hiểu là một cộng đồng tôn giáo, tín ngưỡng, 

nhưng một cộng đồng tôn giáo, tín ngưỡng không nhất thiết phải là một tổ chức tôn 

giáo. Khi cần đề cập đến một tập hợp người có đức tin và hành vi tôn giáo, tín 

ngưỡng với ý nghĩa khái quát, có thể bao gồm các tổ chức tôn giáo (đã chính thức 

được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân) và trường hợp các tín ngưỡng, hoặc 

những hiện tượng tôn giáo mới (chưa được sự khẳng định của các cơ quan có thẩm 

quyền về tư cách pháp nhân) thì thuật ngữ cộng đồng tôn giáo, tín ngưỡng là thuật 

ngữ phù hợp.  

        1.3. Di sản văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng là gì?31 

 
30 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Luật số 02/2016/QH14. 
31 Mặc dù tiêu đề của nhiệm vụ là Tôn giáo, tín ngưỡng với di sản văn hoá ở Việt Nam, tuy nhiên, để tránh 

trùng lặp với các nhiệm vụ khác về các vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng đang được thực hiện, trong phạm vi của 
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        1.3.1. Di sản văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng là thành phần quan trọng 

của di sản văn hóa 

Trước hết, nhìn từ cách tiếp cận di sản, có thể khẳng định DSVHTGTN là một 

thành phần của DSVH. Những ý tưởng về DSVH khi mới hình thành có liên quan 

mật thiết đến ý tưởng về tài sản văn hóa. Định nghĩa đầu tiên về tài sản văn hóa 

được đề cập đến trong Công ước Bảo vệ tài sản văn hóa trong trường hợp có xung 

đột vũ trang (1954)32. Đáng chú ý là, trong Điều 1 của Công ước, định nghĩa về tài 

sản văn hóa có ghi:  

Đối với các mục đích của Công ước này, thuật ngữ “tài sản văn hóa” sẽ bao hàm, 

bất kể nguồn gốc hoặc quyền sở hữu: a) động sản hoặc bất động sản có tầm quan trọng 

lớn đối với di sản văn hóa của mọi người, chẳng hạn như di tích kiến trúc, nghệ thuật 

hoặc lịch sử, cho dù tôn giáo hay thế tục; địa điểm khảo cổ học; các nhóm tòa nhà, nói 

chung, có lợi ích lịch sử hoặc nghệ thuật; tác phẩm nghệ thuật; bản thảo, sách và các đối 

tượng nghệ thuật, lịch sử hoặc khảo cổ học khác;[…]” 

 Theo định nghĩa trên, chúng ta nhận thấy, nội hàm của thuật ngữ “tài sản văn 

hóa” có đề cập đến các thực thể DSVH, chủ yếu là các dạng biểu hiện của 

DSVHVT, đặt trong cái nhìn tổng thể về mối quan hệ tương quan giữa các đặc tính 

“tôn giáo” và “thế tục”. Từ đó, có thể hiểu hàm ý của UNESCO đã thừa nhận 

DSVHTGTN là một phần của DSVH. Các khái niệm về tài sản văn hóa sau đó được 

phát triển thành các khái niệm về DSVH và được bổ sung đầy đủ hơn qua nghiên 

cứu và kinh nghiệm thực tế từ các quốc gia.  

Danh sách Di sản thế giới được UNESCO lập nên gắn với sự ra đời của Công 

ước về Bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (1972), trong đó bao gồm các 

di sản được các quốc gia thành viên của Công ước đề cử và được Ủy ban Di sản thế 

giới thông qua. Các DSVH được ghi trong danh sách này phải đảm bảo các tiêu chí 

về giá trị phổ quát toàn cầu33, đó là: 

1) Một tuyệt tác về tài năng sáng tạo của con người;  

2) Thể hiện sự giao lưu quan trọng giữa các giá trị của nhân loại về các bước 

phát triển trong kiến trúc hoặc công nghệ, nghệ thuật tạo hình, quy hoạch đô thị 

 
cùng một Đề án, nhiệm vụ này chỉ tập trung trình bày về di sản văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam. 

Chính vì vậy, ở mục này, chúng tôi sẽ tập trung làm rõ cách hiểu về di sản văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng đặt 

trong mối quan hệ với di sản văn hóa Việt Nam.  
32 UNESCO (1954), Công ước Bảo vệ tài sản văn hóa trong trường hợp có xung đột vũ trang, được thông 

qua ngày 14/5/1954 tại thành phố Hague, Hà Lan. 
33 UNESCO (2012), Hướng dẫn hoạt động để thực hiện Công ước Di sản thế giới (Operational Guidelines 

for the Implementation of the World Heritage Convention). Di sản thế giới là danh hiệu danh giá và lâu đời 

nhất được UNESCO xác lập. 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Giao_l%C6%B0u&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lo%C3%A0i_ng%C6%B0%E1%BB%9Di
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_ngh%E1%BB%87
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%E1%BB%87_thu%E1%BA%ADt
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hoặc thiết kế cảnh quan, trong một khoảng thời gian hoặc trong phạm vi một 

vùng văn hoá của thế giới;  

3) Là một bằng chứng độc đáo, duy nhất hoặc, đặc biệt về một truyền thống 

văn hoá hay một nền văn minh đang tồn tại hoặc đã biến mất;  

4) Là một ví dụ nổi bật về một kiểu kiến trúc xây dựng hoặc một quần thể kiến trúc 

cảnh quan minh hoạ cho một hay nhiều giai đoạn có ý nghĩa trong lịch sử nhân loại;  

5) Là một ví dụ tiêu biểu về sự định cư của con người mang tính truyền thống 

và tiêu biểu cho một hoặc nhiều nền văn hóa, nhất là khi nó trở nên dễ bị tổn 

thương dưới tác động của những biến động không thể đảo ngược được;  

6) Gắn bó trực tiếp hoặc cụ thể với những sự kiện hoặc truyền thống sinh hoạt 

với các ý tưởng, hoặc các tín ngưỡng, các tác phẩm văn học nghệ thuật có ý nghĩa 

nổi bật toàn cầu. (Tiêu chuẩn này chỉ duy nhất được sử dụng trong những trường 

hợp đặc biệt và áp dụng đồng thời với các tiêu chuẩn khác).  

Theo ước tính của UNESCO, trong danh sách Di sản thế giới, có khoảng 20% 

(trong tổng số hơn 1000 di sản) có kết nối với các truyền thống tôn giáo hoặc tín 

ngưỡng34. Các di sản này được tìm thấy ở hầu hết các quốc gia trên thế giới và tạo 

thành một nhóm di sản đặc thù lớn nhất trong số các di sản thế giới. Tuy nhiên, con 

số này chỉ có tính chất tương đối, thứ nhất, vì UNESCO không chủ trương xác định 

các nhóm di sản theo đặc thù, mà dựa trên các tiêu chí về Giá trị phổ quát toàn cầu; 

thứ hai, quy mô và phạm vi các di sản không phải luôn luôn trùng khớp với một 

không gian thực hành tôn giáo, mà có thể là một quần thể lớn bao gồm cả các danh 

thắng, khu dân cư, các đài tưởng niệm,… Một mặt khác, có những di sản thế giới có 

thể không thuộc về một thực thể tôn giáo, tín ngưỡng duy nhất, ví dụ như trường 

hợp khu di sản Angkor Wat ở Cambodia mang theo dấu ấn của cả truyền thống Phật 

giáo và Hindu giáo. 

Có những trường hợp các DSVHTGTN được quốc gia ghi danh, sau đó trở 

thành một thành phần của di sản thế giới được UNESCO ghi danh, ví dụ như trường 

hợp Quần thể danh thắng Tràng An ở tỉnh Ninh Bình, di sản hỗn hợp được ghi danh 

là Di sản thế giới năm 2014. Quần thể danh thắng Tràng An được hợp thành bởi rất 

nhiều di sản thành viên, trong đó có sự đóng góp nổi bật của các DSVHTGTN như 

đền thờ vua Đinh – vua Lê, chùa Bích Động, chùa Bái Đính (công trình mới và 

chùa cổ), đền Thái Vi,... Nếu xét đến tất cả các di sản thành viên thuộc một quần thể 

di sản thế giới thì có lẽ tỉ lệ các DSVHTGTN trên thế giới còn cao hơn nữa. 

 
34 Theo thông tin của UNESCO tại: https://whc.unesco.org/en/religious-sacred-heritage/. Truy cập ngày 23 

tháng 11 năm 2021. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_h%C3%B3a
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%E1%BB%95n_th%C6%B0%C6%A1ng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%E1%BB%95n_th%C6%B0%C6%A1ng&action=edit&redlink=1
https://whc.unesco.org/en/religious-sacred-heritage/
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Năm 2018, một cuộc hội thảo quốc tế của các nhà quản lý di sản thế giới liên 

quan đến lợi ích tôn giáo đã được tổ chức tại Kyiv (Ukraine) để thảo luận về “Di 

sản tôn giáo sống: Quản lý tham gia và sử dụng bền vững”. Các thành viên tham gia 

hội thảo đã nhận định, “Khi các nền văn hóa bao gồm lối sống, hệ giá trị, và truyền 

thống thực hành tín ngưỡng khác nhau, thì chúng ta cần vượt qua những thách thức 

mới ở cấp địa phương, quốc gia và quốc tế để bảo vệ sự đa dạng phong phú của 

chúng. Điều này liên quan đến việc tích hợp các nguyên tắc đối thoại và hiểu biết 

lẫn nhau trong các chính sách, đặc biệt là các chính sách giáo dục, khoa học, văn 

hóa và truyền thông”. Hội thảo cũng khuyến nghị rằng, việc bảo vệ và sử dụng bền 

vững các thuộc tính của Giá trị phổ quát toàn cầu và tính thiêng của mỗi di sản thế 

giới gắn với lợi ích tôn giáo phải được coi là trọng tâm trong việc quản lý. 

Bên cạnh đó, Hội đồng quốc tế Các tượng đài và di tích (ICOMOS) đề cập đến 

khái niệm “tài sản tôn giáo” là “bất kỳ dạng tài sản nào gắn với các hiệp hội tôn 

giáo hoặc tín ngưỡng như nhà thờ, tu viện, đền thờ, thánh đường, nhà thờ Hồi giáo, 

giáo đường Do Thái, đền, chùa, thắng cảnh linh thiêng, rừng cây linh thiêng, và các 

đặc điểm cảnh quan khác, v.v.”35 Còn theo khái niệm do UNESCO và Liên minh 

quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (International Union for Conservation of Nature - IUCN) 

đề xuất thì “địa điểm linh thiêng” được sử dụng để nói tới các khu vực “đất hoặc 

nước” có ý nghĩa tín ngưỡng đặc biệt đối với các dân tộc và cộng đồng36. Theo đó, 

các địa điểm linh thiêng có thể được coi là những khu bảo tồn lâu đời nhất của loài 

người và có tầm quan trọng thiết yếu đối với việc bảo vệ sự đa dạng văn hóa và sinh 

học cho các thế hệ hiện tại và tương lai. Nhìn chung, các thuộc tính tôn giáo và linh 

thiêng được thể hiện một cách đa dạng cả ở những DSVH và thiên nhiên, kết hợp 

với nhau để tạo nên nền tảng văn hóa của mỗi cộng đồng. Đây cũng chính là những 

điều kiện và bối cảnh hình thành nên tính xác thực và tính toàn vẹn của mỗi di sản. 

Năm 2010, một hội thảo quốc tế về vai trò của các cộng đồng tôn giáo trong 

việc quản lý di sản thế giới đã được tổ chức tại Kiev (Ukraine)37. Lần đầu tiên trong 

lịch sử công ước di sản thế giới, vấn đề liên quan đến việc bảo vệ các DSVHTGTN 

được thảo luận ở cấp quốc tế, với sự tham gia tích cực của các tổ chức tôn giáo. Nội 

dung thảo luận cũng thừa nhận sự phức tạp và tầm quan trọng của việc phát triển 

đối thoại giữa các bên liên quan (bao gồm các cộng đồng tôn giáo, các tín đồ, cư 

 
35 ICOMOS (2004), Danh sách Di sản thế giới: Lấp đầy khoảng trống – Một kế hoạch hành động cho tương 

lai (The World Heritage List: Filling the Gaps - an Action Plan for the Future). 
36 UNESCO, IUCN (2008), Hướng dẫn dành cho người quản lý các khu bảo tồn trên các địa điểm tự nhiên 

linh thiêng (Guidelines for Managers of Protected Areas on Sacred Natural Sites). 
37 Xem UNESCO (2010), Tuyên bố Bảo vệ tài sản tôn giáo trong khuôn khổ Công ước Di sản thế giới, Báo 

cáo Hội thảo quốc tế về Vai trò của các cộng đồng tôn giáo trong việc quản lý các tài sản của di sản thế giới, 

tổ chức tại Kyive (Ukraina). 
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dân địa phương, các cơ quan chính phủ, các chuyên gia, chủ sở hữu tài sản, cơ quan 

tài trợ, và các đối tác quan tâm khác,…) vì mục tiêu chung là bảo vệ các tài sản của 

di sản thế giới. Do đó, các DSVHTGTN và địa điểm linh thiêng được coi là di sản 

đặc biệt cần có sự tham vấn sâu để xây dựng chính sách bảo vệ đặc thù. 

Các DSVHTGTN không chỉ chiếm tỉ lệ lớn về mặt số lượng, mà còn có vai 

trò quan trọng trong một phức hợp DSVH. Ví dụ như ở trường hợp Quần thể 

danh thắng Tràng An, di sản thế giới ở Việt Nam. Di sản này là một phức hợp 

bao gồm nhiều di tích, danh thắng nổi tiếng trong nước và trên thế giới, đã được 

chọn là bối cảnh chính cho những tác phẩm điện ảnh lớn. Trong những năm gần 

đây, trước khi đại dịch Covid-19 xuất hiện, mỗi năm khu di sản này đón hơn 6 

triệu lượt khách du lịch trong nước và nước ngoài. Khách du lịch đến Tràng An 

thường không thể bỏ qua chùa Bái Đính, chùa Bích Động, đền thờ vua Đinh – 

vua Lê để khám phá những câu chuyện lịch sử, văn hóa, đặc biệt là truyền thống 

tôn thờ và tưởng nhớ công đức của các vị tiền nhân. Chùa Bái Đính (công trình 

mới) ngày nay được coi là một trung tâm sinh hoạt Phật giáo tầm cỡ quốc tế, là 

ngôi chùa được xây dựng vào năm 2003, gắn với nhiều kỷ lục Việt Nam và châu 

Á như tượng Phật bằng đồng dát vàng lớn nhất châu Á, tượng Phật Di lặc bằng 

đồng lớn nhất Đông Nam Á, bảo tháp cao nhất châu Á, hành lang La hán dài 

nhất châu Á, chuông đồng lớn nhất Việt Nam, giếng ngọc lớn nhất Việt Nam, 

nhiều cây bồ đề nhất Việt Nam, v.v… Tuy nhiên, điều đáng chú ý là khu chùa 

mới đồ sộ và lộng lẫy này lại gắn kết với một ngôi chùa cổ nằm ở lưng chừng 

núi Bái Đính, cách điện Tam thế của khu chùa mới khoảng 800m. Bái Đính cổ tự 

có lịch sử hình thành từ thời Đinh, bao gồm các hang thờ Phật và thần, các động 

thờ Mẫu và tiên rất đặc sắc. Bên cạnh đó, kiến trúc của ngôi chùa và nhiều cổ vật 

ở đây được cho là mang đặc trưng của thời Lý38. Những dấu ấn của thời gian và 

biến đổi văn hóa cho thấy Bái Đính cổ tự nói riêng và chùa Bái Đính nói chung 

đã trải qua hàng nghìn năm thăng trầm lịch sử của vùng đất và cộng đồng cư dân 

nơi đây, góp phần quan trọng tạo nên giá trị phổ quát toàn cầu của khu di sản đặc 

biệt này.  

Như vậy, có thể nhận thấy, DSVHTGTN là một thành phần quan trọng của 

DSVH, có vai trò hình thành bản sắc văn hóa, duy trì truyền thống và sự đa dạng 

văn hóa, là các yếu tố cơ bản để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững39. Hay 

 
38 Trương Đình Tưởng (2008), Bái Đính – Ngàn năm tâm linh và huyền thoại, Nxb Thế giới, Hà Nội. 
39 UN (2015), Các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), gồm 17 mục tiêu, còn được gọi là các mục tiêu toàn 

cầu. Đây là lời kêu gọi của Liên hợp quốc để các quốc gia thành viên có hành động chung nhằm xóa đói giảm 

nghèo, bảo vệ hành tinh, và đảm bảo vào năm 2030 tất cả mọi người đều được hưởng hòa bình và thịnh 

vượng. Các mục tiêu này có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, hành động ở lĩnh vực này sẽ liên quan đến kết quả 
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nói cách khác, DSVHTGTN là một thành phần mang tính chất cốt lõi, chứa đựng 

những yếu tố bản sắc làm nên giá trị cơ bản của một phức hợp DSVH. 

1.3.2. Di sản văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng thể hiện bản sắc của các thực thể 

tôn giáo, tín ngưỡng 

Theo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam (2016), “Tín ngưỡng là niềm tin 

của con người được thể hiện thông qua những lễ nghi gắn liền với phong tục, tập 

quán truyền thống để mang lại sự bình an về tinh thần cho cá nhân và cộng đồng”; 

“Tôn giáo là niềm tin của con người tồn tại với hệ thống quan niệm và hoạt động 

bao gồm đối tượng tôn thờ, giáo lý, giáo luật, lễ nghi và tổ chức”. Như vậy, theo 

quan niệm trên, khái niệm về tín ngưỡng và tôn giáo có điểm chung là đều căn cứ 

vào niềm tin của con người gắn với hệ thống nghi lễ, nhưng là hai loại hình thực thể 

được phân biệt bởi quy mô, cách thức tổ chức thực hành và đặc biệt là hệ thống 

giáo lý, giáo luật. 

Nhiều học giả trên thế giới tìm cách diễn giải về tôn giáo (trong đó bao gồm cả 

các tín ngưỡng). Nhà xã hội học người Pháp Émile Durkheim cho rằng, tôn giáo là 

một hệ thống thống nhất các niềm tin và thực hành liên quan đến những điều thiêng 

liêng (theo ông là những điều tách biệt và bị cấm kỵ), hợp nhất thành một cộng 

đồng đạo đức duy nhất được gọi là giáo hội, gồm tất cả những người tuân theo hệ 

thống đó. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng, những điều thiêng liêng không chỉ giới hạn 

ở các vị thần hay linh hồn, mà có thể là tảng đá, cây cối, suối nước, khúc gỗ, ngôi 

nhà, trong một lời nói, bất cứ thứ gì cũng có thể là linh thiêng. Niềm tin tôn giáo, 

thần thoại, tín điều và truyền thuyết là những đại diện thể hiện bản chất, các đặc tính 

và quyền lực được quy cho những điều thiêng liêng này40. 

 Theo Clifford Geertz, nhà nhân học người Mỹ, tôn giáo là một hệ thống các 

biểu tượng có tác dụng thiết lập các trạng thái tinh thần và động lực mạnh mẽ, lan 

tỏa và bền bỉ ở các thành viên, hình thành các quan niệm về một trật tự chung của 

sự tồn tại và trang bị cho các quan niệm này một ánh hào quang hiện hữu khiến cho 

các trạng thái tinh thần và động lực trở nên hiện thực một cách độc đáo41. Một học 

giả nghiên cứu tôn giáo người Đức là Joachim Wach thì diễn giải tôn giáo bao gồm 

ba hình thức biểu đạt: Một hệ thống đức tin, một hệ thống nghi lễ thờ cúng và một 

 
ở lĩnh vực khác, do đó mọi hành động cần phải tính đến sự cân bằng và tính bền vững trong các lĩnh vực văn 

hóa - xã hội, kinh tế và môi trường. 
40 Durkheim, Emile (1912; 1995), The Elementary Forms of Religious Life (Những hình thức sơ khai của đời 

sống tôn giáo), Karen E. Fields translated to English, Free Press, ISBN-10: 0029079373, ISBN-13: 978-

0029079379, New York, Hoa Kỳ. 
41 Clifford Geertz (1973), “Religion as a Cultural System” trong The Interpretation of Cultures (“Tôn giáo là 

một hệ thống văn hóa” trong Diễn giải văn hóa), ISBN-10: 9780465097197, ISBN-13: 978-0465097197, 

Basic Books, New York, Hoa Kỳ. 
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hệ thống đạo đức của các mối quan hệ xã hội42. Còn theo James George Frazer, nhà 

nhân học xã hội và nghiên cứu văn hóa dân gian, người Scotland, thì tôn giáo là sự 

ủng hộ và dung hợp các quyền lực cao hơn con người, được cho là định hướng và 

kiểm soát quá trình tự nhiên và cuộc sống của con người43. 

Gần đây, nhiều nhà khoa học đã thừa nhận bên cạnh vấn đề ý thức hệ, tôn giáo 

còn gắn liền với văn hóa, với lối sống của từng dân tộc, từng khu vực. “Biểu hiện của 

mối quan hệ giữa cái tục với cái thiêng cũng rất khác nhau. Có tôn giáo sùng một 

đấng sáng thế, một đấng tối cao […] Có tôn giáo lại tôn sùng những con người có 

thật, vì mở ra cho họ một con đường chân tu thoát tục […] (như đạo Phật nguyên 

thủy), hay chỉ cho họ một cách sống, một thế ứng xử trong một xã hội hòa quyện giữa 

cái tục và cái thiêng (Khổng giáo) hoặc chỉ là mối quan hệ giữa những người đã 

khuất và những người đương sống. Có tôn giáo buộc các tín đồ vào một tổ chức chặt 

chẽ (Công giáo, Hồi giáo). Có tôn giáo dường như không cần tính đến số lượng tín đồ 

vì đã mang tính xã hội, tính cộng đồng (Khổng giáo, các tôn giáo dân tộc…)”44. 

 Với quan sát trên, tác giả Đặng Nghiêm Vạn rút ra nhận định, “tôn giáo biểu 

hiện đa dạng tùy thuộc vào các nền văn minh đặc trưng của từng khu vực, từng dân 

tộc”. Từ đó, ông đưa ra một định nghĩa tôn giáo “là một bộ phận văn hóa tinh thần 

mà con người cảm nhận những điều của thế giới vô hình rút ra từ xã hội và tự nhiên 

mà họ đương sống, tác động hư ảo vào sinh hoạt đời thường và ‘cuộc sống thế giới 

bên kia’, theo cách suy nghĩ của nền văn hóa đang chi phối họ”. Đặng Nghiêm Vạn 

cũng nhận thấy rằng, do sự gắn kết với các đặc trưng của môi trường hình thành và 

tồn tại, mà ở đó, quá trình tương tác luôn diễn ra, nên ở các tôn giáo, tín ngưỡng có 

sự thay đổi theo thời gian và không gian. Bên cạnh đó, các quan điểm về một thực 

thể tôn giáo, tín ngưỡng cũng có thể rất đa dạng, tùy thuộc vào góc nhìn và sự trải 

nghiệm khác nhau, của người ở bên trong cộng đồng tôn giáo, tín ngưỡng đó hay 

nhìn từ bên ngoài. 

Có thể nhận thấy, sự phát triển của tôn giáo đã diễn ra dưới nhiều hình thức 

trong các nền văn hóa khác nhau. Một số tôn giáo nhấn mạnh đến niềm tin trong khi 

những tôn giáo khác nhấn mạnh vào thực hành. Một số tôn giáo tập trung vào kinh 

nghiệm chủ quan của cá nhân trong khi những tôn giáo khác coi hoạt động của cộng 

đồng tôn giáo là quan trọng nhất. Một cách ngắn gọn, có thể hiểu tôn giáo là hệ 

 
42 Joachim Wach (1947; 2020), Sociology of Religion (Xã hội học tôn giáo), ISBN: 9780367085865, 

Rouletge, UK. 
43 James George Frazer (2002), The Golden Bough (Cành vàng, bản rút gọn), ISBN-10: 0486424928, ISBN-

13:  978-0486424927, Dover Publications, New York, Hoa Kỳ. 
44 Xem Đặng Nghiêm Vạn (chủ biên, 1998), Về tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam hiện nay, Nxb. Khoa học xã 

hội, Hà Nội, tr.14. 



 

 

34 

thống các biểu tượng văn hóa và thế giới quan của con người, trong đó các niềm tin 

và nghi lễ đóng vai trò cốt lõi.    

Khi xem xét các DSVHTGTN, có thể thấy đây là một loại hình DSVH mang 

những yếu tố đặc thù của tôn giáo, tín ngưỡng, với những đặc điểm vô cùng đa dạng 

và phong phú, phản ánh mạch nguồn hình thành và phát triển của các thực thể tôn 

giáo, tín ngưỡng trên phạm vi toàn cầu, từ thuở bình minh của loài người cho đến 

hiện tại. Đó có thể là một không gian thiêng như một gốc cây, một phiến đá, một 

vòm hang động, hay là một công trình kiến trúc đồ sộ được chạm khắc công phu. 

Những không gian tôn giáo, tín ngưỡng này là dấu ấn trong lịch sử tôn giáo, tín 

ngưỡng, gắn với giai đoạn phát triển khác nhau của hệ thống tư duy và niềm tin tôn 

giáo, tín ngưỡng của con người.  

Mạch nguồn DSVHTGTN thể hiện sự kết nối và lan tỏa của bản sắc tôn giáo, 

tín ngưỡng từ nơi này đến nơi khác, từ thế hệ này đến thế hệ khác. Để diễn tả sự 

chuyển động này, các nhà khoa học đã sử dụng thuật ngữ “living religion” (tôn giáo 

sống) hoặc “living heritage” (di sản sống) mà trong đó tôn giáo, tín ngưỡng cho 

thấy những biểu hiện điển hình. Riêng việc xác định khái niệm DSVH đã là một 

nhiệm vụ đầy thách thức, đối với DSVHTGTN thì việc này càng trở nên khó khăn, 

nhất là khi đề cập tới đặc trưng “sống” của chúng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của thuật 

ngữ “di sản sống” trong các bàn luận của giới nghiên cứu về di sản và các đối tượng 

tôn giáo, tín ngưỡng ngày càng trở nên phổ biến. Đặc biệt là kể từ khi Công ước 

Bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa ra đời vào năm 200545, 

thuật ngữ “di sản sống” được xác định qua mối liên kết với “cộng đồng” (cốt lõi) và 

tính “liên tục” của các truyền thống và tập quán. Cộng đồng cốt lõi là tập thể sáng tạo 

di sản bằng tri thức và bản sắc văn hóa của mình, sử dụng di sản hay là trao cho di sản 

các chức năng ban đầu. Nhiều quốc gia mở rộng mối liên kết của “di sản sống” với các 

tri thức truyền thống, kỹ năng, mà chủ yếu được lưu giữ và nuôi dưỡng bởi những nghệ 

nhân, các trí thức, người cao niên của cộng đồng. Trong báo cáo dự án nghiên cứu về 

“di sản sống” của Gamini Wijesuriya46, tính liên tục của “di sản sống” biểu hiện trước 

hết ở chức năng ban đầu của di sản và chức năng đó được duy trì liên tục bởi một cộng 

đồng nhất định. Tính liên tục cũng được công nhận ở cấp độ quốc tế trong Công ước 

Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể (UNESCO 2003). Trong Công ước ghi rõ: Di sản 

phi vật thể ‘được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, được các cộng đồng và các 

 
45 UNESCO (2005), Công ước Bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa, được thông qua 

trong kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 33 tại Paris, Pháp. 
46 Gamini Wijesuriya (2010), Báo cáo Chương trình nghiên cứu “Di sản sống”, PCA15, ICCROM.  
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nhóm tái tạo liên tục để đáp ứng với môi trường, tương tác của họ với thiên nhiên và 

lịch sử của họ, vừa cung cấp cho họ cảm giác về bản sắc và tính liên tục’.  

Có thể nhận thấy, có nhiều điểm tương đồng về ý tưởng giữa cách tiếp cận 

DSVHPVT và “di sản sống”, trong đó, cộng đồng hay chính là con người giữ vai 

trò trung tâm.  Cách tiếp cận “di sản sống” cũng thể hiện quan điểm tránh phân loại 

DSVHVT và DSVHPVT. Các nhà khoa học của UNESCO hay ICCROM không 

tuyên bố tiếp cận “di sản sống” là quan điểm thay thế cho các phương pháp tiếp cận 

trước đó, nhưng đây hoàn toàn có thể là phương pháp tiếp cận bổ sung hữu hiệu cho 

các phương pháp tiếp cận về di sản đương đại và đưa ra giải pháp thỏa đáng đối với 

nhiều loại di sản khác nhau.  

Trong chương trình nghiên cứu về “di sản sống”, ICCROM đã tổ chức một 

chuỗi diễn đàn thảo luận về nhiều khía cạnh của đối tượng này. Mở đầu cho các 

diễn đàn đó là cuộc hội thảo với chủ đề “Di sản tôn giáo sống: Bảo tồn sự linh 

thiêng”, được tổ chức năm 2003 tại Rome (Italia). Các báo cáo trong hội thảo sau 

đó đã được xuất bản trong ấn phẩm mang tiêu đề Bảo tồn di sản tôn giáo sống47. 

Trong báo cáo của mình, Gamini Wijesuriya, chuyên gia người Sri Lanka, cho rằng: 

Điều phân biệt DSVHTGTN với di sản thế tục là “tính sống” vốn có của nó, ví dụ 

như các giá trị tôn giáo của một bảo tháp ở chỗ nó là hiện thân của Đức Phật sống. 

Giá trị này được duy trì bởi tính liên tục, bao gồm cả quá trình biến đổi về mặt vật 

lý của bảo tháp. Mục tiêu chính của việc bảo tồn ở đây là làm sống lại các ý nghĩa 

văn hóa và tính biểu tượng gắn liền với di sản. Theo Nobuko Inaba, chuyên gia 

người Nhật Bản, thì gợi ý rằng, sự chú ý đến các khía cạnh “sống” của DSTGTN phản 

ánh nỗ lực vượt ra ngoài thực hành bảo tồn theo định hướng vật chất (vật thể) và chú ý 

đến vai trò sáng tạo của con người (phi vật thể) đối với các giá trị di sản và sự liên kết 

với môi trường tự nhiên, xã hội. Bà cũng lưu ý rằng, các nguồn lực tôn giáo dựa trên hệ 

thống đức tin vốn là “cốt lõi của cuộc sống con người” và bất kỳ hình thức “di sản 

sống” nào cũng có liên kết với nền tảng một hệ thống tôn giáo hoặc tín ngưỡng nhất 

định. Trong hội thảo, nhiều tác giả nhận định rằng DSTGTN có lẽ là loại di sản có số 

lượng lớn nhất được tìm thấy ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, hiện nay 

chưa có một hệ thống chính sách quản lý phù hợp với đặc thù của loại hình di sản đặc 

biệt này. Điều này có thể do các chuyên gia bảo tồn cho rằng trách nhiệm bảo tồn 

DSTGTN thuộc về cộng đồng tôn giáo, tín ngưỡng và có nhiều điều cấm kỵ ngăn cản 

những người không thuộc về cộng đồng tôn giáo, tín ngưỡng đó tham gia; hoặc cũng 

 
47 Herb Stovel, Nicholas Stanley-Price, Robert Killick (đồng chủ biên, 2005), Bảo tồn di sản tôn giáo sống, 

ICCROM. 
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có thể do bối cảnh tôn giáo, tín ngưỡng quá nhạy cảm và phức tạp nên việc xây dựng 

cách tiếp cận hệ thống chung cho các loại DSVHTGTN còn gặp nhiều thách thức.  

Nhìn chung, các nỗ lực của UNESCO và ICCROM đều hướng tới việc thiết 

lập các cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa, tôn giáo, nhằm chia sẻ kiến thức và xây 

dựng lòng tin, sự tôn trọng lẫn nhau giữa các cộng đồng. Trong đó, cộng đồng tôn 

giáo, tín ngưỡng cốt lõi của một DSVHTGTN cần được trao quyền quyết định quan 

trọng nhất. 

Từ những thảo luận trên, để hiểu rõ hơn quan điểm của các chuyên gia, có thể 

xem xét trường hợp một trong những DSVHTGTN nổi tiếng thế giới, quần thể chùa 

Mahabodhi ở Bodh Gaya (Bihar, Ấn Độ). Các Phật tử và khách du lịch trên thế giới 

không ai không có mơ ước được đặt chân đến chiêm bái nơi đây. Theo lịch sử Phật 

giáo, tại địa điểm này, Đức Phật đã trải qua 49 ngày đêm thiền định dưới gốc cây bồ 

đề và rồi đạt được sự giác ngộ và thấu hiểu, khai sáng giáo lý Phật giáo nguyên 

thủy. Chùa Mahabodhi được xây dựng lần đầu vào khoảng thế kỷ thứ ba trước Công 

nguyên. Chùa Mahabodhi ngày nay được xây dựng vào khoảng thế kỷ 5 hoặc 6, là 

một trong những ngôi chùa Phật giáo được xây dựng hoàn toàn bằng gạch sớm nhất 

trên thế giới và được coi là có ảnh hưởng đáng kể trong kiến trúc bằng gạch qua 

nhiều thế kỷ. Quần thể chùa Mahabodhi được UNESCO ghi danh là Di sản thế giới 

năm 2002. Quần thể này bao gồm tập hợp các di tích thiêng như cây bồ đề khổng lồ, 

đền tháp, đầm sen, những dấu chân của Đức Phật,… Trải qua thời gian và những 

biến động lịch sử, ngôi chùa Mahabodhi đã được trùng tu, sửa chữa nhiều lần, do 

đó, các thành phần của quần thể chùa có niên đại khác nhau. Chỉ xét riêng những 

yếu tố này, có thể nói bản thân quần thể di sản này là một dòng chảy. Sau khi Phật 

giáo được truyền bá tới nhiều nơi trên thế giới, các hệ phái Phật giáo và nhiều tôn 

giáo mới có kế thừa giáo lý Phật giáo được hình thành và phát triển. Các Phật tử, tín 

đồ của các tôn giáo mới có ảnh hưởng tư tưởng Phật giáo và khách du lịch ở khắp 

nơi trên thế giới ngày ngày đổ về Bodh Gaya để hành hương, thiền định, và chiêm 

bái chiếc ghế đá đánh dấu nơi Đức Phật đã ngồi thiền ở gốc cây bồ đề như một biểu 

tượng hiện thân của Đức Phật sống. Những trải nghiệm của họ ở chùa Mahabodhi 

sau đó sẽ lan tỏa về các vùng đất khác nhau. Cứ như vậy, dòng chảy di sản duy trì 

sức sống của mình và cũng vì vậy mà DSVHTGTN được gọi là “di sản sống”. 

Như vậy, với một đối tượng đa dạng và phức tạp như DSVHTGTN, việc đi 

tìm một định nghĩa mạch lạc quả là một việc vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, dựa vào 

lập luận và phân tích của các chuyên gia trong nước và trên thế giới, có thể hiểu một 

cách khái quát, DSVHTGN là một thành phần quan trọng của DSVH, có vai trò 

truyền tải, thể hiện và duy trì truyền thống gồm các đức tin mang tính đặc trưng và 
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bản sắc của các cộng đồng tôn giáo, tín ngưỡng. DSVHTGTN có hình thức biểu 

hiện ở dạng vật thể và phi vật thể, bao gồm các thực thể đa dạng đã được duy trì 

trong lịch sử loài người, từ các hình thái tín ngưỡng cho đến các tôn giáo. Khi 

nghiên cứu DSVHTGTN, có thể nhận thấy giá trị cơ bản của loại hình di sản này 

nằm ở các ý nghĩa biểu trưng (phi vật thể) được biểu hiện thông qua các yếu tố vật 

thể (hình dáng, cấu trúc, nghệ thuật của các hiện vật tôn giáo, tín ngưỡng bất động 

và di động; hay nói cách khác là các yếu tố vật thể (hữu hình) được tạo ra để hỗ trợ 

về mặt hình thức biểu hiện cho các yếu tố phi vật thể (vô hình) như đức tin và tính 

thiêng trong tôn giáo, tín ngưỡng. 

* 

*  * 

Tóm lại, ở Chương 1, nhiệm vụ tiến hành khảo cứu, biên soạn và tổng hợp các 

vấn đề lý luận về DSVH nói chung và DSVHTGTN nói riêng, bao gồm các quan 

điểm chỉ đạo và tiếp cận khoa học, các vấn đề khái niệm và mối quan hệ giữa chúng 

với nhau. Đặc biệt, nhiệm vụ đã xác định một cách hiểu ngắn gọn về DSVHTGTN 

thông qua vai trò, vị trí của loại hình di sản này đối với di sản văn hóa và đối với các 

tôn giáo, tín ngưỡng. Chương 1 gồm ba nội dung chính như sau: 

Thứ nhất, trước khi đi vào tìm hiểu các vấn đề cụ thể, nhiệm vụ xác định các 

quan điểm có tính chất nền tảng làm cơ sở cho việc nghiên cứu và tuyên truyền về di 

sản tôn giáo, tín ngưỡng, đó là: 1) Quan điểm chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 

Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò kim chỉ nam định hướng cho toàn bộ các hoạt 

động khoa học và ứng dụng về DSVHTGTN; 2) Quan điểm của Chính phủ thông qua 

hệ thống văn bản pháp quy là cơ sở hướng dẫn thực hiện các hoạt động về 

DSVHTGTN đúng mục đích và quy định của pháp luật; 3) Các quan điểm khoa học 

đã được UNESCO tổ chức nghiên cứu, thảo luận và công bố thông qua hệ thống các 

công ước, văn kiện, hiến chương quốc tế. 

Thứ hai, nhiệm vụ dành một phần nội dung để làm rõ các khái niệm liên quan 

mật thiết đến DSVHTGTN, đó là các khái niệm về DSVH, bao gồm DSVHVT, 

DSVHPVT và mối quan hệ giữa hai phạm trù này, đó là mối quan hệ phụ thuộc lẫn 

nhau và gắn kết trong một tổng thể. Bên cạnh đó, nhiệm vụ cũng đề cập tới khái 

niệm cộng đồng tôn giáo, tín ngưỡng để thuận tiện hơn trong quá trình phân tích các 

vấn đề liên quan tới các DSVHTGTN. 

Thứ ba, trong bối cảnh hiện nay ở Việt Nam chưa có định nghĩa cụ thể về 

DSVHTGTN, UNESCO cũng chưa có tiêu chí phân loại đối với loại hình di sản 

này, do đó, nhiệm vụ thực hiện việc xác định một cách hiểu về vai trò và ý nghĩa 

của DSVHTGTN trong mối quan hệ với di sản văn hóa và các tôn giáo, tín ngưỡng. 
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CHƯƠNG 2 

DI SẢN VĂN HÓA TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG Ở VIỆT NAM 

 

2.1. Nhận diện di sản văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng 

2.1.1. Di sản văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng vật thể  

2.1.1.1. Các hình thức biểu hiện  

Căn cứ vào khái niệm về DSVHVT quy định tại Luật Di sản văn hóa do Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành và Công ước về Bảo vệ di 

sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, đồng thời tham khảo mở rộng ở một số văn bản 

khác, có thể nhận biết DSVHTGTNVT qua các công trình kiến trúc là cơ sở thờ tự 

hoặc các công trình hỗ trợ hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng (sau đây gọi ngắn gọn là 

di tích và cơ sở thờ tự); các đồ vật được con người tạo tác hoặc lựa chọn sử dụng 

trong nghi lễ (sau đây gọi ngắn gọn là di sản hiện vật tôn giáo, tín ngưỡng); và các 

sản phẩm vật chất khác được tạo ra nhờ sự sáng tạo của con người và phục vụ việc 

thực hành tôn giáo, tín ngưỡng. Trong Công ước Hague (1954) về Bảo vệ tài sản 

văn hóa trong trường hợp có xung đột vũ trang48, DSVH được chia làm hai nhóm: 

di động và bất động. Trong nhiệm vụ này, chúng tôi tạm sử dụng cách phân loại này 

để giúp người đọc thuận tiện hơn trong việc hình dung về các nhóm 

DSVHTGTNVT̉.  

DSVHTGTNVT bất động ở Việt Nam bao gồm nhóm các di tích và cơ sở thờ 

tự, đó là các tòa nhà, khu đất và các vật có giá trị lịch sử khác được kết nối bằng các 

móng cố định với mặt đất. Biểu hiện của chúng nổi bật ở vị trí, hình dáng, kiến trúc 

và các chi tiết trang trí. Ở Việt Nam, các di tích và cơ sở thờ tự của các cộng đồng 

tín ngưỡng bao gồm các ngôi nhà cộng đồng, đình, đền, miếu, nghè, điện, phủ, nhà 

thờ dòng họ, lăng mộ;... Ngôi đình được coi là biểu tượng độc đáo trong tín ngưỡng 

của người Việt, là nơi diễn ra các sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng chung của cộng 

đồng. Ngày nay, đình thường được biết đến là nơi thờ thành hoàng là vị thần bảo trợ 

cho cuộc sống của người dân (đặc biệt là sinh kế) và toàn bộ không gian (trên trời 

và dưới đất) thuộc về ngôi làng đó. Tương tự chức năng ngôi đình của người Việt, ở 

nhiều cộng đồng tộc người khác cũng có ngôi đình, nhà cộng đồng hoặc nhà rông 

của người Bahnar hay nhà gươl của người Cơtu, v.v... Các ngôi đền là kiến trúc để 

thờ các vị thánh, thần hoặc nhân vật lịch sử có mối liên hệ gắn kết với cộng đồng 

địa phương. Nghè là một kiến trúc có chức năng tương tự như đền nhưng nhỏ hơn, 

thường là một thành phần trong một quần thể các di tích, cơ sở thờ tự và có mối liên 

 
48 UNESCO (1954), Công ước Bảo vệ tài sản văn hóa trong trường hợp có xung đột vũ trang, được thông 

qua ngày 14/5/1954 tại thành phố Hague, Hà Lan. 
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quan chặt chẽ với các công trình khác. Miếu có kiến trúc nhỏ và đơn giản hơn đền, 

các đối tượng thờ ở miếu khá đa dạng, đôi khi thì là các vị thần, đôi khi lại là các 

lực lượng siêu nhiên mang tính phiếm chỉ (thần đất, thần sông,... ) hoặc một nhân 

vật bí ẩn nào đó gắn với truyền thuyết của dân làng. Điện thờ được coi là một không 

gian thờ tự nhỏ hơn và có chức năng giống như đền nhưng đối tượng thờ tự đa dạng 

hơn. Có điện thờ Phật, thờ thánh hoặc thờ mẫu. Phủ là nơi thờ tự đặc trưng của tín 

ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ. Ngoài ra còn có các kiến trúc thờ tự nhỏ hơn 

như am (thường là nơi tu hành và thờ Phật, nhưng đôi khi có thể là một ngôi miếu 

nhỏ), quán (là hình thức đền thờ gắn với đặc trưng của Đạo giáo). 

 Đối với các tôn giáo thì nhóm DSVHTGTNVT bất động này có tên gọi khác 

nhau tùy theo từng tôn giáo. Sau đây xin đề cập một vài ví dụ. Một ngôi chùa Phật 

giáo ở Bắc Bộ, ngoài một số kiến trúc chính là chính đường (nơi thờ Phật hoặc Tam 

bảo) và tháp (nơi lưu giữ và thờ cúng xá lợi, di cốt của các vị tổ), còn có các thành 

phần kiến trúc phụ như cổng tam quan (ở một số chùa, tầng trên của tam quan chính 

là tháp để chuông, trống hoặc khánh), hậu đường (là nơi thờ tổ,  thờ mẫu, thờ thánh, 

thường gặp ở các chùa Bắc Bộ). Thông thường, các ngôi chùa truyền thống Bắc Bộ 

được bố trí thành các dạng mặt bằng hình chữ Tam (三), chữ Công (工) hay chữ 

Đinh (丁) như dưới đây: 

 

Hình 1. Mặt bằng tiêu biểu của chùa Bắc Bộ  

(Nguồn: http://www.hauhocquangkien.com) 

Do đặc điểm chùa Bắc Bộ thường gắn với khu dân cư nên diện tích chùa 

thường không lớn, ngoại trừ một số chùa cổ có địa thế đặc biệt hoặc những ngôi 

chùa được xây dựng trong những năm gần đây nhưng việc bố trí tượng vẫn giữ hệ 

thống căn bản. Về kết cấu cơ bản thì các chùa ở Trung Bộ và Nam Bộ cũng tương 

tự như các chùa ở Bắc Bộ: Có cổng chùa, chính điện và tháp cốt. Tuy nhiên, phong 

cách kiến trúc chùa ở mỗi vùng miền có nhiều khác biệt. Kiến trúc chùa miền Trung 

đa dạng tùy theo địa hình mảnh đất xây chùa: nơi bằng phẳng hay triền đồi, núi. 

Phong cách chung thường thấy ở các ngôi chùa khu vực này là bình dị, trang 
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nghiêm với khuôn viên rộng và thoáng đãng. Trong khi đó, các chùa ở khu vực 

Nam Bộ có kết cấu giản đơn hơn và về mặt tạo hình, trang trí. Đặc biệt, hệ thống bố 

trí tượng Phật đã có những thay đổi khá lớn so với các chùa Bắc Bộ. Bên cạnh các 

ngôi chùa Việt, Hoa, còn có các ngôi chùa Khmer với lối kiến trúc đặc trưng được 

phân bố dày đặc ở các tỉnh Tây Nam bộ như Sóc Trăng, Trà Vinh, Kiên Giang,... 

Nhìn chung, chùa Khmer không có hậu đường như ở chùa Bắc Bộ, nhưng lại có 

tháp tượng Phật và sala (là giảng đường nơi nhà chùa tổ chức các lớp học cho sư và 

trẻ em trong cộng đồng); ngoài ra còn có một kiến trúc đặc biệt nữa là rông tuk (nhà 

bảo vệ ghe ngo).  

Nơi thờ tự và sinh hoạt tôn giáo của các cộng đồng Công giáo là nhà thờ chính 

tòa (đối với một giáo phận), nhà thờ xứ (đối với một giáo xứ), hoặc nhà nguyện (đối 

với một cộng đồng nhỏ). Trong kết cấu của nhà thờ Công giáo, nhà thờ chính (còn 

gọi là nhà thánh, thánh đường hay giáo đường) là trung tâm, nơi diễn ra các nghi lễ 

thờ phượng, thánh lễ hằng ngày, cầu nguyện, chầu thánh thể, thực hiện các bí tích. 

Tiếp đến là tháp chuông, có thể gắn với nhà thờ chính hoặc là một kiến trúc độc lập. 

Tháp chuông thường là kiến trúc cao nhất trong các công trình thuộc nhà thờ, để khi 

tiếng chuông ngân lên báo hiệu giờ lễ hoặc các sự kiện quan trọng thì có thể vang 

vọng khắp giáo xứ. Bên cạnh đó, mỗi nhà thờ còn có các kiến trúc phụ trợ khác như 

đài Đức Mẹ, hang đá, nhà xứ (là nơi các linh mục và tu sĩ ở, làm việc). Ngoài ra, có 

thể có một số công trình khác như phòng học giáo lý, nhà sách,... 

Nhà thờ cũng là nơi thờ tự và sinh hoạt tôn giáo của các cộng đồng Tin Lành. 

So với phong cách kiến trúc của nhà thờ Công giáo thì nhà thờ Tin Lành có phong 

cách hiện đại và đơn giản hơn, cả về hình dáng, độ cao và cách trang trí bên trong 

nhà thờ. Điều này thể hiện quan niệm khác nhau đối với Thiên Chúa và các vị thánh 

mà ý nghĩa của nó chính là các yếu tố DSVHPVT̉.  

Mỗi hệ phái hay hội thánh Cao Đài có một tòa thánh, trực thuộc có nhiều 

thánh sở. Mỗi tòa thánh Cao Đài đều thể hiện đặc trưng của về hình thức cũng như 

các ý nghĩa biểu trưng của riêng hệ phái mình. Theo đó, các thánh sở trực thuộc 

cũng thể hiện các đặc trưng đó. Do Cao Đài là một tôn giáo mới, dung hợp nhiều 

yếu tố kế thừa từ các tôn giáo đã có trước, nên tùy theo ý tưởng kiến trúc và lịch sử 

văn hóa của từng hệ phái mà phong cách của mội tòa thánh và các thánh thất trực 

thuộc rất phong phú, số lượng hạng mục của mỗi thánh sở cũng không cố định. Tuy 

nhiên, thường gặp ở các thánh sở thì có thể thấy kết cấu trung tâm là một thánh thất, 

đền thờ Đức Chí Tôn và là nơi bổn đạo địa phương tới hành lễ. Tiếp đến là thiên 

phong đường, ngôi nhà dành cho các vị chức sắc chăm lo các công việc trị sự của 
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một họ đạo. Bên cạnh đó là đông lang và tây lang là nơi sinh hoạt dành cho các ban 

bộ và tín đồ. 

Trên đây là một số mô tả sơ lược về kết cấu kiến trúc của di tích và cơ sở thờ 

tự thuộc một số tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam. Nhìn chung, các di sản thuộc 

nhóm này thường được đề cao bởi giá trị kiến trúc và thẩm mỹ. Tuy nhiên, trong 

thực tiễn lịch sử, mối quan hệ giữa kiến trúc và tính thiêng của các di tích và cơ sở 

thờ tự còn nhiều điều phải bàn luận. Có những nền văn hóa từ thời cổ đại đã dành 

nguồn lực đáng kể để xây dựng các công trình tôn giáo, tín ngưỡng có quy mô 

hoành tráng, ví dụ như các kim tự tháp Ai Cập. Bên cạnh đó, có nhiều cơ sở thờ tự 

có tiền thân là các công trình nhỏ bé, kết cấu và vật liệu sơ sài. Thậm chí, đó có thể 

là những hang đá thô sơ, một gốc cây, một ngôi nhà khung tre mái lá (ví dụ, một 

chiếc am hay miếu thờ)... Có thể nói, quy mô của cơ sở thờ tự không luôn luôn 

đồng nhất với sức mạnh về tính thiêng của tín ngưỡng, tôn giáo được thực hành 

trong đó. Từ thời cổ đại, các ý tưởng kiến trúc tôn giáo gắn với nhiều phong cách 

khác nhau. Các công trình tôn giáo, tín ngưỡng cổ đại được coi là nơi ngự trị của 

các vị thần, các đấng thiêng liêng, đồng thời là nơi tổ chức các cuộc tế lễ. Nhìn 

chung, ký hiệu học, biểu tượng, và các motif thần học là đặc trưng của nghệ thuật 

kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng. Trong số các di sản kiến trúc trên thế giới thì số 

lượng lớn thuộc về các di tích và cơ sở thờ tự. Các cộng đồng tôn giáo, tín ngưỡng 

thường mong muốn các vị thần, các đấng tối cao mà mình tôn thờ ngự trong những 

không gian đẹp đẽ và bền vững nhất. Vì vậy, họ có xu hướng tìm kiếm những chất 

liệu vững chắc và quý giá để xây dựng các công trình tôn giáo, tín ngưỡng. Ngay từ 

thời cổ đại, Ấn Độ đã xây dựng các đền thờ bằng đá, có những ngôi đền được tạc 

vào vách núi, và có những ngôi đền xây dựng bằng đá khối được chạm khắc tinh 

xảo. Cuối thời kỳ Trung đại, sử dụng chất liệu đá phát triển mạnh trong việc xây 

dựng các nhà thờ ở châu Âu với mục đích làm cho các nhà thờ ngày càng cao hơn, 

đến gần các vị thần và bầu trời hơn. Cho đến nay, đá vẫn là một loại chất liệu được 

ưa chuộng khi người ta xây dựng các ngôi đền, chùa, nhà thờ,... Có lẽ cũng vì các lý 

do trên mà nhiều công trình kiến trúc tôn giáo có thể tồn tại qua nhiều thời đại và 

trở thành di sản quý giá của nhân loại.  

Nhìn chung, phong cách kiến trúc di sản tôn giáo, tín ngưỡng thường gắn với 

đặc trưng lịch sử, văn hóa của mỗi cộng đồng, mỗi vùng đất nhất định, vì vậy mà 

mỗi công trình lại mang nhiều nét riêng biệt. Sự hình thành phong cách kiến trúc, 

hình dáng, kết cấu của công trình và các chi tiết trang trí đều là dấu ấn di sản. Khi đi 

sâu vào tìm hiểu ý nghĩa biểu trưng của từng công trình và biểu tượng trang trí, ta sẽ 
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khám phá ra nhiều sự khác biệt và những giá trị DSVH tàng ẩn, hay nói cách khác 

đó là các giá trị DSVHPVT̉ của kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng đó. 

Nhóm DSVHTGTNVT di động có các loại hiện vật khá phong phú, bao gồm 

kinh thánh; tượng và tranh thờ; đồ thờ như: lư hương, lọ hoa, mâm bồng, đèn, chân 

nến, kỷ nước; các đồ vật trang trí nơi thờ tự và thực hành nghi lễ; v.v... Mỗi dạng tín 

ngưỡng lại có những biểu tượng liên quan đến từng vị thần ở các di sản đó như 

tượng thần Trấn Vũ, Đức thánh Trần, các vị mẫu, hay tượng thánh Gióng,... Đặc 

biệt, biểu tượng thờ trong các tín ngưỡng còn mang tính biểu trưng cao đến mức 

không cần mang một tạo hình cụ thể, đôi khi chỉ là một hoặc vài viên đá, ví dụ như 

ở một số địa điểm thờ thần Neak Tà của cộng đồng người Khmer ở Nam Bộ.  

Ở Phật giáo Việt Nam, nhóm di sản này nổi bật là hệ thống tượng Phật vô 

cùng phong phú về chất liệu và đặc điểm nghệ thuật. Có những ngôi chùa cổ (như 

chùa Mía ở Sơn Tây) có tới hàng trăm bức tượng. Bên cạnh các đồ tế khí và pháp 

khí còn có các loại đồ thờ như võng, lọng, kiệu, hương án, khám thờ, hoành phi, câu 

đối, chân đèn, lư hương,... Bên cạnh đó, còn có thể kể đến văn bia, sắc phong, thần 

phả, ngọc phả là những di sản về ngôn ngữ chữ viết có giá trị tư liệu quan trọng. 

Đặc biệt, một số chùa hiện còn lưu giữ được hệ thống mộc bản có giá trị cao như 

chùa Vĩnh Nghiêm hay chùa Bổ Đà ở Bắc Giang.  

Ở Công giáo, các DSVHTGTNVT di động nổi bật nhất có thể kể đến trước hết 

là Kinh thánh, được tín hữu Công giáo tin là một trong những vật thiêng liêng nhất 

của Công giáo, chứa đựng lời của Chúa. Kinh thánh bao gồm hai phần: Cựu ước (là 

bộ kinh thánh tiếng Do Thái, gồm 39 cuốn, được viết từ năm 1200 đến 165 TCN), 

và Tân ước (bộ kinh thánh tiếng Hy Lạp, gồm 27 cuốn, được viết trong thế kỷ đầu 

tiên SCN). Hiện vật thiêng thứ hai và cũng là một trong những biểu tượng tôn giáo 

phổ biến nhất trên thế giới: cây Thánh giá và hình ảnh đức Chúa Giêsu Kitô đóng 

đinh trên đó. Tràng hạt Mân Côi là một hiện vật đặc trưng khác của Công giáo, đây 

là một chuỗi hạt hoặc một sợi dây có thắt nút, được sử dụng trong khi cầu nguyện, 

đặc biệt là để bày tỏ lòng tôn kính Đức Mẹ Maria. Nước thánh là nước thiêng, được 

các giáo sĩ dùng để ban phước, được coi như một biểu tượng của sự tái sinh và 

thanh tẩy, được dùng trong lễ rửa tội, hay khi ban phước cho một không gian hoặc 

một con người. Trên đây chỉ kể đến một số di sản vật thể của Công giáo Việt Nam 

được coi là phổ biến, hiện diện ở mọi nhà thờ và tồn tại và song hành cùng các hoạt 

động thực hành tôn giáo qua nhiều thế hệ tín hữu. Trong thực tiễn, trên thế giới, kho 

tàng di sản vật thể của Công giáo rất phong phú, bên cạnh các kiến trúc nhà thờ 

được thiết kế công phu, còn rất nhiều hiện vật quý giá khác như các thánh tích liên 

quan trực tiếp đến cuộc đời của chúa Giêsu Kitô: chiếc mũ vải, khăn liệm, đinh 
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thánh, các mảnh thánh giá, v.v... và các thánh tích liên quan đến các vị thánh khác, 

hiện được lưu giữ tại nhiều nhà thờ và bảo tàng trên thế giới.  

Như vậy, có thể thấy, việc quan sát và cảm nhận giá trị ban đầu của các 

DSVHTGTNVT chủ yếu thông qua thị giác, xúc giác. Hình thức, kết cấu, các motif 

trang trí, chất liệu của các di sản này có thể là minh chứng bằng vật chất cho bối cảnh 

ra đời, các đặc trưng văn hóa và khả năng sáng tạo của các cộng đồng tôn giáo, tín 

ngưỡng qua từng thời kỳ. Tuy nhiên, để đi sâu tìm hiểu ý nghĩa và giá trị của các di 

sản vật thể đó, cần khám phá đời sống văn hóa tinh thần gắn với chúng trong suốt 

chiều dài lịch sử, đó chính là các giá trị DSVHPVT̉ của hiện vật tôn giáo, tín ngưỡng. 

2.1.1.2. Các thuộc tính cơ bản của di sản văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng vật thể 

Văn hóa vật chất phản ánh hiện thực xã hội từ phương diện các vật thể và kiến 

trúc đặt trong mối quan hệ về mặt lịch sử – văn hóa của một cộng đồng hay một hệ 

thống tôn giáo, tín ngưỡng cụ thể. Nghiên cứu văn hóa vật chất là một lĩnh vực áp 

dụng phương pháp luận liên ngành để khám phá mối quan hệ giữa con người với 

các đồ vật đó, bao gồm việc sáng tạo, lịch sử hình thành và phát triển, quá trình bảo 

quản, và ý nghĩa của việc đồ vật đó tồn tại. Di sản vật thể của các tôn giáo, tín 

ngưỡng cũng thuộc đối tượng này, nhưng chúng có những yêu cầu đặc biệt hơn ở 

việc tìm hiểu ý nghĩa tồn tại cần căn cứ vào bối cảnh và đặc điểm riêng của từng 

loại hình tôn giáo, tín ngưỡng. Cũng như các đối tượng khác của văn hóa vật chất, 

việc tìm hiểu các thuộc tính cơ bản của các DSVHTGTNVT, bên cạnh tiếp cận tôn 

giáo học, cũng dựa vào cách tiếp cận của các ngành lịch sử, nghệ thuật, khảo cổ 

học, nhân học, bảo tàng học, v.v... Từ các nghiên cứu đi trước về các 

DSVHTGTNVT, có thể nhận thấy loại hình di sản này có một số thuộc tính cơ bản 

mà thông qua đó có thể đánh giá được giá trị của một di sản cụ thể. 

Tính lịch sử 

Di tích và cơ sở thờ tự là yếu tố hữu hình tiêu biểu cho một giai đoạn lịch sử 

của tôn giáo, tín ngưỡng (bao gồm cả không gian và thời gian), và vẫn còn ý nghĩa 

và giá trị đối với hiện tại cũng như tương lai. Trong quá trình nghiên cứu này, trước 

hết phải kể đến đóng góp của ngành khảo cổ học, là khoa học nghiên cứu về con 

người thông qua phân tích các đặc điểm văn hóa vật chất để có được sự hiểu biết về 

đời sống tôn giáo, tín ngưỡng của các nền văn hóa trong quá khứ, nhất là đối với 

những nền văn hóa cổ xưa. Với những xã hội gần đây, lịch sử thông qua văn bản, 

truyền miệng và những quan sát trực tiếp là nguồn tư liệu mở rộng hơn so với tư 

liệu khảo cổ, khiến cho việc nghiên cứu văn hóa vật chất trở nên thuận lợi hơn. 

 Cụ thể, có thể thấy, việc nghiên cứu kiến trúc tôn giáo cho phép chúng ta 

nhận định về điều kiện tự nhiên và xã hội của từng thời kỳ nhất định, đồng thời theo 
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dõi sự phát triển quan niệm tôn giáo của con người trong nhiều thế kỷ. Tương tự 

như vậy, các DSVHTGTNVT di động phản ánh từng bước phát triển về mặt khoa 

học thông qua việc con người sử dụng các chất liệu khác nhau để chế tác các bức 

tượng và đồ thờ cúng, đồng thời cho chúng ta biết về quá trình biến đổi các quan 

niệm và đức tin trong tôn giáo, tín ngưỡng. 

Tính đặc trưng 

Tính đặc trưng hay là đặc tính nổi bật và khác biệt của DSVHTGTNVT là một 

thuộc tính mà thông qua đó chúng ta nhận biết sự độc đáo và đa dạng của di sản. Để 

hiểu bối cảnh văn hóa mà một vật thể được coi là đặc trưng, nhà khoa học có thể 

xem xét bản thân vật thể đó, cách nó được sản xuất và sử dụng. Thậm chí có nhà 

nhân học đã đưa ra lý thuyết duy vật văn hóa và nói rằng tất cả các khía cạnh của xã 

hội đều có nguyên nhân vật chất49.  

Ví dụ, một bức tượng Phật phải mang đặc trưng của Phật giáo, đồng thời gắn 

với một thời kỳ lịch sử, một bối cảnh xã hội nhất định là nơi mà di sản đó ra đời. 

Tương tự, một nhà thờ Công giáo phải thể hiện các đặc trưng cơ bản của Công giáo, 

bao gồm các công trình đảm bảo phục vụ các hoạt động thường xuyên và chính yếu 

của tôn giáo, đồng thời phản ánh hoàn cảnh ra đời của công trình kiến trúc đó thông 

qua chất liệu, các mô típ trang trí, v.v... 

Bên cạnh đó, các DSVHTGTNVT ở Việt Nam còn thể hiện một đặc trưng nổi 

bật trong văn hóa Việt Nam, đó là tính khoan dung, hòa hợp. Trong bối cảnh Việt 

Nam là một quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo, tín ngưỡng, do đó, các di sản tôn giáo, 

tín ngưỡng đều ít nhiều phản ánh tính đa dạng văn hóa, hay nói cách khác là trong 

di sản vật thể của mỗi tôn giáo, tín ngưỡng đều có thể tìm thấy sự tích hợp một số 

yếu tố của các tôn giáo, tín ngưỡng khác ở Việt Nam. 

Tính xác thực 

Các văn kiện và công ước quốc tế đều thể hiện sự nhất trí về tầm quan trọng 

của tính xác thực trong việc đánh giá giá trị và hoạt động bảo tồn các DSVH. Hiến 

chương Venice (1964) là tài liệu quốc tế đầu tiên thảo luận về khái niệm tính xác 

thực của DSVH: Những di tích lịch sử còn tồn tại cho đến ngày nay là những nhân 

chứng về truyền thống lâu đời của các thế hệ đã qua. Con người ngày càng có ý 

thức rõ hơn về các di sản chung và trách nhiệm cùng bảo vệ di sản vì quyền lợi của 

các thế hệ tương lai. Nhiệm vụ bảo tồn của thế hệ hiện tại chính là phải bàn giao các 

di sản một cách phong phú và đầy đủ tính xác thực cho thế hệ kế tiếp. Như vậy, 

khái niệm về tính xác thực trong Hiến chương Venice chính là đề cập đến tính lịch 

 
49 Marvin Harris (1988), Culture, People, Nature: An Introduction to General Anthropology, ISBN 0-06-

042697-7, New York: Harper & Row.  

https://en.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier)
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0-06-042697-7
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0-06-042697-7
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sử và làm chậm quá trình xói mòn di sản. Tiếp theo Hiến chương Venice, nhiều tài 

liệu đã bàn về vấn đề xác thực và đi đến thống nhất rằng không có một khung căn 

cứ cố định để dựa vào đó tiến hành đánh giá tính xác thực, mà các căn cứ này cần 

sự linh hoạt và mềm dẻo. Do sự đánh giá về giá trị của DSVH, cũng như độ tin cậy 

của các nguồn thông tin liên quan có thể khác nhau giữa các nền văn hóa, và thậm 

chí trong cùng một nền văn hóa, cần thiết phải xem xét, đánh giá DSVH chủ yếu 

trong bối cảnh văn hóa của chính di sản đó. Tùy thuộc vào loại DSVH và bối cảnh 

văn hóa của nó, các di sản có thể được hiểu là đáp ứng các điều kiện về tính xác 

thực nếu các giá trị văn hóa của chúng (như được công nhận trong tiêu chí đề cử 

được đề xuất) được thể hiện trung thực và đáng tin cậy thông qua nhiều thuộc tính. 

Đối với các DSVHTGTNVT, các căn cứ xác định tính xác thực bao gồm: 

• hình thức và thiết kế; 

• vật liệu và chất; 

• vị trí và thiết lập;  

• và một số yếu tố bên ngoài khác. 

Cũng chính vì thừa nhận sự đa dạng văn hóa của di sản, nên xu hướng thảo 

luận của các nhà khoa học dần tập trung nhiều hơn vào những thuộc tính phi vật thể 

của di sản là nội dung sẽ được bàn đến ở phần 2.1.2 dưới đây.  

Tính đại diện 

Khi một hiện vật tôn giáo, tín ngưỡng mang một số đặc điểm chung của một 

nhóm hiện vật (như có chung nguồn gốc cộng đồng tôn giáo, tín ngưỡng, có chung 

bối cảnh lịch sử, xã hội nhất định) thì có thể coi đó là DSVHTGTNVT mang tính đại 

diện. Ví dụ, theo một số nhà nghiên cứu mỹ thuật thì khi quan sát các bức điêu khắc 

rồng chế tác trên đá, thông qua tư thế và cấu trúc các bộ phận trên cơ thể của con 

rồng như đầu, thân, chân có thể rút ra các đặc điểm đại diện cho phong cách rồng thời 

Lý. Đá cũng được coi là một đặc điểm đại diện, là chất liệu phổ biến trong phong 

cách sáng tạo điêu khắc thời kỳ này. Bên cạnh đó, motif rồng thời Lý được sử dụng 

rất nhiều trong nghệ thuật Phật giáo, có thể  trang trí trên mái hoặc theo các bố cục 

khác như cuộn tròn, dâng hoa sen, cuốn hình lá đề,...  

2.1.2. Di sản văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng phi vật thể 

Sự ra đời của Công ước Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể (2003) đã thực sự 

tạo ra một bước ngoặt lớn, khiến các quốc gia trên thế giới phải thay đổi cách tiếp 

cận đối với DSVH. Từ thời điểm này, nhiều cuộc thảo luận, nhiều dự án nghiên 

cứu đã được thực hiện và dành sự quan tâm đặc biệt đến cách nhận diện, xác 

định giá trị, và bàn về các phương thức bảo tồn các yếu tố phi vật thể của DSVH. 

Đối với DSVHTGTN, việc thừa nhận các giá trị và thuộc tính lại càng có ý nghĩa 
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đặc biệt quan trọng, bởi vì, hầu hết các yếu tố cơ bản cấu thành nên một thực thể 

DSVHTGTN đều mang đậm thuộc tính phi vật thể. Thậm chí, các giá trị của 

DSVHTGTN có thể tồn tại ngay cả khi không có hoặc có rất ít sự hỗ trợ của các 

yếu tố vật thể. Ví dụ, một con người khi bị đắm thuyền, lênh đênh trên biển cả 

chỉ với một mảnh ván nhỏ hoặc một chiếc phao, anh ta vẫn có thể thực hành tôn 

giáo bằng cách cầu nguyện với hy vọng có thể giao tiếp với Đức Chúa của mình. 

2.1.2.1. Các hình thức biểu hiện 

Các hình thức thực hành tôn giáo, tín ngưỡng là biểu hiện rõ nét nhất cho thấy 

sự tồn tại của một tôn giáo, tín ngưỡng. Nhìn chung, việc thực hành tôn giáo, tín 

ngưỡng là thực hiện một chuỗi hoạt động vào một khoảng thời gian và không gian 

nhất định, có thể bao gồm: tham dự các nghi lễ; chuẩn bị lễ vật và bày đồ thờ cúng; 

cầu nguyện; mặc trang phục theo quy định của tôn giáo, tín ngưỡng; tuân thủ các 

quy tắc kiêng kỵ (ăn chay, mặn,...); và một số hoạt động khác, tùy theo truyền thống 

và tập quán của từng tôn giáo, tín ngưỡng. Tất cả các hoạt động này có ý nghĩa tôn 

giáo, tín ngưỡng hay không không nằm ở quan niệm thế tục thông thường, mà tùy 

thuộc vào đức tin và quan niệm về cái thiêng của người thực hành. 

Quá trình thực hành tôn giáo, tín ngưỡng diễn ra thường có sự hỗ trợ của ngôn 

ngữ, nghệ thuật trình diễn, một số động tác ma thuật, các công cụ phục vụ và đồ thờ 

cúng. Ngôn ngữ trong nghi lễ là phương tiện biểu đạt và thường là một loại biểu 

tượng mang tính biểu trưng cao. Nghệ thuật trình diễn trong nghi lễ rất đa dạng và 

phong phú, thường kết hợp với trang phục và âm nhạc đặc trưng của từng tôn giáo, 

tín ngưỡng, có thể có vũ điệu hoặc không. Các hình thức thực hành tôn giáo, tín 

ngưỡng do các thành viên trong cộng đồng tôn giáo, tín ngưỡng thực hiện theo 

truyền thống, đồng thời mang dấu ấn cá nhân tùy theo nhận thức, kinh nghiệm, và 

cách diễn đạt của mỗi người, do đó mang đậm tính chất DSVHTGTNPVT. 

Tri thức và ký ức cộng đồng về tôn giáo, tín ngưỡng là biểu hiện của 

DSVHTGTNPVT, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì, bảo tồn và trao truyền 

tri thức về di sản cho các thế hệ sau. Tri thức cộng đồng về tín ngưỡng phản ánh 

những quan niệm của con người về tự nhiên và vũ trụ từ buổi sơ khai của loài người 

và tiếp tục đồng hành cùng đời sống cộng đồng cho đến ngày nay. Tri thức và ký ức 

của các thế hệ trước về truyền thống và tập quán của tôn giáo, tín ngưỡng là cơ sở 

quan trọng giúp các thế hệ sau khám phá ý nghĩa hoặc giải mã những biểu tượng 

tôn giáo mà tri thức và khoa học hiện đại có thể không lý giải được. Việc kể lại trải 

nghiệm tôn giáo, tín ngưỡng của những người đi trước cũng là một phần quan trọng 

của di sản phi vật thể trong tôn giáo, tín ngưỡng. 
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Ký ức của các cộng đồng được ghi lại, hay nói cách khác là tư liệu hóa bằng 

các loại di sản tư liệu (như định nghĩa TCVN đã dẫn ở mục các biểu hiện của 

DSVHTGTNVT). Nhận thức được tầm quan trọng của loại hình di sản đặc biệt này, 

năm 1994, UNESCO đã xây dựng Chương trình Ký ức thế giới nhằm thành lập 

danh mục các di sản tư liệu thế giới, đồng thời kêu gọi sự quan tâm của các quốc 

gia, các cộng đồng tới việc bảo tồn loại hình di sản này. Trong số các DSVHTGTN, 

di sản tư liệu về tôn giáo, tín ngưỡng là một loại hình di sản đặc biệt. Theo thuật 

ngữ tiêu chuẩn Việt Nam về DSVH thì di sản tư liệu là “sản phẩm mang thông tin 

được hình thành từ những kí hiệu, mật mã, âm thanh hoặc hình ảnh dưới nhiều dạng 

thức độc đáo, phản ánh thành tựu tiêu biểu về lịch sử, tư tưởng, văn hóa và khoa 

học”50. Hình thức biểu hiện của di sản văn tự là một hoặc một tập vật phẳng mỏng 

bằng chất liệu lá, giấy, gỗ,... có chữ viết với nội dung chứa đựng một khối lượng 

kiến thức và thông tin nhất định. Đương nhiên, việc tìm hiểu nội dung văn bản 

đó là một việc quan trọng, bao gồm việc đọc và dịch nghĩa (đi tìm các giá trị 

DSVHPVT). Mặc dù vậy, trước khi đi tìm hiểu nội dung của di sản văn tự, thì 

giá trị vật thể của loại di sản tôn giáo, tín ngưỡng này được thể hiện qua cách sử 

dụng chất liệu ghi văn bản, cách viết và loại chữ viết, đó cũng chính là những 

bằng chứng lịch sử về sự sáng tạo văn hóa của các thế hệ cha ông chúng ta. 

 Các di sản lễ hội tôn giáo, tín ngưỡng bao gồm các lễ hội dân gian và các 

nghi lễ lớn của các tôn giáo, có sự tham gia của nhiều người. Lễ hội dân gian là một 

hình thức thực hành văn hóa dân gian, thường được tổ chức ở một trung tâm tín 

ngưỡng như đình, đền, chùa, nhà cộng đồng,... và khu vực lân cận. Trung tâm của 

mỗi lễ hội bao giờ cũng là một hoặc một chuỗi nghi lễ tôn vinh các thần linh bao 

gồm cả nhiên thần, nhân thần, nhân vật lịch sử đã thiêng hóa. Xung quanh nghi lễ, 

lễ hội còn có các hoạt động diễn xướng, trò chơi dân gian, ẩm thực dân gian,... mà 

mỗi thành tố đều mang ý nghĩa biểu trưng cao. Vì vậy, lễ hội thường là sự kiện 

được mong đợi và thu hút đông đảo người tham gia.  

Không gian tôn giáo, tín ngưỡng đôi khi được nhìn nhận một cách khá giản đơn 

là các công trình kiến trúc nơi diễn ra hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng. Tuy nhiên, theo 

tinh thần Công ước về Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể (2003) thì các yếu tố phi vật 

thể của di sản có thể bao trùm hoặc lan tỏa trong một không gian rộng lớn bao gồm 

đơn nguyên hoặc một quần thể di sản kiến trúc và toàn bộ không gian sinh hoạt, lao 

động của cộng đồng tôn giáo, tín ngưỡng xung quanh, thậm chí có thể rộng hơn, tới 

những cộng đồng chia sẻ, cung cấp những hàng hóa, hiện vật phục vụ cho hoạt động 

 
50 TCVN 10382:2014, Di sản văn hóa và các vấn đề liên quan – Thuật ngữ và định nghĩa chung. 
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tôn giáo, tín ngưỡng trong lịch sử. Việc xem xét giá trị di sản phi vật thể của tôn giáo, 

tín ngưỡng trong không gian rộng lớn chính là vì mục đích đảm bảo thuộc tính toàn 

diện của DSVHPVT (sẽ được đề cập chi tiết hơn ở nội dung dưới đây). 

Nghề thủ công truyền thống phục vụ sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng: Những 

món đồ thủ công mỹ nghệ đầu tiên do con người tạo ra là sản phẩm phục vụ nhu 

cầu thực phẩm, nhu cầu sử dụng công cụ, nhu cầu thẩm mỹ,... của con người. Nghề 

thủ công phát triển và đóng một vai trò ngày càng lớn trong các xã hội loài người, 

trở thành một phương diện sáng tạo nghệ thuật, góp phần vào DSVH của từng xã 

hội. Ngoài việc thể hiện tài năng sáng tạo, cảm xúc của những người thợ thủ công, 

các sản phẩm thủ công còn là minh chứng cho sự phát triển của một giai đoạn lịch 

sử.  Người thợ thủ công làm việc dựa vào các kỹ năng tay nghề và trí óc cá nhân, sử 

dụng các nguyên vật liệu sẵn có trong môi trường xung quanh. Vì vậy, tuy sản 

phẩm thủ công là các vật thể nhưng lại chứa đựng trí tuệ, kỹ năng, kinh nghiệm, 

cảm xúc của người thợ thủ công là những yếu tố phi vật thể vô cùng giàu có. So với 

các nghề thủ công phục vụ đời sống sinh hoạt và lao động của con người, nghề thủ 

công phục vụ tôn giáo, tín ngưỡng xuất hiện muộn hơn, bắt đầu từ việc chế tạo các 

phương tiện và công cụ phục vụ nghi lễ, dần dần tới việc làm các pho tượng thờ và 

các vật trang trí khác. Người thợ thủ công phục vụ tôn giáo, tín ngưỡng nếu có tri 

thức và đức tin tôn giáo thực sự sẽ tạo ra những sản phẩm mang giá trị nghệ thuật 

cao, những bức tượng mang thần thái biểu cảm sâu sắc, từ đó có tác động tích cực 

đến cảm xúc của người thực hành tôn giáo, tín ngưỡng. 

2.1.2.2. Các thuộc tính cơ bản của di sản văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng phi vật thể 

Các yếu tố truyền thống và đương đại cùng tồn tại song song: Việc xác định 

thuộc tính này của DSVHTGTNPVT mang ý nghĩa rất quan trọng, nó có nghĩa là 

các nhà khoa học đã thừa nhận di sản là một dòng chảy liên tục, kết nối quá khứ 

với hiện tại, và tới tương lai. Đối với các tôn giáo, tín ngưỡng điều này càng thể 

hiện rõ nét, các yếu tố di sản phi vật thể không chỉ đại diện cho những truyền 

thống kế thừa từ quá khứ mà bao gồm cả những thực hành đương đại, đang diễn 

ra trong đời sống tôn giáo, tín ngưỡng. Cũng chính vì thuộc tính này mà 

DSVHTGTNPVT còn được gọi là di sản “sống”. Cách hiểu này được UNESCO 

đưa ra trong Công ước năm 2003 đã làm thay đổi quan niệm của nhiều người 

trước đây vẫn cho rằng DSVH giống như những bức tranh quý cần “đóng khung” 

và “đóng băng” để bảo vệ. Trong thực tế, DSVHTGTN được nuôi dưỡng bằng 

truyền thống và không ngừng được sáng tạo bởi cộng đồng tôn giáo, tín ngưỡng đó 

theo cách hài hòa và thích ứng với sự vận động của đời sống.  



 

 

49 

Tính toàn vẹn của DSVHTGTNPVT là thuộc tính bao gồm tất cả các yếu tố 

cần thiết làm nên ý nghĩa văn hóa của di sản đó, bao gồm: con người (cộng đồng), 

không gian và thời gian thích hợp; Quy mô của di sản cần phù hợp để bao quát 

được đầy đủ các tính năng và quy trình thể hiện giá trị của di sản.   

Tính đại diện của DSVHTGTNPVT là một thuộc tính được nhận biết dựa trên 

cơ sở so sánh và tìm ra những đặc điểm chung với một nhóm di sản thuộc cùng một 

nền văn hóa, một giai đoạn lịch sử, một bối cảnh xã hội nhất định. Những đặc điểm 

chung được hình thành qua một thời gian dài, do những người có kiến thức về 

truyền thống văn hóa, có kỹ năng, kinh nghiệm truyền cho các thành viên khác 

trong cộng đồng và truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ví dụ, quan niệm về từ bi 

trong Phật giáo hay quan niệm về lương tâm và tình yêu thương trong Công giáo có 

thể coi là những yếu tố đại diện cho quan niệm đạo đức của riêng mỗi tôn giáo, 

đồng thời đại diện cho quan niệm chung của nhiều tôn giáo. 

Quan niệm về tính xác thực của DSVHTGTNPVT, dựa theo quan niệm về 

DSVH, đã trải qua nhiều cuộc thảo luận. Ở những cuộc thảo luận đầu tiên được ghi 

chép lại trong một số văn bản của UNESCO và Ủy ban Di sản thế giới, tính xác 

thực của di sản được xác định dựa vào một số tiêu chí cụ thể, chủ yếu dựa vào cách 

tiếp cận từ phương diện các yếu tố vật chất của di sản. Dần dần, các cuộc thảo luận 

về tính xác thực đã nhận ra vấn đề là cơ sở để xác định tính xác thực phụ thuộc vào 

nhiều nguồn thông tin, bao gồm tất cả các khía cạnh về vật chất và tinh thần, giúp 

chúng ta có thể hiểu được bản chất, đặc điểm, ý nghĩa và lịch sử của DSVHTGTN. 

Trên thực tế, kiến thức và năng lực của chúng ta để đánh giá các nguồn thông tin đó 

là rất khác nhau. Hiến chương Nara (1994) về tính xác thực đã thống nhất rằng, điều 

kiện để đánh giá tính xác thực của một di sản là tùy thuộc vào loại hình DSVH và 

bối cảnh của nó. Các khía cạnh được xem xét để đánh giá tính xác thực về phương 

diện phi vật thể, đó là: 

▪ hình thức và thiết kế; 

▪ lựa chọn nguyên vật liệu; 

▪ chức năng, cách sử dụng; 

▪ tinh thần; 

▪ truyền thống cộng đồng; 

▪ kỹ thuật, hệ thống quản lý; 

▪ vị trí và cách thiết lập;  

▪ các yếu tố phi vật thể liên quan khác. 

Các khía cạnh trên đây là cơ sở để gợi ý xác định tính xác thực, tuy nhiên, đối với 

mỗi DSVHTGTNPVT lại cần xem xét những yếu tố liên quan, và không nhất thiết 
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phải bao gồm tất cả các khía cạnh. Nhìn chung, có thể hiểu, tính xác thực của mỗi 

DSVHTGTN trước hết là những khía cạnh cụ thể (vật thể và phi vật thể) gắn với một 

cộng đồng nhất định, được cộng đồng đó (hoặc cá nhân người sáng tạo, duy trì và trao 

truyền di sản) thừa nhận là thuộc tính của di sản. Sự duy trì truyền thống là một quá 

trình liên tục, trong đó sự kết nối giữa sáng tạo của các thế hệ với quá khứ là vô cùng 

quan trọng. Giá trị bảo tồn đích thực đối với di sản không phải là việc đóng khung di 

sản hoặc sao chép thành một phiên bản gần giống, mà không hề có sự sáng tạo của các 

thế hệ thuộc cộng đồng kế thừa di sản.  

Năm 1996, Tuyên bố San Antonio51 chỉ ra tính xác thực liên quan trực tiếp 

đến bản sắc văn hóa xét về tổng thể; để hiểu về tính xác thực, cần xem xét trong 

toàn bộ thông tin về không gian, thời gian lịch sử và con người; việc tìm hiểu tính 

xác thực cần xem xét nhiều mặt giá trị; tính xác thực của các di tích và kiến trúc tôn 

giáo, tín ngưỡng chủ yếu dựa trên kết cấu lịch sử, tuy nhiên, việc thay thế, sửa chữa 

các chi tiết bị hư hỏng do tác động của tự nhiên (khí hậu, thời gian, tính chất vật 

liệu,...) bằng các phương pháp truyền thống và tri thức địa phương là chấp nhận 

được. Các đại biểu tham dự Hội thảo này cũng đưa ra quan điểm, đôi khi việc bảo 

tồn các đặc điểm, các mẫu truyền thống, các hình thức, giá trị tinh thần và ký ức tập 

thể còn quan trọng hơn việc bảo tồn các đặc điểm vật lý của một di sản. Do đó, tính 

xác thực là một khái niệm lớn hơn nhiều so với các khái niệm về yếu tố gốc hay 

tính toàn vẹn vật chất. 

Đặc biệt, đối với các DSVHTGTN, thông điệp về tinh thần và đức tin tôn giáo 

kết nối giữa các vị thần linh và tổ tiên với cuộc sống cộng đồng, thông qua đó phản 

ánh quan niệm về vũ trụ, mô hình tổ chức cộng đồng, kinh nghiệm lao động,... là 

những giá trị phi vật thể, gắn với các giá trị vật thể tạo nên giá trị tổng thể của di 

sản. Vì vậy, Tuyên bố khẳng định, “Nghiên cứu và khảo sát lịch sử về kết cấu vật 

chất không đủ để xác định ý nghĩa đầy đủ của một đơn nguyên/quần thể di sản…”, 

bởi vì, chỉ bản thân cộng đồng duy trì di sản mới có thể xác định giá trị của di sản 

thông qua tri thức về bản sắc văn hóa gắn liền với di sản đó.  

Ở thế kỷ 19, trong nghiên cứu của mình, Franz Boas đã đưa các lĩnh vực 

nghiên cứu nhân học và văn hóa vật chất đến gần nhau hơn. Ông tin rằng điều cốt 

yếu đối với một nhà nhân học là phải phân tích không chỉ các thuộc tính vật chất 

của văn hóa vật chất mà còn cả ý nghĩa và cách sử dụng của nó trong bối cảnh bản 

 
51 Ủy ban quốc gia ICOMOS các nước châu Mỹ họp tại San Antonio, Texas, Hoa Kỳ vào tháng 3 năm 1996, 

trong Hội thảo chuyên đề về Tính xác thực trong bảo tồn và quản lý di sản văn hóa. 
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địa để bắt đầu hiểu một xã hội52. Émile Durkheim cũng đã viết về tầm quan trọng 

của văn hóa vật chất trong việc hiểu biết một xã hội. Ông coi văn hóa vật chất là 

một trong những thực tế xã hội có chức năng như một lực lượng cưỡng chế để duy 

trì sự đoàn kết trong một xã hội53.  

Theo nghiên cứu của Somayeh F. Nezhad và cộng sự54, tính xác thực thể 

hiện ở cả hai mặt tĩnh và động, cả ở những yếu tố hữu hình và vô hình. Mặc dù 

tính xác thực tồn tại như một dòng chảy liên tục, nhưng có những thay đổi (sáng 

tạo, tính động) dần trở nên ổn định và trở thành yếu tố tĩnh, trở thành một phần 

không thể thiếu hoặc là yếu tố đại diện trong đời sống văn hóa của cộng đồng. 

Ngược lại, cũng có những yếu tố tĩnh nhưng bị tác động của các chuyển động 

lịch sử lại trở thành yếu tố động. Bên cạnh đó, những thay đổi ở bề mặt văn hóa 

và không bao giờ trở thành yếu tố ổn định thì không được xem xét đánh giá tính 

xác thực.  

Có thể nói, sự hình thành các biểu tượng trong tôn giáo, tín ngưỡng là những 

ví dụ phong phú cho sự chuyển động và ổn định tương đối của tính xác thực. Có thể 

xem xét kiến trúc tôn giáo để hiểu rõ hơn vấn đề này. Kiến trúc tôn giáo luôn đóng 

góp một phần quan trọng trong sự phát triển của khoa học kiến trúc. Đồng thời, kiến 

trúc tôn giáo phản ánh quan điểm tôn giáo của con người và các niềm tin chính của 

xã hội. Các công trình kiến trúc tôn giáo thực hiện một chức năng quan trọng trong 

đời sống xã hội vì chúng là nơi mọi người có thể thờ cúng các vị thần và chia sẻ các 

giá trị và tín ngưỡng chung của họ. Thông thường, các tòa nhà và công trình tôn 

giáo là nơi mà mọi người có thể tìm thấy sự trợ giúp tâm lý từ các linh mục hoặc 

các tín đồ khác. Ngoài ra, kiến trúc tôn giáo góp phần thúc đẩy tín ngưỡng tôn giáo 

vì mục đích chính của nó là gây ấn tượng với công chúng và là cầu nối giữa thế giới 

thực và thế giới thần thánh, giữa các tín đồ và các vị thần. Về mặt này, sự phát triển 

của kiến trúc tôn giáo phản ánh sự chuyển đổi quan điểm tôn giáo của con người, 

đồng thời, sự phát triển của kiến trúc tôn giáo cho phép theo dõi sự phát triển quan 

điểm tôn giáo của con người trong nhiều thế kỷ. 

Như vậy, DSVHTGTN bao gồm các yếu tố vật thể và phi vật thể của một cộng 

đồng đã được kế thừa để được bảo tồn và truyền cho các thế hệ sau. Nó bao gồm 

các biểu hiện vật chất như công trình kiến trúc, di tích, hiện vật tôn giáo, tín 

 
52 Franz Boas (2012), The mind of primitive man, ISBN-10: 144008730X, ISBN-13: 978-1440087301, 
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53 Emile Durkheim (1912; 1995), The Elementary Forms of Religious Life, Karen E. Fields translated to 

English, Free Press, ISBN-10: 0029079373, ISBN-13: 978-0029079379, New York, USA. 
54 Somayeh Fadaei Nezhad, Parastoo Eshrati, Dorna Eshrati (2015), “Một định nghĩa về quan niệm tính xác 

thực trong hoạt động bảo tồn cảnh quan văn hóa”, Tạp chí Nghiên cứu kiến trúc quốc tế (IJAR), Volumn 9, 
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ngưỡng, gắn với đức tin, kiến thức, biểu hiện nghệ thuật, chuẩn mực và giá trị, thực 

hành xã hội, truyền thống và phong tục, và nhiều biểu hiện phong phú, đa dạng 

khác của DSVH. 

Thông qua DSVHTGTN, có thể hiểu về quá trình lịch sử hình thành và đời sống 

tinh thần của một cộng đồng tôn giáo, tín ngưỡng, vì nó là sự tổng hợp hữu hình và vô 

hình của các yếu tố đặc trưng cho truyền thống văn hóa – tôn giáo của một cộng đồng 

bao gồm hệ giá trị, đức tin tôn giáo, quan niệm về mối quan hệ giữa con người với vũ 

trụ và với nhau, các tri thức và kinh nghiệm lao động, sinh hoạt, v.v…  

  2.2. Giá trị của di sản văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng trong văn hóa, xã hội Việt Nam 

Theo từ điển tiếng Việt, từ “giá trị” được hiểu một cách khái quát là “cái làm 

cho một vật có ích lợi, có ý nghĩa, là đáng quý về một mặt nào đó”55. Có nhiều cơ 

sở để xác định giá trị dựa vào những cách tiếp cận khác nhau và tùy thuộc vào từng 

đối tượng được đề cập. 

Giá trị DSVH là sự đề cập đến ý nghĩa và giá trị của di sản mà các cá nhân 

hoặc cộng đồng xác định thuộc về di sản đó. Những giá trị này là nhân tố chính làm 

căn cứ cho việc bảo vệ và quản lý di sản. Tuy nhiên, quan niệm về tầm quan trọng 

hay là giá trị của mỗi di sản lại không ổn định mà thay đổi theo thời gian và tùy 

thuộc vào nền văn hóa của mỗi quốc gia hay cộng đồng nhất định. Khi xem xét giá 

trị của DSVHTGTN cũng vậy. Bên cạnh việc mỗi DSVHTGTN đều thuộc về bối 

cảnh văn hóa, xã hội của một quốc gia, một cộng đồng văn hóa nhất định, thì cần 

lưu ý rằng, cộng đồng tôn giáo, tín ngưỡng mới chính là cộng đồng cốt lõi có vai trò 

quyết định lớn nhất khi xác định vai trò và giá trị của di sản tôn giáo, tín ngưỡng đó. 

Việc nhận định giá trị của DSVHTGTN, cũng như việc nhận định về các đặc điểm 

nhận diện và thuộc tính của loại hình di sản đặc biệt này gặp nhiều thách thức. Các 

thách thức trước hết là do bản chất đa dạng và thường xuyên chuyển động của 

DSVH; thứ hai, là do các đặc tính phức tạp, trừu tượng, thiên về tính phi vật thể của 

các loại hình tôn giáo, tín ngưỡng.  

Căn cứ vào Luật Di sản văn hóa và đặc thù của một đối tượng có tính đa chiều 

và phức tạp như DSVHTGTN, tài liệu này lựa chọn cách tiếp cận văn hóa, xã hội và 

phân loại giá trị mang nghĩa rộng, có thể phù hợp với hầu hết các loại DSVHTGTN 

đang tồn tại ở Việt Nam. Theo đó, giá trị cơ bản của DSVHTGTN được đề cập đó 

là giá trị văn hóa – nghệ thuật, lịch sử, xã hội, kinh tế và khoa học. Trong khi các 

giá trị lịch sử và giá trị nghệ thuật của DSVHTGTN được coi là ổn định hơn và 

nhận được sự quan tâm sớm hơn, thì chỉ đến những năm gần đây, các nhà khoa học 

 
55 Viện Ngôn ngữ học (1998), Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng (Đà Nẵng) và Trung tâm Từ điển học (Hà Nội). 
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và quản lý mới dành sự quan tâm thực sự đến các giá trị văn hóa, xã hội, khoa học 

và kinh tế. Điều này có thể xuất phát từ thực tế các giá trị văn hóa, xã hội, kinh tế 

không dễ dàng đánh giá được bởi vì chúng có xu hướng hiện đại và gắn với một 

cộng đồng, địa phương cụ thể, có sự thay đổi tùy thuộc vào từng thời kỳ lịch sử và 

các quan niệm xã hội nhất định. Tuy nhiên, kể từ khi các nhà khoa học mở rộng 

quan điểm đánh giá DSVH bao gồm những không gian rộng lớn hơn, các vấn đề 

bảo tồn có tác động mạnh mẽ hơn đến đời sống hằng ngày của cộng đồng cư dân 

gắn liền với di sản, thì các giá trị xã hội đã trở thành những yếu tố quan trọng hơn. 

Nhìn chung, dù có nhiều thách thức, việc xác định các giá trị của DSVHTGTN là 

việc làm cần thiết và cần có cách nhìn đa chiều, liên ngành, trong đó, tiếng nói của 

các cộng đồng tôn giáo, tín ngưỡng cốt lõi và cư dân địa phương cần được quan tâm 

nghiêm túc. 

2.2.1. Giá trị văn hóa 

Hiến chương Burra56 là tài liệu phổ biến quốc tế tập trung đề cập đến các giá 

trị văn hóa của di sản. Trong khi Hiến chương Venice (1964) đã phát triển và làm rõ 

hơn các khái niệm, nguyên tắc trong việc bảo tồn và trùng tu các di tích và di chỉ, 

Hiến chương Burra cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phải xem xét tới 

không gian văn hóa bao trùm một hoặc một cụm di tích, di chỉ, để đảm bảo tính 

toàn vẹn của di sản, các di tích và di chỉ không đơn thuần là một kiến trúc đơn lẻ, 

mà bao gồm cả không gian văn hóa xung quanh, thậm chí có thể bao gồm cả một 

vùng đô thị hoặc làng xóm là khu vực có giá trị đảm bảo đặc tính toàn vẹn của di 

sản. Ở giai đoạn Hiến chương Burra ra đời, sự quan tâm đối với giá trị văn hóa và 

xã hội của di sản ngày càng tăng, do có sự nhìn nhận về mối liên kết giữa di sản và 

nơi thể hiện ý nghĩa cũng như thừa nhận các giá trị quan trọng của di sản, đó chính 

là cộng đồng và môi trường văn hóa, xã hội của di sản. Hiến chương Burra cũng cố 

gắng làm hài hòa sự khác biệt giữa các đặc điểm DSVH ở châu Âu với các khu vực 

khác trên thế giới. Theo nội dung Hiến chương Burra thì “ý nghĩa văn hóa (cultural 

significance) có nghĩa là các giá trị thẩm mỹ, lịch sử, khoa học, xã hội hoặc tinh 

thần đối với các thế hệ quá khứ, hiện tại và tương lai”. Hiến chương cũng ghi rõ, 

thuật ngữ “ý nghĩa văn hóa” được hiểu đồng nghĩa với “giá trị di sản văn hóa” và là 

cơ sở quan trọng để xác định quy trình và các phương pháp bảo tồn và quản lý di 

 
56 ICOMOS (1999), Hiến chương về việc bảo vệ và quản lý các địa điểm di sản có giá trị văn hóa, được 

thông qua tại Burra, Australia, năm 1999. Hiến chương được xây dựng dựa trên cơ sở Hiến chương quốc tế 

về bảo về và trùng tu di tích và di chỉ, còn gọi là Hiến chương Venice (1964), được sửa đổi vào các năm 

1981, 1988 và 1999. 
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sản. Nhìn chung, ý nghĩa văn hóa liên quan nhiều hơn đến các yếu tố phi vật thể 

như tính chất các biểu tượng và ký ức về di sản.  

Nhìn một cách khái quát, giá trị văn hóa của DSVHTGTN nằm ở toàn bộ ý nghĩa 

văn hóa của các di sản, tức là bao gồm toàn bộ các giá trị văn hóa, lịch sử, xã hội, khoa 

học. Tuy nhiên, khi xem xét những biểu hiện cụ thể của giá trị văn hóa của 

DSVHTGTN, có thể nhận thấy những đặc điểm nổi bật đề cập ở nội dung dưới đây. 

DSVHTGTN phản ánh bản sắc của văn hóa Việt Nam, đó là các giá trị tư duy 

đạo đức, phong tục, tập quán, lối sống, cách ứng xử của một cộng đồng được hình 

thành trong lịch sử và được truyền từ đời này sang đời khác. Trong dòng chảy của 

DSVHTGTN ở Việt Nam, các yếu tố đặc trưng của tín ngưỡng Việt Nam như tâm 

thức tôn thờ tổ tiên, tiền nhân, những nhân vật có công với làng với nước (ví dụ, tín 

ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ, đền thờ Hai Bà Trưng, đền thờ Trần 

Hưng Đạo, đền thờ các vị vua thời Lý, các di tích tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng,v.v...) cùng với tín ngưỡng nông nghiệp tôn thờ các 

vị thần bảo trợ sản xuất nông nghiệp như thần đất, thần nước, tổ nghề... (ví dụ, tín 

ngưỡng thờ thành hoàng, các lễ hội nông nghiệp theo vòng đời cây lúa,v.v...) luôn 

đóng vai trò nền tảng. Không chỉ hiện diện trong tín ngưỡng của các cộng đồng dân 

tộc trong toàn quốc, những yếu tố mang tính bản sắc này còn ảnh hưởng đậm nét 

đến các tôn giáo ngoại sinh như Phật giáo, Công giáo (thể hiện qua các đặc điểm 

kiến trúc, nghi lễ,...) và các tôn giáo nội sinh như Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo (thể 

hiện qua hệ thống các ngôi vị thờ cúng, nghi lễ, lễ vật,...).  

Một nét đặc trưng nổi bật nữa của văn hóa – tôn giáo Việt Nam được phản ánh 

rõ nét qua các DSVHTGTN,  đó là sự khoan dung và tôn trọng lẫn nhau giữa các 

tôn giáo, tín ngưỡng. Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo. Trong bức 

tranh văn hóa của 54 cộng đồng dân tộc, dòng chảy của các tôn giáo, tín ngưỡng 

luôn diễn ra sự vận động, giao thoa và tiếp biến để từ đó sáng tạo nên những đặc 

trưng mới, được chấp nhận và phát triển ổn định trong đời sống xã hội đương đại. 

Theo tác giả Đỗ Quang Hưng thì “người Việt Nam có thái độ cởi mở, mềm dẻo đón 

nhận nhiều luồng tôn giáo [...] Hơn thế nữa, người Việt cũng sớm có ý thức “Việt 

hóa” các tôn giáo ngoại nhập, đi liền quá trình kết hợp với những “tôn giáo tích 

hợp” bản địa mới nảy sinh từ đầu thế kỷ 20 như Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo để tạo 

nên những giá trị văn hóa tôn giáo pha trộn một cách nhuần nhuyễn trong những giá 

trị chung của văn hóa dân tộc”57. 

 
57 Đỗ Quang Hưng (2009), “Tôn giáo và văn hóa”, Tạp chí Di sản văn hóa, số 3 (28), tr. 25-32. 
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Các tôn giáo ngoại sinh khi du nhập vào Việt Nam ít nhiều đều có sự tiếp thu các 

yếu tố văn hóa dân tộc để có thể hòa vào đời sống cộng đồng. Bên cạnh đó, các tôn 

giáo ngoại sinh cũng nỗ lực lan tỏa các ý nghĩa văn hóa ngoại nhập trong các cộng 

đồng tôn giáo, tín ngưỡng tại Việt Nam. Quá trình truyền bá và phát triển của một số 

tôn giáo ngoại sinh có tầm ảnh hưởng lớn như Phật giáo, tiếp đến là Đạo giáo và 

Khổng giáo, đã góp phần hình thành nên một số tôn giáo nội sinh ở Việt Nam như đạo 

Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo. Điều đáng chú ý là ở các tôn giáo nội sinh này cho thấy 

sự kết hợp cả về giáo lý và các hình thức thực hành của ba tôn giáo đề cập ở trên, dựa 

trên nền tảng tín ngưỡng bản địa, đặc biệt là tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, được coi là 

một trong những đặc trưng cơ bản trong văn hóa của các cộng đồng dân tộc Việt Nam. 

Có thể nói, các tín ngưỡng hay còn được gọi là tôn giáo truyền thống ở Việt Nam luôn 

đóng vai trò quan trọng, nền tảng trong đời sống tôn giáo, tín ngưỡng, là nhân tố nuôi 

dưỡng mạch nguồn DSVHTGTN xuyên suốt lịch sử văn hóa – tôn giáo ở Việt Nam. 

Mặt khác, sự giao thoa, tiếp biến văn hóa diễn ra trong đời sống tôn giáo, tín ngưỡng đã 

hình thành nên những đặc trưng tôn giáo mới, góp phần xây dựng sự đa dạng văn hóa 

tôn giáo ở Việt Nam. Theo quan điểm của UNESCO và các chuyên gia về di sản thì 

nuôi dưỡng tính đa dạng của văn hóa là một trong những đóng góp quan trọng của 

DSVHPVT, mà DSVHTGTN được nhận định là loại hình di sản có đóng góp đặc biệt 

phong phú, chính là một trong những yếu tố căn cốt để hướng tới sự phát triển bền 

vững chung. 

DSVHTGTN sở hữu hệ thống biểu tượng phong phú và đa dạng nhất có trong 

các nền văn hóa. Nghiên cứu hệ thống biểu tượng của DSVHTGTN, bên cạnh việc 

có thể làm rõ ý nghĩa văn hóa của di sản, còn thể hiện sự phát triển của nghệ thuật 

hay là thẩm mỹ của cộng đồng tôn giáo, tín ngưỡng. Sự phát triển hệ thống biểu 

tượng trong tôn giáo, tín ngưỡng có lẽ xuất phát từ bản chất trừu tượng, khó nắm 

bắt của đấng tối thượng, đức tin và cái thiêng. Như cách nói của E. Durkheim, cái 

thiêng là những điều tách biệt với cái thông thường và đi kèm với sự cấm kỵ58. Do 

đó, không thể sử dụng ngôn ngữ và hình ảnh thuần túy trong đời sống hằng ngày để 

diễn tả đấng tối thượng, đức tin và cái thiêng, mà cần phải có những ngôn ngữ ẩn 

dụ, những hình ảnh mang tính biểu trưng. Việc lựa chọn biểu tượng của các 

DSVHTGTN phản ánh bối cảnh ra đời và quá trình vận động của DSVHTGTN đó, 

còn việc cảm nhận ý nghĩa của các biểu tượng lại lệ thuộc phần lớn vào sức mạnh 

của đức tin và trải nghiệm của mỗi cá nhân. Có lẽ vì vậy mà mỗi biểu tượng của 

 
58 Durkheim, Emile (1912; 1995), The Elementary Forms of Religious Life (Những hình thức sơ khai của đời 

sống tôn giáo), Karen E. Fields translated to English, Free Press, ISBN-10: 0029079373, ISBN-13: 978-

0029079379, New York, Hoa Kỳ. 
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DSVHTGTN thường khá đơn giản, nhưng lại rất giàu ý nghĩa biểu trưng, và các ý 

nghĩa này tiếp tục được bổ sung theo thời gian, không gian, và gắn với những cộng 

đồng tôn giáo, tín ngưỡng cụ thể. Các biểu tượng trong tín ngưỡng Việt Nam đã 

được nhiều nhà nghiên cứu đề cập tới, đặc biệt, qua nghiên cứu của tác giả Đinh 

Hồng Hải, các biểu tượng này đã được sắp xếp một cách hệ thống và khảo sát theo 

các nội dung: nguồn gốc ra đời, vai trò và vị trí trong văn hóa Việt Nam, biểu hiện 

trong nghệ thuật, và sự biến đổi trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, chúng ta có thể 

hiểu rõ hơn về hệ thống biểu tượng vô cùng phong phú trong tín ngưỡng Việt Nam 

như các bộ trang trí điển hình trong đình, đền, chùa như câu đối, các biểu tượng tam 

đa, tứ linh, tứ quý, cửu long, bát bửu...; biểu tượng các vị thần như thần đất, thần 

bếp, thần tài, ông trời...; biểu tượng các vật linh như bò, hạc, chim lạc, nghê, rồng...; 

biểu tượng các vị tổ như tổ tiên, tổ vương, tổ mẫu, vật tổ... Mỗi tôn giáo lại có hệ 

thống biểu tượng riêng. Ví dụ, Phật giáo có các biểu tượng phổ quát như Tam bảo, 

bánh xe pháp luân, hoa sen, cây (lá) bồ đề, các ấn,... ngoài ra, mỗi phái lại có những 

biểu tượng riêng khác. Công giáo có các biểu tượng thánh giá, kinh thánh, Chúa Ba 

ngôi, các tượng thánh,... là những biểu tượng được tôn thờ, ngoài ra còn các biểu 

tượng được tôn kính và các biểu tượng thể hiện sự hội nhập văn hóa59. 

DSVHTGTN phản ánh tinh hoa sáng tạo nghệ thuật và thẩm mỹ: Các cộng 

đồng tôn giáo, tín ngưỡng luôn khao khát dâng hiến những gì đẹp nhất, quý giá nhất 

cho đấng tối thượng mà họ tôn thờ. Sáng tạo nghệ thuật là một phương thức để các 

cộng đồng này hiện thực hóa đức tin và các giá trị tôn giáo, tín ngưỡng của mình 

thông qua các hình ảnh cụ thể. Các chuyên gia về di sản đã thừa nhận DSVHTGTN 

mang tải phần lớn những tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao của con người như các đền 

thờ, nhà thờ, các ngôi chùa, các bức tượng bằng nhiều chất liệu khác nhau, và các 

vật tạo tác,... mà do tính chất thiêng liêng của tôn giáo, tín ngưỡng mà các tác phẩm 

này được dành cho sự bảo vệ và chăm sóc đặc biệt và còn tồn tại đến ngày nay. 

2.2.2. Giá trị lịch sử 

Với tư cách là loại hình di sản được bảo vệ đặc biệt, các DSVHTGTN thường 

có “tuổi thọ” cao và lịch sử tồn tại vào loại lâu dài nhất trong số các loại hình di sản. 

Với cách tiếp cận mới về DSVHPVT, các nhà khoa học có thể bóc tách các lớp văn 

hóa gắn với các giai đoạn lịch sử khác nhau ở mỗi di sản, xác định các giai đoạn 

xây dựng, sửa chữa, bổ sung các chi tiết của di sản qua từng thời kỳ lịch sử. Từ việc 

nghiên cứu DSVHTGTN có thể xác định các dấu ấn của lịch sử tôn giáo, tín 

ngưỡng và từ đó liên hệ tới bối cảnh lịch sử xã hội.  

 
59 Xem Đỗ Trần Phương (2020), Biểu tượng trong nhà thờ Công giáo tại Hà Nội, Luận án tiến sĩ chuyên 

ngành Văn hóa học, Đại học Văn hóa, Hà Nội.  
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Các hình vẽ trên vách hang động thường có niên đại từ thời tiền sử, được 

nhiều nhà khoa học nhận định là có thể liên quan đến hoạt động thờ cúng hoặc biểu 

hiện của niềm tin tôn giáo. Tuy chưa có nghiên cứu nào khẳng định vấn đề này, 

nhưng nhiều người có thể đồng ý rằng, những dấu hiệu của hoạt động tôn giáo có 

thể là một trong những bằng chứng lịch sử sớm nhất về sự tồn tại và đời sống của 

con người ở các khu vực khác nhau trên trái đất. 

Ở thời hiện đại, các xu hướng phát triển hay suy thoái của tôn giáo, tín ngưỡng 

cũng được coi là sự phản ánh diễn biến lịch sử xã hội. Ví dụ trường hợp Phật giáo, 

đây là một tôn giáo lớn trên thế giới và đã du nhập vào Việt Nam từ rất sớm. Tuy 

nhiên, phải đến thế kỷ thứ 10, nước ta đã bước vào kỷ nguyên độc lập tự chủ, Phật 

giáo mới thực sự phát triển. Thời Đinh – Tiền Lê, triều đình bắt đầu trọng dụng một 

số nhà sư có kiến thức uyên thâm trên nhiều lĩnh vực. Các vua thời Đinh – Tiền 

Lê ban hành một số chính sách bảo trợ và phát triển hệ thống tăng đoàn Phật 

giáo trong cả nước như một tôn giáo chính thống, nhiều chùa lớn được xây ngay tại 

kinh thành. “Phật giáo thời kỳ này bắt đầu phát huy vai trò như một lực lượng tinh 

thần của dân tộc trong các đường lối chiến lược xây dựng và ổn định đất nước sau 

một thời kỳ dài bị đô hộ”60. Ở thời kỳ này, Phật giáo đã trở thành tôn giáo chủ lưu 

của quốc gia, gắn với nhân dân và có những đóng góp tích cực trong sự phát triển 

văn hóa, xã hội, giáo dục.  

Công giáo được truyền vào Việt Nam khoảng gần 500 năm, do các vị giáo sĩ 

Công giáo phương Tây đến cùng với các thương thuyền vào nửa cuối thế kỷ 16. Bối 

cảnh đất nước ta khi đó đang phân chia: Nam Triều thuộc nhà Lê từ Thanh Hóa trở 

vào, Bắc Triều thuộc họ Mạc từ Sơn Nam trở ra. Do đó, hoạt động truyền giáo cũng 

có nhiều gian nan và không mấy hiệu quả. Tuy nhiên, đến thế kỷ 17, cùng với sự tăng 

cường các giáo sĩ châu Âu sang Việt Nam, kết hợp với chính sách thương mại và thái 

độ cởi mở hơn của chúa Nguyễn ở Đàng Trong và chúa Trịnh ở Đàng Ngoài đã khiến 

cho quá trình truyền giáo trở nên thuận lợi, Công giáo bắt đầu phát triển mạnh. Thế 

kỷ 19 đánh dấu giai đoạn thử thách đối với Công giáo, khi triều đình nhà Nguyễn áp 

dụng hàng loạt chính sách khắt khe để hạn chế ảnh hưởng của tôn giáo này. Mối quan 

hệ căng thẳng của Việt Nam với người Pháp và cuộc chiến chống Mỹ giai đoạn sau 

đó càng khiến Công giáo gặp nhiều khó khăn. Chỉ sau khi đất nước hoàn toàn giải 

phóng, các hoạt động Công giáo mới từng bước được cải thiện và dần ổn định, phát 

triển. Nhìn chung, quá trình hình thành và phát triển Công giáo ở Việt Nam trải qua 

nhiều thăng trầm và biến cố, gắn với những biến động của lịch sử. 

 
60 Hoàng Thị Thơ (2010), “Phật giáo với trách nhiệm dân tộc trong lịch sử và hiện nay”, Tạp chí Nghiên 

cứu Phật học, số 2, tr.15. 
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DSVHTGTN còn có thể coi là nguồn sử liệu không chính thống về quá trình 

hình thành và phát triển của các cộng đồng dân tộc và các diễn biến lịch sử ở Việt 

Nam. Trong số các DSVHTGTN ở Việt Nam61 có một số lượng đáng chú ý các di 

tích, đền thờ các tiền nhân, nhân vật lịch sử, anh hùng (hữu danh và vô danh) có 

công dựng nước và giữ nước như Đền Hùng, đền thờ Lạc Long Quân, đền thờ Kinh 

Dương Vương là các vị vua tổ; đền thờ các anh hùng dân tộc như Hai Bà Trưng, 

Trần Hưng Đạo; đền thờ các vị vua thời Lý; các di tích tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng,v.v... Các nhân vật và câu chuyện lịch sử, mọi dấu 

vết của những gì đã xảy ra trong quá khứ đều được coi là các thông tin giải thích 

lịch sử, cung cấp sự kết nối giữa hiện tại với quá khứ. Ở mỗi địa điểm đều có ghi lại 

lịch sử của di tích và quá trình hình thành truyền thống thờ tự. Qua đó, khách thăm 

viếng thuộc nhiều thế hệ đến đây lại có thể đọc và ghi nhớ những câu chuyện lịch 

sử và hiểu thêm về truyền thống trọng đạo lý, “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. 

2.2.3. Giá trị xã hội 

Nhiều nghiên cứu đã đi đến nhận định rằng, DSVHTGTN mang lại nhiều tác 

động tích cực đến đời sống xã hội như giáo dục đạo đức, tăng cường gắn kết xã hội, 

thúc đẩy hòa nhập xã hội, trao quyền cho cộng đồng và nâng cao năng lực, nâng cao 

sự tự tin, lòng tự hào và lòng khoan dung dân sự, mở rộng cơ hội học tập, phát triển 

kỹ năng, v.v.  

Xây dựng hệ giá trị đạo đức và giáo dục nhân cách 

Trong tín ngưỡng Việt Nam, có một số lượng lớn các đối tượng được tôn thờ 

là những vị tiền nhân có công với cộng đồng trong các việc mở đất, bảo vệ không 

gian sống, dạy nghề,… Truyền thống thờ cúng các vị tiền nhân có công thể hiện đạo 

lý trọng ơn nghĩa, “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Các giáo lý tôn giáo cũng 

đều chứa đựng một số giá trị đạo đức nhân bản rất hữu ích cho việc xây dựng nền 

đạo đức xã hội và nhân cách con người Việt Nam hiện nay.  

Bất cứ tôn giáo nào cũng cần đến một hệ thống giáo lý để thực hiện chức năng 

giáo dục, truyền tải và lưu giữ niềm tin cho các tín đồ của họ. Đồng thời giáo dục 

của các tổ chức tôn giáo còn hướng con người tới thực hành đạo đức phù hợp với 

các tín điều mà tôn giáo đó quy định. Chức năng giáo dục của tôn giáo được hướng 

tới hai khía cạnh. Trước hết điều quan trọng nhất là định hình và bồi dưỡng niềm tin 

cho tín đồ, sau đó là hướng đến giáo dục nhân bản, tức đào tạo những nền tảng của 

một con người xã hội với các đặc trưng, đức tính phù hợp theo nhãn quan tôn giáo. 

Giáo dục tôn giáo rất coi trọng tính kỷ luật cá nhân khi đưa ra những khuôn mẫu giá 

 
61 Xem Danh mục Di tích quốc gia đặc biệt và Di tích quốc gia, website của Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch.  
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trị hay tín điều, các quy ước về những điều nên hay không nên làm. Các giới luật, 

tín điều, luân lý của tôn giáo có tác động tích cực đến việc điều chỉnh hành vi của 

các tín đồ, tạo ra sức đề kháng đối với sự cám dỗ, phạm vào điều xấu trong đời sống 

xã hội. Để thực hiện chức năng giáo dục, các tôn giáo đã cung cấp cho tín đồ của 

mình nhiều tri thức phong phú để tôn vinh những giá trị cao đẹp của cuộc sống như 

những câu chuyện về cuộc đời của đức Phật, Chúa Giêsu, hay các kiến thức văn 

hóa, nghệ thuật, khoa học khác,… 

Trong nghiên cứu về giá trị chân lý và luân lý Công giáo, tác giả Ngô Quốc 

Đông đã dẫn nhận định của Pascal Boyer: “Trong nhiều nền văn hóa, hành vi con 

người chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi những gì họ nghĩ về sự tồn tại và quyền hạn của 

tổ tiên, thần thánh hay tâm linh. Rõ ràng ở đây phải có một mối tương quan giữa đời 

sống xã hội và sự tồn tại các khái niệm tôn giáo”62. Khi bàn về luân lý, đạo đức Công 

giáo, tác giả cho rằng, các quan điểm luân lý của Công giáo được gói gọn trong hai 

trục quan hệ: con người với Thiên Chúa và con người với con người. Trong đó, cặp 

giá trị phổ quát nhất là “Mến Chúa, yêu người”, được hiểu “trước hết là kính yêu một 

Thiên Chúa trên hết mọi sự, sau là yêu người như yêu mình ta vậy”63. 

Đối với Phật giáo, giá trị phổ quát là hướng đến giáo dục đạo đức con người 

với những phẩm chất cao quý như từ bi, hỷ xả, vô ngã, vị tha. Đạo đức Phật giáo 

trong nội dung tư tưởng của mình có nhiều giá trị cao quý về nhân văn và thực tiễn 

sâu sắc như đề cao vai trò và vị trí của con người trong việc xây dựng ý thức tự 

giác, trau dồi trí tuệ và giải thoát con người khỏi ràng buộc của “tham, sân, si”, từ 

đó hướng tới xây dựng một xã hội nhân ái, vị tha, hòa bình. Chính vì vậy mà nhiều 

người đã gửi gắm niềm tin vào Phật giáo, tìm thấy một động lực tinh thần che chở 

và an ủi họ trước những cám dỗ và thử thách của cuộc đời, hình thành lối sống nhân 

bản biết yêu thương, đem niềm vui và quan tâm đến với mọi người, biết cảm thông 

với những người có hoàn cảnh khó khăn, biết sống vì người khác.  

Tăng cường gắn kết cộng đồng và thúc đẩy hòa nhập xã hội  

Mỗi người còn có thể thuộc về nhiều cộng đồng khác nhau như một quốc gia, 

một địa phương (tỉnh/thành phố, huyện/thị, xã/phường/làng), một gia đình, một 

nhóm sinh hoạt xã hội. Ở mỗi không gian cộng đồng, con người có thể chia sẻ cùng 

nhau sự tôn thờ một vị thần cai quản, có vai trò bảo vệ sự bình yên, ấm no, thịnh 

vượng cho cuộc sống của các thành viên trong cộng đồng. Ví dụ, người dân Việt 

Nam thường hướng về vua Hùng với tâm thức tôn vinh vị vua tổ của quốc gia; 

 
62 Ngô Quốc Đông (2016), “Giá trị chân lý, luân lý Công giáo và vai trò của nó trong việc ổn định cộng 

đồng”, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 5, tr. 47. 
63 Ngô Quốc Đông (2016), Tlđd, tr. 59, 60. 
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người dân trong một làng thường tôn thờ thành hoàng với vai trò là vị thần lập làng, 

truyền nghề...; trong mỗi gia đình không thể thiếu ban thờ tổ tiên. Ở mỗi tôn giáo 

cũng có nhiều không gian cộng đồng gắn với một nhà thờ, một ngôi chùa cụ thể. 

Các cộng đồng nhỏ tạo nên cộng đồng lớn hoặc cộng đồng này có mối liên kết với 

cộng đồng khác. Cứ như vậy, đức tin và sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng được duy trì 

thường xuyên đã tạo ra sự gắn kết giữa các thành viên trong mỗi không gian cộng 

đồng nhất định. 

DSVHTGTN có thể mang lại tác động xã hội khá rõ ràng trong việc tạo ra sự 

đối thoại và hiểu biết lẫn nhau giữa các cộng đồng văn hóa. Khi các DSVHTGTN 

được ghi danh và được tôn vinh, điều này cũng đồng nghĩa với việc nâng cao sự tự 

tin và lòng tự hào của cộng đồng tôn giáo, tín ngưỡng. Việc DSVHTGTN thu hút 

khách du lịch sẽ mang lại cơ hội việc làm cho cộng đồng, đồng thời giúp các thành 

viên cộng đồng nâng cao kỹ năng về nhiều mặt. Các giá trị kinh tế do du lịch mang 

lại cũng góp phần mang lại sự thịnh vượng và an sinh cho không gian văn hóa chứa 

đựng di sản đó. Tất cả những yếu tố trên đều là những điều kiện cần thiết để thiết 

lập sự hài hòa trong xã hội và sự gắn kết của cộng đồng. 

2.2.4. Giá trị kinh tế 

Theo cách tiếp cận kinh tế từ khoảng giữa thế kỷ 20 trở về trước, di sản được 

coi là một loại tài sản phi lợi nhuận và không thể tái sản xuất. Tuy nhiên, sau hàng 

loạt nghiên cứu và tuyên bố quốc tế về giá trị của di sản, cách tiếp cận này đang có 

sự thay đổi, đặc biệt là từ khi Công ước Bảo vệ di sản văn hóa và di sản thiên nhiên 

thế giới ra đời (1972).  

Cho đến nay, trên thế giới có 1.154 di sản của 167 quốc gia, trong đó có 879 di 

sản về văn hóa, 218 di sản tự nhiên và 39 di sản hỗn hợp (tự nhiên và văn hóa)64. 

Trong số những di sản được UNESCO ghi danh gần đây có thể xếp vào loại hình 

DSVHTGTN là bức bích họa từ thế kỷ 14 ở thành phố Padua (Padova, Italia). Khu 

di sản này gồm 8 khu phức hợp tôn giáo và thế tục, nơi lưu giữ, tuyển chọn các bức 

bích họa được vẽ từ năm 1302 đến năm 1397. Trong đó, nổi bật nhất là bức bích 

họa tại Nhà thờ Scrovegni của họa sĩ Giotto, đánh dấu mốc khởi đầu cho sự phát 

triển của dòng vẽ tranh tường65. 

Châu Á là khu vực có nhiều di sản thế giới được UNESCO ghi danh nhất, có 

38 địa danh là di sản thế giới (trong đó có 23 DSVH, 1 di sản hỗn hợp) tại 9 quốc 

 
64 Theo thông tin cập nhật tại website của UNESCO, truy cập tại: https://whc.unesco.org/en/list/. Ngày truy 

cập 15/9/2021. 
65 “Thêm 5 di sản thế giới được Unesco ghi danh” (2021), bài viết đăng trên  https://bvhttdl.gov.vn/them-5-

di-san-the-gioi-duoc-unesco-ghi-danh-20210725221308513.htm đăng tải ngày 26/7/2021. Truy cập ngày 

28/9/2021. 

https://bvhttdl.gov.vn/them-5-di-san-the-gioi-duoc-unesco-ghi-danh-20210725221308513.htm
https://bvhttdl.gov.vn/them-5-di-san-the-gioi-duoc-unesco-ghi-danh-20210725221308513.htm
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gia ở Đông Nam Á bởi sự độc đáo của các giá trị văn hóa, cảnh quan và bối cảnh 

lịch sử đã trở thành những điểm du lịch hấp dẫn du khách toàn cầu. Trong những 

năm qua, các nước khu vực ASEAN, đã có những bước tiến quan trọng trong việc 

khẳng định giá trị, vị thế các di sản, đặc biệt, 4 quốc gia là Việt Nam, Indonesia, 

Thái Lan và Philippine đang nắm giữ 27 trong số 38 Di sản Thế giới ở Đông Nam 

Á có trong danh sách của UNESCO. Theo Kế hoạch chiến lược du lịch ASEAN 

2016 - 2025, dự kiến sẽ đón 152 triệu khách du lịch quốc tế vào năm 2025 và 187 

triệu vào năm 2030, đồng thời, dự kiến đến năm 2027, các Di sản thế giới dự báo sẽ 

đóng góp 563 tỷ USD vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của ASEAN với mức 

tăng trưởng 5,7%66. 

Trong thực tế, giá trị kinh tế luôn là một trong những thách thức đặc biệt đối 

với bảo tồn di sản. Ví dụ, ở các địa phương đang diễn ra quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, 

các kiến trúc DSVHTGTN dễ dàng bị xâm lấn, thậm chí là phá hủy để nhường đất đai 

cho các công trình phục vụ nhu cầu xã hội khác. Nhiều nhà quản lý đô thị dường như 

đang bỏ quên giá trị kinh tế của DSVHTGTN là một loại tài sản kinh tế tiềm năng, có 

thể mang lại nguồn thu lớn cho địa phương, nếu biết quản lý và sử dụng hiệu quả, 

DSVH có thể tạo ra nhiều loại hình dịch vụ mới cho cộng đồng cư dân sinh sống trong 

không gian di sản và khu vực lân cận67. 

Trước hết, với các giá trị văn hóa - nghệ thuật được kết tinh qua nhiều thế hệ, 

với tâm thế dâng hiến lên đấng thiêng liêng những gì đẹp nhất, quý giá nhất, 

DSVHTGTN có khả năng mang lại những tri thức và cảm xúc đặc biệt cho người 

chiêm ngưỡng, từ đó thúc đẩy nhu cầu du lịch, kích thích du lịch địa phương phát 

triển. Khi du lịch phát triển sẽ kéo theo sự phát triển của nhiều loại hình dịch vụ 

khác như khách sạn, nhà cộng đồng (homestay), vận chuyển khách và hàng hóa, 

tiêu thụ sản vật địa phương, phát triển nghề thủ công, tạo việc làm và thu nhập cho 

số lượng lớn người lao động. Nhiều DSVHTGTN hoặc di sản thế giới tại Việt Nam 

còn thu hút sự quan tâm của khách du lịch quốc tế, đồng nghĩa với việc thu hút 

nguồn ngoại tệ từ khách du lịch và các nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam. Trên 

thế giới, nhiều chính phủ đã công nhận lợi ích kinh tế của du lịch di sản. Chính giá 

trị nội tại của mỗi di sản (bao gồm cả cộng đồng) và ứng xử của các nhà quản lý di 

sản sẽ quyết định sự thành công của du lịch di sản.  

2.2.5. Giá trị khoa học 

 
66 Hoàng Thùy Linh, Ngô Thị Kim Liên.”Quản lý, bảo tồn di sản văn hóa và sự kết nối, phát triển du lịch 

Việt Nam – Asean bền vũng trong thời đại số. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 15(6), 

89-100. 
67 Dupuis X. & Greffe X. (1989), “Định giá kinh tế của di sản”, trong cuốn Kinh tế văn hóa, La 

Documentation Française, Paris. 
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Các DSVHTGTN ghi nhận những tư duy khoa học từ rất sớm của con người, 

qua đó phản ánh quan niệm của con người về vũ trụ, về xã hội và về chính mình. Ở 

mối quan hệ với chính mình, mối quan tâm trước hết của con người là vấn đề sự sống 

và cái chết, con người từ đâu đến và sẽ đi về đâu sau khi chết. Các nghi lễ vòng đời hay 

còn gọi là nghi lễ chuyển đổi thể hiện tri thức của các cộng đồng từ xa xưa về chu kỳ 

phát triển của con người, và các nghi lễ này chính là các hình thức thực hành tín 

ngưỡng nhằm hỗ trợ con người vượt qua các giai đoạn chuyển đổi một cách thuận lợi 

nhất. Trong quá trình sản xuất, song song với việc thực hiện chu kỳ sản xuất theo quy 

luật thời tiết, khí hậu ở địa phương kết hợp với vòng đời của cây trồng hay các loại sản 

vật phục vụ sinh kế khác, các cộng đồng đã vận dụng tri thức truyền thống và thực 

hành các nghi lễ theo chu kỳ như nghi lễ cầu mùa, cầu ngư, cầu mưa, cầu tạnh,v.v... 

nhằm hỗ trợ quy trình sản xuất và nâng cao sản lượng. Tử vi đẩu số hay thuật phong 

thủy là một số khía cạnh khác của tín ngưỡng mà trong đó con người vận dụng kiến 

thức khoa học về vũ trụ và địa lý nhân văn để thực hành đức tin của mình. 

Thông qua mối quan hệ giữa con người và vũ trụ, khoa học thiên văn và môi 

trường dần hình thành và phát triển. Các khái niệm về vũ trụ đã xuất hiện trong kinh 

Veda (Ấn Độ) vào khoảng 1500 TCN, việc quan sát thiên văn gắn liền với việc xác 

định không gian, thời gian để thực hành nghi lễ hay xây dựng các đền thờ 68. Sau 

đó, lịch sử phát triển của ngành thiên văn vẫn luôn gắn liền với các hoạt động tôn 

giáo, tín ngưỡng cho đến ngày nay. Bên cạnh khoa học thiên văn, DSVHTGTN 

cũng có những đóng góp mang tính nền móng đối với khoa học về môi trường tự 

nhiên. Quan điểm về sinh thái của nhiều tôn giáo, tín ngưỡng đề cao thái độ thích 

hợp của con người trong cách thức tương tác, tôn trọng và sống hài hòa với thiên 

nhiên. Trong bối cảnh khủng hoảng môi trường và biến đổi khí hậu ngày càng gia 

tăng hiện nay, những quan điểm này lại được quan tâm nghiên cứu. 

Quan điểm của các tôn giáo về vấn đề môi trường tự nhiên được các vị đại 

diện đưa ra trong các tuyên ngôn69. Theo lời Đức Phật, “khi có nguyên nhân thì 

sẽ có hậu quả, khi có nguyên nhân thì sẽ có kết quả”, hay nói cách khác là luôn 

có một mối quan hệ tự nhiên giữa “nghiệp” và “quả” (karma). Trong cuộc sống 

 
68  Subbarayappa, B. V. (1989), “Indian astronomy: An historical perspective”, in trong Biswas, S. K.; 

Mallik, D. C. V.; Vishveshwara, C. V. (eds.), Cosmic Perspectives, Cambridge University Press, pp. 25–

40, ISBN 978-0-521-34354-1. 
69 Cuộc họp lần đầu được Tổ chức quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tổ chức vào năm 1986, tại Assisi (Italia), 

trong đó, các vị đại diện cho 5 tôn giáo lớn nhất trên thế giới đã tham gia thảo luận và đưa ra tuyên bố quan 

điểm của mỗi tôn giáo về môi trường. Đến năm 1995, khi Liên minh Tôn giáo và Bảo tồn được thành lập, đã 

có 11 vị đại diện cho các tôn giáo trên thế giới đưa ra tuyên bố về vấn đề này. Nội dung chi tiết các tuyên bố 

được in trong Martin Palmer và Victoria Finlay (2003), Faith in Conservation: New Approaches to Religions 

and the Environment, The World Bank, Washington D. C., Hoa Kỳ.    

https://books.google.com/books?id=PFTGKi8fjvoC&pg=FA25
https://en.wikipedia.org/wiki/C._V._Vishveshwara
https://en.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier)
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-521-34354-1
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của chúng sinh (bao gồm tất cả các loài) cũng có mối quan hệ tương đồng, 

nguyên nhân tích cực mang lại hạnh phúc và hành động tiêu cực gây ra hậu quả 

tiêu cực. Phật giáo luôn đề cao sự hiểu biết, tình yêu, lòng từ bi và lòng nhân ái 

chân chính, không vị lợi, mong muốn mang lại ánh sáng và hạnh phúc cho tất cả 

chúng sinh. Theo đó, môi trường sinh thái chung cần được bảo vệ và các loài 

sinh tồn trong đó đều được coi trọng như nhau. Đức Đạt Lai Lạt Ma cho rằng: 

“Sự tàn phá môi trường và các sự sống phụ thuộc vào nó là kết quả của sự thiếu 

hiểu biết, lòng tham và coi thường sự phong phú của mọi sinh vật”70.  

Theo quan niệm của Kitô giáo, những gì Đức Chúa Trời đã tạo ra đều là cần 

thiết phải tồn tại. Ngay cả những yếu tố đối lập và khác biệt vẫn có thể tồn tại hài 

hòa trong vũ trụ, theo ý muốn Đức Chúa Trời, phụ thuộc lẫn nhau, cùng tạo nên vẻ 

đẹp hoàn thiện cho thế giới. Và, Chúa Giêsu Kitô sẽ nhân danh Đức Chúa Trời để 

phán xét tất cả những kẻ gây ra chiến tranh, hủy diệt các nền văn hóa, bóc lột và phá 

hủy thiên nhiên, không tôn trọng lợi ích đích thực của loài người. Chúa Kitô sẽ đền 

đáp cho những việc làm tốt như tạo ra sự hài hòa giữa các nền văn hóa và tín 

ngưỡng, đối thoại khoa học về các vấn đề môi trường, với quan điểm ưu tiên các giá 

trị đạo đức hơn là các tiến bộ về công nghệ,...71 

Mối quan hệ giữa con người và thế giới tự nhiên có lẽ được mô tả một cách rõ 

ràng và sinh động nhất trong cách nhìn của đạo Hindu. Kinh Veda, những tuyển tập 

thánh ca được sáng tạo bởi các nhà tiên tri và nhà tư tưởng tôn giáo vĩ đại, là kho 

lưu trữ trí tuệ của người Hindu, phản ánh một thế giới quan bao trùm tất cả các vật 

thể trong vũ trụ và mang đậm giá trị sinh thái và môi trường qua những câu trích 

sau đây:  

“Trái đất, trong đó có biển, sông và các vùng nước khác, nơi có thức ăn và 

ruộng ngô, nơi sinh sống của tất cả những gì thở và chuyển động, cầu mong Mẹ ban 

cho chúng ta những sản vật tốt nhất của mình; 

Trái đất, trong đó nước, chung cho tất cả, di chuyển về mọi phía, chảy không 

ngừng, cả ngày lẫn đêm, cầu mong Mẹ rót nhiều dòng sữa cho chúng ta, và ban cho 

chúng ta ánh sáng rực rỡ; 

Cầu mong cho tất cả những gì sinh ra trên trái đất sẽ mang lại lợi ích mà 

không bị bệnh tật và lãng phí. Tỉnh thức qua một cuộc sống lâu dài, chúng ta sẽ trở 

thành những người mang ơn của Người”. 

 Nhìn chung, quan điểm của đạo Hindu thấm nhuần sự tôn kính đối với sự sống 

và nhận thức rằng các nguồn năng lượng lớn của tự nhiên như đất, bầu trời, không khí, 

 
70 Hòa thượng Lungrig Namgyal Rinpoche, Đại học Mật tông Gyuto (India), “Tuyên bố Phật giáo về tự nhiên”.  
71 Lanfranco Serrini, Cha Tổng Phục vụ, Dòng Francis (OFM Conv), “Tuyên bố Kitô giáo về tự nhiên”.  
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nước và lửa, cũng như các sự sống khác, như thực vật và động vật, tất cả đều ràng buộc 

với nhau trong nhịp điệu tuyệt vời của tự nhiên. Thần thánh không ở bên ngoài tạo vật 

mà thể hiện qua chính các hiện tượng tự nhiên72.  

Bên cạnh các tri thức phong phú về vũ trụ, môi trường sinh thái, DSVHTGTN 

còn chứa đựng nhiều bí quyết khoa học kỹ thuật trong việc xây dựng đền, chùa, nhà 

thờ và các bức tượng với đủ loại kích cỡ và chất liệu, trên các địa hình vô cùng đa 

dạng. Trong đó, có những kỹ thuật đến nay con người vẫn chưa giải mã được. 

 Nhìn chung, DSVHTGTN có giá trị nhiều mặt, mà ở đây chỉ nhấn mạnh 

những giá trị cơ bản. Theo tinh thần của Hiến chương Burra thì có thể thấy rằng ý 

nghĩa văn hóa hay là các giá trị chung của DSVHTGTN trong văn hóa, xã hội được 

thể hiện đa dạng trong không gian, kiến trúc, kết cấu, cách sắp đặt, cách sử dụng, 

các ý nghĩa biểu trưng và liên tưởng, các địa điểm và các đối tượng liên quan 

khác,... đều góp phần tạo nên giá trị của DSVHTGTN. Việc xác định, đo lường, bảo 

vệ và tôn vinh các giá trị của DSVHTGTN cần sự phối hợp của nhiều ngành nghề. 

Nếu được bảo vệ và sử dụng một cách hiệu quả, các giá trị của DSVHTGTN có thể 

góp phần xây dựng các giá trị chung trong công cuộc phát triển quốc gia, tạo lập 

hòa bình và ổn định quốc tế thông qua sự giao tiếp, tôn trọng sự khác biệt và đa 

dạng cũng như mối liên kết giữa các cộng đồng văn hóa – tôn giáo, tín ngưỡng.  

  2.3. Giới thiệu một số di sản văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam  

Theo số liệu thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020, trên cả 

nước ta ở thời điểm này có khoảng hơn 40.000 di tích đã được kiểm kê, trong đó có 

3.560 di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia (bao gồm di tích lịch sử; di tích kiến 

trúc, nghệ thuật; di tích khảo cổ; di tích danh lam thắng cảnh), 364 di sản được đưa 

vào Danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Đặc biệt, có tổng số 28 di sản 

văn hóa vật thể và phi vật thể đã được UNESCO ghi danh, bao gồm 8 di sản văn 

hóa và thiên nhiên, 13 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và di sản 

văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, và 7 di sản tư liệu. Trong phạm vi nhiệm 

vụ này, chúng tôi chỉ phác thảo những đặc điểm nổi bật ở một số DSVHTGTN đã 

được ghi danh là Di sản thế giới, DSVHPVT đại diện của nhân loại, hoặc là di sản 

được biết đến rộng rãi trong toàn quốc. 

Những DSVHTGTN được giới thiệu trong phần này mang tính đại diện cho hệ 

thống DSVHTGTN vô cùng phong phú, đa dạng ở Việt Nam. Ở mỗi di sản, chúng 

tôi cố gắng mô tả, truyền tải tính đa chiều cạnh trong các biểu hiện và giá trị của di 

 
72 Tiến sĩ Karan Singh, Chủ tịch Hindu Virat Samaj (Hội Hindu Vĩ đại), “Tuyên bố Hindu giáo về tự nhiên”. 

 



 

 

65 

sản, trong mối quan hệ gắn kết chặt chẽ giữa các yếu tố vật thể và phi vật thể. 

Thông quá đó, thể hiện cách tiếp cận mới đối với DSVHTGTN, không chỉ tập trung 

vào các yếu tố vật chất và giá trị lịch sử, nghệ thuật của di sản, mà còn thể hiện sức 

sống của di sản như một mạch nguồn chảy liên tục từ quá khứ tới hiện tại, và sẽ tiếp 

tục được trao truyền cho các thế hệ tương lai. 

2.3.1. Di sản văn hóa tín ngưỡng 

Di sản văn hóa tín ngưỡng ở Việt Nam rất phong phú, chủ yếu là các hình thức 

thờ cúng và thực hành tín ngưỡng gắn với phong tục, tập quán, lễ hội truyền thống của 

54 cộng đồng dân tộc. Ở đây, chúng tôi chỉ giới thiệu một số di sản văn hóa tín ngưỡng 

tiêu biểu đã được ghi danh trong Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của 

nhân loại do UNESCO xác lập (xếp theo thứ tự thời gian được UNESCO ghi danh). 

Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 

Không gian văn hóa cồng chiêng ở Tây Nguyên Việt Nam bao gồm một số 

tỉnh và mười bảy cộng đồng dân tộc ngữ Âu Á và Austronesia. Liên kết chặt chẽ 

với cuộc sống hằng ngày và chu kỳ của các mùa, hệ thống tín ngưỡng của cộng 

đồng Tây Nguyên tạo thành một thế giới huyền bí, nơi cồng chiêng tạo ra một ngôn 

ngữ đặc quyền giữa con người, thần thánh và thế giới siêu nhiên. Đằng sau mỗi 

chiếc chiêng đều ẩn chứa một vị thần hoặc nữ thần, người có quyền năng cao hơn 

khi chiếc chiêng lớn tuổi hơn. Mỗi gia đình đều sở hữu ít nhất một chiếc cồng, điều 

này thể hiện sự giàu có, quyền uy và uy tín của gia đình, đồng thời cũng đảm bảo sự 

bảo vệ của gia đình đó. Trong khi nhiều loại nhạc cụ bằng đồng được sử dụng trong 

các nghi lễ khác nhau, riêng cồng chiêng có mặt trong tất cả các nghi lễ của đời 

sống cộng đồng và là nhạc cụ chính trong nghi lễ. 

Cách thức chơi cồng chiêng của Việt Nam khác nhau tùy theo từng làng. Mỗi 

nhạc công mang một chiếc chiêng khác nhau có đường kính từ 25 đến 80 cm. Từ ba 

đến mười hai chiếc cồng được chơi bởi các đội hòa tấu của làng, bao gồm cả nam 

hoặc nữ. Các cách sắp xếp và nhịp điệu khác nhau được điều chỉnh cho phù hợp với 

bối cảnh của buổi lễ, chẳng hạn như nghi lễ đâm trâu, ban phước cho lúa gạo hoặc 

các nghi thức đưa tang73. Ngày 25 tháng 11 năm 2005, Văn hóa Cồng chiêng Tây 

Nguyên của Việt Nam đã được UNESCO chính thức công nhận là kiệt tác văn hóa 

phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại.  

Hội Gióng (đền Phù Đổng và đền Sóc) 

Thánh Gióng (Phù Đổng Thiên Vương) là một biểu tượng trung tâm của Hội làng 

Phù Đổng (Hội Gióng) được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện 

 
73 Theo thông tin trên website chính thức của UNESCO tại: https://ich.unesco.org/en/RL/space-of-gong-

culture-00120, truy cập ngày 5 tháng 9 năm 2021. 

https://ich.unesco.org/en/RL/space-of-gong-culture-00120
https://ich.unesco.org/en/RL/space-of-gong-culture-00120
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của nhân loại năm 2010. Bao quanh huyền thoại Thánh Gióng là vô số câu chuyện kể 

dân gian về xuất thân của một vị anh hùng có công chống giặc ngoại xâm bảo vệ đất 

nước. Song hành với các huyền thoại về Thánh Gióng là tín ngưỡng thờ Thánh Gióng 

phổ biến rộng khắp khu vực xứ Bắc (nay thuộc tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và một phần 

Hà Nội) và những bản thần phả, thần tích ghi lại những chiến công cũng như thành 

phần xuất thân đặc biệt của vị thánh này.  

Tìm hiểu nguồn gốc lễ hội ở làng Phù Đổng, các nhà khoa học đã xác định lễ 

hội này khởi nguyên là một dạng nghi lễ phồn thực vốn rất phổ biến ở các xã hội 

nông nghiệp sơ khai ở Việt Nam74. Sự kết hợp của một lễ hội nông nghiệp mang 

tính phồn thực với biểu tượng Thánh Gióng (một người anh hùng có công với nước, 

một biểu tượng của tinh thần dân tộc - nationalism mà ở Việt Nam thường được gọi 

là chủ nghĩa anh hùng - heroism) đã tạo nên một trong những lễ hội đặc sắc nhất 

của người Việt, nơi hội tụ nhiều nét đặc trưng văn hóa truyền thống Việt Nam75. 

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ 

Trong lịch sử Việt Nam, triều đại của các Vua Hùng (Hùng Vương) với quá 

trình xây dựng nhà nước Văn Lang là một trong những triều đại được giới nghiên 

cứu quan tâm nhiều nhất nhưng cũng gây tranh luận nhiều nhất. Sự tồn tại của 

những tranh cãi đó là do thời Hùng Vương được cho là một thời kỳ mà người Việt 

bắt đầu xây dựng một thiết chế xã hội tiền nhà nước và dấu tích của thời kỳ này hầu 

như không được lịch sử thành văn ghi lại. 

Có thể nói, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên là một trong những tín ngưỡng phổ biến 

nhất trong cộng đồng người Việt. Đây là “một hiện tượng xã hội xuất hiện từ xa xưa 

và tồn tại ở nhiều cộng đồng trên thế giới. Đến nay, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên vẫn 

giữ vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của nhiều tộc người, dân tộc... tín 

ngưỡng này trải dài qua các thời kỳ lịch sử, tồn tại ở nhiều cộng đồng, thành phần tộc 

người và đan xen, thẩm thấu vào hầu hết các tôn giáo hiện có ở Việt Nam”76.  

Các nhà nghiên cứu nước ngoài khi tìm hiểu về văn hóa tín ngưỡng của người 

Việt đều thừa nhận rằng, thờ cúng tổ tiên rất được coi trọng ở đất nước ta suốt trong 

trường kỳ lịch sử, chẳng hạn ở thế kỷ XVII, Alexandre de Rhodes đã ghi chép thực 

tế như sau: “Việc sùng bái vong linh tiên tổ vượt hết những gì có thể nghĩ được ở 

châu Âu. Họ vất vả rất nhiều để tìm đất đặt mồ mả. Họ cho rằng, hạnh phúc toàn gia 

 
74 Xem Nguyễn Văn Huyên (1995), Góp phần nghiên cứu văn hóa Việt Nam, tập 1, Nxb. Khoa học xã hội, 

Hà Nội; Trần Quốc Vượng (1995), “The Legend of Ông Dóng: From the Text to the Field”, trong Essay into 

Vietnamese Pasts, K. W. Taylor & John K. Withmore Ed., Cornell University Press. 
75 Đinh Hồng Hải (2015), Các vị thần, tập 2, trong bộ: Những biểu tượng đặc trưng trong văn hóa truyền 

thống Việt Nam, Nxb Thế giới, Hà Nội. 
76 Nguyễn Thị Hải Yến (2012), “Nguồn gốc thờ cúng tổ tiên của người Việt”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, Số 2. 
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tộc đều phụ thuộc vào sự để mả này. Họ không tiếc tiền của, công lao để bày cỗ bàn 

tiệc tùng mấy ngày liền sau đám tang, rồi mỗi năm, vào ngày kỵ, không bao giờ họ 

bỏ không làm giỗ tổ tiên tới tám đời hoặc có khi tới mười đời”77.  

Qua đó có thể thấy, sự phát triển từ tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong gia đình và 

dòng tộc đến tín ngưỡng thờ một vị “vua tổ” của quốc gia như Hùng Vương là một quá 

trình biểu tượng hóa niềm tin của người Việt về một triều đại sơ khai trong lịch sử. 

Niềm tin này có liên quan đến khát vọng độc lập của người Việt mà hầu như mọi triều 

đại phong kiến ở Việt Nam đều khẳng định.  Điều đó cho thấy, khát vọng độc lập chính 

là nền tảng căn bản của tín ngưỡng thờ Hùng Vương, gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng 

tổ tiên mà Hùng Vương đóng vai trò là một vị quốc tổ. Đây có thể được coi như một ví 

dụ điển hình về khát vọng độc lập của người Việt đã được biểu tượng hóa bằng những 

truyền thuyết mang âm hưởng lịch sử78. 

Ngày 6 tháng 12 năm 2012, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ đã 

được Ủy ban Liên chính phủ của UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể 

đại diện của nhân loại. 

Nghi lễ và trò chơi kéo co 

Ngày 2 tháng 12 năm 2015, Nghi lễ và trò chơi Kéo co ở Việt Nam, 

Campuchia, Hàn Quốc, Philippines đã chính thức được UNESCO ghi danh tại Danh 

sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là di sản đa quốc gia đầu 

tiên mà Việt Nam là thành viên đệ trình hồ sơ.   

Nghi lễ và trò chơi kéo co được thực hành rộng rãi trong văn hóa trồng lúa ở 

Đông và Đông Nam Á, với mong ước cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu 

hay những tiên đoán liên quan đến sự thành công hay thất bại của nỗ lực trồng cấy. 

Tùy vào mỗi quốc gia thành viên, nghi lễ và trò chơi kéo co được tổ chức ở cấp độ 

toàn quốc hoặc tại các vùng nhất định trong từng nước.  

Ở Việt Nam, nghi lễ và trò chơi kéo co tập trung hầu hết ở vùng trung du, 

đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ - đây là vùng đất tụ cư lâu đời của người 

Việt, là cái nôi của nền văn minh lúa nước, với trung tâm là các tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc 

Ninh và thành phố Hà Nội. Thêm nữa, di sản còn được thực hành thường xuyên bởi 

các tộc người ở miền núi phía Bắc Việt Nam như người Tày (tỉnh Tuyên Quang), 

người Thái (tỉnh Lai Châu) và người Giáy (tỉnh Lào Cai), vốn là những cư dân 

trồng lúa sớm trong lịch sử. 

 
77 Chu Xuân Giao (chủ biên, 2010), Thăng Long thế kỷ 17 đến thế kỷ 19 qua tư liệu người nước ngoài, Nxb. 

Quân đội Nhân dân, Hà Nội. 
78 Đinh Hồng Hải (2018), Các vị tổ, tập 4, trong bộ: Những biểu tượng đặc trưng trong văn hóa truyền thống 

Việt Nam, Nxb. Thế giới, Hà Nội. 
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Theo hồ sơ di sản, Nghi lễ và trò chơi kéo co của các cộng đồng là một tập 

quán xã hội có giá trị tạo ra sự bình đẳng; các biểu hiện thực hành đa dạng ở từng 

quốc gia thành viên; một số tri thức và kỹ năng được trao truyền qua truyền khẩu 

hoặc thông qua quan sát và tham gia trực tiếp, một số lại được truyền dạy tại các 

trung tâm đào tạo, trường học và các viện bảo tàng. Thông qua các biểu hiện thực 

hành đa dạng cũng như sự thích ứng với điều kiện sinh thái ở mỗi cộng đồng, việc 

đề cử di sản có thể làm sáng tỏ vai trò quan trọng của DSVHPVT trong phát triển 

bền vững, cũng như giá trị của hằng số tái tạo dựa trên sự sáng tạo của con người; 

bản thân hồ sơ có sự tham gia của 4 quốc gia thành viên có giá trị như một sự hợp 

tác đối thoại liên văn hóa79.  

Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt 

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ là một hình thức thờ cúng Người mẹ hóa thân ở 

các miền trời, sông nước, rừng núi được hình thành trên nền tảng của tín ngưỡng 

thờ nữ thần. Người dân thờ cúng Thánh Mẫu Liễu Hạnh cùng với các vị thánh mẫu 

cai quản miền trời, rừng, nước, những nhân vật lịch sử hoặc huyền thoại có công 

với nước, với dân. Từ thế kỷ 16, tín ngưỡng này trở thành một sinh hoạt văn hóa tín 

ngưỡng có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống xã hội và tâm thức người dân, đáp 

ứng nhu cầu và khát vọng của đời sống con người. 

Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt phân bố ở nhiều địa 

phương: Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, thành phố Hồ Chí Minh, lan tỏa 

và được thực hành ở nhiều địa phương trong cả nước. Tỉnh Nam Định được coi là một 

trong những địa phương có các trung tâm thờ thánh Mẫu Liễu Hạnh tiêu biểu với 

những nơi lưu giữ sự tích về sự giáng thế của Mẫu như Phủ Dầy, Phủ Nấp và gần 400 

nơi thờ cúng thánh Mẫu. Hình thức thực hành gắn với nhiều nghi lễ, diễn xướng gắn 

với các yếu tố văn hóa của nhiều cộng đồng tộc người như trang phục, âm nhạc, hát 

chầu văn, múa,… nhằm thể hiện mong ước của con người về sức khỏe, sự bình an, 

thịnh vượng trong cuộc sống. Hình thức shaman trong nghi lễ lên đồng cho thấy sự 

tương đồng với văn hóa tín ngưỡng ở nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Mông Cổ, 

Uzbekistan, Brazil, Zimbabwe…).  

Ngày 1 tháng 12 năm 2016, UNESCO đã công nhận Thực hành tín ngưỡng thờ 

Mẫu Tam phủ là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Các thông tin trong 

Hồ sơ cho thấy, di sản đã và đang góp phần quan trọng vào việc tạo ra sợi dây tinh thần 

liên kết các cộng đồng thực hành di sản. Từ góc độ xã hội, di sản đã thúc đẩy sự khoan 

dung giữa các sắc tộc và tôn giáo. Di sản này cũng góp phần vào khả năng thực hành di 

 
79 Theo thông tin trên website chính thức của Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tại: 

http://dsvh.gov.vn/di-san-van-hoa-phi-vat-the-dai-dien-cua-nhan-loai, truy cập ngày 5 tháng 9 năm 2021. 

http://dsvh.gov.vn/di-san-van-hoa-phi-vat-the-dai-dien-cua-nhan-loai
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sản nói chung và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của nó ở các cấp độ khác nhau; 

đưa ra được những điểm tương đồng văn hóa giữa các cộng đồng và các nhóm người 

tham gia vào việc thờ Mẫu như là biểu tượng của lòng từ bi và độ lượng, cùng với đó là 

sự kết hợp của Đạo giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Khi di sản này được chia sẻ 

bởi các nhóm dân tộc khác nhau ở Việt Nam, việc thực hành sẽ tăng cường đối thoại và 

thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa; giúp cho việc sáng tạo, làm giàu vốn văn hóa và 

trở thành một thành phần quan trọng của lễ hội, nơi mà yếu tố nghệ thuật như trang 

phục, vũ đạo và âm nhạc đóng vai trò quan trọng80.  

2.3.2. Di sản văn hóa tôn giáo 

Với cách tiếp cận DSVHTGTN là một loại DSVH gắn với một hoặc một số 

truyền thống tôn giáo, tín ngưỡng của các cộng đồng, thì có thể nói rằng, các tôn giáo 

ngoại nhập và nội sinh ở Việt Nam có truyền thống hình thành và phát triển hàng 

trăm năm đều có hệ di sản phong phú và đa dạng, bao gồm các biểu hiện vật thể và 

phi vật thể. Theo quan sát của chúng tôi, danh mục di tích hoặc di sản phi vật thể của 

địa phương và quốc gia chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú, đa dạng và đại diện cho 

tất các các tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam. Trên thực tế, vì nhiều lý do, còn nhiều 

DSVHTGTN (vật thể và phi vật thể) vô cùng đặc sắc mà chưa được ghi danh ở các 

danh mục của tỉnh, quốc gia81. Ở nội dung này, nhiệm vụ không có tham vọng giới 

thiệu đầy đủ các di sản gắn với truyền thống của tất cả các tôn giáo đang tồn tại và 

hoạt động ở Việt Nam. Chúng tôi chỉ giới thiệu một số di sản gắn với các tôn giáo có 

truyền thống lâu dài và số lượng tín đồ lớn ở Việt Nam, là những di sản nổi bật và 

được biết đến rộng rãi trong và ngoài nước. 

2.3.2.1. Di sản văn hóa Phật giáo 

Theo các tư liệu lịch sử, Phật giáo được du nhập vào Việt Nam từ phía Nam, 

khoảng đầu Công nguyên (thế kỷ thứ 1 hoặc thứ 2). Theo những con đường của 

thương nhân (cả đường bộ và đường thủy), các nhà sư Ấn Độ đã đến đây. Luy Lâu 

(Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh ngày nay) là trung tâm Phật giáo sớm nhất ở Giao 

Châu. Tác phẩm Thiền uyển tập anh ngữ lục, soạn vào thế kỷ XIV cho biết: “Xứ 

Giao Châu đường thông tới Thiên Trúc (Ấn Độ). Khi Phật, Pháp chưa tới Giang 

 
80 Theo thông tin trên website chính thức của Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tại: 

http://dsvh.gov.vn/di-san-van-hoa-phi-vat-the-dai-dien-cua-nhan-loai, truy cập ngày 5 tháng 9 năm 2021. 
81 Về vấn đề này, rất cần có những đề tài nghiên cứu khoa học cả về chiều sâu và chiều rộng để xây dựng hồ 

sơ khoa học của các DSTGTN còn đang “ẩn mình” trong cộng đồng, nhằm phục vụ công cuộc bảo tồn và 
phát huy giá trị nhiều mặt của di sản, đồng thời tìm hiểu thực trạng của việc ghi danh di sản và giải pháp khắc 

phục hiệu quả. 

http://dsvh.gov.vn/di-san-van-hoa-phi-vat-the-dai-dien-cua-nhan-loai
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Đông (nước Tề), thì ở Luy Lâu, đã có xây hơn hai mươi ngôi chùa, chọn hơn năm 

trăm vị tăng và tụng mười lăm quyển kinh rồi”82.  

Từ khoảng đầu Công nguyên cho đến khoảng thế kỷ 4 hoặc thế kỷ 5, Phật giáo 

ở Việt Nam chủ yếu chịu ảnh hưởng của Ấn Độ83. Tuy nhiên, sự ảnh hưởng của 

Phật giáo Trung Quốc ngày một tăng ở Việt Nam. Càng ngày càng có nhiều nhà sư 

Trung Quốc đến Việt Nam, như: Đàm Hoằng, một trong những nhà sư đã đưa tín 

ngưỡng Tịnh Độ A Di Đà đến Việt Nam; Tì Ni Đa Lưu Chi (Vinitaruci), nhà sư 

người Nam Ấn Độ, nhưng là học trò của Tăng Xán, tổ thứ ba của Thiền Tông Trung 

Quốc, đã đến Giao Châu, trụ trì chùa Pháp Vân (chùa Dâu), mở ra một phái Thiền ở 

Việt Nam84; Vô Ngôn Thông, một nhà sư Trung Quốc đến Việt Nam năm 820, trụ 

trì chùa Kiến Sơ (nay ở xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội), lập ra một phái 

Thiền mới ở Việt Nam. Phái Thiền Vô Ngôn Thông cũng truyền qua nhiều thế hệ 

và là nguồn gốc trực tiếp của phái Trúc Lâm thời Trần85. 

Phật giáo Việt Nam ngày càng phát triển mạnh. Vào khoảng thời gian thời 

Tùy (581-618) và thời Đường (618-907) ở Trung Quốc, ở Việt Nam có khá nhiều 

chùa tháp, không chỉ phổ biến trong các trung tâm ở lưu vực sông Hồng như Luy 

Lâu, Đại La mà còn có mặt ở những vùng xa về phía nam như Nhật Nam86. Sau khi 

đất nước giành được độc lập năm 938. Phật giáo vẫn tiếp tục phát triển và các nhà 

sư thuộc tầng lớp trí thức, trở thành chỗ dựa cho nền quân chủ87. 

Phật giáo hội nhập với văn hóa Việt Nam 

Ngay từ khi bắt đầu được du nhập đến Việt Nam, Phật giáo đã thể hiện sự hội 

nhập với văn hóa, tôn giáo tín ngưỡng của người Việt. Theo nhận định của tác giả 

Hà Văn Tấn: Có thể những ngôi chùa đầu tiên vốn là những ngôi đền thờ các thần 

truyền thống mà người ta đặt thêm tượng thờ Phật vào đó88. Tiến trình ‘Phật hóa’ 

các điện thần đã diễn ra đầu công nguyên tại vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng 

nơi Phật giáo được truyền đến. 

Các vị thần liên quan đến tín ngưỡng nông nghiệp 

 
82 Hoàng Xuân Hãn (1966), Lý Thường Kiệt, Đại học Vạn Hạnh, tr.414. Trích theo Lê Thành Khôi (2014), 

Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX, Nxb. Nhã Nam và Nxb. Thế giới, tr.114. Dịch từ nguyên 

bản tiếng Pháp của tác giả Lê Thành Khôi, Histoire du Viet Nam, des origines à 1858, Nxb. Sud Est Asie, 

Paris, 1982 và mục V (chương VII) và chương IX cuốn Le Viêt-Nam, Histoire et Civilisation, Nxb. Minuit, 

Paris, 1955. 
83 Hà Văn Tấn và các tác giả khác (1993), Chùa Việt Nam, Nxb. Khoa học Xã hội, tr.27. 
84 Hà Văn Tấn và các tác giả khác (1993), Sđd, tr.28. 
85 Hà Văn Tấn và các tác giả khác (1993), Sđd, tr.31. 
86 Hà Văn Tấn và các tác giả khác (1993), Sđd, tr.28. 
87 Hà Văn Tấn và các tác giả khác (1993), Sđd, tr.33.  
88 Hà Văn Tấn và các tác giả khác (1993), Sđd, tr.27. 
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Hệ thống các chùa Tứ pháp hiện chỉ thấy trong vùng đồng bằng Bắc Bộ, liên 

quan đến tín ngưỡng thờ nữ thần. Hệ thống chùa Tứ pháp là chứng tích cho thấy sự 

kết hợp giữa Phật giáo với các tín ngưỡng dân gian có nguồn gốc nguyên thủy ở 

Việt Nam. Tác giả Hà Văn Tấn cho rằng: Không phải người ta đã đặt tượng Tứ 

pháp vào các chùa thờ Phật mà đã đặt bàn thờ Phật vào các đền thờ Tứ pháp. Các 

nữ thần đã được Phật hóa trở thành các Phật bà89. Sự dung hợp giữa Phật giáo và tín 

ngưỡng nông nghiệp truyền thống còn được nhận thấy qua trường hợp chùa Sùng 

Khánh Báo Thiên90 ở Thăng Long. Chùa đã trở thành nơi tiến hành nghi lễ cầu mưa 

thuận gió hòa (cầu mưa khi có hạn hán và cầu tạnh khi có mưa dầm). Mỗi lần làm lễ 

người ta thường rước tượng Pháp Vân từ chùa Dâu (Bắc Ninh) về chùa Báo Thiên.  

Đặc biệt là trong các chùa Việt Nam thường có các bàn thờ Mẫu, tức nữ thần 

Mẹ. Thờ Mẫu là một tín ngưỡng Việt Nam có nguồn gốc dân gian. Có nhiều Mẫu, 

như Mẫu Thượng ngàn (nữ thần Núi), Mẫu Thoải (nữ thần Nước), Mẫu Địa Phủ (nữ 

thần Đất). Một vị mẫu có vị trí quan trọng trong tín ngưỡng Việt Nam là Mẫu Liễu, 

tức công chúa Liễu Hạnh, được gọi là một trong “tứ bất tử”. Thánh Mẫu Liễu Hạnh 

được thờ trong nhiều đền nổi tiếng nhưng cũng được thờ trong nhiều chùa. Chẳng 

hạn, ở chùa Mía (tỉnh Hà Tây, nay thuộc Hà Nội), bàn thờ Liễu Hạnh được đặt ngay 

ở nhà tiền đường. 

Thờ các vị thần (đặc biệt là nhân thần) 

Sự hòa nhập Phật giáo với các tín ngưỡng truyền thống Việt Nam còn được 

thấy qua một loại chùa khác, loại chùa “tiền Phật hậu Thần” hay “tiền Phật hậu 

Thánh”. Trong các chùa loại này, đằng sau điện thờ Phật là hậu cung thờ một vị 

thần. Nếu ở điện Phật, người ta có thể đến cúng lễ bất kỳ lúc nào, thì khám thờ thần 

đóng kín suốt năm, không ai được vào và chỉ được mở trong một số ngày lễ hội 

nhất định. Có những chùa lớn, như chùa Keo (tỉnh Thái Bình), nơi thờ thần, gồm 

đến mấy nếp nhà tách rời khỏi khu vực thờ Phật. Các vị thần được thờ đều là những 

“nhân thần”, những người cứu dân giúp nước và họ được nhân dân thờ phụng. 

Chẳng hạn, ba nhà sư thời Lý là Đạo Hạnh và Minh Không (thuộc phái Thiền Tì Ni 

Đa Lưu Chi) và Không Lộ (thuộc phái Thiền Vô Ngôn Thông) được thờ ở các chùa 

như: Chùa Láng (Hà Nội), chùa Thầy (tỉnh Hà Tây, nay thuộc Hà Nội) thờ Đạo 

Hạnh; nhiều chùa ở đồng bằng Bắc Bộ như chùa Keo (tỉnh Thái Bình), chùa Cổ Lễ 

(tỉnh Nam Định), chùa Quán Sứ (Hà Nội) thờ Minh Không và Không Lộ. Trong các 

chùa này, họ được thờ không phải với tư cách thiền sư hay vị tổ nữa, mà như những 

 
89 Hà Văn Tấn và các tác giả khác (1993), Sđd, tr.24-27. 
90 Chùa Báo Thiên được xây dựng vào năm 1056, dưới triều đại của vua Lý Thánh Tông, nay không còn. Nhà 

thờ Lớn Hà Nội được xây dựng trên khu đất của chùa Báo Thiên.  

https://vi.wikipedia.org/wiki/1056
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Th%C3%A1nh_T%C3%B4ng
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“đức thánh”, tức các vị thần thực sự. Theo cuốn Chùa Việt Nam thì việc thần thánh 

hóa các nhà sư thời Lý này đã được bắt đầu từ thời Trần. Nhưng biến họ thành các 

vị thần và đưa vào thờ cúng trong chùa thì có thể từ thời Lê Sơ91. 

Ngoài ra, những ông quan, danh sỹ hay những vị tướng có công với nước với dân 

như Mạc Đĩnh Chi, trạng nguyên thời Trần, được thờ ở chùa Dâu, Đặng Tiến Đông, vị 

tướng thời Tây Sơn, được thờ ở chùa Trăm Gian. Một loại nhân vật khác cũng được 

thờ trong các chùa là những người góp tiền và đứng ra chủ trì việc xây dựng hay trùng 

tu chùa. Chẳng hạn, chùa Bút Tháp (tỉnh Bắc Ninh) có cả phủ thờ với tượng của thái 

hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc, công chúa Lê Thị Ngọc Duyên và quận chúa Trịnh Thị Ngọc 

Cơ là những người góp công của xây dựng chùa vào thế kỷ 1792.  

Cúng hậu 

Một hình thức thờ tự khác gắn với các chùa Việt Nam là thờ “hậu”. Hình 

thức này có mối liên hệ với tập tục thờ cúng tổ tiên đã hình thành lâu đời ở 

người Việt Nam. Nhiều người không có con muốn được thờ cúng sau khi chết, 

đã đóng góp cho chùa một số tiền hay ruộng đất và xin nhà chùa cúng lễ họ sau 

khi chết. Trong nhiều chùa có bàn thờ “hậu”, đạt trước những tấm bia đá, gọi là 

bia “hậu”, trên đó khắc rõ tên tuổi, quê quán của những người không có con 

cháu nối dõi, cùng với số tiền hoặc ruộng họ đóng vào chùa và yêu cầu được 

thờ ở chùa93.  

Lễ hội Phật giáo  

Lễ Vu Lan ngày rằm tháng bảy là ngày lễ quan trọng của Phật giáo, đó là 

ngày hội Vu Lan. Lễ Vu Lan được tổ chức dựa vào kinh Vu Lan Bồn (Ullambana) 

để cầu nguyện cho người chết được siêu độ. Nhưng vì người Việt Nam có truyền 

thống thờ cúng tổ tiên nên ngày lễ này trở thành có ý nghĩa đặc biệt. Người ta tin 

là vào ngày đó, linh hồn ông bà cha mẹ hay người thân thích đã chết được xá tội 

trở về (chỉ được tự do trong một ngày mà thôi) và con cháu phải bày lễ cúng cẩn 

thận. Ở các chùa thì chư tăng làm lễ phóng sinh, nhưng đặc biệt là làm lễ chẩn tế 

cô hồn. Những áng văn Nôm được truyền tụng như Thập giới cô hồn quốc ngữ 

văn được coi là của Lê Thánh Tông, Văn tế thập loại chúng sinh của Nguyễn Du 

đều lấy cảm hứng từ việc chẩn tế cô hồn ngày rằm tháng bảy94. 

Lễ Phật Đản (ngày sinh của đức Phật) vào ngày mồng 8 tháng tư Âm lịch cũng 

là một ngày hội lớn của Phật giáo. Từ thời Lý-Trần, hội Phật Đản đã được tổ chức 

trọng thể. Một nghi thức quan trọng của ngày hội này là tắm Phật. Lễ tắm Phật ở Việt 

 
91 Hà Văn Tấn và các tác giả khác (1993), Sđd, tr.53. 
92 Hà Văn Tấn và các tác giả khác (1993), Sđd, tr. 24-26. 
93 Hà Văn Tấn và các tác giả khác (1993), Sđd, tr.26. 
94 Hà Văn Tấn và các tác giả khác (1993), Sđd, tr.68-69. 
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Nam còn gắn liền với tín ngưỡng cầu mưa của người nông dân. Người ta tin rằng 

trong ngày mồng 8 tháng tư, trời thế nào cũng mưa để lấy nước tắm Phật. Và ngược 

lại, lễ tắm Phật bằng cách dội nước cũng là một hình thức cầu mưa. Người nông dân 

Việt Nam tin rằng ngày mồng 8 tháng tư mà không mưa thì mùa màng sẽ mất.  

Hội làng, trong đó có các hội chùa thường diễn ra vào hai dịp hội mùa xuân 

và hội mùa thu, tổ chức vào các giai đoạn nông nhàn. Phần lớn hội chùa là hội mùa 

xuân. Hội mùa xuân dài nhất nước là hội chùa Hương, từ mồng 6 tháng Giêng đến 

rằm tháng ba. Trong tháng Giêng có hội chùa Phật Tích, Quỳnh Lâm, Côn Sơn, 

tháng Hai có hội chùa Trầm, Bối Khê.. Tháng Ba có hội chùa Thầy, Láng, Tây 

Phương. Cũng có chùa vừa mở hội xuân vừa mở hội thu. Tiêu biểu là chùa Keo 

(tỉnh Thái Bình). Trong hội thu chùa Keo, những cuộc đua thuyền diễn ra liên tục 

trên sông và cả lễ chèo thuyền trên cạn, trước điện thờ. Lễ hội cho ta thấy mối liên 

hệ với ngày hội nước trong nghi lễ nông nghiệp.  

Chùa, tháp tiêu biểu của Phật giáo Việt Nam 

Các kiến trúc, điêu khắc của Phật giáo được thể hiện qua các di tích Phật giáo, 

đặc biệt là hệ thống chùa, tháp. Trải qua quá trình gần 2000 năm lịch sử cùng với 

những thời kỳ hưng thịnh của Phật giáo, các chùa, tháp được xây dựng trên khắp đất 

nước. Kiến trúc, điêu khắc Phật giáo thể hiện trình độ nghệ thuật và tâm hồn, ý chí 

của dân tộc.  

Như đã đề cập ở trên, ngay khi Phật giáo được du nhập vào Việt Nam, một hệ 

thống chùa chiền, cơ sở thờ tự đã dần hình thành trên cơ sở các đền thờ thần bản 

địa. Các ngôi chùa đầu tiên có thể chỉ là những thảo am. Tuy nhiên, vào thế kỷ 6, 

Lý Bí đã nổi dậy, giành lại nền độc lập. Ông đã cho xây dựng ngôi chùa Khai Quốc, 

sau này là chùa Trấn Quốc (Hà Nội). Việc xây dựng chùa Khai Quốc thể hiện ý chí 

của dân tộc, khẳng định độc lập, chủ quyền quốc gia. Theo Lê Mạnh Thát: Phật giáo 

từ thời Hai Bà Trưng đến Lý Nam Đế, nét nổi bật là tập trung chống lại nền văn hóa 

nô dịch của phương Bắc và khẳng định bản lĩnh văn hóa Việt Nam95.  

Trong thế kỷ 10, nhà Đinh và tiếp đó là nhà Lê đã đóng đô ở Hoa Lư (Trường 

Yên, Ninh Bình). Các chùa tháp cũng được xây dựng trong đó có chùa Nhất Trụ 

(Một Cột). Chùa có tên Nhất Trụ vì trước chùa hiện còn một cột đá cao 3m, có 8 

mặt, khắc bài thần chú trong kinh Lăng Nghiêm và một số bài kệ, cùng những dòng 

chữ cho biết vua Lê Đại Hành đã cho dựng cột đá này vào khoảng năm 99596. 

 
95 Lê Mạnh Thát (2002), Lịch sử Phật giáo Việt Nam, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, tập 3, tr. 260-261. 
96 Từ năm 1963, các nhà khảo cổ đã phát hiện hai chục cột đá khắc các minh văn liên quan đến Phật giáo, bên 

bờ sông Hoàng Long, cách đền vua Đinh khoảng 2km. 
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Dưới triều Lý nhiều bảo tháp Phật stupa đã được xây dựng. Các tháp Phật thu 

nhỏ có thể để phục vụ việc chôn cất. Các tháp này được làm bằng đất nung đỏ, được 

xây dựng theo bố cục hình vuông trên nền, có năm hay sáu tầng với chiều kích giảm 

dần về phía chóp.  

Chùa Diên Hựu (hay chùa Một Cột) được xây dựng năm 1049. Chùa được coi 

là một trong những kiến trúc độc đáo, tinh tế nhất của thời Lý. Giữa một tấm gương 

nước mọc lên mọc lên một cây cột bằng đá đỡ một kiến trúc bằng gỗ tao nhã bên trên, 

giống như một tòa sen có hoa nở ở đầu thân sen. Kiến trúc chùa độc nhất này có lẽ có 

chung nguồn gốc xa xưa của dân tộc Việt Nam, bởi vì nó hoàn toàn giống với hốc thờ 

đặt đứng trên một cây cột được người nông dân từ thời xa xưa dâng kính các Thần 

ruộng và rừng97. Bia tháp Sùng Thiện Diên Linh dựng năm 1122 ở núi Đọi (huyện 

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) cũng có đoạn miêu tả về chùa Diên Hựu: “Mở chùa Diên 

Hựu ở vườn Tây Cấm. Dấu vết theo quy mô thuở trước, lo toan do thánh ý ngày nay. 

Đào ao thơm Linh Chiểu, giữa ao trồi lên một cột đá, trên cột có một đóa hoa sen 

nghìn cánh xòe ra. Trên hoa dựng ngôi đền đỏ sẫm, trong đền đặt pho tượng sắc 

vàng. Ngoài ra có hành lang vẽ bao bọc. Ngoài hành lang lại đào ao Bích Trì, bắc cầu 

cong để đi lại. Ở sân trước cầu, hai bên tả hữu, xây tháp báu lưu ly”98. 

Tượng thờ trong các chùa, tháp thời Lý hiện còn là ba pho tượng đều làm bằng 

đá: tượng chùa Phật Tích (tỉnh Bắc Ninh), tượng chùa Hoàng Kim (tỉnh Hà Tây, nay 

thuộc Hà Nội) và tượng chùa Ngô Xá (tức chùa Chương Sơn, tỉnh Nam Định). Trong 

đó pho tượng chùa Phật Tích (tạc năm 1057) được coi là đẹp nhất.  

Dưới triều Trần, sự ra đời của thiền phái Trúc Lâm, cùng với sự giúp đỡ của 

giới quý tộc, nhiều chùa tháp đã được xây dựng. Cuốn Chùa Việt Nam cho biết: Thế 

kỷ XIV, với hoạt động của các vị tổ phái Trúc Lâm, Phật giáo đã phát triển hết sức 

mạnh mẽ. Người có vai trò lớn trong việc xây dựng chùa chiền bấy giờ là nhà sư 

Pháp Loa, vị tổ thứ hai của phái Trúc Lâm99. 

Tháp Phổ Minh và tháp Bình Sơn là hai tháp thời Trần còn khá nguyên vẹn. 

Tháp Phổ Minh (chùa Phổ Minh, Nam Định) được xây vào khoảng 1305-1310, có 

14 tầng, cao 21,2m, trên mặt bằng vuông, cạnh đế tháp rộng 5,21m. Bệ tháp bằng 

đá, đỡ một tòa sen với hai hàng cánh, một úp, một ngửa. Bệ có đường diềm trang trí 

các hình hoa lá. Tháp Phổ Minh là tháp chứa xá lị Trần Nhân Tông. Tháp Bình Sơn, 

thường được gọi là tháp Then, ở chùa Vĩnh Khánh (tỉnh Vĩnh Phúc) được xây hoàn 

 
97 Lê Thành Khôi (2014), Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX, Nxb. Nhã Nam và Nxb. Thế 

giới, tr.181. 
98 Hà Văn Tấn và các tác giả khác (1993), Sđd, tr.37. 
99 Hà Văn Tấn và các tác giả khác (1993), Sđd, tr.42-43. 
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toàn bằng gạch nung màu đỏ. Hiện nay, tháp chỉ còn mười một tầng100. Một số 

nghiên cứu cho rằng tháp Bình Sơn tuy đã được trùng tu nhiều lần nhưng về cơ bản 

vẫn giữ được cấu trúc của nhiều bức chạm, trang trí thuộc cuối thời Trần101.  

Chùa Ninh Phúc ở Bút Tháp có một trong những bảo tháp Phật (stupa) đẹp nhất 

của Việt Nam, tháp Báo Nghiêm do nhà sư Minh Hạnh dựng năm 1647 để tiếp nhận 

di hài của thầy mình là nhà sư Chuyết Công. Công trình bằng đá này có năm tầng với 

cái chóp hình mũi tên cho người ta cái cảm giác về sự mảnh mai và trong sáng kết 

hợp hài hòa với những thân cau vươn dài được trồng xung quanh. Nghệ thuật điêu 

khắc đạt tới đỉnh cao với hai bức tượng gỗ của thế kỷ XVII: tượng Quan Âm nghìn 

mắt nghìn tay trong tư thế cầu kinh trên một cái bệ hình hoa sen tại chùa Ninh Phúc. 

Hai mươi sáu bức phù điêu trên lan can của một cây cầu sống trâu nhỏ của ngôi chùa 

này họa lại những cảnh thần thoại: hoa xen lẫn với ngựa và phượng hoàng; chim hạc 

lượn trên một hồ sen; một nhà tu khổ hạnh trầm tư bên một bình hương102. 

Phật giáo với độc lập đất nước và xây dựng một nền đạo đức Việt Nam 

Dưới thời kỳ Bắc thuộc, các nhà sư Việt Nam là đại biểu tinh thần cho tầng 

lớp hào trưởng, thủ lĩnh các địa phương những người tiến hành cuộc đấu tranh 

giành lại quyền tự chủ cho dân tộc. Nhiều nhà sư và Phật tử đã ủng hộ và tham gia 

cuộc đấu tranh đó103. 

Theo đánh giá của giáo sư Lê Thành Khôi: Từ khi được truyền giảng, Phật 

giáo phát triển nhanh chóng. Một giáo lý như vậy về lòng từ bi, dịu dàng và từ bỏ 

không thể không có sức quyến rũ sâu sắc đối với tầng lớp người Việt chất phác từng bị 

các ông chủ ngoại bang và địa phương áp bức, bị ràng buộc với một thiên nhiên thù 

địch, và không tìm được chút an ủi nào trong sự khô khan của Nho giáo vốn là đạo đức 

của tầng lớp cai trị. Do vị trí của mình, Giao Chỉ trở thành trung gian giữa Trung Quốc 

và Ấn Độ, nhất là sau khi nhà Hán trên đà suy thoái đã để mất Trung Á. Sống tại nơi 

giao giữa hai thế giới và của hai nền văn minh, người Giao Chỉ thời đó có thể đọc được 

chữ Nho, chữ Phạn và chữ Java. Bởi vậy, những người Trung Quốc trên đường đi hành 

hương cũng thường dừng chân tại đất nước này nơi họ có thể tìm gặp các thầy tăng làm 

thông ngôn và cộng tác với họ để dịch các bản kinh. Nhờ vậy mà nhiều bản trong số 

các bản dịch đầu tiên của kinh Phật đã được dịch tại đất Giao Chỉ này104. 

 
100 Hà Văn Tấn và các tác giả khác (1993), Sđd, tr.51. 
101 Tạ Quốc Khánh (2013), Chùa-Tháp và Phật giáo thời Trần qua những dấu tích hiện còn. In trong Phật 

Hoàng Trần Nhân Tông (1258-1308) con người và sự nghiệp. Thích Thanh Quyết, Nguyễn Quốc Tuấn chủ 

biên, Nxb. Khoa học xã hội, tr.226. 
102 Lê Thành Khôi (2014), Sđd, tr.342-343. 
103 Hà Văn Tấn và các tác giả khác (1993), Sđd, tr.31-32. 
104 Lê Thành Khôi (2014), Sđd, tr.114. 
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 Năm 938, đất nước đã giành được độc lập với chiến thắng Bạch Đằng của 

Ngô Quyền. Các triều đại từ Ngô, Đinh, Lê, đến Lý, Trần, đều ủng hộ Phật giáo và 

Phật giáo đã có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống tâm linh và chính trị của đất nước. 

Đó là thời kỳ hưng thịnh nhất trong lịch sử Phật giáo Việt Nam.  

Triều Lý luôn sủng ái Phật giáo. Giáo hội vẫn duy trì phẩm trật do Đinh Tiên 

Hoàng thiết lập. Phẩm trật này được đặt dưới quyền tối cao của một Quốc sư, 

“người thầy của Vương quốc”. Quốc sư giúp nhà vua trong các nghi lễ cầu cho 

quốc gia được thịnh vượng và thường là người cố vấn riêng của nhà vua. Phật giáo 

cũng đã có ảnh hưởng đặc biệt tốt lành đến các phong tục của thời này. Phật giáo 

góp phần thuần hóa các phong tục, tập quán105.  

Sự ra đời của thiền phái Trúc Lâm đánh dấu một bước quan trọng trong lịch 

sử Phật giáo Việt Nam, thể hiện sự “Việt hóa” đạt đến đỉnh cao nhất của Phật 

giáo Việt Nam. Tinh thần nhập thế đã thể hiện qua bài “Cư trần lạc đạo phú” 

của Phật Hoàng Trần Nhân Tông, thông qua sự thực hành thiền định, đạt đến sự 

giải thoát ngay trong cõi trần. Pháp Loa, vị tổ thứ hai của phái Trúc Lâm, đã biến 

chùa Vĩnh Nghiêm (tỉnh Bắc Giang) thành trụ sở trung ương của giáo hội Phật 

giáo Trúc Lâm. Di sản mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm với những bộ ván kinh 700 

năm tuổi, là kho sách cổ vô cùng quý giá. Kho mộc thư lưu giữ được 34 đầu sách 

với gần 3000 bản khắc, mỗi bản có hai mặt, mỗi mặt 2 trang sách với khoảng 

2000 chữ Hán- Nôm. Những bản khắc có niên đại sớm nhất, chữ chuẩn đẹp nhất 

và đạt đến độ tinh xảo trong số mộc thư còn lưu giữ được ở nước ta đến nay.  

Bên cạnh các di sản của Phật giáo Bắc tông, Phật giáo Nam tông cũng lưu giữ 

một dòng chảy di sản vô cùng đặc sắc. Trong cộng đồng người Khmer, các ngôi 

chùa có vai trò là trung tâm văn hóa của cộng đồng. Người Khmer quan niệm, dù 

vào tu trong chùa hay ở nhà thì đều là con của Đức Phật, đi tu không phải để trở 

thành Phật mà để làm người có nhân cách, có phẩm chất đạo đức tốt và có kiến thức. 

Thực hành Phật giáo của cộng đồng Khmer chủ yếu tập trung vào các đạo pháp, đó 

là: thọ giới, bố thí và niệm. Trong đó, mỗi tiêu chuẩn được quy định cụ thể cho từng 

giới. Ngôi chùa Nam tông là một công trình có giá trị đặc sắc về nghệ thuật kiến trúc 

và điêu khắc. Kiến trúc của chùa chủ yếu mang phong cách Angkor. Nghệ thuật 

trang trí được chú trọng, thể hiện ở nhiều chi tiết như góc mái, cột, diềm mái, mái 

vòm, tường, các hàng cột và tường bao,… với các hình tượng thần, tiên nữ và quái 

vật được tạc bằng gỗ hoặc đắp nổi, như: Naga (Rắn thần), Reahu (Hổ phù), Tiên nữ, 

chim thần Kâyno, Chằn (Yeak),… Reahu và Chằn là biểu trưng cho sự hung dữ, tà 

 
105 Hà Văn Tấn và các tác giả khác (1993), Sđd, tr.176-178. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%AF_N%C3%B4m
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ác. Reahu được thể hiện là mặt một quái vật hung dữ với đôi mắt trợn trừng, đe dọa, 

vành miệng rộng, nhe hai hàm răng nhọn lởm chởm, đang nuốt mặt trăng. Chằn 

được thể hiện dưới dạng một người to lớn, khoẻ mạnh, vẻ mặt dữ tợn, mình mặc 

giáp trụ, tay cầm chày vồ đứng gác ở cổng chùa. Hai mô típ Reahu và Chằn được 

trang trí nơi cửa Phật với ngụ ý muốn tôn lên ý nghĩa triết lý nhân đạo cao cả Phật 

giáo: cái xấu, cái ác cũng không phải là một lực lượng đáng sợ, đáng loại trừ. Với 

quyền năng tuyệt đối, vô biên, với tấm lòng nhân đạo cao cả của đức Phật thì cái 

xấu, cái ác cũng vẫn được cải biến, để trở về phục vụ cho cái thiện, cái có ích. Nhìn 

vào các hình tượng trang trí này, chúng ta dễ dàng nhận ra các nét đặc trưng của 

Bàlamôn giáo và văn hóa Angkor.  

2.3.2.2. Di sản văn hóa Bàlamôn giáo 

Bàlamôn giáo được truyền đến Việt Nam vào khoảng thế kỷ thứ hai hoặc ba 

sau Công nguyên. Theo nghiên cứu của Nguyễn Duy Hinh thì Tân Bàlamôn giáo106 

từ Ấn Độ theo đường biển truyền đến cư dân Tiền-Chăm. Người Tiền-Chăm tiếp 

thu Tân Bàlamôn giáo và chuyển hóa thành truyền thống tôn giáo của người Chăm 

Bàlamôn. Khoảng thế kỷ 2 - 3 Công nguyên là thời điểm hình thành cộng đồng 

người Chăm (tức người Chăm Bàlamôn hiện nay) ở Ninh Thuận-Bình Thuận, còn 

gọi là Ahier107. Ở Việt Nam, nhiều nghiên cứu đã quan tâm tới những yếu tố đặc 

trưng của Bàlamôn giáo hiện diện trong văn hóa của cộng đồng Khmer và Phật 

giáo. Tuy nhiên, trong khuôn khổ có hạn của nhiệm vụ này, chúng tôi chỉ bước đầu 

giới thiệu một vài di sản Bàlamôn giáo trong văn hóa của cộng đồng người Chăm.  

Như đã đề cập, Bàlamôn giáo truyền đến Việt Nam vào thời kỳ hình thành của 

Tân Bàlamôn giáo (Hindu giáo) với bộ ba vị thần Brahmâ- Vishnu- Shiva.  Do vậy, 

một số quần thể kiến trúc đền tháp Chăm thờ bộ ba vị thần như tháp Chiên Đàn108, 

tháp Khương Mỹ109 , tháp Po Sah Inư110, tháp Hòa Lai111. 

 
106 Tác giả Nguyễn Duy Hinh cho rằng Tân Bàlamôn giáo hình thành vào khoảng thế kỷ 1 trước Công 

nguyên tại Ấn Độ. Đây là một quá trình lâu dài chứ không phải một thời điểm ngắn ngủi xác định được. Quá 

trình biến chuyển từ Bàlamôn giáo cổ sang Tân Bàlamôn giáo được đánh dấu bằng các Purâna và bộ ba Tam 

vị nhất thể mới. Bộ ba vốn có trong Veda là Surya-Agni-Vâyu (Mặt trời-Lửa-Gió) thể hiện 3 hình thái của 

Lửa thiêng. Bộ ba Brahmâ- Vishnu- Shiva là kết quả hội nhập và diễn biến của nhiều vị thần hoặc có trong 

Veda hoặc không có trong Veda. Bộ ba mới này thể hiện tư tưởng Sáng thế-Bảo tồn-Phá hủy. Ba vị thần đó 

thực chất là một, tức chức năng cơ bản đồng nhất: Sáng tạo vũ trụ. Nguyễn Duy Hinh (2010), Người Chăm - 

Xưa và nay, Nxb. Từ điển bách khoa và Viện Văn hóa, tr.364. 
107 Nguyễn Duy Hinh (2010), Sđd, tr.365. 
108 Làng Chiên Đàn, xã Tam An, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 
109 Thôn 4, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. 
110 Còn gọi là tháp Phố Hài/ Phú Hài, nằm trên đồi Bà Nài, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 
111 Phía bắc thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 
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Tuy nhiên, từ khoảng thế kỷ 7 hoặc 8, cộng đồng người Chăm tôn sùng thần Shiva 

cùng các shakti (thần lực nữ thuộc sở hữu của nữ thần phối ngẫu)112 của ngài. Đó là xu 

hướng tín ngưỡng Shiva (Shiva giáo) phát triển đột xuất nên tách khỏi bộ ba thần 

Brahmâ-Vishnu-Shiva. Một số khu đền thờ chỉ có một tháp chính xuất hiện: tháp Bạc, 

tháp Đồng, tháp Vàng, tháp Thủ Thiện, tháp Bình Lâm. Tại hai tỉnh Bình Thuận và Ninh 

Thuận hiện còn hai tháp Pô Klaung Garai và tháp Pô Rômê. Đặc biệt, tháp Bà ở Nha 

Trang chuyển từ thờ bộ ba sang thờ shakti của Shiva. Hai tháp nam và tháp giữa thờ 

Vishnu và Brahmâ không còn được chú trọng như xưa, tháp bắc thờ Shiva phát triển từ 

thờ linga sang thờ tượng shakti Shiva (Umâ hay Parvati) rồi chuyển tiếp sang thờ Pô 

Nagara - thần bản địa Chăm113. 

Ảnh hưởng của Bàlamôn giáo, nhất là Shiva giáo, rất sâu đậm trong đời sống 

của người Chăm. Cùng với thời gian, Bàlamôn giáo dần dần phát triển theo hướng 

bản địa hóa. Theo nghiên cứu của Nguyễn Duy Hinh thì shakti của Shiva cũng được 

thờ, rõ nét nhất là ở người Chăm ở phương nam. Họ đã đồng nhất Uma (một biểu 

hiện shakti của Shiva) với nữ thần Mẹ Xứ Sở (Pô Inư Nagara) trong một bức tượng 

rất đẹp về nghệ thuật tạo hình, đặt trong Tháp Bà ở Nha Trang. Ngày nay, trong lễ 

Katê, người Chăm ở Bình Thuận - Ninh Thuận gọi lễ tế ở tháp là tế Cha (chỉ Shiva) 

và lễ Chabul ở đền Mông Đức là tế Mẹ. Đó chính là hiện tượng bản địa hóa cặp đôi 

thần Shiva- Uma114. 

Đền tháp Chăm Bàlamôn 

Hiện nay, các khu đền tháp Chăm Bàlamôn tập trung chủ yếu ở bốn trung tâm 

gắn với bốn tiểu quốc của vương quốc Champa cổ xưa, đó là Amaravati (vùng 

Quảng Nam - Đà Nẵng), Vijaya (tỉnh Bình Định), Kauthara (từ Phú Yên trải dài đến 

vịnh Cam Ranh), Panduranga (tương ứng khu vực Ninh Thuận và Bình Thuận). 

Vijaya và Amaravati thường được biết là khu vực Bắc, Kauthara và Panduganra 

thường được gộp thành khu vực Nam của vương quốc Champa. 

Kiến trúc tiêu biểu của Bàlamôn giáo là sikhara. Từ sikhara có nghĩa là đỉnh 

nhọn, đỉnh núi nhọn, biểu thị núi Meru trong Bàlamôn giáo. Hình ảnh núi Meru 

được thể hiện theo kiến trúc sikhara để thể hiện tư tưởng 5 hướng, đó là bình đồ 

ngũ điểm đặc trưng trong kiến trúc cổ Ấn Độ. Sikhara có nghĩa là đền-núi, người 

Chăm gọi là kalan, có nghĩa là đền thờ115. Ngôi đền chính hay kalan là kiến trúc 

 
112 Phạm Thị Thủy Chung (2013), “Một số nữ thần tiêu biểu trong văn hóa Veda Ấn Độ từ góc nhìn Shakti”, 

Tạp chí Văn hóa học, Số 1. 
113 Nguyễn Duy Hinh (2010), Sđd, tr.366. 
114 Nguyễn Duy Hinh (2010), Sđd, tr.368. 
115 Nguyễn Duy Hinh (2010), Sđd, tr.392-393. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_%C4%90%E1%BB%8Bnh
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quan trọng nhất trong quần thể đền-tháp, là nơi thờ linh tượng của các vị thần Ấn 

Độ giáo hay Phật giáo; hoặc một bộ linh vật yoni-linga đặt trong chính điện116. 

Như đã đề cập ở trên, có hai dạng quần thể kiến trúc đền tháp Chăm đó là: quần 

thể kiến trúc bộ ba và quần thể kiến trúc một tháp trung tâm. Quần thể kiến trúc bộ ba 

thờ ba vị thần là Brahmâ- Vishnu- Shiva. Quần thể kiến trúc một tháp trung tâm với 

một tháp chính thờ thần Shiva. Kalan Champa được thể hiện theo bình đồ vuông, một 

kiểu thức cơ bản của kiến trúc Champa, mái tháp hình chóp có ba tầng và đỉnh tháp 

nhọn bằng sa thạch. Mỗi kalan có ba phần: 1) Đế tháp tượng trưng cho thiên giới; 2) 

Thân tháp tượng trưng cho thế giới nơi tín chủ tự thanh tịnh chính mình để có thể tiếp 

xúc với tổ tiên đã hòa nhập với thần linh hoặc để tâm thức được thăng hoa; 3) Mái 

tháp tượng trưng cho thế giới thần linh, nơi chư thần quần tụ117. 

Nhà nghiên cứu Trần Kỳ Phương cho rằng: “Mặc dù người Chàm không xây 

dựng những công trình bằng đá quy mô đồ sộ như Angkor ở Campuchia hay các 

đền đài Ấn giáo-Phật giáo (Hindu-Buddhist) ở miền Trung Java (Indonesia), nhưng 

các công trình kiến trúc bằng gạch của họ lại phản ảnh cảm quan thẩm mỹ tinh tế và 

tài năng khéo léo của những nghệ nhân Champa qua nhiều thế hệ”118. 

Gắn liền với kiến trúc đền tháp Chăm là các tượng thờ và hoa văn trang trí. 

Một số tượng tiêu biểu như Shiva múa, tượng Pô Nagar và tượng vũ nữ Trà Kiệu119. 

Đế tháp chạm trổ hình tượng hoa lá; động vật như voi, sư tử; hoặc các đấng hộ trì 

ngôi đền đứng trong những vòm cung nhỏ trang trí hình tượng kala-makara; hoặc 

những hoạt cảnh trong thần thoại, vũ nữ và nhạc công thiên tiên120. 

Sự lặp lại nhiều lần những mô-típ trang trí phức tạp trên những bộ phận to nhỏ 

của một ngôi đền tháp Champa tượng trưng cho những chu kỳ vô tận của thời gian 

và của kỷ nguyên vũ trụ cũng như vô lượng kiếp tái sinh của con người; và chính 

nơi đây, qua ngôi đền, tín chủ bày tỏ lòng chí thành và hướng vọng đến sự giải thoát 

tối thượng được cứu độ bởi thần linh121. 

Nghi lễ Bàlamôn giáo 

Trình thức nghi lễ Chăm mà hiện nay còn thấy trong cộng đồng người Chăm ở 

Bình Thuận, Ninh Thuận là có chủ tế hiến sinh, dâng rượu, hát thánh ca, múa, đọc 

thần chú. Đó là trình thức nghi lễ Bàlamôn giáo nói chung mà nội dung ba bộ Veda 

thể hiện122. 

 
116 Trần Kỳ Phương (2021), Nghệ thuật Chăm Pa nghiên cứu kiến trúc và điêu khắc đền - tháp, Nxb. Thế giới, tr.45. 
117 Trần Kỳ Phương (2021), Sđd, tr.51. 
118 Trần Kỳ Phương (2021), Sđd, tr.27. 
119 Nguyễn Duy Hinh (2010), Sđd, tr.449-452. 
120 Trần Kỳ Phương (2021), Sđd, tr.51. 
121 Trần Kỳ Phương (2021), Sđd, tr.52-53. 
122 Nguyễn Duy Hinh (2010), Sđd, tr.368-369. 
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Hệ thống nghi lễ Chăm Bàlamôn phong phú, đa dạng với nhiều nhóm nghi lễ 

khác nhau như: Nhóm lễ thụ chức cho các tu sỹ; Nhóm lễ liên quan đến đời sống cá 

nhân, gia đình; Nhóm lễ liên quan đến việc cúng tế ở đền, tháp. Nhóm lễ thụ chức 

cho các tu sỹ là lễ nghi mang tính thiêng liêng và quan trọng. Nhóm lễ liên quan đến 

đời sống cá nhân, gia đình bao gồm lễ cưới, lễ tang, lễ nhập kút. Trong đó lễ tang 

cho người chết là quan trọng. Nhóm lễ liên quan đến việc cúng tế ở đền, tháp bao 

gồm lễ mở cửa tháp đầu năm, lễ cầu đảo, lễ Chabur/ Tết Chabur/ Mbăng Chabur (lễ 

cúng nữ thần tháng 9 lịch Chăm), lễ hội Katê/ Tết cổ truyền/ Mbăng Katê123. 

Liên quan đến nhóm các nghi lễ kể trên có hàng trăm lễ hội, tế tự quanh năm 

với các phép thuật, bùa chú, lễ vật theo quy định chặt chẽ của Bàlamôn giáo. Do vậy, 

vai trò của các tu sĩ Chăm Bàlamôn là rất quan trọng trong các thực hành nghi lễ.  

Hiện nay, các hoạt động tôn giáo vẫn diễn ra tại các khu đền, tháp Chăm thuộc 

hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận. Theo nghiên cứu của tác giả Nguyễn Hồng 

Dương, hằng năm, theo lịch, người dân Chăm lại kéo về các đền, tháp Pô Rômê, Pô 

Nưgar, Pô Klong Girai, Pô Dam, Pô Sanư thực hành các nghi lễ tín ngưỡng, tôn 

giáo. Chỉ vào những dịp này các đền, tháp mới thực sự sống động, tưng bừng trong 

các nghi lễ, âm vang kèn trống và rộn ràng những điệu múa Chăm truyền thống124. 

Trải qua thời gian, các vị thần Bàlamôn giáo/ Hindu giáo được cư dân Chăm 

đồng nhất với các vua thần của dân tộc Chăm. Các vị vua Chăm được gắn với biểu 

tượng linga. Đó là các tượng Mukha-linga ở tháp Pô Klong Girai, Mukha-linga ở tháp 

Pô Rômê mà ngày nay vẫn đang tồn tại. Qua dấu tích còn lại cho thấy người Chăm đã 

đồng hóa 3 vị thần Bàlamôn là Brahmâ-Vishnu-Shiva với ba vị thần dân tộc là Pô 

Nưgar, Pô Klong Girai và Pô Rômê. Trong hệ thống thần linh mà người Chăm tôn thờ 

còn có các hoàng hậu, các vị tướng uy danh của dân tộc như là các vị thần. Các vị thần 

được thờ rải rác trong các làng Chăm Bàlamôn như Pô Klong Chanh ở thôn Bàu Trúc, 

hoàng hậu Bia Sôi ở Bỉnh Nghĩa125. 

2.3.2.3. Di sản văn hóa Công giáo 

Công giáo được truyền đến Việt Nam khoảng gần 500 năm. Cuốn Khâm định 

Việt sử Thông giám Cương mục do Quốc Sử Quán Triều Nguyễn biên soạn từ năm 

1856 đến 1881 cho biết các giáo sỹ Công giáo đã đến Việt Nam truyền giáo vào nửa 

đầu thế kỷ thứ XVI126. Thời kỳ Công giáo đến Việt Nam, triều Lê đang trên đà suy 

 
123 Nguyễn Hồng Dương (chủ biên, 2007), Một số vấn đề cơ bản về Tôn giáo, Tín ngưỡng của đồng bào 

Chăm ở hai tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận hiện nay, Nxb. Khoa học xã hội, tr. 85-86. 
124 Nguyễn Hồng Dương (chủ biên, 2007), Sđd, tr.74-75. 
125 Nguyễn Hồng Dương (chủ biên, 2007), Sđd, tr.72-73. 
126 Quốc Sử Quán triều Nguyễn soạn thảo (1856-1881), Khâm định Việt sử Thông giám Cương mục, quyển 

XXXIII, Viện Sử học dịch (1957-1960), Nxb. Giáo dục (Hà Nội) ấn hành 1998, tr.720. 



 

 

81 

vi, họ Mạc tiếm ngôi lập ra triều đại nhà Mạc. Trong giai đoạn từ 1542 đến 1592, 

nước Việt Nam (Đại Việt) chia làm hai: Nam Triều thuộc nhà Lê từ Thanh Hóa trở 

vào, Bắc Triều thuộc họ Mạc từ Sơn Nam trở ra. Các thương thuyền của phương 

Tây đã lui tới buôn bán ở cả hai vùng đất Bắc Triều và Nam Triều và các giáo sỹ 

Công giáo đã tới cùng với các thuyền buôn đó. Trải qua nhiều thăng trầm, Công 

giáo đã dần dần được người Việt Nam tiếp nhận và tạo ra nhiều dấu ấn quan trọng 

trong đời sống tôn giáo, văn hóa, xã hội.  

Công giáo với sự sáng tạo và phổ biến chữ Quốc ngữ 

Sự ra đời của chữ Quốc ngữ gắn với tên tuổi các giáo sỹ dòng Tên. Sử gia 

Công giáo Bùi Đức Sinh đã viết: “Sự nghiệp của các thừa sai dòng Tên không phải 

chỉ nguyên trong phạm vi tôn giáo, mà cả trong lãnh vực xã hội, văn hóa […]. Các 

giáo sĩ này giữ một vai trò trọng yếu trong việc khai nguyên Giáo hội ở Việt Nam, 

và góp phần lớn vào việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong tiền bán thế kỷ 

XVII. Trong đó, tên cha Đắc Lộ127 phải đặt lên hàng đầu”128. “Việc xuất bản hai 

cuốn từ điển và sách bổn của cha Đắc Lộ đã đánh dấu một giai đoạn của chữ Quốc 

ngữ trong thời kỳ khai nguyên Giáo hội và cho nền văn hóa nước nhà. Nhờ chữ 

quốc ngữ mà ngày nay người Việt học đọc học viết trong bước đầu, dễ dàng hơn 

nhiều dân tộc ở châu Á, một phương tiện giải phóng tinh thần và truyền bá văn hóa 

trong vùng Đông Á”129. Lần đầu tiên, chữ cái Latinh được sử dụng một cách có hệ 

thống để chuyển tải ngữ âm của người Việt. Thời điểm này đánh dấu sự khởi đầu 

của chữ Quốc ngữ. Chính các thừa sai người Ý và nhất là người Bồ Đào Nha dọn 

đường cho sự sáng tạo rất đáng quan tâm này130.  

Các nhà thừa sai người Pháp thuộc Hội Truyền giáo Nước ngoài Paris cũng rất 

quan tâm tới việc soạn sách đạo để hỗ trợ cho công cuộc truyền giáo của mình và 

công việc giáo dục các thày giảng, những người Việt Nam cộng tác trực tiếp với các 

nhà thừa sai. Theo cuốn Lịch Sử Báo Chí Việt Nam 1865-1945, tính đến năm 1945, 

theo thống kê chưa đầy đủ, đã có khoảng 20 tờ báo Công giáo, chia làm hai loại là: 

Loại chính thức của Giáo hội, và loại của các đoàn thể, các dòng tu các địa 

phương131.  

 
127 Alexandre de Rhodes (Đắc Lộ) quê thành Avignon, nhập dòng Tên năm 18 tuổi, thụ phong linh mục năm 

1618. Năm 1624, linh mục De Rhodes đã đến Việt Nam truyền giáo dưới quyền linh mục Buzomi. 
128 Bùi Đức Sinh (2002), Giáo hội Công giáo ở Việt Nam, Calgary-Canada, Tái bản lần 2, tập 1, tr.216-217. 
129 Bùi Đức Sinh (2002), Sđd, tr.219. 
130 Lê Thành Khôi (2014), Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX, Nxb. Nhã Nam, tr.338. Dịch 

từ nguyên bản tiếng Pháp của tác giả Lê Thành Khôi, Histoire du Viet Nam, des origines à 1858, Nxb. Sud 

Est Asie, Paris, 1982 và mục V (chương VII) và chương IX cuốn Le Viêt-Nam, Histoire et Civilisation, Nxb. 

Minuit, Paris, 1955. 
131 Đỗ Quang Hưng (chủ biên, 2000), Lịch sử báo chí Việt Nam 1865-1945, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 

tr.186-187. 
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Trong lời tựa cuốn sách Việt Nam sử lược, học giả Trần Trọng Kim đã tự hào viết 

rằng: “Nay nhân sự học ở nước ta đã thay đổi, chữ quốc ngữ đã phổ thông cả trong 

nước, chi bằng ta lấy tiếng nước nhà mà kể chuyện nước  nhà, ta soạn ra bộ Việt Nam 

sử lược, xếp đặt theo thứ tự, chia ra từng thời đại, đặt thành chương, thành mục rõ ràng, 

để ai ai cũng có thể xem được sử, ai ai cũng có thể hiểu được chuyện, khiến cho sự học 

sử của mình được tiện lợi hơn trước.”132 

Công giáo với văn hóa, khoa học, kỹ thuật 

Các giáo sỹ là những người đầu tiên truyền bá nền văn hóa phương Tây vào 

Việt Nam và là cầu nối hai nền văn minh Á-Âu. “Là những nhà thiên văn thông 

thạo, mỗi lần có nhật thực, nguyệt thực, vua chúa và các quan trong triều đình và 

vương phủ hội lại nghe các ngài trình bày. Đem biếu vua Lê chúa Trịnh hay chúa 

Nguyễn  những máy móc kỹ thuật: chiếc đồng hồ cát, đồng hồ bánh xe, hệ thống 

bơm nước… hay bản đồ năm châu, các giáo sỹ này đã truyền bá vào Việt Nam nền 

văn minh kỹ thuật của Tây phương”133. 

Các giáo sỹ Công giáo đã để lại nhiều tài liệu quý báu về văn hóa, địa lý, lịch 

sử Việt Nam. Linh mục Léopold-Michel Cadière134 với những đóng góp xuất sắc 

trên ba lĩnh vực chính sau đây: sử học, ngôn ngữ học và dân tộc học135. 

Du nhập kỹ thuật in ấn phương Tây đưa tới sự phát triển hệ thống nhà in, nhà 

xuất bản tại Việt Nam. Nhà in Tân Định (Imprimerie de la Mission Sàigòn Tân 

Định) là nhà in Công giáo đầu tiên (1865) và là một trong hai nhà in đầu tiên ở Việt 

Nam, chuyên in sách bổn, sách học cho trường, các thứ tự điển, sách Phúc Âm, 

Kinh Thánh Cựu và Tân Ước, sách Kinh và cả một tủ sách tu đức, đa số được dịch 

từ các tác phẩm nối tiếng của châu Âu. Nối tiếp là một số nhà in Công giáo khác 

cũng đã đóng góp tích cực vào công cuộc in ấn không chỉ sách đạo mà còn các loại 

sách về giáo dục đạo đức136. 

Công giáo và Di sản Hán Nôm 

Cho tới trước khi chữ Quốc ngữ được phổ biến cuối thế kỷ thứ 19, chữ Hán và 

chữ Nôm vẫn được trọng dụng. Nhiều thừa sai biết Hán ngữ và chữ Nôm để viết 

sách kinh, giáo lý137. Đỗ Quang Hưng đã chỉ ra giá trị nhiều mặt của những tư liệu 

 
132 Trần Trọng Kim (2018), Việt Nam sử lược, Nxb. Kim Đồng, tr.12-13. In theo bản Việt Nam sử lược của 

Trần Trọng Kim, in lần thứ năm, sửa chữa cẩn thận, Tân Việt, tháng 3 năm 1954. 
133 Bùi Đức Sinh (2002), Sđd, tập 1, tr.219. 
134 Thừa sai thuộc Hội Truyền giáo nước ngoài Paris (M.E.P.), sinh năm 1869, tại miền nam nước Pháp, tới 

Việt Nam năm 1892, hoạt động chủ yếu tại ba tỉnh miền Trung thuộc giáo phận Huế. 
135 Nguyễn Nghị (2018), “Léopold Michel Cadière 1869-1955”, Tập san Hiệp Thông, số 104. 

https://hdgmvietnam.com  
136 Giuse Nguyễn, Nguyễn Hồng Dương (2019), “Những đóng góp của Kitô giáo Việt Nam cho nền văn hóa 

và văn học dân tộc”, Tập san Hiệp Thông, Số 111. 
137 Bùi Đức Sinh (2002), Giáo hội Công giáo ở Việt Nam, Calgary-Canada, Tái bản lần 2, tập 3, tr.362. 

https://www.hdgmvietnam.com/tin-tuc/tu-lieu-viet-nam-tap-san-hiep-thong
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Hán Nôm Công giáo, đối với việc nghiên cứu lịch sử tôn giáo và lịch sử Công giáo 

ở Việt Nam; với lịch sử truyền giáo và các hướng mục vụ; nghiên cứu về lịch sử 

ngôn ngữ (chữ Quốc ngữ) và giá trị văn học138. 

Việc soạn và in ấn một loạt sách Nôm đã cho ra đời một mảng sách mà các 

nhà nghiên cứu Công giáo gọi là Nôm đạo. Nôm đạo đóng góp một phần vào kho 

tàng Hán Nôm Việt Nam. Việc thể hiện cách đọc sách, đọc (cầu) kinh bằng các 

cung sách, cung điệu khác nhau là một sáng tạo của tín đồ trong phụng vụ, làm 

phong phú thêm hình thức cầu nguyện, lễ lạy trong mỗi thánh lễ, mỗi mùa phụng 

vụ. Đó cũng là kế thừa hoặc hội nhập với văn hóa truyền thống Việt Nam, kế 

thừa những hình thức, nghi lễ của các tôn giáo truyền thống Việt Nam139.  

Bên cạnh sách còn có văn bia Hán Nôm Công giáo được lưu giữ đến ngày 

nay. Theo nghiên cứu của Nguyễn Thế Nam thì văn bia Hán Nôm Công giáo có 

niên đại từ khoảng thế kỷ thứ 18 đến nửa đầu thế kỷ 20, có nhiều điểm khá tương 

đồng với văn bia truyền thống. Tuy nhiên, văn bia Hán Nôm Công giáo lại mang 

đặc trưng Công giáo thể hiện ở các biểu tượng Công giáo và nội dung liên quan đến 

những quy định thực hành lối sống Công giáo, và nhà thờ luôn là trung tâm của mọi 

thực hành tôn giáo quan trọng của người có đạo140. 

Công giáo và di sản kiến trúc (nhà thờ) 

Sau gần 100 năm khi giáo sỹ đầu tiên đặt chân đến Việt Nam, ngôi nhà thờ 

Công giáo đầu tiên được xây dựng141. Có ba loại hình nhà thờ Công giáo: Nhà 

thờ chính tòa, nhà thờ xứ đạo, nhà thờ họ đạo. Chức năng của nhà thờ Công giáo 

chính là nơi diễn ra các nghi lễ Rôma. Nghi lễ Rôma là thể thức cử hành thánh 

lễ, thi hành các bí tích và á bí tích, đọc kinh thần vụ và làm các việc khác của 

Giáo hội Công giáo, như đã được phép làm ở thành phố và giáo phận Rôma. 

Công giáo tại Việt Nam hiện nay có 6 ngày lễ trọng đó là: 1/ Lễ Sinh nhật chúa 

Giêsu: ngày 25 tháng 12. 2/ Lễ Phục sinh, kỷ niệm chúa Giêsu sống lại. Vào một 

ngày của tháng tư. 3/ Lễ Chúa Giêsu lên trời. Sau lễ Phục sinh 40 ngày. 4/ Lễ 

Chúa thánh thần hiện xuống. Sau lễ Chúa Giêsu lên trời 10 ngày. 5/ Lễ Đức bà 

Maria, hồn và xác lên trời, ngày 15 tháng 8. 6/ Lễ Các thánh, ngày 1 tháng 11142.  

 
138 “Kỷ yếu trao đổi khoa học Tư liệu Hán Nôm viết về Công giáo Việt Nam”, Viện Nghiên cứu Tôn giáo tổ 

chức ngày 25/5/2003. Trích theo Nguyễn Thế Nam (2016), “Khái lược về Hán Nôm Công giáo”, Tạp chí 

Nghiên cứu Tôn giáo, số 3, tr.73. 
139 Nguyễn Hồng Dương (2001), Nghi lễ và lối sống Công giáo trong văn hóa Việt Nam, Nxb. Khoa học Xã 

hội, tr.111. 
140 Nguyễn Thế Nam (2018), “Đời sống đạo của người Công giáo qua nghiên cứu văn bia Hán Nôm Công 

giáo tại đồng bằng sông Hồng”, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 1, tr. 91-92.  
141 Bùi Đức Sinh (2002), Sđd, tập 1, tr.91. 
142 Nguyễn Hồng Dương (2003), Nhà thờ Công giáo Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, tr.54. 
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Nhà thờ Công giáo cũng là nơi cử hành 7 bí tích đó là: Rửa tội, Thêm sức, 

Mình thánh Chúa, Giải tội, Xức dầu thánh, Truyền chức thánh, Hôn phối. Bí tích 

Truyền chức thánh chỉ dành cho những người được thụ phong chức giám mục, linh 

mục và phó tế. Giám mục, linh mục và phó tế lại không được nhận bí tích Hôn phối.  

Gắn với nhà thờ Công giáo là lễ thánh quan thầy xứ đạo. Theo khảo cứu của 

Nguyễn Hồng Dương: “Ở Bắc Kỳ và một phần Trung Kỳ, xứ đạo thường nằm trong 

phạm vi một làng. Tên xứ đạo trùng với tên làng. Thánh quan thầy của xứ đạo được 

xem là thánh quan thầy của làng. Nhiều xứ đạo ở Nam Định, Hà Nam, Hải Dương, 

Hưng Yên đồng nhất thánh quan thầy với thần thành hoàng làng. Ngày lễ kỷ niệm 

thánh quan thầy được xem là lễ kỷ niệm thành hoàng làng giáo. Nhiều xứ đạo ở Ninh 

Bình quan niệm ngày kỷ niệm thánh quan thầy xứ đạo là ngày giỗ tổ, giỗ họ”143. 

Về phương diện kiến trúc, các giáo đường ở Việt Nam có thể chia làm ba loại. 

Loại theo nghệ thuật kiến trúc châu Âu thời trung cổ, loại xây cất theo phong cách 

Đông phương, và loại Âu Á hỗn hợp, hay Đông Tây hài hòa. Đến cuối thế kỷ XIX 

sang đầu thế kỷ XX, các thánh đường theo lối kiến trúc của Pháp hoặc Tây Ban Nha 

như Byzantin, Roman, Gothic, Baroque144. 

Ở Việt Nam, Nhà thờ chính tòa Phát Diệm (Nhà thờ đá Phát Diệm) được biết 

đến rộng rãi là nhà thờ Công giáo có kiến trúc theo phong cách Đông phương với 

chất liệu bằng đá và gỗ theo kiến trúc cổ Việt Nam, mang dáng dấp của đình, đền, 

chùa và cung điện truyền thống. Quần thể di tích được khởi công xây dựng vào thập 

niên 1880 và đến năm 1899 thì hoàn thành, do linh mục Trần Lục chủ trì. Khu quần 

thể gồm 3 hang đá nhân tạo, 5 ngôi nhà nguyện nhỏ, trong đó có nhà thờ trái tim 

Đức Mẹ, nhà thờ lớn (nhà thờ chính tòa đại phận) và tháp chuông. Khu quần thể 

kiến trúc theo trục chính hướng Bắc- Nam, cửa mở ra hai hướng: Đông- Tây. Phía 

trước nhà thờ là một chiếc ao hình chữ nhật, phía sau là núi nhân tạo cho cảnh quan 

sơn thủy hữu tình đồng thời còn dựa theo quan niệm phong thủy của người Việt 

Nam. Nhà thờ trái tim Đức Mẹ được kiến trúc theo phong cách Á Đông như cấu 

trúc 6 hàng cột, diềm mái, con sơn, lợp ngói vẩy. Tháp chuông hình dáng tựa như 

tam quan, giống như lầu chuông chùa. Trên vách có một số phù điêu bằng đá, tạc 

một số vị thánh. Bên dưới dựng trấn song đá hình cây trúc (theo quan niệm Á Đông, 

trúc thể hiện cho người quân tử). Trên vách ngoài có những phù điêu tạc sự tích 

chúa Giêsu. Nhà thờ lớn là ngôi nhà thờ to, đẹp, trạm trổ tinh vi sắc sảo. Nhà thờ 

được cấu trúc theo kiều chồng mái, giữa mái trên và mái dưới là một hàng cửa sổ, 

chấn song con tiện để lấy ánh sáng và không khí. Công trình được cấu trúc theo 

 
143 Nguyễn Hồng Dương (2003), Sđd, tr. 57. 
144 Bùi Đức Sinh (2002), Sđd, tập 3, tr.383 
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chức năng của nhà thờ Công giáo với mặt tiền, gác đàn, lòng nhà thờ, cung thánh. 

Phía sau bàn thờ (trên cung thánh) là bức vách gỗ trạm khắc tinh xảo, sơn son thếp 

vàng. Chính giữa là tòa Đức Mẹ bế chúa con, hai bên viền bằng khung ảnh các 

thánh. Vách gỗ sơn son thếp vàng, đường nét trang trí trạm bong hoặc trạm thông, 

tạo những tòa để đặt các tượng thánh đã tạo phong cách vách gỗ nhà thờ chính tòa 

địa phận Phát Diệm. Phong cách vách gỗ còn được thấy ở một số nhà thờ Công giáo 

cổ như nhà thờ xứ Hảo Nho (Yên Lâm, Yên Mô, Ninh Bình), Bình Sa (Kim Sơn)145. 

Công giáo với hội nhập văn hóa 

Có thể nói cho tới trước Công đồng Vatican II (1962-1965), Công giáo không 

quan tâm tới các nền văn hóa của các dân tộc mà tôn giáo này truyền tới. Vì thế, vấn 

đề hội nhập văn hóa chưa được giáo hội Công giáo quan tâm. Từ sau Công đồng 

Vatican II, giáo hội Công giáo mới chính thức đưa ra vấn đề hội nhập văn hóa với 

các dân tộc ở châu Á trong đó có Việt Nam. Các nhà nghiên cứu Kitô giáo, các nhà 

thần học Công giáo đã bàn tới vấn đề hội nhập văn hóa theo tinh thần Công đồng 

hướng tới Việt hóa đạo. 

Không chỉ tiến hành trên lĩnh vực học thuật, Công giáo miền Nam từ đầu 

những năm 70 của thế kỷ XX đã bắt tay thực hiện canh tân trên một số lĩnh vực như 

Kinh thánh, kinh lễ. Giáo hội Công giáo hướng tới việc dịch lại Kinh thánh cho 

thuần Việt ngữ, dễ hiểu nhằm phổ cập rộng rãi tới các tầng lớp tín đồ; biên soạn, 

san định lại sách lễ, sách nguyện và các sách nói về lễ nghi, phụng vụ. 

Đặc biệt, Thư chung năm 1980 của Hội đồng giám mục Việt Nam đánh dấu 

mốc quan trọng ghi nhận định hướng hội nhập văn hóa dân tộc của Công giáo Việt 

Nam. Thư chung đã viết: chúng ta phải đào sâu Thánh Kinh và Thần học để nắm 

vững những điều cốt yếu của đức tin, đàng khác, phải đào sâu nếp sống của từng 

dân tộc trong nước, để khám phá ra những giá trị riêng của mỗi dân tộc. Rồi từ đó, 

chúng ta vận dụng những cái hay trong một kho tàng văn hoá và xây dựng một nếp 

sống và một lối diễn tả đức tin phù hợp hơn với truyền thống của mỗi dân tộc đang 

cùng chung sống trên quê hương và trong cộng đồng Hội Thánh này146. Những biểu 

hiện cụ thể của hội nhập nghi lễ Công giáo trong văn hóa Việt Nam như hát thánh 

kinh, múa hát dâng hoa, hiếu kính tổ tiên, v.v… 

Trong Hội nghị Thượng hội đồng giám mục châu Á (tại Vatican từ ngày 19/4 

đến ngày 14/5/1998), các giám mục Việt Nam đã trình bày những kinh nghiệm đạt 

được trong lãnh vực giáo lý, những thực hành mục vụ theo chiều hướng hội nhập 

văn hoá và đáp ứng các nhu cầu của xã hội. “1/ Làm sao nói về Thiên Chúa Cha và 

 
145 Nguyễn Hồng Dương (2003), Sđd, tr.65-71. 
146 Hội đồng giám mục Việt Nam. Thư chung năm 1980. https://hdgmvietnam.com 
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Hội Thánh trong khung cảnh nền văn hoá của xã hội Việt Nam vốn lấy gia đình làm 

nền tảng. 2/ Làm sao nhận ra tác động của Chúa Thánh Thần nơi mọi người thành 

tâm thiện chí, đặc biệt nơi các tôn giáo bạn. 3/ Làm sao để việc tôn kính ông bà, tổ 

tiên giúp người ta nhận biết Thiên Chúa Cha, và hiểu rõ hơn về đạo hiếu của người 

Công giáo Việt Nam”147. 

2.3.2.4. Di sản văn hóa Tin Lành 

Cuốn Phúc Âm & Văn hóa của tác giả Lê Văn Thiện cho biết: Năm 1884, Tổ 

chức Société d’Évangélisation des Colonies của Pháp gửi vị mục sư đầu tiên đến 

thành phố cảng Hải Phòng để thành lập một Hội Thánh cho người Tin Lành châu 

Âu, quân lính và cả thường dân148.  

Trải qua một quá trình dài, với nỗ lực của nhiều đoàn truyền giáo, năm 1927, 

Hội CMA đã đạt được mục tiêu đầu tiên của mình đó là Hội Thánh Tin Lành Việt 

Nam được thành lập với tư cách một tổ chức Giáo hội trên toàn quốc. Điều này mở 

đầu cho nền giáo dục Thần học Tin lành đầu tiên tại Việt Nam, các sinh viên được 

phong chức trở thành mục sư và lần đầu tiên diễn ra Hội đồng Tổng Liên hội trên 

toàn quốc149.  

Cũng giống như Công giáo, trong quá trình đạo Tin Lành truyền bá và phát triển 

ở Việt Nam cũng đã xảy ra xung đột với văn hóa truyền thống. Đặc biệt, đạo Tin Lành 

gặp nhiều khó khăn trong ứng xử với phong tục thờ cúng tổ tiên, trong đó có ma chay, 

giỗ chạp. Do đoạn tuyệt với thờ cúng tổ tiên nên các tân tín đồ hầu hết đều bị gia đình, 

họ tộc phản đối, gây chia rẽ mâu thuẫn trong xã hội. Vì thế, đạo Tin Lành đã dần từng 

bước hội nhập với văn hóa dân tộc. Các tín hữu Tin Lành đang thực hiện phương châm 

Sống Phúc Âm, phụng sự Thiên Chúa và phục vụ Dân tộc. 

 Vấn đề hội nhập văn hóa  

Cho dù tiếp nhận sự truyền giáo từ các giáo sĩ Phương Tây nhưng những tầng 

lớp chức sắc đầu tiên của cộng đồng Tin Lành lại giữ gìn những nguyên tắc luân lý, 

phong cách Nho giáo truyền thống một cách trân trọng. Điều này biểu hiện qua việc 

ý tứ trong ăn mặc, đi đứng, nói năng và khuyên dạy tín đồ150.  

Lê Hoàng Phu đã nhấn mạnh nhu cầu của hội nhập văn hóa: “Trong một phương 

diện, một Hội thánh chỉ thật sự là Hội Thánh bản xứ khi sự tự dưỡng và tự diễn đạt đến 

 
147 Thư Mục vụ của Hội đồng giám mục Việt Nam, ngày 17 tháng 10 năm 1998. 

http://vntaiwan.catholic.org.tw 
148 Lê Văn Thiện (2010), Phúc Âm & Văn hóa, Nxb. Tôn giáo, tr.64. 
149 Lê Hoàng Phu, A Short History of the Evangelical Church of Vietnam (Unpublished Ph.D Dissertation, 

New York: University, 1974), pp.172-78. Trích theo Lê Văn Thiện (2010), Phúc Âm & Văn hóa, Nxb. Tôn 

giáo, tr.65. 
150 Nguyễn Xuân Hùng (2017), “Tìm hiểu về giáo thuyết, tín lý, đạo đức và lối sống của tín đồ Tin Lành tại 

Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 12, tr.56. 
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mức Hội thánh có thể hình thành triết lý riêng của mình, không chỉ về mặt Cơ Đốc 

nhân và căn bản Thánh Kinh mà còn về hình thức văn hóa, trở thành di sản văn hóa 

quốc gia và là một góp phần vào di sản Cơ Đốc toàn cầu.”151 

 Thần học 

Hơn 100 năm truyền đến Việt Nam, đạo Tin Lành đang dần từng bước thiết 

lập một nền thần học Thần học bản địa mang bản sắc Việt Nam. Mục sư Lê Hoàng 

Phu có lẽ người tiêu biểu nhất cho những ý tưởng về “thần học Tin Lành bản địa” 

của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam152.  

Khảo cứu về thần học với hội nhập văn hóa của mục sư Lê Văn Thiện đã đề 

cập tới một nền Thần học bối cảnh cho phù hợp với nền văn hóa Việt Nam. Mục 

tiêu của Thần học bối cảnh tìm hướng giải thích Thánh Kinh theo văn hóa NGƯỜI 

NHẬN (Contextualised); sao cho phù hợp với bản sắc mỗi dân tộc hoặc mỗi địa 

phương. Nhận thấy sự đa dạng trong quan niệm và nhận thức của các cộng đồng, 

mục sư đặt ra yêu cầu giải thích Thánh kinh sao cho phù hợp với mỗi hạng người 

nghe (Bản địa hóa – Indigenisation). Vì vậy, Thần học Bối cảnh có thể sẽ không 

nhất quán trong cách giải thích, vì sứ điệp đôi lúc sẽ phù hợp với địa phương nầy, 

nhưng lại không phù hợp ở địa phương khác153.  

Theo đó, các tín hữu Tin Lành Việt Nam đã và đang kiến thiết “Một nền Thần 

học mang bản sắc Việt Nam, tức là Giáo lý Thánh Kinh không xa rời văn hóa và đời 

sống người Việt. Dầu văn hóa có thể thay đổi và phát triển cho phù hợp với sự tiến bộ 

của nhân loại, nhưng sự hội nhập của Phúc Âm chỉ thay đổi về phương cách truyền bá, 

phương pháp diễn giải để phù hợp với người trong cùng hoàn cảnh; chứ không thể thay 

đổi bản chất của Phúc Âm”154. 

Thờ cúng tổ tiên 

Reginald E. Reimer, giáo sỹ đạo Tin Lành, khi đến truyền giáo tại miền Nam 

Việt Nam trước năm 1975 đã nhận thấy: Sự thờ cúng tổ tiên theo truyền thống của 

người Việt Nam thực sự là một bộ phận khăng khít của Hồn linh giáo, mạng lưới cơ 

bản của tôn giáo Việt Nam. Tôi không thể không thừa nhận chức năng tích cực về 

mặt xã hội của sự thờ cúng tổ tiên. Vì vậy, tôi đã kêu gọi các giáo sỹ và các Kitô 

hữu người Việt Nam hãy Kitô hóa chức năng đó nhằm bảo tồn những nhân tố tích 

 
151 Lê Hoàng Phu, A Short History of the Evangelical Church of Vietnam (Unpublished Ph.D Dissertation, New 

York: University, 1974), p.509. Trích theo Lê Văn Thiện (2010), Phúc Âm & Văn hóa, Nxb. Tôn giáo, tr.124. 
152 Đỗ Quang Hưng, “Truyền giáo Tin Lành ở Việt Nam và văn hóa”, Kỷ yếu Tọa đàm: Đạo Tin Lành- 

Những dấu ấn lịch sử và hiện tại (Tọa đàm Kỷ niệm 500 năm Cải cách Tôn giáo- Đạo Tin Lành), Hà Nội 

2017, Trường Khoa học xã hội và Nhân văn và Tổng hội Tin Lành Việt Nam – Miền Bắc. 
153 Lê Văn Thiện, “Một giáo hội trưởng thành và nền thần học mang bản sắc Việt Nam”, Kỷ yếu Tọa đàm: 

Đạo Tin Lành và văn hóa Việt Nam, Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2012. tr.176 
154 Lê Văn Thiện, “Một giáo hội trưởng thành…”, Tlđd, tr.178 
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cực. Nếu làm được như vậy, không lâu sau Kitô giáo sẽ không còn bị nhạo báng là 

“đạo bỏ ông, bỏ bà”155. 

Trong bài viết Chiều kích tôn giáo trong thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam, 

Reginald E. Reimer đã nhận xét: “Người Việt Nam có một truyền thống lâu đời về 

thờ cúng tổ tiên, họ sẽ cần phải được dạy dỗ cẩn thận về những điều liên quan tới 

linh hồn trong Kinh thánh, bản chất của linh hồn và những gì xảy ra với linh hồn 

sau khi chết”156. Ông đề xuất: “Chân lý của bản chất này phải được tìm kiếm, chú 

giải, phát triển dưới góc độ thần học và chia sẻ với người Việt Nam những người mà 

không nghi ngờ gì sẽ có ý nghĩa đặc biệt và thật là tuyệt nếu họ có thể đóng góp điều 

gì đó cho nền thần học được đánh giá cao của chúng ta với những gì đã viết trong 

Kinh thánh”157. 

Đạo Tin Lành với công việc cứu tế xã hội, y tế và giáo dục 

Hai lĩnh vực được coi là quan trọng trong quá trình truyền giáo là giáo dục và 

y tế. Việc truyền bá y học là công tác mở đường cho việc truyền bá Phúc Âm. Các 

hoạt động xã hội, nhất là các hoạt động từ thiện, được các Hội Thánh Tin Lành coi 

đó là ‘sứ điệp thuộc linh’ và ‘sự thực hành đạo đức’. 

Về hoạt động y tế, xã hội: Hiện nay, trong lĩnh vực y tế, xã hội, các hoạt động 

nổi bật của Ủy ban Y tế - Xã hội thuộc Tổng liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam 

(miền Nam) và Tổng liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc). Nghiên 

cứu của Vũ Thị Thu Hà về Giá trị và chức năng của Tin Lành trong vùng dân tộc 

thiểu số ở Việt Nam hiện nay cho biết: Ủy ban Y tế - Xã hội thuộc Tổng liên hội 

phối hợp với các cơ quan, đoàn thể chính trị - xã hội đã tiến hành nhiều hoạt động 

từ thiện như ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, khám chữa bệnh miễn phí, tặng 

xe lăn cho người khuyết tật, hỗ trợ kinh phí xây dựng hệ thống nước sạch, hỗ trợ 

thuốc miễn phí, hỗ trợ xây nhà, hỗ trợ giống, kỹ thuật158. Trong thực tế đã có nhiều 

tổ chức phi chính phủ Tin Lành đang hoạt động và triển khai dự án đạt hiệu quả tốt, 

đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho xã hội như TDH - Lausanne (Tin Lành Thụy 

Sỹ), KVWA (Tin Lành Hàn Quốc), NMA (Liên đoàn Truyền giáo Na Uy), Hoàn 

 
155 Reginald E. Reimer (2018), Chiều kích tôn giáo trong thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam, Nghiên cứu 

Tôn giáo, số 3, tr.20-21. Hoàng Thị Bích Ngọc dịch. Bài viết này đã được đăng trên Journal Missiology: An 

International Review. Volume III, Number 2, April 1975. Nhan đề: The Religious Dimension of the 

Vietnamese Cult of the Ancestors. 
156 Reginald E. Reimer (2018), Chiều kích tôn giáo trong thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam, Tạp chí 

Nghiên cứu Tôn giáo, số 3, tr.32. 
157 Reginald E. Reimer (2018), Chiều kích tôn giáo trong thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam, Tạp chí 

Nghiên cứu Tôn giáo, số 3, tr.33. 
158 Vũ Thị Thu Hà (2018), Giá trị và chức năng của Tin Lành trong vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện 

nay, Nxb. Khoa học xã hội, tr. 65-66. 
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cầu khải tượng (World Vision)159. Đặc biệt, trong thời điểm hiện tại, các tổ chức và 

Hội Thánh Tin Lành đang nỗ lực trong công tác y tế, xã hội giúp đất nước vượt qua 

dịch bệnh Covid-19 với những hành động thiết thực cụ thể như vận động, ủng hộ 

100 máy cung cấp Oxy cho bệnh nhân, lập quỹ hỗ trợ chống dịch và hỗ trợ công tác 

điều trị bệnh nhân160. 

Về hoạt động giáo dục: Trường Kinh Thánh Tourane (Đà Nẵng) được thành 

lập năm 1921 để giúp cho sinh viên học toàn giờ dưới sự lãnh đạo của giáo sỹ D. I. 

Jeffrey. Giáo trình gồm các lớp Kinh Thánh, các lớp giáo lý, lịch sử thế giới, lịch sử 

Giáo hội, văn chương, địa lý và thể thao161.  

Từ thập niên 1950, các trường Kinh Thánh huấn luyện mục sư cho các Hội 

Thánh đang tăng trưởng đặc biệt dành cho các dân tộc thiểu số162. Hội Thánh Tin 

Lành Việt Nam (miền Nam) xây dựng các trường tiểu học, trung học được xây 

dựng ở nhiều nơi. Năm 1956, Đại hội đồng Tổng Liên hội lần thứ XXIV tại Đà 

Nẵng đã lập ra Ủy ban chuyên lo học bổng cho sinh viên và tuyển người du học ở 

nước ngoài163.   

Đạo Tin Lành tại Việt Nam với in ấn xuất bản 

Theo mục sư Reginald E. Reimer: Chỉ 15 năm sau khi đến Việt Nam (năm 

1926), người Tin Lành xuất bản cái mà chúng ta gọi là Bản Kinh Thánh Phan Khôi-

Cadman. Việc các nhà truyền giáo thuê nhà văn nổi tiếng Phan Khôi làm việc cũng 

giúp đảm bảo khả năng đọc và dễ hiểu của bản dịch đó. Trong những năm gần đây 

người Tin Lành đã dịch hoặc đang làm việc với ít nhất năm bản dịch tiếng Việt bổ 

sung. Một số bản trong số này nhằm mục đích hướng vào một số thành phần dân 

Việt Nam, với trình độ học vấn nhất định. Mục đích là để làm cho Kinh Thánh dễ 

hiểu đối với tất cả các thành phần của xã hội. Kinh Thánh cũng đã được dịch ra 

một số ngôn ngữ dân tộc thiểu số tại Việt Nam. Hàng ngàn người Hmông theo 

Kitô giáo ở khu vực miền núi Tây Bắc (Việt Nam) đã biết chữ trong vòng 20 năm 

qua trực tiếp nhờ việc sử dụng Kinh Thánh tiếng Hmông 164. 

 
159 Vũ Thị Thu Hà (2018), Sđd, tr.70-71. 
160 http://soyte.quangnam.gov.vn  (truy cập ngày 11/10/2021). 
161 Reginald E. Reimer, “Huấn luyện mục sư và lãnh đạo tại Việt Nam, Khái quát về giáo dục của Hội 

C&MA và Hội Thánh Tin Lành Việt Nam giai đoạn 1911-1975”, Hội thảo bàn tròn: Quá trình phát triển của 

Đạo Tin Lành ở Việt Nam từ năm 1911 đến năm 1975, Hà Nội, ngày 1 tháng 12 năm 2010, tr.2-3 
162 Reginald E. Reimer, “Huấn luyện…”, Tlđd, tr.5 
163 Hoàng Thị Thảo, “Phương thức truyền giáo của Đạo Tin Lành ở Việt Nam đến năm 1975”, Hội thảo bàn 

tròn: Quá trình phát triển của Đạo Tin Lành ở Việt Nam từ năm 1911 đến năm 1975, Hà Nội, ngày 1 tháng 

12 năm 2010, tr.9 
164 Reginald E. Reimer, “Bối cảnh hóa: Vài nét về lịch sử và nguyên tắc”, Kỷ yếu Tọa đàm: Đạo Tin Lành và 

văn hóa Việt Nam, Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2012, tr.17-18 
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Trong kháng chiến chống Pháp, nhà in Tin Lành ở Hà Nội được chuyển 

vào Đà Lạt, đến năm 1955 chuyển về Sài Gòn. Các ấn phẩm của nhà in Tin 

Lành Sài Gòn bao gồm Kinh Thánh trọn bộ hay từng phần, Thánh ca, truyền 

đạo đơn dưới dạng tờ rơi, sách giáo lý165. Cuốn sách Thần học Tin Lành đồ sộ 

nhất ở nước ta trước năm 1975 là cuốn Thần đạo học của mục sư John Drange 

Olsen, một trong những vị đốc học nổi tiếng của Trường Kinh Thánh Đà Nẵng. 

Bộ sách dày gần 1000 trang theo lối giáo trình thần học truyền thống Âu- Mỹ, 

đã trình bày tổng luận về thần học Luận về Thánh Kinh, Luận về Đức Chúa 

Trời, Luận về loài người, Luận về tội lỗi, Luận về Đấng Christ… Nhiều mục sư 

tên tuổi qua các thế hệ của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam chịu ảnh hưởng của 

bộ sách này166. Nhìn chung, những ấn phẩm truyền giáo và phục vụ truyền giáo, 

các tạp chí, sách báo, các công trình khảo cứu  của giới chức Tin Lành trong 

suốt lịch sử quá trình truyền giáo chứa đựng rất nhiều chi tiết, kiến thức khoa 

học có giá trị về mặt văn hóa, lịch sử, cần được tiếp thu và nghiên cứu167. 

Đạo Tin Lành với sự hình thành một lối sống đạo tại Việt Nam hiện nay 

Nghiên cứu của Vũ Thị Thu Hà cho biết: Những giá trị của đạo Tin Lành Việt 

Nam được chuyển tải vào đời sống thông qua các chức năng cơ bản như: Chức năng 

liên kết xã hội, chức năng hỗ trợ xã hội (từ thiện, cứu trợ và y tế), chức năng điều 

chỉnh xã hội168.  

Mối liên kết, gắn bó của cộng đồng Tin Lành thông qua các nghi lễ, sinh hoạt 

tôn giáo. Sự đồng cảm chia sẻ đã tạo mối dây liên kết cộng đồng, tạo nên mạng lưới 

xã hội, đảm bảo an ninh tinh thần giúp các tín hữu Tin Lành vượt qua những khó 

khăn trong cuộc sống. Một cộng đồng đức tin chịu sự chi phối của hệ thống giáo lý, 

đạo đức của chính tôn giáo đó. Nền đạo đức Tin Lành đã điều chỉnh hành vi và đời 

sống xã hội của các tín hữu. Các tín hữu Tin Lành luôn thực hành lối sống ‘siêng 

năng, giản dị, chân thực’.  

 

* 

*  * 

Ở Chương 2, trước hết, nhiệm vụ tiến hành xác định cách nhận diện các 

DSVHTGTN thông qua các hình thức biểu hiện, những yếu tố dễ dàng nhận biết từ 

 
165 Hoàng Thị Thảo, “Phương thức truyền giáo…”, Tlđd, tr.8. 
166 Đỗ Quang Hưng, “Đạo Tin Lành ở Việt Nam: Nguồn gốc, những đặc điểm thần học và đời sống tôn 

giáo”, Hội thảo bàn tròn: Quá trình phát triển của Đạo Tin Lành ở Việt Nam từ năm 1911 đến năm 1975, Hà 

Nội, ngày 1 tháng 12 năm 2010, tr.11. 
167 Nguyễn Xuân Hùng (2017), Tlđd, tr.56-57. 
168 Vũ Thị Thu Hà (2018), Sđd, tr.55. 
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bên ngoài gắn với những thuộc tính đặc trưng (vật thể và phi vật thể). Bên cạnh đó, 

bởi vì DSVHTGTN là một thành phần của DSVH, các di sản thuộc loại hình này 

đương nhiên sẽ mang theo các đặc điểm, thuộc tính của DSVH nhưng đồng thời lại 

gắn với các đặc trưng của tôn giáo, tín ngưỡng. Với các tiêu chí nhận diện từ góc 

nhìn DSVHVT và DSVHPVT, có thể nhận thấy rõ mối quan hệ gắn kết, phụ thuộc 

và bổ trợ lẫn nhau của hai dạng biểu hiện này ở tất cả các DSVHTGTN. Các yếu tố 

vật thể có chức năng mang tải các yếu tố phi vật thể, hay nói cách khác là ý nghĩa 

văn hóa của di sản. Tuy nhiên, ở nhiều DSVHTGTN, các yếu tố phi vật thể chiếm 

ưu thế trong việc biểu trưng những nhân tố cốt lõi của tôn giáo, tín ngưỡng, đó là 

đức tin và cái thiêng.  

Thứ hai, để làm rõ hơn vai trò, vị trí của DSVHTGTN trong đời sống văn 

hóa, xã hội, nhiệm vụ đã tiến hành xác định các giá trị cơ bản của DSVHTGTN. 

Có thể nói, giá trị là một phạm trù rộng lớn, và quan niệm về tầm quan trọng hay là 

giá trị của mỗi di sản lại không ổn định mà thay đổi theo thời gian, tùy thuộc vào 

nền văn hóa của mỗi quốc gia hay cộng đồng nhất định. Việc nhận định các giá trị 

cũng tùy thuộc vào các tiêu chí đánh giá khác nhau mà dẫn đến những kết quả rất 

khác biệt. DSVHTGTN có giá trị về nhiều mặt, tuy nhiên, ở nội dung này, nhiệm 

vụ tập trung phân tích năm nhóm giá trị cơ bản (trong đó có thể hàm chứa nhiều 

giá trị cụ thể), đó là giá trị văn hóa, giá trị lịch sử, giá trị xã hội, giá trị kinh tế và 

giá trị khoa học. Những giá trị này cũng là những nhân tố chính làm căn cứ cho 

việc bảo tồn và quản lý di sản.  

Thứ ba, nhiệm vụ dành một dung lượng tương đối lớn cho nội dung giới 

thiệu về một số DSVHTGTN đại diện để bước đầu phác thảo bức tranh đa dạng và 

phong phú của các DSVHTGTN ở Việt Nam. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân 

khách quan và chủ quan nên việc ghi danh DSVHTGTN ở các cấp còn có những 

bất cập nhất định. Chính vì vậy, còn nhiều DSVHTGTN đặc sắc chưa được lập hồ 

sơ xem xét và đánh giá đầy đủ. Để điều hòa những vấn đề bất cập đó, trong phạm 

vi nhiệm vụ này, chúng tôi đã tập trung vào những đặc điểm nổi bật, đặc biệt là các 

yếu tố phi vật thể vốn chưa được dành cho sự quan tâm xứng đáng, của một số 

DSVHTGTN đã được ghi danh là Di sản thế giới, Di sản văn hóa phi vật thể đại 

diện của nhân loại, bên cạnh đó, chúng tôi cũng dành một dung lượng nhất định để 

đề cập tới một số DSVHTGTN chưa được ghi danh nhưng được biết đến rộng rãi 

trong toàn quốc.  
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CHƯƠNG 3 

BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA TÔN GIÁO,  

TÍN NGƯỠNG Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY 

 

3.1. Những yếu tố thuận lợi và thách thức đối với việc bảo tồn và phát huy 

di sản văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng 

  3.1.1. Những thuận lợi 

Một là, chủ trương của Đảng và Nhà nước quan tâm, ủng hộ công tác bảo tồn 

và phát huy giá trị di sản văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng  

Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam luôn nhất 

quán trong mọi văn bản là tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân thực 

hiện quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng; coi trọng chính sách đoàn kết và hòa hợp giữa 

các tôn giáo, đảm bảo sự bình đẳng, không phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín 

ngưỡng, bảo hộ hoạt động của các tổ chức tôn giáo bằng pháp luật; các giá trị văn 

hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo được phát huy. Trong Hiến pháp năm 2013 (sửa 

đổi) của nước CHXHCN Việt Nam (điều 24) ghi rõ: “Mọi người có quyền tự do tín 

ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng 

trước pháp luật. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 

Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn 

giáo để vi phạm pháp luật”169. Như vậy, Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người 

dân đã được cụ thể hóa trong nhiều văn bản pháp quy khác như Bộ luật Dân sự, Bộ 

Luật Tố tụng Hình sự, Luật Đất đai, Luật Giáo dục, Bộ luật Hình sự sửa đổi (có hiệu 

lực từ ngày 01/7/2016)... 

 Nghị quyết số 25/NQ-TW năm 2003 về công tác tôn giáo, Pháp lệnh Tín 

ngưỡng, Tôn giáo có hiệu lực từ 15/11/2004, đã thể chế hóa đường lối, chủ trương 

chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo của Nhà nước Việt Nam, bảo đảm cho công dân 

thực hiện quyền về tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Cùng với Nghị định 22/2005/NĐ-CP 

được ban hành ngày 01/3/2005, để hướng dẫn một số điều trong Pháp lệnh Tín 

ngưỡng, Tôn giáo, sau này được thay thế bằng Nghị định 92/2012/NĐ-CP quy định 

chi tiết về biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo với nhiều điểm mới phù 

hợp với thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sinh hoạt tôn giáo của người dân. 

Đặc biệt, khi Luật Tín ngưỡng, tôn giáo của Việt Nam ra đời vào năm 2016 và 

có hiệu lực từ ngày 1/1/2018, đi vào cuộc sống đã nhanh chóng xác lập các quyền 

cơ bản của công dân về tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc là không tín ngưỡng, tôn 

 
169 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, năm 2013. 
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giáo, đảm bảo quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo của công dân và mọi tổ chức tôn giáo. 

Tác giả Đỗ Quang Hưng cho biết: “Có ba điểm chuyển biến quan trọng trong bộ luật 

này. Đó là lần đầu tiên, những quy định về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người 

dân được đảm bảo đầy đủ hơn, tiếp cận gần hơn với các công ước quốc tế. Thứ hai, rất 

quan trọng là bộ luật giải quyết hàng loạt các vấn đề về cơ sở vật chất của tôn giáo như 

nơi thờ tự, đất đai, tài sản tôn giáo, thậm chí là có cả các vấn đề về báo chí xuất bản 

thông tin. Nhìn chung, lần đầu tiên chúng ta có một bộ luật đầy đủ như vậy. Không 

phải tất cả mọi việc đã được giải quyết nhưng rõ ràng đã giải quyết được các khâu rất 

cơ bản. Một điểm nữa mà ai cũng thấy là Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho 

tất cả các tổ chức tôn giáo đều có thể xây các cơ sở đào tạo chức sắc rất là tốt. Còn 

điểm thứ ba là đã pháp chế hóa các chủ thể tham gia quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo 

của người dân và các tổ chức tín ngưỡng, tôn giáo. Các tổ chức tôn giáo bên cạnh 

quyền lợi của mình thì cũng có trách nhiệm của mình, đặc biệt là lãnh đạo các giáo 

hội, thậm chí là Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam với tư cách là tổ 

chức chính trị xã hội tiêu biểu rộng lớn nhất cũng có vai trò giám sát, kiểm soát tạo 

điều kiện cho những điều luật được thực thi trong cuộc sống”170. 

Là một thành tố của văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng cũng chứa đựng những giá 

trị di sản mang đặc trưng riêng của mình. Nhận thức rõ tầm quan trọng và giá trị di 

sản của di tích, Đảng và Nhà nước ta đã có những định hướng, quyết sách chiến 

lược cơ bản nhằm quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của di tích. Nghị 

quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) đã đề ra nhiệm vụ bảo tồn và phát huy các di sản 

văn hóa: “Di sản văn hóa là tài sản vô giá, gắn kết cộng đồng dân tộc, là cốt lõi của 

bản sắc dân tộc, cơ sở để sáng tạo những giá trị mới và giao lưu văn hóa. Hết sức 

coi trọng bảo tồn, kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, văn hóa 

cách mạng, bao gồm cả văn hóa vật thể và phi vật thể”171.  

Văn kiện Đại hội X của Đảng đã nhấn mạnh: “Tiếp tục đầu tư cho việc bảo 

tồn, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng, kháng chiến, các di tích văn hóa vật thể 

và phi vật thể của dân tộc, các giá trị văn hóa, nghệ thuật, ngôn ngữ, thuần phong 

mỹ tục của cộng đồng các dân tộc; bảo tồn và phát huy văn hóa, văn nghệ dân gian; 

kết hợp hài hòa việc bảo vệ, phát huy các di sản văn hóa với các hoạt động phát 

triển kinh tế, du lịch”172. Tiếp nối những quan điểm, chủ trương của Đảng, tại Nghị 

 
170Thu Hoa, (2020). Tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam luôn được đảm bảo . Bài viết đăng trên 

https://vovworld.vn/vi-VN/binh-luan/tu-do-tin-nguong-ton-giao-o-viet-nam-luon-duoc-dam-bao-888903.vov 

đăng tải ngày 6/8/2020. Truy cập ngày 25 tháng 9 năm 2021. 
171 Đảng Cộng sản Việt Nam, (1998). Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa 

VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 56. 
172 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X 

của Đảng 

https://vovworld.vn/vi-VN/binh-luan/tu-do-tin-nguong-ton-giao-o-viet-nam-luon-duoc-dam-bao-888903.vov
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quyết Trung ương 9 khóa XI của Đảng đã bổ sung, cụ thể hóa nhiệm vụ bảo tồn và 

phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, Nghị quyết chỉ rõ: “Bảo tồn, tôn tạo các di tích 

lịch sử - văn hóa tiêu biểu, phục vụ giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế; gắn 

kết bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển du lịch”173, đặc biệt, Nghị quyết 

Trung ương 9 khóa XI đề cập đến việc bảo tồn các di sản văn hóa tích cực trong tôn 

giáo, tín ngưỡng mà trước đây các Đại hội chưa đề cập đến.  

Với tinh thần đó, tại các kỳ Đại hội XII và XIII của Đảng, vấn đề coi trọng 

bảo tồn, kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, văn hóa cách mạng 

tiếp tục được nhấn mạnh, triển khai và cụ thể hóa. Chiến lược Phát triển văn hóa 

đến năm 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06/5/2009 của 

Thủ tướng Chính phủ), phần nội dung về lĩnh vực di tích chỉ rõ: “Đầu tư đồng bộ 

bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử – văn hóa tiêu biểu trở thành di sản có chất lượng 

cao về khoa học bảo tồn và môi trường văn hóa, phục vụ giáo dục truyền thống và 

phát triển kinh tế du lịch. Triển khai việc quy hoạch chi tiết đối với các di tích để 

giải quyết hợp lý, hài hòa, bền vững giữa bảo tồn, phát huy DSVH với yêu cầu phát 

triển kinh tế - xã hội…”174. 

Năm 2001, Luật Di sản văn hóa175 ra đời là cơ sở pháp lý quan trọng để đẩy 

mạnh việc đổi mới các hoạt động nhằm bảo vệ và phát huy giá trị DSVH ở Việt Nam, 

góp phần quan trọng vào việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản 

sắc dân tộc. Bổ sung thêm cho Luật Di sản văn hóa là Công ước Bảo vệ di sản văn hóa 

phi vật thể176 của UNESCO ra đời năm 2003 một lần nữa đề cao DSVHPVT (trong đó 

tôn giáo, tín ngưỡng đóng vai trò là một thành tố cơ bản) như một nguồn lực đảm bảo 

tính đa dạng văn hóa, hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững. Bên cạnh đó, là các 

chỉ thị hoạt động để thực hiện Công ước, khung pháp lý quốc gia, và nguyên tắc đạo 

đức được thảo luận nhằm làm cơ sở cho việc áp dụng phù hợp với điều kiện của địa 

phương hoặc ngành cụ thể. 

Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về DSVHTGTN có nhiều 

thành tựu. Những chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về bảo 

tồn và phát huy giá trị di sản, cũng như các quy định của pháp luật về DSVH được 

tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể nhân dân. Do đó, nhận thức và ý thức trách nhiệm 

 
173 Đảng Cộng sản Việt Nam, (2014).Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương khóa 

XI, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, tr. 34. 
174 Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát 

triển văn hóa đến năm 2020. 
175 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa X (2001), Luật Di sản văn hóa, số 

28/2001/QH10, được thông qua tại kỳ họp thứ 9, ngày 29 tháng 6 năm 2001, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 

năm 2002 (được sửa đổi năm 2009). 
176 UNESCO (2003), Công ước Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, được Đại hội đồng UNESCO thông qua tại 

kỳ họp thứ 32, Paris, ngày 17/10/2003. 
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đối với việc bảo vệ, gìn giữ các di tích được nâng lên rõ rệt. Trách nhiệm của các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức được giao nhiệm vụ quản lý di tích được nâng cao. Công tác 

chỉ đạo thực hiện các nội dung chuyên môn sát sao, có hiệu quả. Việc xếp hạng, 

khoanh vùng bảo vệ di tích đã tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý và bảo tồn các di 

tích ở địa phương. Công tác tu bổ, tôn tạo từng bước đi vào nề nếp. Nguồn kinh phí 

cho hoạt động này đã được xã hội hóa nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp từ nguồn 

kinh phí của Nhà nước, từ các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. 

Hai là, nguồn tài nguyên di sản văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam 

phong phú, đa dạng 

Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo, tín ngưỡng và đa dân tộc, mọi tôn giáo 

đều hài hòa, chung sống bình đẳng theo pháp luật của Nhà nước, tôn chỉ của tôn 

giáo. Theo thời gian, tôn giáo, tín ngưỡng để lại những giá trị văn hóa, trong đó có 

những giá trị di sản hiện hữu, trường tồn với thời gian. Thống kê chưa đầy đủ của 

các ban ngành cho thấy có khoảng 45.000 cơ sở tín ngưỡng, trong đó có hơn 2.900 

di tích gắn với cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, một số di tích được UNESCO công nhận 

là di sản thế giới. Về tôn giáo, có khoảng hơn 26,5 triệu tín đồ (chiếm 27% dân số), 

41 tổ chức thuộc 16 tôn giáo được nhà nước công nhận hoặc cấp chứng nhận đăng 

ký hoạt động. Cả nước hiện có hơn 57,4 ngàn chức sắc, trên 147 ngàn chức việc, 

hơn 29,6 ngàn cơ sở thờ tự177. Tính đa dạng và phong phú của mỗi tín ngưỡng, tôn 

giáo thể hiện trong nhiều mặt như kiến trúc, hay các lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo. Lễ 

hội tín ngưỡng, tôn giáo thể hiện đời sống tinh thần của cộng đồng dân cư, đồng 

thời cũng là một hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng của người có đạo (Phật 

giáo, Công giáo, Islam giáo,….) hay người không có đạo (tín ngưỡng dân gian mà 

đặc trưng là thờ cúng tổ tiên). Hằng năm, ở Việt Nam có khoảng 13.000 lễ hội, gồm 

5 loại: lễ hội dân gian, lễ hội lịch sử cách mạng, lễ hội tôn giáo, lễ hội du nhập từ 

nước ngoài, lễ hội văn hóa - thể thao và ngành nghề178. Do vậy, việc bảo tồn, phát 

huy giá trị của lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống hiện đại là rất cần thiết.  

Sự đa dạng phong phú các loại hình tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam, các giá 

trị di sản được thể hiện ở cả hai dạng biểu hiện vật thể và phi vật thể. 

Với dạng biểu hiện phi vật thể, rõ nét nhất là các nghi lễ thực hành tôn giáo 

trong lễ hội tín ngưỡng dân gian và lễ hội tôn giáo. Tính từ thời cổ đã có các hình 

 
177Huyền Chi, (2020). Việt Nam luôn bảo đảm sự đa dạng, sự hòa hợp và bình đẳng tôn giáo. Bài viết đăng 

trên  https://cand.com.vn/nhan-quyen/Viet-Nam-luon-bao-dam-su-da-dang-hoa-hop-va-binh-dang-ton-giao-

i590780/ ngày 10/12/2020, truy cập ngày 28 tháng 9 năm 2021. 
178 Huyền Chi, (2020). Việt Nam luôn bảo đảm sự đa dạng, sự hòa hợp và bình đẳng tôn giáo. Bài viết đăng 

trên  https://cand.com.vn/nhan-quyen/Viet-Nam-luon-bao-dam-su-da-dang-hoa-hop-va-binh-dang-ton-giao-

i590780/ ngày 10/12/2020, truy cập ngày 28 tháng 9 năm 2021 

https://cand.com.vn/nhan-quyen/Viet-Nam-luon-bao-dam-su-da-dang-hoa-hop-va-binh-dang-ton-giao-i590780/
https://cand.com.vn/nhan-quyen/Viet-Nam-luon-bao-dam-su-da-dang-hoa-hop-va-binh-dang-ton-giao-i590780/
https://cand.com.vn/nhan-quyen/Viet-Nam-luon-bao-dam-su-da-dang-hoa-hop-va-binh-dang-ton-giao-i590780/
https://cand.com.vn/nhan-quyen/Viet-Nam-luon-bao-dam-su-da-dang-hoa-hop-va-binh-dang-ton-giao-i590780/
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thức thực hành tôn giáo đối với các đối tượng tự nhiên. Các hình trang trí trên trống 

đồng Đông Sơn đã phản ánh các nghi lễ tôn giáo thời ấy. Trong thời quân chủ tại 

Việt Nam, Nho giáo được chính quyền khuyến khích, có vai trò là nền tảng luân lý 

quy định các mối quan hệ xã hội. Nho giáo cũng gắn liền với chế độ khoa cử; nhiều 

văn miếu, văn chỉ được xây dựng trong cả nước. Các Triều đại như  Lý,  Trần và 

các chúa Nguyễn, nhất là thời Lý-Trần, chính quyền cũng sùng mộ và hỗ trợ Phật 

giáo với lễ Phật Đản hay lễ Vu lan... Các tôn giáo có mặt lâu đời tại Việt Nam là 

Nho giáo, Đạo giáo và Phật giáo (tam giáo) cùng với tín ngưỡng Thành hoàng, tín 

ngưỡng thờ Mẫu đã tạo lên sắc thái đa màu của lễ hội. Sang thế kỷ XVII, có 

thêm các nghi lễ, lễ hội Công giáo, rồi Tin Lành như lễ Giáng sinh, Phục sinh... 

Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, chứng kiến sự lan truyền các phong trào tôn giáo 

mới, đặc biệt là tại miền Nam như đạo Cao Đài và Phật giáo Hòa Hảo… có nhiều 

vai trò trong lịch sử, văn hóa của  Việt Nam. Từ năm 1986 đến nay, gần 8.000 lễ hội 

đã được phục hồi và hình thành mới, được quan tâm nhiều nhất là lễ hội dân gian. 

Việc tổ chức các nghi lễ hiện nay do người dân, cộng đồng tự quyết định và thực 

hiện, thay vì chính quyền can thiệp như trước đây. Ngoài ra, còn có âm nhạc tôn 

giáo như Phật giáo, Công giáo, đạo Cao Đài… Đặc biệt, thực hành tín ngưỡng thờ 

Mẫu Tam phủ của người Việt trở thành di sản văn hóa phi vật thể ngày 01/12/2016, 

đại diện cho nhân loại, điều này khẳng định những nỗ lực của các cấp ban ngành và 

cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy DSVHTGTN. 

Theo quan niệm tín ngưỡng dân gian thì bất cứ vật gì cũng có linh hồn, nên 

người xưa đã thờ rất nhiều thần linh, đặc biệt là những sự vật có liên quan đến nông 

nghiệp như trời, trăng, đất, rừng, sông, núi, mây, mưa, sấm, chớp, … để được phù 

hộ. Việc thờ cúng tổ tiên và cúng giỗ những người đã mất là tín ngưỡng cổ truyền 

của người Việt theo trục (gia đình-dòng họ-làng-nước). Tục thờ thành hoàng và 

ngôi đình làng là đặc điểm độc đáo của làng quê Việt Nam. Thần thành hoàng được 

thờ trong các đình làng có thể là các vị thần linh hoặc là những nhân vật kiệt xuất có 

nhiều công lao to lớn như những ông tổ làng nghề hoặc anh hùng dân tộc có công 

“khai công lập quốc”, chống giặc ngoại xâm. Lễ hội làng là nơi hội tụ những tinh 

hoa của đời sống xã hội và đời sống tâm linh. Ngoài ra, còn có tín ngưỡng thờ Mẫu 

và nhiều vị thần như thổ công, thổ địa… Đối với các dân tộc thiểu số, mỗi dân tộc 

có hình thái tín ngưỡng riêng của mình. Tuy nhiên, đặc trưng nhất là các hình thái 

tín ngưỡng nguyên thủy và tín ngưỡng dân gian ngày nay còn lưu giữ được trong 

các nhóm dân tộc như nhóm Tày-Thái, nhóm Hmông-Dao; nhóm Hoa-Sán Dìu-

Ngái; nhóm Chăm-Ê đê-Gia Rai; nhóm Môn-Khmer.  

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BB%91ng_%C4%91%E1%BB%93ng_%C4%90%C3%B4ng_S%C6%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BB%91ng_%C4%91%E1%BB%93ng_%C4%90%C3%B4ng_S%C6%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BA%BF_%C4%91%E1%BB%99_qu%C3%A2n_ch%E1%BB%A7
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nho_gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_L%C3%BD
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Tr%E1%BA%A7n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%BAa_Nguy%E1%BB%85n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1o_gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tam_gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kit%C3%B4_gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phong_tr%C3%A0o_t%C3%B4n_gi%C3%A1o_m%E1%BB%9Bi
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phong_tr%C3%A0o_t%C3%B4n_gi%C3%A1o_m%E1%BB%9Bi
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1o_Cao_%C4%90%C3%A0i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o_H%C3%B2a_H%E1%BA%A3o
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 Với dạng biểu hiện vật thể, thấy ngay ở các kiểu kiến trúc, nghệ thuật điêu 

khắc tượng, tranh thờ phong phú ở Việt Nam như chùa (Phật giáo), nhà thờ (Công 

giáo, Tin Lành), thánh đường (Islam giáo), thánh thất (đạo Cao Đài), văn miếu, văn 

chỉ (Nho giáo), các đền, đình, miếu, nghè, phủ… (tín ngưỡng dân gian) cùng các loại 

tranh, tượng thờ của tín ngưỡng, tôn giáo, tất cả những bằng chứng đó là di sản vô giá 

của tôn giáo, tín ngưỡng đã đóng góp cho nền kiến trúc Việt Nam đa dạng hơn.  

Đặc biệt, từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 20, chữ quốc ngữ được ra đời với sự khởi 

nguồn của Công giáo (dùng làm công cụ truyền giáo), và đã dần phát triển, trở 

thành chữ viết của người Việt Nam hiện nay. Việc in kinh sách và xuất bản các ấn 

phẩm khác liên quan đến tôn giáo được duy trì thường xuyên, bảo đảm phục vụ yêu 

cầu hoạt động tôn giáo tại Việt Nam. Hầu hết các tổ chức tôn giáo đã có báo, tạp 

chí, bản tin như: Tạp chí Nghiên cứu Phật học, Báo Giác ngộ của Phật giáo; Tập 

san Hiệp thông, Báo Người Công giáo Việt Nam, Báo Công giáo và Dân tộc của 

Công giáo; Tạp văn Hương sen của Phật giáo Hòa Hảo; Bản tin Mục vụ và Bản tin 

Thông công của Tin Lành… Từ năm 2006 đến 2015, Nhà Xuất bản Tôn giáo đã cấp 

phép xuất bản khoảng 8.700  xuất bản phẩm, trong đó có gần 5.000 đầu sách với 

hơn 14.000 bản in179. Trung bình mỗi năm có hơn 1.000 ấn phẩm liên quan đến tôn 

giáo được cấp phép xuất bản, với nhiều ngôn ngữ khác nhau như Anh, Pháp và 

tiếng dân tộc Giarai, Bahna, Khmer, Êđê, v.v… 

Cùng với sự phát triển về kinh tế, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị 

di sản văn hóa, đặc biệt trong trong lĩnh vực bảo tồn giá trị di tích lịch sử – văn hóa 

luôn được quan tâm và đạt được nhiều kết quả đáng chú ý. Nhiều di tích lịch sử đã trở 

thành sản phẩm du lịch văn hóa và là điểm đến của nhiều du khách trong và ngoài 

nước. Điều này có tác dụng thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch, làm thay đổi cơ cấu 

kinh tế, tạo việc làm và nâng cao đời sống nhân dân. “Tổng hợp từ năm 2015 – 2019, 

du lịch Việt Nam có những thăng tiến vượt bậc về các chỉ số quan trọng: khách quốc 

tế đến đã tăng 2,3 lần, từ 7,9 triệu lên khoảng 18 triệu lượt, tăng bình quân khoảng 

22% mỗi năm. Chỉ số năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam theo Báo cáo của 

Diễn đàn kinh tế thế giới tăng 12 bậc, từ 71/141 năm 2015, lên 63/140 năm 2019”180. 

Trong đó, các chỉ số về tài nguyên văn hóa và tài nguyên tự nhiên được xếp vào 

nhóm dẫn đầu thế giới. Điều này, chứng tỏ Việt Nam là quốc gia có nhiều di tích, 

danh thắng, công tác phát huy giá trị di tích được khai thác tốt và là điểm đến hấp dẫn 

 
179 https://asean2020.vn/web/asean/tin-nguong-ton-giao, truy cập ngày 26/9/2021. 
180Thu Hương, (2020). Ấn tượng du lịch Việt Nam 2019 và bước đi bền vững của ngành du lịch trong tương 

lai. Bài viết đăng trên https://www.quanlynhanuoc.vn/2020/01/25/an-tuong-du-lich-viet-nam-nam-2019-va-

buoc-di-ben-vung-cua-nganh-du-lich-trong-tuong-lai/ cập nhật ngày 25/1/2020, truy cập ngày 28/9/2021. 

https://asean2020.vn/web/asean/tin-nguong-ton-giao
https://www.quanlynhanuoc.vn/2020/01/25/an-tuong-du-lich-viet-nam-nam-2019-va-buoc-di-ben-vung-cua-nganh-du-lich-trong-tuong-lai/
https://www.quanlynhanuoc.vn/2020/01/25/an-tuong-du-lich-viet-nam-nam-2019-va-buoc-di-ben-vung-cua-nganh-du-lich-trong-tuong-lai/
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của du khách trong và ngoài nước, trong đó di sản tôn giáo, tín ngưỡng cũng góp 

phần rất lớn trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Ba là, nhận thức của xã hội về di sản văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng đang dần 

được nâng cao 

Trong những năm gần đây, vấn đề giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị di sản 

có nhiều thay đổi, nhất là sự đổi mới về tư duy, nhận thức đến phương thức thực 

hành. Phần lớn mỗi người dân trong cộng đồng đã tự nâng cao ý thức giữ gìn, phát 

huy giá trị di sản nói chung, di sản văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng nói riêng, coi đó là 

“liều thuốc” tăng cường sức kháng thể để bảo vệ bản sắc văn hóa, lưu giữ cầu nối 

giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của mỗi quốc gia dân tộc trước sự tấn công của 

các làn sóng văn hóa lớn với chiến lược quảng bá, bành trướng “sức mạnh mềm”181. 

Bởi, nhận thức của cộng đồng xã hội về bảo vệ và phát huy giá trị di sản tín 

ngưỡng, tôn giáo có vai trò rất quan trọng. Nếu người dân có nhận thức đúng, có ý 

thức, trách nhiệm về di sản văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng mới có những hành động 

bảo vệ di sản đó một cách hợp lý, ngược lại, sự thiếu ý thức, thiếu trách nhiệm sẽ 

dẫn đến sự hủy hoại những di sản văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng mà họ đang được 

hưởng thụ. 

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người chưa nhận thức đúng về di sản văn hóa tín 

ngưỡng, tôn giáo, thậm chí còn bóp méo nhằm trục lợi cá nhân, nhất là đối với 

những người trực tiếp thực hành tôn giáo. Gần đây, nhiều nhà nghiên cứu, quản lý 

đã phải lên tiếng về việc gìn giữ, bảo tồn việc thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu: Vì 

bản thân họ không ý thức được việc làm đúng, sai thì cần chính cộng đồng chỉ cho 

họ thấy. Các nhà quản lý văn hóa sẽ chú ý hơn nữa đến khía cạnh bảo vệ văn hóa, 

sao cho có những người trao truyền xứng đáng, kế thừa giá trị cốt lõi của nghệ thuật 

trình diễn trong Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu hoặc những giá trị văn hóa khác182. 

Chỉ có sự tự nguyện, tự giác gìn giữ với nhận thức đúng đắn về những giá trị di sản 

đó mới luôn làm các giá trị tỏa sảng, lan truyền và thấm sâu vào đời sống hiện đại.  

Do vậy, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các giá trị di sản văn hóa tôn 

giáo, tín ngưỡng giúp cho người dân nhận thức đúng vai trò, giá trị của loại hình di 

sản này, từ đó mỗi người dân sẽ có ý thức, trách nhiệm, sự quan tâm, đầu tư hợp lý 

với các di tích tín ngưỡng, tôn giáo, cần có các tờ rơi in đẹp, giới thiệu về những giá 

 
181 Hoàng Thùy Linh, Ngô Thị Kim Liên (2020), “Quản lý, bảo tồn di sản văn hóa và sự kết nối, phát triển du 

lịch Việt Nam – Asean bền vững trong thời đại số”, Tạp chí Khoa học, Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 

15(6), tr.89-100. 
182 Trương Bích Ngọc (2016), “Nhận diện đúng giá trị văn hóa của ‘Thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam 

phủ’”, bài viết đăng tải trên trang  https://nhandan.vn/dien-dan/nhan-dien-dung-gia-tri-van-hoa-cua-thuc-

hanh-tin-nguong-tho-mau-tam-phu-279954/ ngày 7 tháng 12 năm 2016, truy cập ngày 26 tháng 9 năm 2021. 

https://nhandan.vn/dien-dan/nhan-dien-dung-gia-tri-van-hoa-cua-thuc-hanh-tin-nguong-tho-mau-tam-phu-279954/
https://nhandan.vn/dien-dan/nhan-dien-dung-gia-tri-van-hoa-cua-thuc-hanh-tin-nguong-tho-mau-tam-phu-279954/
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trị đặc sắc của di tích đó bao gồm cả giá trị vật thể và phi vật thể. Cần xã hội hóa 

công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng. Đặc biệt phát huy 

vai trò của các cộng đồng, các tổ chức chính trị xã hội như Hội Phụ nữ, Hội Cựu 

chiến binh, Hội Người cao tuổi, tổ chức Đoàn thanh niên trong bảo tồn và phát huy di 

sản văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng. Bởi, việc huy động này chính là sự kết hợp giữa giáo 

dục, bồi dưỡng kiến thức về bảo tồn và phát huy di sản và trách nhiệm của cộng đồng. 

3.1.2. Những thách thức 

Bên cạnh những thách thức chung về hoạt động bảo tồn DSVHTGTN mà nhiều 

nước trên thế giới đang phải đối mặt, ví dụ như vấn đề suy thoái môi trường và biến 

đổi khí hậu, vấn đề mâu thuẫn quyền lợi tôn giáo và quyền lực chính trị, vấn đề nhiều 

khái niệm khoa học trong lĩnh vực di sản còn chưa thống nhất, thì ở Việt Nam, hoạt 

động bảo tồn và phát huy giá trị DSVHTGTN còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, 

thách thức riêng. Chúng tôi khái quát một số vấn đề đang tồn tại hiện nay như sau: 

Vấn đề quan niệm và thuật ngữ  

Trước hết, cần nói rõ rằng, cho đến nay, trong các văn bản pháp quy và hành 

chính của Việt Nam chưa có khái niệm và sự phân loại riêng cho loại hình 

DSVHTGTN. Theo Luật Di sản văn hóa hiện nay, di tích lịch sử-văn hóa được chia 

thành bốn loại di tích gồm: di tích lịch sử, di tích kiến trúc nghệ thuật, di tích khảo cổ, 

danh lam thắng cảnh. Như thế, di tích thuộc tôn giáo, tín ngưỡng chưa phải là một phân 

loại riêng, do đó sẽ không có những quy định mang tính đặc thù. Trong thực tế, lại có 

thể thấy cả 4 tiêu chí phân loại nói trên hội tụ tại một di tích tôn giáo, tín ngưỡng. Do 

đó, một di tích thuộc tôn giáo, tín ngưỡng có thể rơi vào tình trạng chồng chéo các quy 

định dành cho hoạt động bảo tồn. Giải quyết những phức tạp đó thường mất nhiều 

thời gian, do đó chậm tiến độ ứng phó với những di tích đã ở vào tình trạng xuống 

cấp hoặc xuống cấp nghiêm trọng. 

Đồng thời, theo quy định của Luật, chỉ các di tích đã được lập hồ sơ và xếp 

hạng thì Nhà nước mới có cơ sở để phân bổ ngân sách dành cho việc bảo tồn và 

chính quyền mới có thẩm quyền phê duyệt các hoạt động bảo tồn, tôn tạo. Vấn đề là 

còn rất nhiều di tích chưa được lập hồ sơ và xếp hạng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp 

đến việc có được ngân sách cho bảo tồn, đặc biệt là hành động kịp thời với các di 

tích đang bị xâm lấn hoặc xuống cấp. Việc bảo tồn, tôn tạo đối với những di tích 

chưa được xếp hạng thường do các cộng đồng dân cư thực hiện một cách tự phát. 

Việc bảo tồn của cộng đồng nếu không có quá trình nghiên cứu, đánh giá dựa trên 

các nguyên tắc khoa học, không đảm bảo các tiêu chí kỹ thuật cần thiết, sẽ gây ra 

tổn hại tới các giá trị của di sản. 
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Bên cạnh đó, Luật Di sản văn hóa và những văn bản chỉ đạo còn một số bất 

cập về mặt thuật ngữ, khái niệm khác, khiến hoạt động vận dụng và triển khai chưa 

thống nhất. Trong thực tế, việc thực thi chính sách bảo tồn và phát huy các di sản 

văn hóa không phải lúc nào cũng dễ dàng có được sự đồng thuận và sự hợp tác nhịp 

nhàng giữa chính quyền và cộng đồng dân cư địa phương, không phải lúc nào cũng 

mang lại kết quả như mong muốn. Nhất là khi các văn bản chỉ đạo lại chưa cung 

cấp những khái niệm rõ ràng, chính xác, thì việc thực thi lại càng khó khăn hơn bội 

phần, thậm chí còn dẫn đến những cách hiểu sai, việc thực hiện sai chủ trương, 

chính sách ở các cấp địa phương, các đơn vị trực tiếp quản lý DSVHTGTN, gây ra 

những hậu quả nghiêm trọng và không thể cứu vãn. Ví dụ, các tiêu chí xác định 

DSVHPVT được ghi trong Luật Di sản văn hóa hiện nay còn khó hiểu, trừu tượng. 

Tương tự như vậy, một số thuật ngữ trong Công ước Bảo vệ DSVHPVT của 

UNESCO cò mang tính đa nghĩa, chưa phù hợp với tiếng Việt và văn hóa Việt 

Nam. Trong lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam, còn có sự sử dụng lẫn lộn 

các khái niệm “lên đồng”, “hầu đồng”, “hát văn”… với “thực hành tín ngưỡng thờ 

Mẫu”, v.v… Do đó, gây cản trở quá trình thực thi luật và các hướng dẫn, chỉ đạo 

của Nhà nước. 

Vấn đề mâu thuẫn quyền lợi đối với di sản văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng 

Theo kết quả kiểm kê hiện nay, chúng ta có khoảng 40.000 di tích vật thể. 

Trong đó ủy ban nhân dân các tỉnh/thành xác lập danh sách gần 10.000 di tích cấp 

tỉnh; Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xác lập danh sách 3.560 di tích cấp quốc 

gia183. Trong đó có 107 di tích được ghi vào danh sách di sản quốc gia đặc biệt. Có 

8 di tích tiêu biểu của Việt Nam đã được UNESCO ghi vào danh sách Di sản thế 

giới. Hiện nay, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang tiếp tục nghiên cứu, lập hồ sơ 

trình UNESCO ghi danh một số di sản như: Khu di sản thiên nhiên Ba Bể-Na Hang 

(Bắc Kạn-Tuyên Quang), di tích Óc Eo (An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang), Vườn 

quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước) vào danh sách Di sản thế 

giới. Ngoài ra, còn có hơn 60.000 DSVHPVT trên toàn quốc đã được kiểm kê với 7 

loại hình. Trong đó, hơn 288 DSVHPVT được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa 

vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và 12 DSVHPVT được 

UNESCO ghi danh trong danh sách đại diện và 1 di sản trong danh sách cần được 

bảo vệ khẩn cấp184. Với lượng di tích đồ sộ và phong phú nên quản lý cũng như 

 
183 Phụ lục kèm theo Báo cáo số 883 /BC-DSVH ngày 15 /12/2020 của Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
184 Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu quốc tế về di sản văn hóa phi vật thể ở khu vực 

châu Á – Thái Bình Dương, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam (2020), Tài liệu hướng dẫn giáo dục về di sản 

văn hóa phi vật thể trong trường phổ thông hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững, Nxb Văn hóa dân 

tộc, Hà Nội. 
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khai thác sẽ có nhiều bất cập hay mâu thuẫn trong giải quyết xảy ra như việc đấu 

thầu trùng tu, việc khai thác thu lợi nhuận nhóm,v.v… từ các di sản văn hóa tôn 

giáo, tín ngưỡng đó. Đặc biệt, những điều kiện cần và đủ cho ngành bảo tồn cũng 

chưa đáp ứng nên dẫn đến hiện tượng chồng chéo, mâu thuẫn trong quá trình nghiên 

cứu và quản lý. Đó là cần có một hệ thống lý thuyết làm cơ sở khoa học, một cơ chế 

làm cơ sở pháp lý phải phù hợp và đầy đủ, lực lượng thực thi phải chuyên nghiệp và 

đủ năng lực để tổ chức và điều chỉnh các hoạt động và một lực lượng xã hội thực thi 

các hoạt động đó. Ngoài ra, phải xây dựng các chiến lược, chương trình hành động 

tương ứng với khả năng thực tế trong từng giai đoạn phát triển của đất nước. 

Công tác bảo tồn, trùng tu, tôn tạo, phục hồi, quản lý và phát huy giá trị di sản 

hiện nay gặp nhiều khó khăn, do bởi, lượng di tích cần bảo tồn thì lớn nhưng nguồn 

kinh phí lại hạn hẹp. Đặc biệt, với các di sản phi vật thể, việc bảo vệ, lưu truyền 

cũng gặp khó khăn, do các nghệ nhân cao tuổi ngày càng ít mà việc truyền dạy lại 

không được thực hiện do lực lượng kế cận yêu thích không nhiều. Bên cạnh đó, vẫn tồn 

đọng những lợi ích nhóm từ các di sản nên công tác bảo tồn và phát huy sẽ không được 

quan tâm một cách tối đa giữa trách nhiệm và lòng nhiệt thành với DSVHTGTN. Vấn 

đề đặt ra cần nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong bảo quản, khai thác và phát 

triển đối với các giá trị di sản tín ngưỡng, tôn giáo, văn hóa trên cả nước. Việc xây 

dựng các công trình phục vụ phát triển du lịch gắn với các DSVHTGTN cần tuân thủ 

chặt chẽ pháp luật về DSVH, pháp luật đất đai, xây dựng và chú trọng bảo tồn bản sắc 

văn hóa của địa phương. Đảm bảo sự công bằng, minh bạch trong các hạng mục, các 

bước của quá trình xây dựng, tu bổ, tôn tạo di tích tín ngưỡng, tôn giáo. 

Bên cạnh đó, những bất cập trong quy định pháp luật về DSVHTGTN và các 

luật liên quan như: chậm ban hành hoặc thiếu các văn bản quy phạm pháp luật liên 

quan, nhiều quy định của các luật về DSVHTGTN, xây dựng, đầu tư, môi trường và 

các văn bản hướng dẫn thi hành chưa thống nhất, còn chồng chéo. Đặc biệt, trong 

quy định, xây dựng, bảo tồn, tu bổ, phục hồi tôn giáo, tín ngưỡng còn nhiều vướng 

mắc. Một số vấn đề chưa được quy định hoặc thiếu quy định cụ thể, không phù hợp 

với thực tiễn như: quy định về loại hình di tích, về tái phân bổ cho hoạt động bảo 

vệ, quản lý DSVH, về mô hình quản lý di tích, về tiêu chí xét tặng danh hiệu nhân 

dân, định mức đơn giá tu bổ di tích, về đấu thầu… gây khó khăn lớn cho việc bảo 

tồn, tu bổ và phát huy giá trị di sản. 

Hầu hết, các di tích quốc gia đặc biệt, di sản thế giới, đã được các địa phương 

triển khai lập quy hoạch trình Thủ tướng phê duyệt, trong đó một số quy hoạch di 
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tích đã được Thủ tướng phê duyệt. Công tác tu bổ, tôn tạo, trùng tu di tích cũng 

được thực hiện tốt, theo đúng các quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê 

duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích lịch sử, văn hóa, tín 

ngưỡng, tôn giáo và danh lam thắng cảnh. Chất lượng của hoạt động tu bổ di tích 

cũng được nâng cao, sau mỗi lần trùng tu được bảo vệ và phát huy giá trị tốt hơn.  

Trùng tu, tôn tạo di tích, trước tiên phải tuân thủ các nội dung liên quan đến 

Luật Xây dựng, Luật Di sản văn hóa, do đó, về mặt thủ tục rất phức tạp, thậm chí 

chồng chéo như chúng tôi đã phân tích ở trên. Bên cạnh một số di tích được trùng tu 

theo nguồn vốn ngân sách nhà nước được quản lý tốt, phát huy được hiệu quả, còn 

những công trình trùng tu di tích để xảy ra sai sót, chủ yếu là công trình trùng tu, 

xây dựng, sử dụng nguồn vốn xã hội hóa. Một số công trình xây dựng trái phép trên 

núi Cái Hạ (Ninh Bình), chùa Bà chúa Xứ (An Giang), chùa Bổ Đà (Bắc Giang), 

chùa Bối Khê (Hà Nội)… đều do đơn vị đầu tư không báo cáo, địa phương cũng 

không phát hiện được.  

Thực tế cho thấy, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, quá trình thương mại 

hóa DSVHTGTN cũng đang diễn ra khá mạnh mẽ. Hiện nay, nhiều di sản có xu 

hướng trở thành hàng hóa và dịch vụ để phục vụ nhu cầu của khách hàng nhằm thu 

lại lợi ích về kinh tế. Vì đáp ứng nhu cầu của khách đến thăm, người ta sẽ cho phép 

người dân thực hiện các hành vi kinh doanh, thậm chí bên trong khuôn viên của di 

tích. Di tích thiêng liêng ở chỗ nó có chỗ đứng tách biệt, hướng tới cái siêu nhiên thay 

vì cái trần tục. Trực tiếp hay gián tiếp biến các không gian thiêng thành nơi trao đổi, 

bán mua sẽ tước đi vẻ đẹp của không gian tổng thể, cũng như ảnh hưởng đến cảm 

nhận về cái thiêng. Hàng hóa hóa tôn giáo, trong đó có không gian tôn giáo, là một xu 

thế gây tổn hại đến tính thuần khiết tôn giáo và giá trị cốt lõi của tôn giáo. 

Một khía cạnh thực tế khác, đó là, không gian của DSVHTGTN ngày càng bị 

thu hẹp. Các di tích tôn giáo, tín ngưỡng tồn tại trong không gian của mình, gắn với 

cảnh quan được các thế hệ đi trước tính toán, sắp đặt. Cảnh quan đó có thể là tầm 

nhìn về núi, sông; là hồ nước, cây xanh; là đường đi và các hướng tiếp cận di tích. 

Việc bảo tồn di tích trong những năm gần đây mới chỉ chú trọng đến các công trình 

xây dựng, mà đánh giá thấp vai trò của cảnh quan. Trong bối cảnh xã hội phát triển 

mạnh cùng với quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa, đất đai đang bị thu hẹp và 

phần lớn đang bị trực tiếp chuyển đổi cho mục đích thương mại, nhiều di tích tôn 

giáo, tín ngưỡng giờ đây chỉ tồn tại ở các công trình chính và bị “cắt gọt” hầu hết 

các công trình vệ tinh và cảnh quan. Nhiều di tích trong thành phố lọt thỏm giữa 

những tòa nhà cao tầng; di tích ngoại thành mất đi cây xanh, hồ nước, v.v… Tất cả 

đều nằm trong sự o ép, chèn lấn của những công trình dân sự xung quanh, vì thế, 
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mất đi rất nhiều vẻ đẹp của mình đã từng có. Nói ngắn gọn, việc bảo tồn di tích chủ 

yếu mới tập trung vào bản thân các công trình trực tiếp phục vụ sinh hoạt tôn giáo, 

tín ngưỡng mà chưa bảo tồn được cảnh quan tổng thể.  

Các tổn hại tới DSVHTGTN có thể bị gây ra bởi chính hoạt động bảo tồn 

Bảo tồn di tích tôn giáo, tín ngưỡng được đẩy mạnh thời gian qua. Nhiều 

thành tựu khả quan đã được ghi nhận, kịp thời bảo vệ các di tích trước các nguy cơ 

bị xâm lấn, chiếm dụng, xuống cấp, thất thoát hiện vật giá trị… Tuy thế, có rất 

nhiều hành động được thực hiện vì mục đích bảo tồn nhưng lại mang lại kết quả tiêu 

cực, tức là làm tổn hại di tích tôn giáo, tín ngưỡng.  

Trước tiên, hoạt động tôn tạo, tân trang, nâng cấp di tích được thực hiện không 

tuân thủ đúng các nguyên tắc về kỹ thuật, hay nói theo Giáo sư Hà Văn Tấn là 

“không đúng phương pháp khoa học”185. Tiêu biểu là hoạt động sơn lại và tô điểm 

các hiện vật bên trong các không gian thờ cúng. Trong số này có khán thờ, ngai thờ, 

hệ thống tượng, lọng, kiệu, các linh vật, các chi tiết trang trí nghệ thuật chẳng hạn 

như mảng chạm đầu cột,… Có nhiều nơi, người dân tiến hành thếp lại bằng vàng (tỷ 

lệ thấp) cho tượng và đồ thờ. Hoạt động này tuy thế làm không đúng kỹ thuật sẽ che 

khuất hoặc thay thế màu gỗ với lớp sơn truyền thống và nguyên bản. Ở mức tệ hơn, 

hành vi tự phát như thế còn làm vĩnh viễn mất đi màu sắc ban đầu, biến các bức 

tượng trở thành giống nhau, và xa lạ. Hơn nữa, việc xây mới thêm các hạng mục 

làm ảnh hưởng đến không gian tổng thể nguyên bản. Điều này thường thấy ở các 

không gian thờ cúng thuộc Phật giáo hay tín ngưỡng. Một hiện tượng tiêu biểu cho 

việc ngôi chùa gốc được xếp hạng di tích quốc gia, nhưng việc cơi nới, mở rộng, 

xây các công trình mới, làm lấn át di tích gốc186. Bảo tồn, tôn tạo di tích, do đó vừa 

là một điều tích cực, vừa mang lại sự rủi ro cho chính di tích. Về lâu dài, các di tích 

vẫn đi theo xu hướng được khoác lên những lớp “vỏ” mới.  

Những hành vi can thiệp vào di tích tôn giáo nếu thiếu hiểu biết, thiếu tầm 

nhìn, vô nguyên tắc sẽ làm mất đi các yếu tố giá trị xác thực của các công trình này. 

Nhưng người dân ở địa phương không phải ai cũng nắm bắt được những giá trị đó. 

Khi có được kinh phí, và khi phát hiện di tích xuống cấp, khi có nhu cầu tổ chức 

nghi lễ quy mô lớn, họ sẽ tu sửa di tích. Phương thức tu bổ thường là “có nhiều làm 

nhiều”, với vật liệu chất lượng cao và nhân công có kỹ thuật tốt, “có ít thì làm ít” 

với vật liệu chất lượng thấp và nhân công trình độ bình thường. Nhiều cộng đồng có 

 
185Xem: Hà Văn Tấn (2003). Bảo vệ di tích lịch sử-văn hóa trong bối cảnh Công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất 

nước. Tạp chí Di sản văn hóa, số 2 (quý 1), tr.5. 
186 Xem thêm tại: Kỳ Sơn (2016). Sai phạm tại chùa Khúc Thủy, địa phương làm ngơ, nhà chùa cố ý? Tiền 

phong, truy cập tại: https://www.tienphong.vn/van-hoa/sai-pham-tai-chua-khuc-thuy-dia-phuong-lam-ngo-

nha-chua-co-y-1207748.tpo ,ngày truy cập, 13 tháng 9 năm 2021. 

https://www.tienphong.vn/van-hoa/sai-pham-tai-chua-khuc-thuy-dia-phuong-lam-ngo-nha-chua-co-y-1207748.tpo
https://www.tienphong.vn/van-hoa/sai-pham-tai-chua-khuc-thuy-dia-phuong-lam-ngo-nha-chua-co-y-1207748.tpo
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quan niệm, di tích là thuộc về cộng đồng của họ và chi phí bảo tồn, tôn tạo cũng là 

tiền của họ, nên họ có thể chủ động tu sửa. Mặt khác, nếu cứ chờ ý kiến chuyên gia 

và sự thẩm định của cơ quan hữu trách, thì không biết đến bao giờ họ mới có thể 

tiến hành việc tu sửa để cải thiện tình trạng xuống cấp của di tích.  

Nhìn từ phương diện ganh đua, cạnh tranh trong bảo tồn di tích tôn giáo, tín 

ngưỡng theo hướng cái sau to lớn khang trang và “hoành tráng” hơn cái trước dễ dẫn đến 

sự nóng vội, gây ra những hệ quả ngoài mong đợi. Đặc biệt, việc bảo tồn quá chăm chút 

vào các yếu tố hình thức nhằm làm nổi bật các di tích đang làm cho các không gian này 

bị mất đi vẻ đẹp cổ kính và tính thiêng vốn có. Bảo tồn theo xu hướng đó có thể làm nảy 

sinh những vấn đề không kiểm soát được, thậm chí đi ngược với mục tiêu phát triển bền 

vững. 

Một nguy cơ khác của hoạt động bảo tồn DSVHTGTN, đó là dẫn đến việc tích 

hợp thêm các chức năng phi tôn giáo. Các di tích tôn giáo, tín ngưỡng về bản chất 

là được xây dựng để phục vụ các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng của người dân. 

Tuy thế, đang có xu hướng tích hợp thêm những chức năng phi tôn giáo vào các 

không gian này. Nhiều di tích đang được nâng cấp, biến đổi để thu hút người đến 

thỏa mãn những nhu cầu khác như du lịch, thư giãn, giải trí, rèn luyện sức khỏe, hội 

họp... Việc tích hợp các chức năng này làm giảm đi sự tĩnh lặng, thiêng liêng vốn có 

của các di tích, đồng thời hòa nhịp với các hành vi thương mại hóa di tích, dẫn đến 

gia tăng những khó khăn cho hoạt động bảo tồn di tích. 

Sự xâm hại DSVHTGTN đang diễn ra thường xuyên 

Trộm cắp cổ vật trong các di tích là vấn đề nan giải xảy ra từ nhiều năm 

nay. Các cổ vật bị đánh cắp thường có giá trị kinh tế cao và có ý nghĩa về văn hóa, 

lịch sử, khoa học, mỹ thuật,… nên các đối tượng trộm cắp thường mang bán cho 

giới chuyên buôn bán cổ vật đem lại lợi nhuận rất lớn. Báo chí đã từng tốn rất nhiều 

bút mực, công sức về về hiện tượng xâm hại cổ vật, thậm chí là nạn “chảy máu” cổ 

vật tại các di tích nhiều năm qua. Nguyên nhân của tình trạng này là do đền chùa, 

nơi thờ tự thường ở những nơi vắng vẻ, xa khu dân cư, đồng thời, các di tích lịch sử 

văn hóa thường được xây dựng đã lâu nên độ an toàn từ các cổng, cửa, hàng rào, ổ 

khóa thường không đảm bảo. Việc phân công canh gác, bảo vệ thường phó mặc cho 

các “ông từ” (đa số là người cao tuổi) nên không đảm bảo việc tuần tra. Đây cũng là 

tình trạng chung của nhiều di tích đình, đền chùa. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý vẫn 

còn tâm lý chủ quan, lơ là trong khâu giám sát việc bảo vệ cổ vật, chưa có những 

biện pháp bảo vệ cổ vật tốt hơn, chặt chẽ và cụ thể hơn. 

Một trong những hoạt động xâm hại đến di tích như công trình đường dẫn lên 

núi Cái Hạ (Hoa Lư, Ninh Bình) với 2.000 bậc thang đá xây dựng trái phép, đã vi 
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phạm vào vùng lõi di sản Tràng An. Di chỉ khảo cổ học Vườn Chuối (Hoài Đức, Hà 

Nội) cũng bị xâm phạm do quy hoạch. Di tích cấp quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn 

(Đà Nẵng) bị xâm hại nghiêm trọng do sự khai thác quá mức của làng nghề đá mỹ 

nghệ Non Nước187 và còn rất rất nhiều các di tích có giá trị nữa mà không giấy bút 

nào kể xiết. Trong các vụ xâm phạm có những sai phạm do cố tình vì lợi ích nhóm, 

có những sai phạm do quản lý buông lỏng,… Tuy nhiên, báo, chí đã kịp thời lên tiếng 

cảnh báo, đấu tranh với những hành động sai phạm tiêu cực, đồng thời, các cơ quan 

liên quan đã có những hành động cụ thể cùng cộng đồng chung tay gìn giữ di sản nói 

chung và DSVHTGTN nói riêng.  

Biến đổi khí hậu cũng đã kéo theo nhiều hệ lụy như hệ sinh thái thay đổi, các 

di sản khảo cổ sẽ bị hủy hoại bởi sự thay đổi, biến đổi của nước, hóa chất và sinh 

vật trong lòng đất. Biến đổi khí hậu dẫn đến thay đổi lối sống văn hóa, tín ngưỡng, 

tôn giáo, làm cho các cộng đồng dân cư nơi bị ảnh hưởng phải di chuyển nơi định 

cư do thiên tai, bão lũ. Thay đổi khí hậu là một trong những mối đe dọa làm hủy 

hoại, tàn phá các DSVHTGTN, do vậy cần có những nghiên cứu cụ thể với những 

đối tượng di sản khác nhau trong việc phòng ngừa những tác hại của biến đổi khí 

hậu mang lại. 

Thủ tục và quy định trong việc xét hồ sơ quản lý di sản  

Các thủ tục và quy định xét hồ sơ quản lý DSVH còn nhiều bất cập, tạo tâm lý 

“né tránh” trong trong một số cộng đồng. Đối với di sản vật thể, công tác tu bổ, tôn 

tạo di tích trên thực tế còn nhiều chồng chéo giữa các ban ngành gây nên nhiều bất 

cập. Ngoài các luật ra, việc tiến hành các dự án tu bổ, tôn tạo di tích được quy định 

rõ nhất tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP, ngày 18-9-2012 của Chính phủ về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di 

tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và Thông tư số 18/2012/TT-

BVHTTDL, ngày 28-12-2012 của Bộ VH-TT&DL Quy định chi tiết một số quy 

đinh về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. Đáng chú ý trong các văn bản này, hồ sơ 

dự án tu bổ cần thực hiện qua 3 bước: Thỏa thuận, phê duyệt chủ trương; thẩm định, 

phê duyệt hồ sơ dự án và thỏa thuận, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công thay 

vì báo cáo kinh tế - kỹ thuật như trước đây. Trong quy định chi tiết về hồ sơ đề nghị 

thỏa thuận chủ trương lập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích chưa có, 

thời hạn thỏa thuận, phê duyệt các dự án kéo dài, sẽ gây khó khăn cho các dự án tu 

bổ di tích và như vậy đối với các di tích cần tu bổ cấp bách cần phải có sự linh hoạt 

 
187Ngọc Liên, (2019). Truyền thông với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa. Bài viết đăng trên  

https://nhandan.vn/dien-dan/truyen-thong-voi-bao-ton-phat-huy-gia-tri-di-san-van-hoa-377862/24-11-2019,  

truy cập ngày 28/9/2021. 

https://nhandan.vn/dien-dan/truyen-thong-voi-bao-ton-phat-huy-gia-tri-di-san-van-hoa-377862/
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188. Ví dụ: “Khi công tác xây dựng mới, hai phần việc khảo sát, thiết kế và thi công 

có thể tách rời thành hai giai đoạn độc lập thì trong công tác bảo tồn, trùng tu di 

tích, việc khảo sát thiết kế không những được thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị thực 

hiện dự án mà luôn phải tiếp tục thực hiện trong suốt quá trình thực hiện dự án. Ðây 

là một thực tế tất yếu vì hàng loạt các vấn đề khảo sát đánh giá tình trạng di tích chỉ 

có thể thực hiện được sau khi đã can thiệp vào di tích (hạ giải, tháo dỡ những phần 

che phủ, phát lộ những thành phần bị vùi lấp...). Có nghĩa là trong bảo tồn trùng tu 

di tích cần phải vừa thiết kế vừa thi công, mà điều này lại trái với các quy định về 

đầu tư xây dựng thông thường”189. 

Trong Hội nghị về “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam vì sự 

phát triển bền vững”, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ rõ: “Cái gì 

cũng có thể xây được, sản xuất được, sáng tác được nhưng di sản thì không thể tạo 

ra được” và “tuyệt đối không phá hủy, làm hỏng hay hy sinh di sản vì bất kỳ lý do 

gì để phục vụ phát triển. Để mất di sản, dù là một phần, chính là bắn súng vào quá 

khứ, đánh mất bản sắc dân tộc”190. Do đó, để việc trùng tu di tích thực sự đạt được 

hiệu quả lâu dài, bền vững, cần có những giải pháp đồng bộ, quyết liệt hơn. Các cơ 

quan ban ngành, nhất là ngành văn hóa cần kiên quyết hơn trong thanh tra, kiểm tra, 

giám sát, siết chặt hoạt động tu bổ di tích, tránh tình trạng “tu bổ rồi lại sửa”, “tu bổ 

thành phá hoại” hay “tiền trảm hậu tấu” mà đã có đại biểu quốc hội nhận xét “sau mỗi 

lần trùng tu, di tích lại xuống cấp hơn”. Cần cụ thể hóa các văn bản của nhà nước hơn 

nữa, tiếp tục tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở, đồng thời, tăng cường tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về mục đích, ý nghĩa, trình tự, thủ tục 

trùng tu, tôn tạo di tích. 

Chế độ đãi ngộ đối với nghệ nhân và công tác đào tạo nguồn lực cán bộ, chế 

độ đãi ngộ đối với nghệ nhân  

Chế độ đãi ngộ đối với nghệ nhân và công tác đào tạo nguồn lực các bộ quản 

lý DSVHTGTN còn nhiều hạn chế nhất định, chưa được đầu tư xứng đáng. Nghệ 

nhân là những người truyền dạy và phổ biến di sản văn hóa phi vật thể, còn được gọi là 

những “báu vật nhân văn sống”, do đó vừa là nguồn nhân lực bảo tồn DSVHTGTN, 

đồng thời chính là một phần của di sản đó. Tuy nhiên, trong thực tế, nguồn lực này còn 

 
188 Minh Ngọc, (2016), “Quy định về tu bổ, tôn tạo di tích: vẫn còn chồng chéo, bất cập”, bài  viết đăng trên 

http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Van-hoa/846533/quy-dinh-ve-tu-bo-ton-tao-ditich-van-chong-cheo-bat-cap, 

ngày 31/8/2016, truy cập ngày 28/9/2021. 
189 Lê Thành Vinh, (2006), “Bảo tồn di tích còn nhiều bất cập”. bài viết đăng trên  https://nhandan.vn/dien-

dan/bao-ton-di-tich-con-nhieu-bat-cap-445716, ngày 15/3/2006, truy cập ngày 28/9/2021. 
190 Hà Thanh Giang, (2018), “Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  dự Hội nghị bảo tồn, phát huy di sản văn hóa 

Việt Nam”, bài viết đăng trên https://nhandan.vn/di-san/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-du-hoi-nghi-bao-ton-

phat-huy-di-san-van-hoa-viet-nam-330859/ ngày 27/7/2018, truy cập ngày 28/9/2021. 

http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Van-hoa/846533/quy-dinh-ve-tu-bo-ton-tao-ditich-van-chong-cheo-bat-cap
https://nhandan.vn/dien-dan/bao-ton-di-tich-con-nhieu-bat-cap-445716
https://nhandan.vn/dien-dan/bao-ton-di-tich-con-nhieu-bat-cap-445716
https://nhandan.vn/di-san/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-du-hoi-nghi-bao-ton-phat-huy-di-san-van-hoa-viet-nam-330859/%20ngày%2027/7/2018
https://nhandan.vn/di-san/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-du-hoi-nghi-bao-ton-phat-huy-di-san-van-hoa-viet-nam-330859/%20ngày%2027/7/2018
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chưa được quan tâm đầu tư xứng đáng. Quy mô và cơ chế tổ chức của các cơ quan 

giữa các di sản còn chưa thống nhất, do đó ảnh hưởng đến công tác bảo tồn và phát 

huy giá trị DSVH cũng như tài nguyên du lịch. Đặc biệt, cán bộ chuyên môn nghiệp 

vụ còn yếu và thiếu, chất lượng chưa tương xứng với yêu cầu giải quyết công việc. 

Do đó, cần phải tuyển dụng những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ được đào 

tạo đúng ngành, đúng nghề, có phẩm chất đạo đức, có lòng yêu nghề, nhiệt tình với 

công việc. Trong công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa đòi hỏi rất lớn sự say mê và 

nhiệt tình với công việc. Việc quản lý và sử dụng cán bộ để đạt hiệu quả cao, đòi hỏi 

các cấp lãnh đạo phải đưa ra các quy định, quy chế đối với cán bộ công chức, đồng thời 

phân công trách nhiệm rõ ràng, tránh chồng chéo làm giảm hiệu quả công việc. 

Công tác đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý DSVHTGTN còn nhiều 

bất cập, chưa theo kịp tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Do 

đó, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ và phát huy giá trị tôn giáo, tín 

ngưỡng thật sự tâm huyết, có trình độ, năng lực chuyên môn. Đào tạo và đào tạo lại, 

phải nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật về DSVH 

cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa thông tin; đội ngũ quản lý, bảo vệ và tổ chức 

hoạt động tại các di tích; có chế độ đãi ngộ hợp lý đối với những người trực tiếp làm 

công tác quản lý và bảo vệ di tích; tuyển chọn, xây dựng, đào tạo đội ngũ thuyết minh 

viên điểm tại các di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng; trước hết là tại các địa điểm di 

tích có khả năng khai thác phục vụ du lịch. 

Nguồn tài chính dành cho hoạt động bảo tồn và phát huy di sản văn hóa tôn 

giáo, tín ngưỡng còn khiêm tốn 

Trong những năm qua, mặc dù Nhà nước có chủ trương đầu tư ngân sách cho 

các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị DSVHTGTN quốc gia đặc biệt, bảo tàng 

quốc gia, bảo vật quốc gia; đầu tư cho công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, 

nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong việc bảo vệ và phát huy giá trị 

DSVHTGTN; xây dựng và thực hiện chương trình mục tiêu bảo tồn các 

DSVHTGTN tiêu biểu, đồng thời, thực hiện các chính sách ưu đãi về tinh thần và 

vật chất đối với nghệ nhân, nghệ sĩ, người nắm giữ tri thức, kinh nghiệm về di sản 

và sẵn sàng trao truyền cho các thế hệ kế tiếp … Tuy nhiên, cách thức thực hiện, 

triển khai các nguồn đầu tư này còn có nhiều điểm chưa hợp lý. Ví dụ, kinh phí bố 

trí cho các hoạt động bảo tồn và phát triển giá trị của DSVHTGTN được giao chung 

trong các lĩnh vực chi sự nghiệp văn hóa thông tin và theo phân cấp ngân sách hiện 

hành; bố trí lồng ghép trong các Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục 

tiêu và các Đề án, dự án có liên quan… do đó việc thực hiện chưa thực sự phát huy 

hiệu quả, bảo đảm phát huy nguồn lực về tài chính để phát triển DSVHTGTN.  
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Thực tế triển khai nguồn tài chính cho công tác bảo tồn DSVH, nhất là nguồn 

lực cho bảo tồn và phát huy giá trị DSVHTGTN nói riêng chưa đạt kết quả như kỳ 

vọng. Thậm chí, có những dự án lớn bảo tồn, phát huy giá trị tôn giáo, tín ngưỡng 

được Chính phủ phê duyệt kinh phí lại bị lồng ghép trong những chương trình chung, 

dẫn đến kinh phí thực tế dành cho tôn giáo, tín ngưỡng là không lớn, do vậy chưa 

thực hiện được hết các mục tiêu, nhu cầu đặt ra thì tiền đã hết và tất nhiên dự án sẽ bị 

bỏ ngỏ nếu không cấp thêm kinh phí. Đặc biệt, với lượng di tích tín ngưỡng, tôn giáo 

đồ sộ nếu không cân nhắc, phân định rõ ràng, đúng mục tiêu bảo tồn và phát huy, sẽ 

không bao giờ đủ kinh phí tu bổ. 

Trên đây là những vấn đề nổi cộm trong hoạt động bảo tồn DSVHTGTN. 

Chúng trực tiếp ảnh hưởng đến tính xác thực và các giá trị của di sản. Có những vấn 

đề xuất phát từ bối cảnh xã hội bên ngoài, có những vấn đề xuất phát từ phương 

thức bảo tồn vốn chậm được đổi mới và sáng tạo, thiếu sự kết nối đến mục tiêu phát 

triển bền vững. Do đó, rất cần có sự tham gia của nhiều nguồn lực, sự nghiên cứu 

khoa học nghiêm túc, đầu tư xứng đáng về tài chính, triển khai đồng bộ với sự tham 

gia liên ngành, đa ngành để hoạt động bảo tồn đạt được hiệu quả thực tế là bảo vệ 

tài sản vô giá của quốc gia và cộng đồng mà nếu để mất đi sẽ không bao giờ khôi 

phục lại được.  

3.2. Các nguồn lực chủ yếu tham gia vào quá trình bào tồn và phát huy di 

sản văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng 

3.2.1. Quản lý nhà nước các cấp 

Với tinh thần đổi mới toàn diện về đường lối văn hóa của Đảng, năm 1998, 

Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII ra đời đánh dấu bước ngoặt về Đổi mới quan 

điểm, đường lối văn hóa của Đảng. Đây được coi là văn kiện toàn diện nhất và cụ 

thể nhất về các vấn đề của văn hóa, trong đó, công tác bảo tồn, quản lý và phát huy 

di sản văn hóa là một trong những hoạt động quan trọng của nhà nước trên con 

đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa và toàn cầu hóa hiện nay. Nghị quyết khẳng 

định: “Di sản văn hóa là tài sản vô giá, gắn kết cộng đồng các dân tộc, là cốt lõi của 

bản sắc dân tộc, cơ sở để sáng tạo những giá trị văn hóa mới và giáo lưu văn hóa. 

Hết sức coi trọng bảo tồn, kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống (bác 

học và dân gian), văn hóa cách mạng, bao gồm cả văn hóa vật thể và phi vật thể”191.  

Quản lý Nhà nước các cấp là chủ thể quan trọng nhất trong công tác bảo tồn 

và phát huy DSVHTGTN. Trong Luật Di sản văn hóa (số 28/2001/QH10) ban hành 

 
191 Đảng Cộng sản Việt Nam, (1998). Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa 

VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 56. 
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năm 2001 và sửa đổi, bổ sung năm 2009192 đã quy định, nhà nước chịu trách nhiệm 

xây dựng chính sách quản lý DSVH bao gồm: Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến 

lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá 

trị DSVH; Bảo tồn và phát huy giá trị DSVH, tổ chức bộ máy quản lý, cung cấp 

nguồn lực, đào tạo nhân lực, nghiên cứu và sưu tầm các giá trị văn hóa phi vật thể, 

tổ chức hoạt động hợp tác quốc tế về di sản. Cần thanh tra, kiểm tra việc chấp hành 

pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về DSVH. 

Tất nhiên, trong mô hình quản lý DSVH nói chung, nhà nước có phân cấp rõ 

ràng về trách nhiệm quản lý. Cơ quan quản lý nhà nước cấp quốc gia đối với DSVH 

là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong đó, Cục Di sản Văn hóa có vai trò then 

chốt; tiếp đến là cơ quan quản lý cấp tỉnh (có Phòng Di sản) xuống cấp quận/huyện 

(có phòng Văn hóa Thông tin và Ban Quản lý Di tích), rồi xuống cấp phường/xã (có 

Ban Quản lý di tích), mỗi cấp có những nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý, 

bảo tồn và phát huy di sản như: Tham mưu cho Sở và UBND tỉnh về vấn đề quản 

lý, bảo tồn DSVH  nói chung và DSVHTGTN nói riêng; Xây dựng chiến lược, quy 

hoạch, kế hoạch, chính sách, phát triển sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị DSVH 

của tỉnh cũng như các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về quản lý DSVH; Tổ 

chức, chỉ đạo các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị DSVHTGTN, đồng thời, 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về DSVHTGTN; v.v… 

Trong những năm qua, quản lý nhà nước các cấp và toàn thể nhân dân có vai 

trò to lớn đối với việc bảo tồn, phát huy DSVHTGTN. Đặc biệt, sự chung tay của 

nhà nước và nhân dân ở trong và ngoài nước, đóng góp, tham gia cho nguồn ngân 

sách tu bổ di tích. Sự đóng góp của nhân dân cho tu bổ di tích không ít hơn sự đầu 

tư của Nhà nước, vì đó là truyền thống tốt đẹp hình thành từ quá khứ, vẫn được duy 

trì cho tới ngày nay. Qua các thư tịch, tài liệu, văn bia của các thời chúng ta thấy 

rằng, từ thời Lý và các thời Trần, Lê, Mạc nối tiếp sau, từ Triều đình/ Trung ương 

đã tiến hành phân loại di tích, tu bổ, trùng tu di tích hoặc xây dựng di tích để đến 

bây giờ chúng ta có hàng ngàn di sản, di tích lịch sử văn hóa, trong đó chủ yếu là 

DSVHTGTN, việc bảo vệ di sản, di tích đã là sự nghiệp của toàn dân từ ngàn xưa.  

Tuy nhiên, để nguồn lực của các nhà quản lý các cấp trong công tác bảo tồn và 

phát huy DSVHTGTN được tốt hơn, rất cần sự chung tay của các cấp, ban ngành, 

liên ngành, nhưng trên hết vẫn là các giải pháp về pháp lý làm công cụ hữu hiệu cho 

công tác này. Cụ thể: 

 
192 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa (2009) theo Số 32/2009/QH12,.Hà Nội, ngày 

18 tháng 6 năm 2009 do Quốc hội Khóa XII (kỳ họp thứ 5) đã ban hành. 
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Cần hoàn thiện chính sách về công tác trùng tu, tôn tạo di tích, về bảo tồn di 

sản một cách hiệu quả, linh hoạt phù hợp với từng đối tượng, nhất là các hoạt động 

văn hóa của các dân tộc. Các chính sách đãi ngộ nghệ nhân, đãi ngộ người có công 

bảo vệ, gìn giữ, truyền dạy di sản được tôn vinh và hưởng chế độ đãi ngộ theo quy 

định. Cần xây dựng chính sách về xã hội hóa hoạt động bảo tồn, tôn tạo và phát huy 

DSVHTGTN. Bên cạnh đó cũng cần đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng liên 

quan đến hoạt động quản lý di sản để huyến khích, động viên kịp thời các hành vi 

tích cực, hạn chế hành vi tiêu cực.  

Như vậy, các nhà quản lý không chỉ là những người giám sát, thực thi việc bảo 

tồn di sản mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc hoạch định chính sách quản lý 

DSVHTGTN. Họ chính là những người tạo điệu kiện tối đa cho quá trình nghiên 

cứu, quảng bá và giáo dục về DSVHTGTN một cách hiệu quả nhất theo từng lĩnh 

vực chuyên môn. Tuy nhiên, đội ngũ làm công tác quản lý di sản vẫn còn mỏng, 

chưa mạnh, chưa đáp ứng được với nhu cầu thực tế. Do vậy, cần có những chương 

trình đào tạo bài bản, hiện đại phù hợp với sự đổi thay của xã hội. 

3.2.2. Nghiên cứu khoa học 

Trong nhiều năm qua, các ban ngành đã quan tâm và tăng cường nghiên cứu 

khoa học về các loại hình DSVHTGTN, để có được những đánh giá tổng thể, đầy 

đủ và khách quan về giá trị của các di sản này. Đặc biệt, công tác thống kê, kiểm kê 

các di vật, cổ vật, bảo vật, còn được lưu giữ trong các di tích tôn giáo, tín ngưỡng 

được tiến hành nghiêm túc, cẩn thận, và đăng ký đầy đủ theo tiêu chuẩn qui định để 

bảo quản, bảo vệ bền vững. Một vấn đề cũng không kém phần quan trọng trong 

nghiên cứu các di sản đó là cần có các chuyên gia, thành viên cộng đồng am hiểu 

sâu sắc về văn hóa của các cộng đồng tôn giáo, tín ngưỡng tham gia vào công tác 

khảo sát, nghiên cứu, bảo tồn di sản. Bởi, mỗi loại hình tôn giáo, tín ngưỡng, như 

Phật giáo, Đạo giáo, Đạo Mẫu, Công giáo, Islam giáo, v.v.... đều có những đặc 

trưng riêng về kiến trúc tôn giáo, đối tượng thờ, hình thức thờ, về nghi thức tôn giáo 

hay lễ hội… hay hệ thống DSVH của các tộc người thiểu số ở Việt Nam cũng vô 

cùng phong phú, đa dạng…193. Tất cả những thực thể đó, những đơn nguyên đó trở 

thành một phần của DSVH (vật thể và phi vật thể), góp phần khiến cho nguồn tài 

nguyên DSVH có sức cuốn hút, hấp dẫn đối với mọi người. Đây cũng chính là 

nguồn tài nguyên du lịch quan trọng, là tiềm năng, lợi thế trong phát triển du lịch 

 
193 Trần Hữu Sơn, (2021). Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trong phát triển du lịch di sản vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số. bài viết đăng trên http://tapchimattran.vn/thuc-tien/bao-ton-phat-huy-gia-tri-di-san-

van-hoa-trong-phat-trien-du-lich-di-san-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-40507.html, đăng tải ngày 

20/08/2021, truy cập ngày 28/9/2021. 

 

http://tapchimattran.vn/thuc-tien/bao-ton-phat-huy-gia-tri-di-san-van-hoa-trong-phat-trien-du-lich-di-san-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-40507.html
http://tapchimattran.vn/thuc-tien/bao-ton-phat-huy-gia-tri-di-san-van-hoa-trong-phat-trien-du-lich-di-san-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-40507.html
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của Việt Nam. Rất cần đầu tư, tiến hành các nghiên cứu cụ thể để đưa ra các dự án, 

chương trình trong công tác bảo tồn và phát huy DSVHTGTN. Trên cơ sở đó lập 

bản đồ các DSVHTGTN trên từng địa bàn, tại các vùng miền để tiến hành quy 

hoạch bảo tồn, phát huy và phát triển di sản gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã 

hội, quốc phòng, an ninh phù hợp với từng loại hình di sản cũng như đặc trưng từng 

vùng, miền.  

Có thể thấy, hoạt động nghiên cứu khoa học về DSVHTGTN có vai trò hết 

sức quan trọng, nhằm giữ gìn lâu dài các giá trị DSVH tiêu biểu của đất nước. Các 

di sản đó cung cấp tri thức, hiểu biết, cũng như kinh nghiệm sống, bài học lịch sử có 

ích cho xã hội. Bên cạnh những nghiên cứu lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm, 

cần có những nghiên cứu liên ngành như Văn hóa học, Sử học, Khảo cổ học, Tôn 

giáo học… Những nghiên cứu phục vụ mục tiêu giáo dục truyền thống văn hóa như 

“Tài liệu hướng dẫn giáo dục về Di sản văn hóa Phi vật thể trong trường phổ thông 

hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững”, là kết quả phối hợp thực hiện giữa 

Bảo tàng Dân tộc học, Trung tâm Nghiên cứu quốc tế về Di sản văn hóa Phi vật thể 

và Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, rất hữu ích trong việc hình thành các nhân 

cách văn hóa và xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, là những nhân tố quan 

trọng cho sự phát triển bền vững xã hội194. 

3.2.3. Giáo dục 

Trong xã hội hiện nay, tầm quan trọng của DSVHTGTN cần được nhận thức 

đầy đủ, cần được giáo dục, truyền thụ những giá trị chân thực của di sản, bởi giá trị 

DSVHTGTN thể hiện ở các lĩnh vực lịch sử, văn hóa, xã hội, khoa học, kinh tế... 

của lịch sử loài người. Các giá trị lịch sử, gắn với những sự kiện hay ký ức lịch sử 

quan trọng, những nhân vật lịch sử và huyền thoại, những anh hùng văn hóa có tầm 

ảnh hưởng lớn, có công lao với cộng đồng, đất nước. Các giá trị văn hóa, thể hiện tư 

tưởng, tình cảm, thẩm mỹ tạo nên bản sắc văn hóa của cộng đồng, qua đó biểu hiện 

nét độc đáo về văn hóa của mỗi quốc gia, dân tộc; nơi gìn giữ những giá trị đạo đức, 

thuần phong mỹ tục tốt đẹp của dân tộc. Các giá trị khoa học, gắn với những tri thức 

về tự nhiên và vũ trụ, những kiến thức, hiểu biết và kinh nghiệm sống được tích luỹ 

trong quá trình hoạt động của con người; Các giá trị kinh tế, là phương tiện giao lưu 

văn hóa đồng thời là một sản phẩm văn hóa, sản phẩm thủ công truyền thống hấp 

dẫn phục vụ du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

 
194 Xem thêm: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu quốc tế về di sản văn hóa phi vật thể 

ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam (2020), Tài liệu hướng dẫn giáo 

dục về di sản văn hóa phi vật thể trong trường phổ thông hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững, Nxb 

Văn hóa dân tộc, Hà Nội. 
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Trước đây, do nhận thức chưa đầy đủ về DSVHPVT, coi nó chỉ là một bộ 

phận phụ thuộc của DSVHVT195, tuy nhiên, gần đây, việc xác định lại những giá trị 

của văn hoá phi vật thể và vấn đề cần được bảo tồn cũng như phát huy đã được đánh 

giá xứng đáng. Việc đưa các DSVHPVT vào trong giáo dục nhà trường đã được phát 

huy nhằm đào tạo, xây dựng đạo đức, lối sống, hình thành phẩm chất tốt đẹp và nhân 

cách cho thế hệ trẻ, từ trong các trường học tới các thiết chế văn hóa như bảo tàng, 

trung tâm văn hóa, thư viện,… được thực hiện ở một số nơi như: 80/90 trường học ở 

Việt Trì, Phú Thọ đã được gắn kết Hát Xoan với chương trình của nhà trường để giáo 

dục học sinh về giá trị, ý nghĩa, đặc điểm của Hát Xoan gắn với Tín ngưỡng thờ cúng 

Hùng Vương; Triển khai dự án “Xây dựng phương pháp gắn kết việc dạy về di sản văn 

hóa phi vật thể với các môn học trong nhà trường ở Hà Nội” hay “Liên kết với nhà 

trường phát triển giáo dục di sản ở bảo tàng, di tích và các điểm văn hóa – lịch sử ở Hà 

Nội”, phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” với mục đích 

nâng cao nhận thức và năng lực bảo vệ di sản văn hóa cho học sinh; Chương trình “Sân 

khấu học đường” đưa nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống vào dạy trong hàng 

nghìn trường tiểu học và phổ thông trung học ở 40 tỉnh, thành phố trên cả nước…196 

Theo Hướng dấn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL, ngày 16/1/2013 về việc 

Hướng dẫn sử dụng di sản văn hóa trong dạy học ở trường phổ thông, trung tâm 

Giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch cho biết, việc sử dụng DSVH trong dạy học ở trường phổ thông, trung tâm 

giáo dục thường xuyên nhằm hình thành và nâng cao ý thức tôn trọng, giữ gìn, phát 

huy những giá trị của DSVH; rèn luyện tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong đổi 

mới phương pháp học tập và rèn luyện; góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả 

giáo dục, phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu, tài năng của học sinh. Đây là sự phối 

hợp giữa ngành giáo dục với ngành văn hóa thể thao du lịch và UNESCO trong hiện 

thực hóa giá trị DSVH trong nhà trường. 

Theo đó, nhiều trường phổ thông trung học và trung tâm giáo dục thường xuyên 

đã triển khai cách thức giảng dạy, truyền thụ vấn đề di sản cho các em và việc vận 

dụng này rất hiệu quả thông qua các môn học: Lịch sử, Địa lý, Âm nhạc. Việc làm này 

đã thay đổi nhận thức từ giáo viên đến học sinh, đồng thời thông qua đó, năng lực của 

nhiều giáo viên đã được nâng cao, thể hiện ở khả năng thiết kế tiến trình dạy học và tổ 

chức hoạt động nhận thức của học sinh một cách phong phú và sinh động. Đặc biệt, 

 
195 Đặng Văn Bài, (2007) “Bảo tồn văn hóa phi vật thể - từ góc nhìn toàn cầu hóa”, Tạp chí Di sản Văn hóa, 

số 4, tr 3. 
196 “Đưa sân khấu tới học đường: khản giả cũng cần được… đào tạo” (2013). Bài viết đăng trên 

https://cand.com.vn/dien-dan-van-nghe-cong-an/Dua-san-khau-toi-hoc-duong-Khan-gia-cung-can-duoc-dao-

tao-i332145/, đăng tải ngày 25/11/2013, truy cập ngày 28/9/2021. 

https://cand.com.vn/dien-dan-van-nghe-cong-an/Dua-san-khau-toi-hoc-duong-Khan-gia-cung-can-duoc-dao-tao-i332145/
https://cand.com.vn/dien-dan-van-nghe-cong-an/Dua-san-khau-toi-hoc-duong-Khan-gia-cung-can-duoc-dao-tao-i332145/
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nâng cao kĩ năng sống cho học sinh như hoạt động nhóm, điều khiển cuộc họp, thảo 

luận hay đặt câu hỏi định hướng học sinh197. Việc triển khai tuyên truyền giáo dục di 

sản tại các di tích với mục đích tăng sự hiểu biết về DSVH cũng như trách nhiệm bảo 

vệ di sản của các em ngày một nâng cao. Nhờ đó, nâng cao hiệu quả giáo dục thế hệ trẻ 

về truyền thống “uống nước, nhớ nguồn” và hun đúc tình yêu quê hương, đất nước của 

cha ông ta để lại 198. 

Rõ ràng, vai trò của giáo dục trong bảo tồn và phát huy DSVH nói chung, 

DSVHTGTN nói riêng đang dần được hình thành nếp sống văn hóa. Tuy nhiên, vẫn 

cần nhân rộng mô hình này trên toàn quốc, cần sự tâm huyết của các giáo viên, sự 

linh hoạt về nội dung hay ngoại khóa để đưa lượng DSVH một cách tối đa nhất 

trong chương trình học tập. Cần được tiến hành đồng bộ theo quy chuẩn trong tình 

hình việc bảo vệ và phát huy giá trị chưa được quan tâm thỏa đáng, nên nhiều giá trị 

DSVH bị biến dạng và thậm chí mai một, thất truyền.  

3.2.4. Truyền thông 

Trước hết, cần được nhìn nhận di sản như loại tài sản đặc biệt vì đây là loại tài 

nguyên văn hóa, là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Trong quá trình hội 

nhập, các giá trị tôn giáo, tín ngưỡng cần được bảo vệ và phát huy để thực sự góp 

phần như là nguồn lực xã hội, tham gia vào việc phát triển bền vững đất nước, xây 

dựng môi trường xã hội lành mạnh, giáo dục đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng 

phục vụ cho phát triển và nhịp cầu giao lưu văn hóa và hội nhập quốc tế. Do đó, 

phải tăng cường truyền thông, giới thiệu, quảng bá theo các hình thức khác nhau về 

DSVH, đồng thời, phố biến các giá trị, ý nghĩa của DSVH đã được UNESCO công 

nhận cũng như các DSVH quốc gia, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm cũng như tự hào dân tộc của cộng đồng trong công tác bảo vệ, phát huy giá 

trị DSVHTGTN của dân tộc. 

Cần phải tuyên truyền và nâng cao nhận thức hơn nữa về DSVHTGTN thông 

qua các cuộc tập huấn hằng năm của ngành Di sản văn hóa và các đợt tập huấn phổ 

biến văn bản quy phạm pháp luật về di sản văn hóa tại các địa phương trong cả 

nước. Ứng dụng một cách phù hợp công nghệ thông tin và truyền thông để quảng bá 

ý nghĩa và giá trị của DSVHTGTN trong nước và quốc tế. Gắn kết văn hóa với du 

 
197 Nguyễn Xuân Trường, (2017). Sử dụng di sản trong dạy học ở trường phổ thông – phương thức dạy học 

phát triển các kĩ năng thực hành, năng lực của học sinh. Bài viết đăng tải trên 

https://moet.gov.vn/giaoducquocdan/giao-duc-trung-hoc/Pages/tin-tuc.aspx?ItemID=4817 ngày  17/06/2017 , 

truy cập ngày 28/9/2021. 
198 Đinh Thị Thu Hoài, (2019). Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá 

trị các di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Link bài viết:  

http://truongleduan.quangtri.gov.vn/vi/hoat-dong-khoa-hoc/Nghien-cuu-trao-doi/mot-so-giai-phap-nham-

nang-cao-hieu-qua-cong-tac-bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-cac-di-tich-lich-su-cach-mang-cap-tinh-tren-dia-

ban-tinh-quang-tri-254.html, ngày 13/11/2019, truy cập ngày 29/9/2021. 

https://moet.gov.vn/giaoducquocdan/giao-duc-trung-hoc/Pages/tin-tuc.aspx?ItemID=4817
http://truongleduan.quangtri.gov.vn/vi/hoat-dong-khoa-hoc/Nghien-cuu-trao-doi/mot-so-giai-phap-nham-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-cac-di-tich-lich-su-cach-mang-cap-tinh-tren-dia-ban-tinh-quang-tri-254.html
http://truongleduan.quangtri.gov.vn/vi/hoat-dong-khoa-hoc/Nghien-cuu-trao-doi/mot-so-giai-phap-nham-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-cac-di-tich-lich-su-cach-mang-cap-tinh-tren-dia-ban-tinh-quang-tri-254.html
http://truongleduan.quangtri.gov.vn/vi/hoat-dong-khoa-hoc/Nghien-cuu-trao-doi/mot-so-giai-phap-nham-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-cac-di-tich-lich-su-cach-mang-cap-tinh-tren-dia-ban-tinh-quang-tri-254.html
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lịch trong các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch quốc gia và quốc tế, đồng thời thể 

hiện bản sắc cộng đồng và sự kết nối, tương hỗ giữa các lĩnh vực. Tổ chức việc 

trình diễn giới thiệu DSVHPVT như những di sản sống trong sự phát triển không 

ngừng và sự hội nhập một cách đa dạng: Ngày văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, 

trong đó, chú ý kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. 

Bên cạnh việc sử dụng các kênh thông tin đại chúng chính thống của nhà nước 

như đài phát thanh truyền hình, báo chí, sách, thì việc huy động nhân dân và các tổ 

chức xã hội tham gia vào hoạt động này cũng mang lại hiệu quả quan trọng. Đặc 

biệt, việc đưa di sản vào giáo dục trong nhà trường có ý nghĩa quan trọng trong việc 

nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý giáo dục, cũng như giáo viên, học sinh và 

cộng đồng về vai trò, ý nghĩa của di sản trong cuộc sống, giáo dục thế hệ trẻ ý thức 

tham gia bảo vệ và hưởng thụ giá trị của những di sản đó với tinh thần chủ động 

sáng tạo. Huy động sức người, sức của của các tổ chức, cá nhân có lòng yêu mến di 

tích, có khả năng kinh tế để tài trợ cho các hoạt động nghiên cứu, biên soạn và in ấn 

các tài liệu giới thiệu về di tích và các giá trị tiêu biểu hàm chứa trong đó. Thường 

xuyên tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm trao đổi về các giá trị của di tích, lễ hội, 

về các danh nhân văn hóa ở địa phương và các di sản khác cho cộng đồng địa 

phương, đặc biệt là thế hệ trẻ.  

Có thể nói, truyền thông là nguồn lực có vai trò quan trọng trong tuyên truyền, 

quảng bá, giới thiệu đặc trưng các DSVH dân tộc. Một mặt truyền thông đã làm cho 

bạn bè quốc tế thấy được những đóng góp to lớn của nền văn hóa Việt Nam vào kho 

tàng văn hóa nhân loại, phát huy nhưng giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc trong 

giao lưu, hội nhập về văn hóa với các quốc gia trên thế giới. Đồng thời, truyền 

thông cũng là cầu nối giữa các cộng đồng và các thành viên trong cộng đồng để 

cùng có nhận thức, hiểu biết đầy đủ, đúng đắn về DSVH của địa phương, quốc gia 

hay rộng hơn là trên phạm vi quốc tế. Từ đó, tác động đến nhận thức, ý thức bảo tồn 

và phát huy giá trị DSVH của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, bên cạnh 

những đóng góp tích cực vào quá trình quảng bá DSVH của dân tộc, truyền thông 

cũng bộc lộ những nhược điểm nhất định, xuất phát từ nhận định chủ quan hoặc 

hiểu biết phiến diện của cá nhân nhà báo mà đôi khi gây ra hiểu biết sai lệch, truyền 

bá thông tin không chính xác, gây ảnh hưởng không tốt tới việc bảo tồn bản sắc 

DSVH199. 

 
199 Xem thêm: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu quốc tế về di sản văn hóa phi vật thể 

ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam (2020), Tài liệu hướng dẫn giáo 

dục về di sản văn hóa phi vật thể trong trường phổ thông hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững, Nxb 

Văn hóa dân tộc, Hà Nội. 
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3.2.5. Cộng đồng 

Cộng đồng, hiểu theo nghĩa hẹp, là chủ thể sáng tạo các giá trị văn hóa phi vật 

thể; chủ sở hữu DSVH; người nắm giữ, thực hành/trình diễn, truyền dạy tri thức về 

DSVH đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin, thực hành/trình diễn, 

truyền dạy tri thức về DSVH (bao gồm truyền thuyết, truyện cổ, phong tục, tập 

quán, tín ngưỡng, nghệ thuật, tri thức chữa bệnh, bí quyết nghề, v.v… ). Cộng đồng 

này còn được gọi là cộng đồng “lõi”, là một phần không thể tách rời của di sản, và 

được phân biệt rõ ràng với các cộng đồng lớn hơn tham gia vào quá trình bảo tồn di 

sản như các cộng đồng địa phương và chuyên gia bảo tồn. Một bộ phận cộng đồng 

tham gia vào quá trình thụ hưởng các giá trị văn hóa do mình sáng tạo ra hoặc thông 

qua giao lưu văn hóa với các cộng đồng khác cũng góp phần không nhỏ trong việc 

truyền bá thông tin về di sản, từ đó tác động đến quá trình bảo tồn DSVH. 

Quá trình đổi mới, toàn cầu hóa đang tác động ngày càng mạnh mẽ đến các 

DSVHTGTN, đặt di sản đứng trước những thử thách khốc liệt của công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa và cơ chế kinh tế thị trường. Nhiều phong tục, tập 

quán tốt đẹp có nơi được phục hồi nhưng cũng nhiều nơi mai một dần. Vai trò cá 

nhân trong sáng tạo, trong phát triển được đề cao nhưng cũng vì thế (và còn nhiều 

yếu tố khác tác động) mà tính cộng đồng đang suy giảm. Xu thế toàn cầu hóa về 

kinh tế và quốc tế hóa về văn hóa một mặt tạo ra những cơ hội và điều kiện cho 

hoạt động bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống của mỗi nước, song cũng nảy 

sinh nhiều nguy cơ hủy hoại các giá trị văn hóa truyền thống và đe dọa sự tồn 

vong của các DSVH. Bên cạnh đó, những yếu tố như: Nhận thức về vai trò và ý 

nghĩa của DSVHTGTN trong xã hội chưa thật sự sâu sắc và đầy đủ; đội ngũ cán 

bộ làm công tác bảo tồn DSVHTGTN còn mỏng, việc áp dụng khoa học kỹ thuật 

trong hoạt động chuyên môn còn yếu cũng là những thách thức mà chúng ta cần 

vượt qua để cùng hướng tới mục tiêu bảo tồn DSVH dân tộc gắn với phát triển bền 

vững trong xu thế hiện nay. Do vậy, sự chung tay bảo tồn di sản cần có cộng đồng 

tham gia với nhiều vai khác nhau như chủ thể quản lý trực tiếp di sản hay chủ thể 

hưởng thụ di sản. Bởi cộng đồng vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là chủ  thể nuôi 

dưỡng, chăm sóc, bảo tồn và phát huy DSVHTGTN. 

Với tư cách là một thành viên chủ chốt trong nhóm các nguồn lực quản lý 

DSVHTGTN, các cộng đồng tôn giáo, tín ngưỡng đóng vai trò quan trọng trong 

việc bảo tồn và phát huy DSVHTGTN. Người trực tiếp quản lý các cơ sở tôn giáo, 

tín ngưỡng chính là các chức sắc tôn giáo như sư trụ trì, linh mục, mục sư, giáo cả... 

hay chủ đền quản lý chính chùa, đình, đền, giáo xứ, nhà thờ, thánh đường... sẽ là 

người trực tiếp bảo tồn và phát huy di sản đó. Họ cũng sẽ là người trực tiếp xây 
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dựng quy hoạch, đề án trong các dự án tôn tạo, xây dựng, phục dựng các di tích tôn 

giáo, tín ngưỡng và xây mới cơ sở thờ tự, đồng thời huy động các nguồn xã hội hóa 

để duy trì hoạt động tôn tạo, trung tu các di tích, cơ sở đó. Do vậy, vai trò của họ rất 

quan trọng trong việc duy trì các giá trị DSVHTGTN cũng như phối hợp với cộng 

đồng làm sống lại các giá trị văn hóa dân gian trong khối DSVH của Việt Nam.  

Một thành phần của cộng đồng cùng tham gia vào bảo tồn và phát huy 

DSVHTGTN đó là thành phần dân cư. Đại diện cho cộng đồng dân cư có các thành 

viên tham gia vào ban quản lý di tích xã, ban bảo vệ, ban hộ tự, ban hộ trị, chánh 

trương, trùm trưởng... của những di tích tôn giáo, tín ngưỡng và chính những du 

khách tham quan. Đây là chủ thể trực tiếp thực hiện việc chăm sóc, tu sửa các cơ sở 

thờ tự, di tích chưa xếp hạng hoặc đã xếp hạng nhưng không có chức sắc chủ trì và 

những người hưởng thụ di sản. Nếu những thành phần này có lòng nhiệt thành với 

DSVHTGTN thì việc bảo tồn và phát huy di sản sẽ là những cánh tay nối dài đưa 

DSVHTGTN phát triển bền vững. Còn nếu họ không coi trọng, có ý thức bảo vệ thì 

sẽ hủy hoại những di sản đó rất nhanh chóng. Do vậy, việc đưa những DSVH này trở 

lại với cộng đồng, khơi dậy tình yêu thương, lòng tự hào dân tộc của mỗi người dân 

và toàn cộng đồng là rất quan trọng. Ví dụ như: DSVHPVT “Tín ngưỡng thờ cúng 

Hùng Vương ở Phú Thọ” và “Hát Xoan Phú Thọ” đã được UNESCO vinh danh là 

đại diện của nhân loại cần tiếp tục được lan tỏa,  khẳng định sự đoàn kết cùng những 

nỗ lực, cố gắng trong việc bảo tồn, phát huy giá trị các DSVH, bởi Tín ngưỡng thờ 

cúng Hùng Vương đã trở thành bản sắc văn hóa, biểu tượng của tinh thần yêu nước, là 

sức mạnh đoàn kết dân tộc và đạo lý truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của người 

Việt Nam. Việc bảo tồn và phát huy giá trị DSVH ấy là điều thiết yếu đối với người 

dân Phú Thọ nói riêng và nhân dân cả nước nói chung, đồng thời, nâng cao trách 

nhiệm gìn giữ những tài sản vô giá đó trường tồn cùng thời gian200.  

3.3. Một số phương thức bảo tồn di sản văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng 

hướng tới sự phát triển bền vững 

Theo thuật ngữ tiêu chuẩn về DSVH thì bảo tồn DSVH được hiều là “Hoạt 

động nhằm bảo đảm sự tồn tại lâu dài, ổn định của DSVH”201. Bảo tồn DSVH nói 

chung, DSVHTGTN nói riêng đề cập đến các biện pháp được thực hiện để kéo dài 

tuổi thọ đồng thời tăng cường truyền tải các thông điệp và giá trị quan trọng của di 

sản, nhằm đảm bảo sự kết nối liên tục giữa các thế hệ, từ quá khứ, hiện tại, tới 

 
200 Hồ Đại Dũng, (2021). Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương- bản sắc văn hóa người Việt. Bài viết đăng tải 

trên trang http://baophutho.vn/den-hung/202108/tin-nguong-tho-cung-hung-vuong-%20ban-sac-van-hoa-cua-

nguoi-viet-176441 , ngày 2/8/2021, truy cập ngày 28/9/2021. 
201 TCVN 10382:2014, Di sản văn hóa và các vấn đề liên quan – Thuật ngữ và định nghĩa chung. 

http://baophutho.vn/den-hung/202108/tin-nguong-tho-cung-hung-vuong-%20ban-sac-van-hoa-cua-nguoi-viet-176441
http://baophutho.vn/den-hung/202108/tin-nguong-tho-cung-hung-vuong-%20ban-sac-van-hoa-cua-nguoi-viet-176441
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tương lai. Quá trình bảo tồn DSVHTGTN là nhiệm vụ phải đối mặt với nhiều thách 

thức, do đó, rất cần có sự nghiên cứu thận trọng và phối hợp đa nguồn lực.  

Cho đến nay, ngành bảo tồn DSVH đã phát triển ba cách tiếp cận chính, đó là: 

1) Cách tiếp cận dựa trên chất liệu (hay là các yếu tố vật chất) của di sản; 2) Cách 

tiếp cận dựa vào các giá trị; và 3) Cách tiếp cận di sản sống. Những cách tiếp cận 

này, mặc dù xuất hiện ở những khoảng thời gian khác nhau, nhưng vẫn đang được 

áp dụng, mỗi cách tiếp cận có đặc trưng riêng, thể hiện thế mạnh và nhược điểm 

riêng. Các chuyên gia bảo tồn cũng không cố gắng phân biệt rạch ròi giữa các cách 

tiếp cận này, bởi vì, mục đích của các cách tiếp cận đều nhằm giải quyết các vấn đề 

tương tự nhau, đó là kéo dài tuổi thọ đồng thời tăng cường truyền tải các thông điệp 

và giá trị quan trọng của di sản. Việc áp dụng cách tiếp cận nào phụ thuộc rất nhiều 

vào điều kiện cụ thể của từng DSVH.  

Trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đặc biệt là đô thị hóa ở Việt 

Nam đang diễn ra với tốc độ cao, các DSVH nói chung và DSVHTGTN nói riêng 

đang phải chịu những áp lực nặng nề. Nhiều công trình kiến trúc tôn giáo, tín 

ngưỡng truyền thống đang phải đối mặt với các nguy cơ bị xâm lấn, phá hủy, thay 

thế, hoặc thu hẹp không gian. Nhiều di tích dù bị xuống cấp trầm trọng nhưng chính 

hoạt động tu bổ, sửa chữa tự phát và thiếu hợp lý về mặt triết lý, phương pháp và kỹ 

thuật khiến cho các công trình ấy còn bị tàn phá mau chóng hơn. Đây không chỉ là 

vấn đề thuần túy từ phía cộng đồng địa phương mà ngay cả một bộ phận các cán bộ 

làm công tác quản lý di tích cũng chưa nắm rõ chính sách, pháp luật cũng như quy 

trình bảo tồn và tôn tạo di tích. Thực trạng các hoạt động bảo tồn, tôn tạo, phục 

dựng di tích tôn giáo, tín ngưỡng ở cấp địa phương đang phát sinh nhiều vấn đề 

đáng lo ngại. 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII) năm 

1998 về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân 

tộc” đã đề ra nhiệm vụ bảo tồn và phát huy các di sản trong bối cảnh mới ở nước ta. 

Nghị quyết có đoạn viết: “Di sản văn hóa là tài sản vô giá, gắn kết cộng đồng dân 

tộc, là cốt lõi của bản sắc dân tộc, cơ sở để sáng tạo những giá trị mới và giao lưu 

văn hóa. Hết sức coi trọng việc bảo tồn, kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa 

truyền thống (văn hóa bác học và văn hóa dân gian), văn hóa cách mạng bao gồm cả 

văn hóa vật thể và phi vật thể”202. Ngày 24/02/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ký 

Quyết định số 36/QĐ-TTg lấy ngày 23 tháng 11 hằng năm là Ngày Di sản văn hoá 

Việt Nam nhằm phát huy truyền thống và ý thức trách nhiệm của tổ chức, cá nhân 

 
202 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII) năm 1998 về “Xây dựng và phát 

triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. 
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hoạt động trên lĩnh vực di sản văn hoá, động viên và thu hút mọi tầng lớp xã hội tham 

gia tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá dân tộc. Hiện nay, 

từ chính sách của Đảng, Chính phủ đã có cả một hệ thống các chính sách và các quy 

định về bảo tồn DSVH, trong đó có thể phân thành nhóm các nghị định của Chính 

phủ; nhóm các quyết định của Chính phủ và Bộ; nhóm các thông tư, chỉ thị cấp Bộ. 

Về luật pháp, Luật Di sản văn hóa hợp nhất (2013) chính là văn bản pháp luật có giá 

trị mới nhất trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của nước ta hiện nay. 

Luật Di sản văn hóa ra đời nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, đáp ứng 

nhu cầu về văn hóa ngày càng cao của nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển nền 

văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và đóng góp vào kho tàng 

DSVH; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước; nâng cao trách nhiệm của nhân dân 

trong việc tham gia bảo vệ và gìn giữ giá trị DSVH. Bên cạnh việc chính quyền đang 

nỗ lực tìm các phương cách hiệu quả để bảo vệ và phát huy các giá trị của DSVH, 

chính người dân dần nâng cao ý thức trong việc bảo tồn các DSVHTGTN vốn gắn bó 

với cộng đồng và tích cực tham gia ở nhiều mức độ khác nhau vào hoạt động này203.  

Cùng với xu thế chung của thế giới, trong thời qua, Việt Nam đã hình thành 

một chiến lược về phát triển đất nước bền vững. Điều đó thể hiện trong quyết tâm 

chính trị, định hướng chính sách và trong luật pháp do Nhà nước ban hành. Mục 4, 

điều 3 của Luật Bảo vệ môi trường (2014) định nghĩa như sau: “Phát triển bền vững 

là phát triển đáp ứng được nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến 

khả năng đáp ứng nhu cầu đó của các thế hệ tương lai trên cơ sở kết hợp chặt chẽ, 

hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường”204. 

Định nghĩa này khá phù hợp với định nghĩa của Ủy ban Quốc tế về Môi trường và 

Phát triển205. Phát triển bền vững dựa trên 3 chân đế là tăng trưởng kinh tế, tiến bộ 

xã hội và bảo vệ môi trường. Các mục tiêu của phát triển bền vững của Việt Nam đã 

được nêu rõ trong Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam 

giai đoạn 2011-2020. Mục tiêu tổng quát được nêu ra như sau: Tăng trưởng bền 

vững, có hiệu quả, đi đôi với tiến độ, công bằng xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi 

trường, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, 

 
203 Ví dụ xem: Nguyễn Thị Thanh Vân và Hoàng Văn Chung (2020). Một số vấn đề về công tác bảo tồn di 

tích tín ngưỡng ở Hà Nội hiện nay. Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 8.  
204 Luật bảo vệ môi trường (2014). Truy cập tại: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=202613  
205 World Commission on Environment and Development (1987). Our Common Future. New York: Oxford 

University Press, p.8. 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=202613
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thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia206. DSVHTGTN là một bộ phận của 

DSVH, và việc bảo tồn các di sản này được xác định là rất quan trọng và mang mục 

tiêu kép, đáp ứng các mục tiêu của phát triển bền vững. Một mặt là bảo tồn DSVH, 

mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống được kế thừa. Một mặt khác là bảo tồn, tôn 

tạo để tích hợp, mở mang, phát triển du lịch địa phương, tạo điều kiện cho phát triển 

kinh tế, thúc đẩy sự phát triển văn hóa-xã hội. 

Để hướng tới việc đáp ứng các mục tiêu của phát triển bền vững, đảm bảo sự cân 

bằng giữa phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội và an ninh môi trường, đồng thời đảm bảo 

việc tôn trọng các ý nghĩa văn hóa và giá trị cơ bản của DSVHTGTN, việc bảo tồn 

DSVHTGTN cần được nghiên cứu thận trọng và thực hiện theo những phương thức đa 

dạng. Nội dung dưới đây sẽ đề cập đến một số phương thức bảo tồn DSVHTGTN cơ 

bản, đã và đang phát triển ở Việt Nam, gắn với ba cách tiếp cận chính của ngành bảo 

tồn DSVH thế giới. 

3.3.1. Bảo tồn tính xác thực và toàn vẹn của di sản văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng  

Tính xác thực và toàn vẹn của DSVHTGTN là mục tiêu của phương thức bảo 

tồn phòng ngừa, là phương thức bảo tồn dựa trên chất liệu của di sản, được áp 

dụng khá rộng rãi trong ngành bảo tồn di sản trên thế giới. Khái niệm về tính xác 

thực trong Hiến chương Venice chính là đề cập đến tính lịch sử và làm chậm quá 

trình xói mòn di sản. Tiếp theo Hiến chương Venice, nhiều tài liệu đã bàn về vấn đề 

xác thực và đi đến thống nhất rằng không có một khung căn cứ cố định để dựa vào 

đó tiến hành đánh giá tính xác thực, mà các căn cứ này cần sự linh hoạt và mềm 

dẻo. Theo Văn kiện Nara, tính xác thực được xác định là một yếu tố cần thiết trong 

việc xác định, đánh giá và quản lý DSVH. Sự đa dạng của các nền văn hóa và 

DSVH là nguồn tri thức phong phú không thể thay thế của loài người và do đó cần 

được bảo vệ. Tính xác thực được đánh giá dựa trên nguồn thông tin về DSVH thông 

qua các tiêu chí như hình thức, thiết kế, vật liệu, sử dụng, chức năng, truyền thống, 

kỹ thuật, vị trí, bối cảnh, tinh thần, cảm giác, cũng như các yếu tố bên trong và bên 

ngoài của di sản. Những yếu tố này cũng là cơ sở để xác định mức độ độc đáo của 

DSVH đó207. 

Do sự đánh giá về giá trị của DSVHTGTN, cũng như độ tin cậy của các nguồn 

thông tin liên quan có thể khác nhau giữa các nền văn hóa, và thậm chí trong cùng 

một nền văn hóa, cần thiết phải xem xét, đánh giá di sản văn hóa chủ yếu trong bối 

 
206 Xem toàn văn Quyết định này tại: 

http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/noidungchienluocphattrienkinhtexahoi?docid=1254&substrac

t=&strutsAction=ViewDetailAction.do, ngày truy cập 1/10/2018.  
207 UNESCO, CCROM, ICOMOS (1994), Văn kiện Nara về tính xác thực, Hội thảo Nara Về tính xác thực, tổ 

chức tại thành phố Nara, Nhật Bản. 

http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/noidungchienluocphattrienkinhtexahoi?docid=1254&substract=&strutsAction=ViewDetailAction.do
http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/noidungchienluocphattrienkinhtexahoi?docid=1254&substract=&strutsAction=ViewDetailAction.do
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cảnh văn hóa của chính di sản đó. Tùy thuộc vào loại DSVH và bối cảnh văn hóa 

của nó, các di sản có thể được hiểu là đáp ứng các điều kiện về tính xác thực nếu 

các giá trị văn hóa của chúng được thể hiện trung thực và đáng tin cậy thông qua 

nhiều thuộc tính. Các căn cứ xác định tính xác thực dựa vào nhiều khía cạnh 

như: Hình thức và thiết kế; vật liệu và chất; vị trí và thiết lập,... ở các biểu hiện 

DSVHTGTNVT; bên cạnh đó là: Chức năng, cách sử dụng; các ý nghĩa tinh 

thần; truyền thống cộng đồng; kỹ thuật, hệ thống quản lý; vị trí và cách thiết lập; 

và các yếu tố liên quan khác... đối với các biểu hiện DSVHTGTNPVT. Điều 

quan trọng là, những khía cạnh cụ thể (vật thể và phi vật thể) trên đây phải gắn 

với một cộng đồng nhất định, được cộng đồng đó (hoặc cá nhân người sáng tạo, 

duy trì và trao truyền di sản) thừa nhận là đặc trưng thuộc về di sản của họ. Sự 

duy trì truyền thống là một quá trình liên tục, trong đó sự kết nối giữa sáng tạo của 

các thế hệ với quá khứ là vô cùng quan trọng. Giá trị bảo tồn đích thực đối với di 

sản không phải là việc đóng khung di sản hoặc sao chép thành một phiên bản gần 

giống, mà không hề có sự sáng tạo của các thế hệ thuộc cộng đồng kế thừa di sản.  

Các yếu tố xác thực cũng chính là các yếu tố giúp ta cảm nhận được đặc thù 

của văn hóa và của niềm tin tôn giáo. Bảo tồn các yếu tố xác thực ở đây cũng cần 

được hiểu là bảo tồn tại chỗ, gắn với bối cảnh văn hóa thực tiễn của di sản. Trong 

lịch sử tồn tại, mỗi DSVHTGTN đều trải qua quá trình dài với nhiều lớp dấu ấn thời 

gian và những lần trùng tu, tôn tạo khác nhau. Việc xác định các yếu tố xác thực 

phải dựa trên các bằng chứng Khảo cổ học, Sử học, Văn hóa học, và Tôn giáo học. 

Việc xác định các yếu tố xác thực phải đối mặt với những thách thức lớn khi các 

DSVHTGTN ngày nay bị pha trộn rất nhiều yếu tố thể hiện kết quả sáng tạo mới 

hay các yếu tố ngoại lai không có liên quan đến di sản. Ví dụ, các nghi lễ trong lễ 

hội thuộc tín ngưỡng hiện nay có xu hướng được cải biên đề phù hợp với nhu cầu 

quản trị hoạt động này từ phía nhà nước và chạy theo thị hiếu của truyền thông và 

của người xem. “Sân khấu hóa” lễ hội là một xu thế được các nhà nghiên cứu chỉ ra 

mà trực tiếp làm tổn hại đến bản chất và tính xác thực của lễ hội. Xu thế này khiến 

cho các yếu tố xác thực cứ bị tổn hại và phai mờ dần đi. Một ví dụ khác là ở nhiều 

DSVHTGTN có xu thế đưa vào không gian di sản những linh vật, tượng thờ, đồ thờ 

có niên đại mới mẻ và nguồn gốc ngoại lai. Việc xây dựng tượng Quan âm Bạch y 

trong một số ngôi chùa là một dẫn chứng. Dẫn chứng khác là đưa sử tử đá, quả cầu 

đá, tỳ hưu cũng như các đồ vật trang trí mới lạ khác vào chùa, đình, đền miếu. Những 

hành vi này làm cho các yếu tố xác thực bị lấn lướt dần, làm sai lệch nhận thức của 

công chúng về giá trị cốt lõi của di sản. 
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Bảo tồn các yếu tố xác thực còn gặp những khó khăn lớn ở sự khan hiếm các 

nguyên vật liệu truyền thống, sự mai một nguồn lực nghệ nhân, hoặc xảy ra sự xung 

đột trong chính quá trình bảo tổn, khi việc bảo tồn chi tiết, bộ phận này có thể gây 

tổn hại tới chi tiết, bộ phận khác của di sản. Tuy nhiên, việc bảo tồn tối đa các yếu 

tố xác thực là rất quan trọng, bởi nó duy trì được cái “hồn cốt”, “tinh thần”, và ý 

nghĩa lịch sử, văn hóa của di sản. Ngược lại, nếu thất bại trong bảo tồn các yếu tố 

xác thực, thì một ngày nào đó, một DSVHTGTN sẽ hoàn toàn mất đi các chức năng 

và ý nghĩa văn hóa ban đầu, trở thành một địa điểm với chức năng và các ý nghĩa 

văn hóa hoàn toàn mới. Đó có thể coi là một cách tiêu diệt hay xóa bỏ di tích hơn là 

bảo vệ và phát triển di tích. 

Song song với việc chú trọng tới các yếu tố xác thực, quá trình bảo tồn cần 

đảm bảo sự toàn vẹn của di sản. Tính toàn vẹn là thước đo các yếu tố cần thiết để 

thể hiện đầy đủ kích thước, quy mô của di sản; các giá trị phổ quát của di sản; và sự 

biến đổi của di sản theo thời gian. Các DSVHTGTN đều mang đặc tính chung là 

được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, được phát triển thích ứng với môi 

trường tự nhiên và xã hội (cộng đồng), góp phần tạo nên nhận thức về bản sắc và sự 

kế tục, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai. Với đặc tính này, DSVHTGTN đôi khi 

được hiểu là không thuộc về một cộng đồng, một nền văn hóa cụ thể mà góp phần 

gắn kết xã hội, khuyến khích ý thức về bản sắc và trách nhiệm mà thông qua đó, 

mỗi cá nhân cảm thấy mình là một phần của cộng đồng và của toàn xã hội. Chính vì 

vậy, quan điểm bảo tồn ngày nay hướng tới sự bảo tồn tính toàn vẹn của di sản, sự 

quan tâm của các nhà bảo tồn không chỉ giới hạn ở một địa điểm, một công trình mà 

được mở rộng tới một không gian rộng lớn hơn, bao gồm các thế hệ cộng đồng tôn 

giáo, tín ngưỡng địa phương, hoặc các cộng động lân cận có thụ hưởng lợi ích từ di 

sản hoặc tham gia vào quá trình bảo tồn di sản. 

3.3.2. Bảo tồn chọn lọc  

Đây là phương thức bảo tồn dựa vào cách tiếp cận chú trọng các giá trị của di 

sản. Bảo tồn chọn lọc được hiểu là việc lựa chọn để bảo tồn các giá trị cơ bản và 

yếu tố đại diện của một loại hình di sản nhất định. Bảo tồn có chọn lọc có thể có hai 

mức độ. Mức độ tổng quát nghĩa là bảo tồn có chọn lọc áp dụng với tổng thể các 

loại hình DSVHTGTN, bao gồm cả di sản vật thể và phi vật thể. Khi đó, những di 

sản trọng điểm, hội tụ nhiều giá trị tiêu biểu được ưu tiên bảo tồn. Chẳng hạn trong 

trường hợp Phật giáo, trong điều kiện hạn chế về thời gian và kinh phí, chúng ta có 

thể tiến hành bảo tồn chọn lọc và tiến hành từng bước. Trước hết, có thể lựa chọn 

các di sản Phật giáo đại diện cho một trường phái nghệ thuật kiến trúc, một thời đại 

lịch sử, một dòng phái Phật giáo, một danh tăng, hay một chứng tích của lịch sử, 
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v.v… gắn với đời sống phi vật thể phong phú, đa dạng. Ở phương thức này, cộng 

đồng cốt lõi, cộng đồng địa phương và các nhóm liên quan đều tham gia tương đối 

bình đẳng vào quá trình bảo tồn, dưới sự giám sát của cơ quan quản lý hoặc các 

chuyên gia bảo tồn. Bảo tồn chọn lọc tránh được việc bảo tồn tràn lan, không có 

trọng điểm và chạy theo số lượng. Bảo tồn có chọn lọc cũng giúp gia tăng nhận thức 

của công chúng đối với những di sản giàu giá trị thực tiễn. Quyết định bảo tồn chọn 

lọc phải dựa trên sự kết hợp các kết quả khảo sát, nghiên cứu thực địa với sự đánh 

giá, đối chiếu qua các nguồn tài liệu đáng tin cậy. Ở đây, tư vấn của các chuyên gia 

khoa học ở nhiều chuyên ngành khác nhau có vị trí rất quan trọng. 

Tuy nhiên, bảo tồn chọn lọc không phải là phương thức loại trừ các yếu tố 

toàn vẹn của di sản, mà các yếu tố đa dạng của di sản vẫn luôn được quan tâm208. 

Giả sử trong một không gian sinh sống, có các di tích của Công giáo, Phật giáo, và 

tín ngưỡng nhưng các di tích của Phật giáo có quy mô lớn và giá trị tiêu biểu nhất 

về lịch sử và nghệ thuật kiến trúc thì việc bảo tồn có chọn lọc không có nghĩa là chỉ 

tập trung vào các công trình của Phật giáo. Chúng ta phải tính đến việc đảm bảo sự 

bảo tồn các di tích thuộc tôn giáo khác, để duy trì được sự đa dạng tổng thể về các 

loại hình di tích vốn có và đã gắn kết với một không gian sống cụ thể. Điều tương 

tự cũng cần áp dụng cho mức độ tổng thể, khi mà bảo tồn có chọn lọc phải đảm bảo 

tính đa dạng của di sản. Mặt khác, bảo tồn có chọn lọc không nên chỉ ưu tiên các 

loại hình di sản có sức hấp dẫn lớn với công chúng mà bỏ quên các di sản khác. 

Thực tế, có sự ưu ái rõ rệt cho những loại hình diễn xướng, điệu múa, nghi lễ hiện 

nay vốn dễ gây ấn tượng. Trong các di sản thuộc về tôn giáo, tín ngưỡng, nhiều 

nghi lễ, thủ tục đang bị loại bỏ do còn ít người có khả năng thực hiện, ít gây sự chú 

ý nơi người xem, ít tạo hiệu ứng mạnh mẽ về âm thanh, hình ảnh, v.v… đang có 

nguy cơ bị mai một, lại là những di sản đặc sắc, rất cần bảo tồn để trao truyền cho 

các thế hệ sau.  

3.3.3. Bảo tồn đi đôi với phát triển 

Đây là phương thức bảo tồn dựa vào cách tiếp cận bảo tồn di sản sống. Cách 

tiếp cận bảo tồn di sản sống được cho là bước đổi mới chiến lược trong ngành bảo 

tồn DSVH thế giới209. Phương pháp này cơ bản là đảm bảo tính sống động của di 

 
208 Xem thêm Nguyễn Chí Bền (2012), “Thách thức bảo tồn di sản trong thời hiện đại hóa”, đăng trên Báo 

điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, truy cập tại: https://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/thach-thuc-bao-ton-

di-san-trong-thoi-hien-dai-hoa-117520.html, ngày truy cập 28 tháng 9 năm 2021. 
209 Ioannis Poulios (2014), “Discussing strategy in heritage conservation: Living heritage 

approach as an example of strategic innovation”, Journal of Cultural Heritage Management 

and Sustainable Development, Vol. 4, No.1, pp. 16-34, ISSN: 2044-1266. 
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sản bằng cách phục hồi và duy trì hoạt động gắn với các ý nghĩa văn hóa của di sản. 

Khái niệm di sản sống gắn bó chặt chẽ với khái niệm tính liên tục, và đặc biệt là 

tính liên tục của chức năng ban đầu của di sản (mục đích mà di sản được sử dụng từ 

khi được sáng tạo ra); tính liên tục của kết nối của cộng đồng với di sản; tính liên 

tục của việc chăm sóc di sản của cộng đồng được thể hiện thông qua kiến thức 

(truyền thống), hệ thống quản lý và thực hành bảo trì; và quá trình liên tục phát triển 

các biểu hiện di sản vật thể và phi vật thể để đáp ứng với các hoàn cảnh thay đổi 

(theo nghĩa này, sự thay đổi được coi là một phần của tính liên tục). Có một nhóm 

cộng đồng cụ thể đã tạo ra di sản sống và duy trì chức năng ban đầu của di sản, giữ 

được mối liên hệ ban đầu với nó theo thời gian và vẫn coi di sản là một phần không 

thể thiếu trong cuộc sống đương đại, với niềm tự hào về bản sắc và có ý thức mạnh 

mẽ về quyền sở hữu cũng như nghĩa vụ chăm sóc di sản. Cộng đồng này, được gọi 

là “cộng đồng cốt lõi”, được coi là một bộ phận không thể tách rời của di sản, và do 

đó được phân biệt rõ ràng với các nhóm cộng đồng khác tham gia vào cuộc sống 

của di sản, thường được gọi là “cộng đồng rộng lớn hơn”. Ở phương thức bảo tồn di 

sản sống, cộng đồng cốt lõi đóng vai trò trung tâm. 

Tại Hội nghị “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam vì sự phát 

triển bền vững” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 27/7/2018, Thủ 

tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh rằng: “Di sản không phải là di sản chết mà 

phải đóng góp vào phát triển bền vững. Như vậy chúng ta có nhiệm vụ làm di sản 

luôn hồi sinh và tồn tại có ích... Giải quyết hài hoà lợi ích giữa bảo tồn và phát 

triển, gìn giữ di sản và phát triển du lịch”. Quan điểm này nhấn mạnh giá trị lâu 

bền của các DSVH, đồng thời đặt ra những yêu cầu cho việc tìm kiếm những 

phương thức hiệu quả và thực tiễn nhất để bảo tồn các DSVH và phát huy giá trị 

của các di sản ấy vào công cuộc phát triển đất nước bền vững.  

Trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững chung, cách 

tiếp cận di sản sống và phương thức bảo tồn đi đôi với phát triển đang nhận 

được sự quan tâm đặc biệt của ngành bảo tồn DSVH. Phương thức này có nhiều 

ưu điểm: 

Thứ nhất, bảo tồn phải đảm bảo tính sống động của di sản. Chẳng hạn với các 

di tích của tôn giáo, tín ngưỡng, việc bảo tồn không phải là loại bỏ yếu tố con người 

ra khỏi không gian của di tích, cũng không phải tách di tích ra khỏi không gian ban 

đầu, gắn với mục đích nó được tạo ra. Hơn thế nữa, bảo tồn đồng thời làm cho di 

tích được làm cho nổi bật hơn, ý nghĩa với những nhu cầu của thực tiễn đời sống. 

Một di tích tôn giáo, tín ngưỡng sẽ là “di tích chết” khi không có người thực hiện 

nghi lễ, không có các hoạt động tôn giáo. Tuy thế, phải phân biệt việc có con người 
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hiện diện trong di tích khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ hoặc khi thực hành hành vi 

tôn giáo với việc có con người sinh sống trong di tích. Không thể cho phép việc con 

người sinh sống trong di tích, bởi các hoạt động sống thường ngày chắc chắn sẽ làm 

tổn hại di tích, cản trở bảo tồn di tích và tác động xấu đến mỹ quan của di tích. Hiện 

nay, vẫn còn những ngôi chùa hay đền thờ có gia đình đã cư ngụ và sinh sống trong 

khuôn viên từ nhiều năm. Chính quyền cần kiên quyết trong đền bù và di dời các 

gia đình đó ra khỏi khuôn viên của di tích. 

Thứ hai, ở nhiều nước, các cộng đồng dân cư nếu nắm bắt được phương thức 

phù hợp, thì thậm chí có thể tự tạo ra các nguồn thu, dùng chính các nguồn thu ấy 

để trùng tu, tôn tạo, mở rộng sức ảnh hưởng của di sản. “Lấy di tích nuôi di tích” là 

một phương thức mới mẻ, nhưng hứa hẹn một giải pháp khả thi cho tình hình ở Việt 

Nam. Lấy "di tích nuôi di tích" tức là ban hành quy định cho phép thu phí khi thăm 

quan di tích; vận động vốn xã hội hóa cho di tích; thu phí từ các dịch vụ đi kèm di 

tích; đồng thời cho phép việc sử dụng phần tiền thu được để tái đầu tư cho bảo tồn 

di tích. Hình thức này làm giảm gánh nặng cho ngân sách, giải tỏa các cơ chế cản 

trở hiệu quả quản lý và bảo tồn di tích, đồng thời tăng trách nhiệm của chính quyền 

và người dân địa phương trước di tích. Tuy nhiên, cho tới nay, những di tích có thể 

tư cân đối thu-chi, tự nuôi mình và thậm chí đóng góp ngược lại cho ngân sách chưa 

có nhiều. Đó thường là những di tích đặc biệt, như, chùa Hương, chùa Đồng, đền 

Ngọc Sơn, Văn miếu Quốc tử giám, đền thờ Bà chúa xứ, đền thờ Quan Hoàng 

Mười, đền Bảo Hà, v.v… Điều quan trọng là rất nhiều di sản khác chưa thể tự nuôi 

mình và dựa vào các nguồn tài trợ để có thể bảo tồn. Cho nên cần thêm nhiều giải 

pháp thực tiễn để thúc đẩy, tạo điều kiện cho mô hình “lấy di tích nuôi di tích”, bởi 

nó tạo ra sự duy trì, bảo tồn di tích một cách bền vững. 

Thứ ba, ở mức độ cao hơn của “lấy di tích nuôi di tích” là khả năng có thể 

phát triển di tích thành tâm điểm của hoạt động kinh tế, văn hóa, du lịch, dịch vụ... 

của cả một địa phương hay khu vực. Một ý kiến đáng tham khảo từ Ngô Đức Thịnh 

là đối với bảo tồn DSVH là chủ trương kiến tạo các sản nghiệp văn hóa. Theo ý 

tưởng này, DSVHTGTN cũng có thể được bảo tồn theo hướng kiến tạo sản nghiệp 

văn hóa. Là một sản nghiệp văn hóa, từ những gì thu lại được qua thu phí, cung cấp 

dịch vụ, là tâm điểm của du lịch, hành hương, v.v... nó sẽ đủ sức tự lo chi phí cho 

bảo tồn, đồng thời tạo ra các nguồn thu nhập ổn định, thậm chí là khá tốt cho cộng 

đồng dân cư tại chỗ, lại đóng góp cho ngân sách của nhà nước. Lợi ích về kinh tế 

khi đó được chia sẻ đồng đều cho các bên có liên quan về quyền lợi và trách nhiệm. 

Điều ấy chắc chắn mang lại kết quả tốt cho việc duy trì và phát triển di sản văn hóa, 

giữ cho nó được trường tồn. 
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3.3.4. Số hóa di sản văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng  

Trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững chung, cách tiếp 

cận bảo tồn di sản sống và phương thức bảo tồn gắn với phát triển nhận được sự 

quan tâm của nhiều chuyên gia bảo tồn và các nhà khoa học trong lĩnh vực DSVH, 

được coi như một cách tiếp cận chiến lược trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, một 

số nhà khoa học cũng đã chỉ ra mâu thuẫn giữa cách tiếp cận bảo tồn di sản sống 

với hai cách tiếp cận trước đó là bảo tồn dựa vào chất liệu và bảo tồn dựa vào giá 

trị. Ví dụ, ưu tiên hàng đầu của bảo tồn di sản sống là phục hồi các chức năng sinh 

hoạt tôn giáo của một ngôi đền, nhưng các nguyên tắc bảo tồn của cách tiếp cận này 

lại có thể đi ngược lại các nguyên tắc và thực hành bảo tồn của cách tiếp cận dựa 

trên vật chất và dựa trên giá trị. Một ví dụ khác về nơi áp dụng di sản sống - trong 

bối cảnh của Chương trình các địa điểm di sản sống Với phương thức bảo tồn số, có 

thể coi đây là phương thức có thể giải quyết hài hòa các yêu cần của 3 cách tiếp cận 

về bảo tồn DSVH ở trên, đồng thời có thể phát huy tối đa các yếu tố đa dạng văn 

hóa. 

Các di sản sẽ mai một hay biến đổi theo thời gian, phụ thuộc vào các điều kiện 

chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, đó là một thực tế, hay nói cách khác là một quy 

luật khách quan. Trong tình hình đó, ngày càng khó quan sát, xác định tính xác thực 

của DSVHTGTN. Một giải pháp khả thi được triển khai gần đây là khai thác sức 

mạnh của khoa học và công nghệ. Số hóa di sản (digitalization of cultural heritages) 

là một xu thế đã diễn ra trên thế giới và bắt đầu nhận được sự quan tâm ở Việt Nam 

trong những năm gần đây. 

Số hóa di sản có thể diễn ra ở hai mức độ. Mức độ thứ nhất là số hóa những di 

vật có giá trị cao nhất của một di tích. Công nghệ cũ là chụp hình, quay video độ 

phân giải cao và trình chiếu cho người tham quan. Công nghệ mới là quét 3 chiều 

và dựng hình 3 chiều và trình chiếu bằng công nghệ thực tế ảo (Virtual Reality -

VR). Hiện tại ở Việt Nam, nhiều cổ vật từ các di tích tôn giáo, tín ngưỡng đã được 

số hóa theo cách này. 

Mức độ thứ hai là số hóa toàn diện cả một di tích tôn giáo, tín ngưỡng. Năm 

2015, Nguyễn Trí Quang, một thanh niên trẻ với niềm đam mê bảo tồn di sản đã tái 

hiện cả không gian đình Tiền Lệ (Hoài Đức, Hà Nội). Người xem có thể sử dụng 

công cụ hỗ trợ của V3DR để quan sát di sản từ mọi góc độ với những hình ảnh sinh 

động gần như thực tế. Năm 2020, nhóm Sen Heritage cũng đã giới thiệu video 

“Khám phá di sản kiến trúc chùa Một Cột – Diên Hựu thời Lý bằng công nghệ thực 

tế ảo”. Video này đã phục dựng một di sản Phật giáo được cho là xây dựng từ năm 

1105 dựa trên kết quả nghiên cứu và phần di tích còn tồn tại cho đến nay. Video cho 
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phép người xem quan sát di sản từ toàn cảnh tới từng chi tiết cận cảnh. Kèm với 

việc chiêm ngưỡng di sản như thế, người ta cũng được nghe thuyết minh sử dụng trí 

thông minh nhân tạo. Tóm lại, nhờ sự áp dụng những thành tựu mới của khoa học 

kỹ thuật, người xem có thể không cần phải đến di tích mà vẫn có thể chiêm ngưỡng 

mọi chi tiết của nó ở các góc độ và sự chi tiết tùy theo ý muốn. Tuy thế, việc mô 

phỏng này không chỉ là kết quả của khoa học kỹ thuật mà còn là sự hợp với các kết 

quả nghiên cứu khoa học xã hội, đặc biệt là các chuyên ngành Khảo cổ học và Tôn 

giáo học, với nỗ lực tái hiện tối đa và chân thực các đặc điểm của di sản. 

Trong tương lai, công nghệ số sẽ là công cụ đắc lực để thực hiện việc lập hồ 

sơ tổng thể các DSVHTGTN đi cùng bản đồ kỹ thuật của các di sản ấy. Ở mức độ 

lý tưởng, mọi DSVHTGTN sẽ được số hóa, mô phỏng theo tỷ lệ thực tế và tạo điều 

kiện cho bất cứ ai cũng có thể quan sát, chiêm ngưỡng, và nghiên cứu. Những bảo 

tàng các DSVHTGTN ảo có thể hình thành trên môi trường internet và mở cửa phục 

vụ miễn phí cho người thăm quan. 

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, số hóa là lĩnh vực đòi hỏi rất cao về phương tiện, 

kỹ thuật, phương pháp và cơ sở vật chất phục vụ tái hiện, trình chiếu. Do đó, bên 

cạnh việc nhà nước tăng cường đầu tư về kinh phí, cần huy động vốn xã hội hóa, 

cũng như tăng cường hợp tác các đối tác giàu kinh nghiệm của nước ngoài trong 

lĩnh vực này. Đồng thời, cần tích cực hưởng ứng những sáng kiến và hoạt động 

chung do các tổ chức như UNESCO hay ICOMOS (Hội đồng Di tích và Di chỉ 

quốc tế) đề xướng. 

Số hóa di sản là một lĩnh vực mới rất nhiều triển vọng. Nó vừa giúp sao chép 

lại chính xác hiện trạng một di sản vào một thời điểm cụ thể, mà còn bảo lưu hiện 

trạng ấy mãi mãi. Chẳng hạn như vì những lý do chủ quan và khách quan, một 

DSVHTGTNVT có thể hoàn toàn bị phá hủy và biến mất. Nhưng nếu trước đó kịp 

tạo ra một phiên bản số hóa của nó, thì ít nhất người ta vẫn có thể quan sát nó ở 

mức độ rất chi tiết trong tính nguyên trạng từng có của mình.  

Số hóa DSVHTGTNVT ngày càng thấy nhiều thuận lợi, đặc biệt là nhờ thành 

tựu của cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0. Nhưng số hóa DSVHTGTNPVT là điều 

còn gặp nhiều khó khăn và cả những điều bất khả thi. Chưa kể, còn có những vấn đề 

như bản quyền, khoảng cách giữa người tham quan di sản và di sản trong thực tế, sự 

trải nghiệm tâm lý về cái thiêng trong không gian thiêng, cảm giác chạm vào quá 

khứ khi tiếp xúc gần với hiện vật... Do đó, số hóa DSVHTGTN là một giải pháp cần 

chú ý, nhưng quá trình thực hiện cần sự đầu tư phù hợp về mặt thời gian và các 

nguồn lực, với sự phối hợp liên ngành để kết quả đạt được có chất lượng khoa học 

cao và tính ứng dụng thực tiễn.  
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Ở nội dung này, chúng tôi đã trình bày một số phương pháp bảo tồn 

DSVHTGTN có quan điểm phù hợp với cách tiếp cận mới mà các nhà nghiên cứu 

và bảo tồn di sản trên thế giới đang theo đuổi, hướng tới các mục tiêu phát triển bền 

vững. Trong thực tế còn nhiều phương pháp bảo tồn di sản truyền thống có giá trị 

khác mà nhiệm vụ này không thể trình bày hết. Các phương pháp được trình bày 

bao gồm bảo tồn tối đa các yếu tố xác thực và toàn vẹn, bảo tồn chọn lọc, bảo tồn 

gắn liền với phát triển và số hóa di sản. Các phương pháp này đều có thế mạnh và 

điểm yếu riêng, đồng thời khác nhau trong sự nhấn mạnh vai trò của nhân tố thực 

hiện hành động bảo tồn. Mặt khác, vì mục tiêu phát triển bền vững, quan tâm thỏa 

đáng đến lợi ích về kinh tế, thì điều nên làm là tối ưu hóa sự kết hợp các phương 

pháp này đối với DSVHTGTN. Sự kết hợp này theo chúng tôi cần tham khảo và đi 

theo 3 nguyên tắc đã được giới nghiên cứu đề xuất, bao gồm: Quan điểm và phương 

pháp bảo tồn DSVH phải đảm bảo tính đa dạng văn hóa và tính tổng thể của di sản; 

quản lý di sản và chia sẻ lợi ích; giáo dục đào tạo nhằm nâng cao nhận thức của 

cộng đồng về di sản210. Khi các nguyên tắc trên được tuân thủ, chúng ta sẽ thấy sự 

kết nối rất rõ ràng đến các mục tiêu của phát triển bền vững. 

Mục tiêu sau cùng của bảo tồn DSVHTGTN là đảm bảo các di sản này không 

chỉ tồn tại mà còn “sống” cùng với hơi thở của hiện tại, hòa nhịp chứ không tách rời 

mọi hoạt động của cá nhân, cộng đồng và xã hội. Khi đó, ta đã không chỉ thỏa mãn 

nhu cầu của hiện tại mà còn quan tâm thực sự và đảm bảo nhu cầu của các thế hệ 

tương lai về di sản. Đây cũng là phương diện cốt lõi của phát triển bền vững mà bất 

cứ quốc gia nào cũng theo đuổi. 

* 

*  * 

Ở Chương 3, nhiệm vụ đã phân tích thực trạng của hoạt động bảo tồn và phát 

huy giá trị DSVH nói chung, DSVHTGTN nói riêng ở Việt Nam. Bên cạnh những 

yếu tố thuận lợi như chủ trương của Đảng và Nhà nước quan tâm, ủng hộ công tác 

bảo tồn và phát huy giá trị DSVHTGTN; nguồn tài nguyên DSVH, DSVHTGTN ở 

Việt Nam phong phú, đa dạng; nhận thức của xã hội về DSVHTGTN đang dần 

được nâng cao, thì vẫn còn rất nhiều yếu tố khó khăn, thách thức quá trình thực hiện 

hoạt động bảo tồn di sản.  

Trước hết, đó là thách thức trong vấn đề quan niệm và thuật ngữ. Hiện nay, 

các quan niệm và thuật ngữ thuộc lĩnh vực DSVH còn nhiều vấn đề chưa thống nhất 

ở cả cấp quốc gia và quốc tế, chưa có một khái niệm cụ thể về loại hình 

 
210 Xem:  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (2012). Bài đã dẫn. 
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DSVHTGTN. Thách thức thứ hai là vấn đề mâu thuẫn quyền lợi đối với 

DSVHTGTN. Quyền lợi này trước hết gắn với cộng đồng “lõi”, chủ thể của di sản. 

Tuy nhiên, việc phân cấp trách nhiệm và thụ hưởng giá trị của DSVHTGTN lại vô 

cùng phức tạp, trong thực tế đã nảy sinh những mâu thuẫn rất khó giải quyết, đặc 

biệt là vấn đề trùng tu, quản lý các công trình di sản, không gian di sản, sắp xếp 

hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng và sinh hoạt, sản xuất của các cộng đồng gắn với di 

sản sống, v.v… Thách thức thứ ba là vấn đề của chính hoạt động bảo tồn gây tổn 

hại tới di sản, do thiếu sự khách quan về quan niệm và kiến thức khoa học trong 

công tác bảo tồn. Thách thức thứ tư là vấn đề xâm hại DSVHTGTN đang diễn ra 

thường xuyên. Thách thức thứ năm, thủ tục và quy định trong việc xét hồ sơ xếp 

hạng, quản lý di sản còn nhiều bất cập, tạo tâm lý “né tránh” trong trong một số 

cộng đồng. Thách thức thứ sáu, công tác đào tạo nguồn lực cán bộ, chế độ đãi ngộ 

đối với nghệ nhân chưa đồng bộ và được đầu tư xứng đáng. Và thách thức thứ bảy, 

đó là nguồn tài chính dành cho hoạt động bảo tồn và phát huy di sản tôn giáo, tín 

ngưỡng còn khiêm tốn, khiến công tác bảo tồn khó có thể thực hiện một cách bài 

bản, nghiêm túc.  

Một vấn đề rất quan trọng đối với hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị 

DSVHTGTN, đó là nguồn lực tham gia vào quá trình này. Nhiệm vụ đã xác định 

các nguồn lực chủ yếu đó là: Quản lý nhà nước các cấp, nghiên cứu khoa học, giáo 

dục, truyền thông, và cộng đồng địa phương (trong đó cộng đồng “lõi” đóng vai trò 

quyết định). Bằng sự phân tích khoa học, nhiệm vụ đã cho thấy mỗi nguồn lực đều 

có một vai trò quan trọng trong quá trình thực hiện hoạt động bảo tồn và phát huy 

các giá trị DSVHTGTN. Do đó, hoạt động này cần có sự định hướng và thực hiện 

một cách đồng bộ, với sự phối hợp của các nguồn lực mới có thể mang lại hiệu quả 

cao cả về mặt khoa học và thực tiễn. 

Để triển khai hiệu quả hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị DSVHTGTN 

hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững, cần có sự quan tâm nghiên cứu và áp 

dụng những phương thức bảo tồn di sản. Dựa trên các quan điểm tiếp cận trong 

hoạt động bảo tồn đã và đang được thực hiện ở Việt Nam và trên thế giới, ở nội 

dung này, nhiệm vụ đã đề cập tới 4 phương thức khác nhau, có thể áp dụng tùy 

thuộc vào đặc điểm của mỗi di tích cụ thể, hoặc kết hợp, bổ sung cho nhau: Bảo 

tồn tối đa các yếu tố xác thực và toàn vẹn, bảo tồn chọn lọc, bảo tồn gắn với phát 

triển và số hóa di sản. 
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KẾT LUẬN 

   

DSVH Việt Nam là tài sản vô cùng quý giá được tích lũy và trao truyền qua 

nhiều thế hệ các cộng đồng dân tộc Việt Nam. Trong đó, DSVHTGTN có một vị trí 

đặc biệt. Thông qua những nội dung đã được nhiệm vụ bàn luận, có thể tóm lược 

một số điểm chính như sau: 

Thứ nhất, DSVHTGTN là một bộ phận quan trọng của DSVH, nắm giữ các 

yếu tố cốt lõi của di sản và thể hiện bản sắc của các thực thể tôn giáo, tín 

ngưỡng. 

Thứ hai, khi nhìn nhận DSVHTGTN, cần dành sự quan tâm đối với tổng thể 

các yếu tố vật thể và phi vật thể, bởi vì thông qua cách nhìn nhận tổng thể mới có 

thể đánh giá đầy đủ sức sống mạnh mẽ và sự đa dạng văn hóa, xu hướng phát triển 

và các giá trị cơ bản của DSVHTGTN trong đời sống xã hội đương đại. 

Thứ ba, sự thừa nhận tầm quan trọng của các giá trị di sản phi vật thể đã làm 

thay đổi cách tiếp cận về DSVH nói chung và DSVHTGTN nói riêng. Trước đây, 

các DSVH thường được nhìn nhận và đánh giá chủ yếu dựa trên các giá trị mang 

tính vật chất (thể hiện ở các biểu hiện vật thể). Tuy nhiên, cách tiếp cận mới đã 

khẳng định rằng, không thể “đóng khung, đóng băng” DSVHTGTN cho dù có nỗ 

lực bằng mọi phương pháp bảo tồn, bởi vì sức sống của DSVHTGTN là một dòng 

chảy liên tục nối liền quá khứ và hiện tại, trong đó thường xuyên diễn ra sự biến đổi 

để thích ứng với bối cảnh văn hóa, xã hội. 

Thứ tư, DSVHTGTN được trao cho những ý nghĩa và giá trị khác nhau, tùy 

thuộc vào cách đánh giá tại không gian, thời gian và các cộng đồng khác nhau.  

Chính sự đa dạng trong cách nhìn nhận về di sản đã khiến việc quản lý và bảo tồn di 

sản trở nên phức tạp và nhiều thách thức hơn, cần phải có sự tham gia liên ngành, 

của các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực: các nhà nghiên cứu tôn giáo, tín ngưỡng; 

các nhà di sản và bảo tồn học; giới sử học, khảo cổ học; các nhà nghiên cứu nghệ 

thuật; đặc biệt, ý kiến của những người cao niên, nắm giữ tri thức truyền thống về 

các giá trị của DSVHTGTN, các chức sắc tôn giáo, thành viên các cộng đồng tôn 

giáo, tín ngưỡng cần được chú trọng trong quá trình bảo tồn di sản. 

Thứ năm, căn cứ vào tình hình thực tiễn với những thuận lợi và thách thức 

riêng của Việt Nam, vận dụng cách tiếp cận mới về DSVHTGTN, nhiệm vụ đã đề 

cập một số phương thức bảo tồn hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững như: 

Bảo tồn tối đa các yếu tố xác thực và toàn vẹn, bảo tồn chọn lọc, bảo tồn gắn với 

phát triển và số hóa di sản. 
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Trong bối cảnh hiện đại hóa và toàn cầu hóa đang diễn ra hết sức mạnh mẽ 

hiện nay trên mọi lĩnh vực xã hội, gắn liền với sự phát triển của khoa học – công 

nghệ, DSVHTGTN cũng như các thành phần khác trong xã hội đang đứng trước rất 

nhiều thách thức. Khi những giá trị mới, trật tự mới liên tục được hình thành và phát 

triển, hơn bao giờ hết, mỗi cá nhân và cộng đồng cần nắm vững những giá trị truyền 

thống, những trật tự của tôn giáo, tín ngưỡng đã được hình thành và nuôi dưỡng 

trong lịch sử. Đó chính là những giá trị và bản sắc của tôn giáo, tín ngưỡng đã thẩm 

thấu và được bảo tồn trong các DSVHTGTN qua nhiều thế hệ. 

Nhìn chung, với vai trò là một bộ phận của DSVH, DSVHTGTN đáp ứng đầy 

đủ các chức năng của DSVH như lưu giữ các giá trị vật chất và tinh thần của dân tộc; 

giáo dục lịch sử và truyền thống dân tộc qua các thế hệ; tôn vinh và quảng bá các giá 

trị lịch sử, văn hóa, khoa học và thẩm mỹ quốc gia; làm phong phú các sản phẩm văn 

hóa, du lịch và thúc đẩy phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, với vai trò nắm giữ bản sắc 

của các thực thể tôn giáo, tín ngưỡng, DSVHTGTN còn thực hiện chức năng của một 

hình thái ý thức xã hội đặc biệt, đó là đáp ứng nhu cầu tâm lý, tình cảm của con 

người; giáo dục nhân cách, lối sống, đạo đức và văn hóa ứng xử của con người; giúp 

con người xây dựng nhận thức về thế giới và xã hội; kết nối các cá nhân và cộng 

đồng. Với vai trò kép như trên, có thể nói, DSVHTGTN là một loại hình di sản có giá 

trị cao, có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội và có ảnh hưởng tích cực góp phần 

vào việc tạo ra sự cân bằng, ổn định và phát triển bền vững./. 
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cầu hóa”, Tạp chí Di sản Văn hóa, số 4. 



 

 

132 
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sản văn hóa dân tộc”, Tạp chí Di sản văn hóa, số 2. 

18. Phan Kế Bính (1970), Việt Nam phong tục, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn. 

19. Franz Boas (2012), The mind of primitive man, ISBN-10: 144008730X, 

ISBN-13: 978-1440087301, Publisher of Forgotten Books, London, UK. 
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Nội. 
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29. Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch (2014), Di sản văn 
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40. Nguyễn Hồng Dương (2003), Nhà thờ Công giáo Việt Nam, Nxb. Khoa 
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gọn), ISBN-10: 0486424928, ISBN-13:  978-0486424927, Dover 

Publications, New York, Hoa Kỳ. 
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di tích lịch sử. 
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được sửa đổi vào các năm 1981, 1988 và 1999. 
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Nghiên cứu Tôn giáo, số 3. 
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Falls, Zimbabwe.  
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tượng Công giáo trong một số nhà thờ tại Hà Nội”, Tạp chí Nghiên cứu 
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ngày 23/11/1945. 

http://opac.issi.vass.gov.vn/search~S1*vie?/aFisher+Robert+E./afisher+robert+e/-3,-1,0,B/browse


 

 

143 
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(quý 1). 

http://tapchimattran.vn/thuc-tien/bao-ton-phat-huy-gia-tri-di-san-van-hoa-trong-phat-trien-du-lich-di-san-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-40507.html
http://tapchimattran.vn/thuc-tien/bao-ton-phat-huy-gia-tri-di-san-van-hoa-trong-phat-trien-du-lich-di-san-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-40507.html
http://tapchimattran.vn/thuc-tien/bao-ton-phat-huy-gia-tri-di-san-van-hoa-trong-phat-trien-du-lich-di-san-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-40507.html
https://books.google.com/books?id=PFTGKi8fjvoC&pg=FA25
https://books.google.com/books?id=PFTGKi8fjvoC&pg=FA25
https://en.wikipedia.org/wiki/C._V._Vishveshwara
https://en.wikipedia.org/wiki/C._V._Vishveshwara
https://en.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier)
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-521-34354-1


 

 

144 

139. Samphan Techa-athik, et al. (1997), Developing strength of community 

organizations, Bangkok: Charoenwit Press. 
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9. 
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167. Hồ Tường (chủ biên, 2007), Nhà thờ Công giáo ở Thành phố Hồ Chí 
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Nam (2013), Văn bản hợp nhất Luật Di sản văn hóa, số 10/VBHN-

VPQH, ngày 23 tháng 7 năm 2013. 
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Nxb Hồng Đức, Hà Nội. 
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