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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Di sản văn hóa (DSVH) là những tài sản văn hóa có giá trị,
được thẩm định, lắng đọng qua hàng ngàn năm sáng tạo và thực hành
văn hóa của con người. Ngày nay, DSVH còn là nguồn lực cho phát
triển du lịch, đặt trong mối quan hệ hữu cơ, tương hỗ với hoạt động
du lịch.
Phật giáo là một tôn giáo lớn, được truyền bá vào Việt Nam
những năm đầu của Công nguyên. Trải qua quá trình lịch sử lâu dài,
văn hóa Phật giáo đã tạo dựng được những giá trị riêng và trở thành
một bộ phận quan trọng trong hệ thống DSVH dân tộc, góp phần tạo
nên bản sắc, tính đa dạng, phong phú, độc đáo của văn hóa Việt
Nam.
Từ sau đổi mới đến nay, việc bảo tồn, phát huy các giá trị
DSVHPG nhận được sự quan tâm của Nhà nước, Giáo hội Phật giáo
Việt Nam (GHPGVN), cộng đồng, các nhà khoa học. Thực tế cũng
cho thấy, rất nhiều những thành tố thuộc hệ thống DSVHPG đang
được bảo tồn, phát huy một cách tích cực. Tuy nhiên, công tác bảo
tồn, phát huy giá trị DSVHPG còn chưa đạt được tính hiệu quả như
sự kỳ vọng dựa trên tiềm năng vốn có.
Đối với DSVHPG thì sư trụ trì có nhiệm vụ trước hết trong việc
bảo vệ, phát huy giá trị, đặt trong mối quan hệ phân chia vai trò,
trách nhiệm với các cơ quan nhà nước, cộng đồng địa phương và tín
đồ Phật tử. Thông qua đó, trụ trì có thể thay mặt Giáo hội Phật giáo
(GHPG) kiến thiết mối quan hệ với cộng đồng và chính quyền địa
phương, đồng thời, thực hiện công việc quản trị nội bộ, tham gia vào
hoạt động bảo tồn, phát huy DSVHPG.
Trước thực trạng và sự cấp thiết của vấn đề nghiên cứu, trên cơ
sở khoa học, thực tiễn, những công trình khoa học trước đây làm tài
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liệu tham thảo, nghiên cứu sinh (NCS) đã lựa chọn đề tài Sư trụ trì
trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Phật giáo ở Việt
Nam làm nội dung nghiên cứu.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

2.1. Mục đích nghiên cứu
Thông qua nghiên cứu các hoạt động thực tiễn, đề tài đi sâu
phân tích vai trò của sư trụ trì trong bảo tồn, phát huy giá trị
DSVHPG. Từ đó, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao vai trò
của sư trụ trì trong bảo tồn, phát huy giá trị DSVHPG.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Tổng quan cơ sở lý luận về bảo tồn, phát huy giá trị DSVH, lý
thuyết về vai trò và các bên liên quan trong bảo tồn và phát huy giá
trị DSVHPG.
- Nghiên cứu thực trạng hoạt động của các sư trụ trì trong việc
bảo tồn, phát huy giá trị DSVHPG.
- Đề xuất các giải pháp, chính sách nhằm nâng cao vai trò của
sư trụ trì trong việc bảo tồn, phát huy giá trị DSVHPG.
3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu
Luận án nghiên cứu các hoạt động thực tiễn của sư trụ trì trong
bảo tồn, phát huy DSVHPG. Khách thể nghiên cứu là 10 nhà sư đang
trụ trì, quản lý 10 ngôi chùa ở miền Bắc Việt Nam.

3.2. Phạm vi nghiên cứu
- Không gian: Nghiên cứu khảo sát một số ngôi chùa tại miền
Bắc thông qua những tiêu chí về tính vấn đề, như: những ngôi chùa
mà sư trụ trì có đóng góp tích cực vào hoạt động bảo tồn, phát huy
giá trị DSVHPG; cũng như những ngôi chùa với tính hạn chế về vai
trò của sư trụ trì. Cụ thể, NCS lựa chọn khảo sát 11 sư trụ trì đang
quản lý 11 ngôi chùa ở miền Bắc Việt Nam. Các đối tượng khảo sát
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được lựa chọn dựa trên tính đa dạng về đặc điểm cơ sở tu hành và
thực tiễn hoạt động trong bảo tồn, phát huy giá trị DSVHPG.
Thứ nhất, về cơ sở tu hành là các ngôi chùa có tính đa dạng,
gồm sư trụ trì các ngôi chùa thuộc sở hữu của sơn môn, chùa thuộc
sở hữu của cộng đồng làng xã.
Mặt khác, trong 11 cơ sở tu hành của các sư trụ trì được lựa
chọn đặt trong các bối cảnh không gian khác nhau: chùa ở vùng
trung du, ở ven đô thị, chùa đô thị. Trong các chùa này cũng có sự
phân biệt dựa trên tiêu chí đã được xếp hạng di tích cấp Quốc gia đặc
biệt, di tích quốc, chùa chưa được xếp hạng.
Thứ hai, việc lựa chọn 11 sư trụ trì làm đối tượng khảo sát cũng
có tính đa dạng về hoạt động trong thực tiễn: có những sư trụ trì đã
làm tốt, phát huy được vai trò tích cực; ngược lại có sư trụ trì còn
những hạn chế trong bảo tồn, phát huy DSVHPG.
- Thời gian: Đề tài nhấn mạnh vai trò của sư trụ trì với bảo tồn,
phát huy giá trị DSVHPG trong bối cảnh xã hội Việt Nam đương đại.
4. Phương pháp nghiên cứu
Trên góc độ tiếp cận Phật giáo là một bộ phận của DSVH dân
tộc, Luận án sử dụng các phương pháp nghiên cứu: phương pháp
điền dã, phương pháp chuyên gia, phương pháp mô hình hóa,
phương pháp thống kê, phân tích tài liệu thứ cấp.
5. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu
Các câu hỏi nghiên cứu được đặt ra gồm:
- Sư trụ trì đã có những hoạt động thực tiễn như thế nào trong
việc bảo tồn, phát huy giá trị DSVHPG?
- Các nhân tố nào đã tác động đến hoạt động của sư trụ trì trong
việc bảo tồn, phát huy giá trị DSVHPG?
- Cần những định hướng, giải pháp như thế nào để nâng cao vai
trò của sư trụ trì trong bảo tồn, phát huy DSVHPG?
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Luận án đặt ra giả thuyết nghiên cứu: Trong việc bảo tồn, phát
huy giá trị DSVHPG, bên cạnh những hoạt động tích cực, nhiều sư
trụ trì chưa nhận thức được vai trò, vị trí của mình, dẫn đến những
hạn chế trong việc tổ chức các hoạt động làm ảnh hưởng tiêu cực đến
các DSVHPG.
6. Đóng góp khoa học và thực tiễn của đề tài
- Trên phương diện lý luận: Luận án đóng góp, làm hoàn thiện
hơn hệ thống lý thuyết về vai trò các bên liên quan, cụ thể ở đây là sư
trụ trì với vai trò là chủ thể quản lý tại các cơ sở thờ tự Phật giáo.
- Trên phương diện thực tiễn:
+ Khẳng định được sư trụ trì có vai trò quan trọng trong việc
bảo tồn, phát huy các giá trị DSVHPG.
+ Đưa ra được các giải pháp về mặt chính sách nhằm phát huy
hơn nữa vai trò của các sư trụ trì;
+ Những thông tin trong luận án có thể trở thành tài liệu tham
khảo để xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động trong công
tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị DSVHPG.
7. Bố cục Luận án
Ngoài Mở đầu (8 trang), Kết luận (5 trang), Tài liệu tham khảo
(12 trang), Phụ lục (39 trang), Luận án có 4 chương: Chương 1:
Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận (47 trang); Chương
2: Sư trụ trì trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể
và di sản tư liệu (25 trang); Chương 3: Sư trụ trì trong việc bảo tồn,
phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể (27 trang); Chương 4:
Định hướng nâng cao vai trò của sư trụ trì trong bảo tồn và phát huy
giá trị di sản văn hóa Phật giáo (35 trang).
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Chương 1
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu

1.1.1. Các công trình nghiên cứu về lịch sử và vai trò của Phật
giáo Việt Nam
Tiêu biểu cho nhóm công trình này có thể kể đến: Việt Nam
Phật giáo sử lược của tác giả Thích Mật Thể [156], Việt Nam Phật
giáo đấu tranh sử của Tuệ Giác [50], Phật giáo Việt Nam từ khởi
nguyên đến thế kỉ XIII của Trần Văn Giáp [55], Việt Nam Phật giáo
sử luận của Nguyễn Lang [98], Lịch sử Phật giáo Việt Nam của
Nguyễn Tài Thư [167], Lịch sử Phật giáo Việt Nam của Nguyễn
Đăng Thục [163], Lược sử Phật giáo Việt Nam của Thích Minh Tuệ
[183], Lê Mạnh Thát (2001) có Lịch sử Phật giáo Việt Nam [152,
153, 154], Lịch sử đạo Phật Việt Nam của Nguyễn Duy Hinh [68],
Đạo Phật Việt Nam của Thích Đức Nghiệp [116]… đã khái quát quá
trình phát triển và vai trò của Phật giáo trong lịch sử Việt Nam.

1.1.2. Các công trình nghiên cứu về di sản văn hóa Phật giáo,
bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Phật giáo
Nghiên cứu về DSVHPG, tác giả Đặng Văn Bài với nhiều bài
viết như: “Nhận diện để phát huy DSVHPG Việt Nam” [4],
“DSVHPG trong xã hội đương đại Việt Nam” [203]… Tác giả Hà
Siêu với bài viết “DSVHPG tạo sức hấp dẫn cho sản phẩm du lịch”
[231]. Bên cạnh đó, có nhiều công trình đi sâu tìm hiểu các khía cạnh
cụ thể của DSVHPG như Chùa Việt Nam [146], Một số giá trị văn
hóa nghệ thuật của ngôi chùa truyền thống vùng đồng bằng sông
Hồng [10], Chùa Việt [11], Nghiên cứu một số ngôi chùa thuộc thiền
phái Trúc Lâm, những giá trị lịch sử văn hóa [171]... Hệ thống tượng
thờ Phật, có các nghiên cứu của Đinh Viết Lực với công trình Pháp
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tu Tịnh độ và tượng Phật A Di Đà trong các ngôi chùa Việt ở khu
vực đồng bằng Bắc Bộ [107], Giá trị nghệ thuật tượng thờ thế kỷ
XVII trong chùa Việt ở Bắc Bộ của Triệu Thế Việt [197]… Nghiên
cứu về đạo đức Phật giáo, có công trình Đạo đức học Phật giáo
[122], Đạo đức Phật giáo với đạo đức con người Việt Nam của Đặng
Thị Lan [95], Ảnh hưởng của đạo đức Phật giáo trong đời sống đạo
đức của xã hội Việt Nam hiện nay [72].... Lễ hội, nghi lễ Phật giáo
được đề cập đến trong một số công trình nghiên cứu như: Nghệ thuật
diễn giảng và xướng ngôn lễ hội Phật giáo [37], Lễ hội Phật giáo
Việt Nam hiện nay (Qua nghiên cứu trường hợp một số chùa tại
thành phố Hà Nội) [26] …

1.1.3. Các công trình nghiên cứu về vai trò của sư trụ trì trong
bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Phật giáo
Nghiên cứu về sư trụ trì có các công trình: Thiền sư Việt Nam
do Thích Thanh Từ (biên soạn, 2004) [186], Tiểu sử danh tăng Việt
Nam thế kỷ XX [13], Văn minh Đại Việt của Nguyễn Duy Hinh
(2005) [67], Nhà Lý trong văn hóa Việt Nam [117] và Nhà Trần
trong văn hóa Việt Nam [118] Phật giáo thời Lý với 1000 năm Thăng
Long - Hà Nội [194], GHPGVN từ 1986 đến nay [120], Sự tham gia
của Phật giáo vào công tác xã hội [102], Phật giáo Việt Nam trong
đời sống văn hóa và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong thời kỳ
đổi mới [33]…đã có những sự tiếp cận khái quát về về sư trụ trì nói
riêng trong việc bảo tồn, phát huy DSVHPG.
Thông qua quá trình tổng quan tài liệu nghiên cứu, chúng ta
nhận thấy Phật giáo là một đề tài hấp dẫn, thu hút các nhà quản lý và
nhà khoa học. Trong nhiều năm trở lại đây, cùng với DSVH nói
chung, thì việc nghiên cứu và xác định giá trị DSVHPG đặt trong bối
cảnh đương đại cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Tuy nhiên, các
nghiên cứu trước đây về nội dung này vẫn thiếu một cái nhìn quản lý
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về vai trò của các chủ thể, đặc biệt, vai trò của sư trụ trì đối với vấn
đề bảo tồn, phát huy giá trị DSVHPG đặt trong mối tương quan với
các chủ thể khác.
Cùng với đó, từ việc xác định vai trò của sư trụ trì đến việc
xác định trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi về mặt quản lý cũng chưa
được đề cập đến. Những vấn đề này các công trình đi trước chưa tiếp
cận sẽ được NCS tiếp tục tìm hiểu, phân tích trong phạm vi của luận
án. Các nghiên cứu của những học giả đi trước sẽ là nguồn tư liệu
quan trọng, có nhiều ý nghĩa để NCS tham khảo, kế thừa nhằm phục
vụ cho mục đích nghiên cứu của mình.
1.2. Cơ sở lý luận

1.2.1. Các khái niệm công cụ
1.2.1.1. Di sản văn hóa
DSVH 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 ta; là “sản phẩm tinh
thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được lưu truyền từ
thế hệ này qua thế hệ khác” [138].
1.2.1.2. Di sản văn hóa Phật giáo
Chúng ta có thể xác định được DSVHPG gồm những yếu tố
sau: về DSVH vật thể (ngôi chùa, hệ thống tượng Phật, cổ vật của
ngôi chùa…); về DSVH phi vật thể (hệ thống tư tưởng; nghi lễ, lễ
hội; âm nhạc, nghệ thuật…); về di sản tư liệu (mộc bản, văn bia…).
1.2.1.3. Giá trị và giá trị di sản văn hóa Phật giáo
Có thể hiểu, giá trị “là những quan niệm thầm kín hay bộc lộ về
các điều ao ước riêng của cá nhân hay của nhóm. Những quan niệm
ấy chi phối sự lựa chọn các phương thức, phương tiện và mục tiêu
của hành động” [49].
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Giá trị DSVHPG là một bộ phận của giá trị DSVH dân tộc gắn
liền trực tiếp với những cộng đồng cụ thể là những chức sắc, tín đồ
của Phật giáo.
1.2.1.4. Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Phật giáo
Khái niệm bảo tồn: Bảo tồn một di tích bao hàm bảo tồn một
khung cảnh nằm trong phạm vi liên quan tới di tích. Khi hãy còn một
khung cảnh truyền thống thì khung cảnh đó phải được bảo vệ. Không
một công trình xây dựng gì mới, một sự phá huỷ hoặc sửa sang nào
mà làm biến đổi mối tương quan giữa khối hình và màu sắc được
phép tiến hành [219].
Khái niệm phát huy: Phát huy giá trị DSVH là phát huy những
giá trị mang tính tích cực, có ích cho thời đại, có nghĩa là sử dụng có
hiệu quả các giá trị vốn có của di sản vào việc giáo dục truyền thống
lịch sử, văn hóa, thẩm mỹ, khoa học [8].
Bảo tồn, phát huy giá trị DSVHPG là quá trình gìn giữ, bảo vệ
lâu dài các giá trị DSVHPG cũng như khai thác những giá trị tích
cực của DSVHPG phục vụ cho phát triển bền vững.
1.2.1.5. Sư trụ trì
Hiện nay, trụ trì tại các chùa ở Việt Nam là tăng hoặc ni, bởi
vậy, trong đề tài này, tác giả sử dụng cụm từ mang tính đại diện là sư
trụ trì. Đây là một khái niệm, một cách gọi dân gian, chỉ đối tượng là
trụ trì một cơ sở thờ tự của Phật giáo, phổ biến là các ngôi chùa.
Khái niệm này mặc dù không bao hàm hết thực tiễn và chưa hoàn
hảo, nhưng đã thể hiện ngắn gọn, cô đọng cho một thực thể, một đối
tượng nghiên cứu. Trong Nội quy Ban Tăng sự Trung ương
GHPGVN đã quy định rõ sư trụ trì “là người thay mặt Giáo hội quản
lý, điều hành các hoạt động của cơ sở tự viện theo đúng Hiến chương
Giáo hội và pháp luật Nhà nước. Về mặt luật pháp, trụ trì chịu trách
nhiệm trước pháp luật về các hoạt động Phật sự tại cơ sở tự viện”
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[211]. Cũng theo Nội quy này, quá trình tiến hành thủ tục bổ nhiệm
trụ trì phải đăng ký với chính quyền ở cấp tỉnh (nếu bổ nhiệm ra khỏi
quận, huyện cư trú); hoặc chính quyền quận, huyện (nếu bổ nhiệm
trong cùng quận, huyện). Sau khi được sự thống nhất của cơ quan
Nhà nước có thẩm quyền, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN
cấp tỉnh sẽ ban hành quyết định bổ nhiệm trụ trì. Việc bổ nhiệm trụ
trì cũng có sự lựa chọn những tăng, ni với những tiêu chuẩn cụ thể.

1.2.2. Lý thuyết vai trò
Lý thuyết vai trò là phân tích tổng thể các vai trò (bộ vai trò)
trong một địa vị (Merton); khoảng cách vai trò - năng lực giải quyết
sáng tạo và phản chiếu của vai trò (Goffmann) và xung đột vai trò xung đột như là những kỳ vọng khó hoặc không nhất quán được hai
vai trò (Merton, Dahrendorf), xung đột giữa hai vai trò; xung đột bên
trong vai trò như là những kỳ vọng khác nhau ở một vai trò [49].
Áp dụng lý thuyết vai trò vào nội dung nghiên cứu của đề tài
chính là phân tích vai trò sư trụ trì trong việc bảo tồn, phát huy giá trị
DSVHPG. Trước hết, chúng ta cần xác định sư trụ trì giữ vai trò như
thế nào trong việc bảo tồn, phát huy giá trị DSVHPG? Vai trò của sư
trụ trì được xác định với hai khía cạnh lớn: thứ nhất, với trách nhiệm
công dân, sư trụ trì có nghĩa vụ thực hiện theo Hiến pháp và pháp
luật của Nhà nước, phục vụ vào sự nghiệp phát triển xã hội, cộng
đồng; Thứ hai là vai trò tôn giáo, cụ thể là Phật giáo. Theo quy định
của GHPGVN, trụ trì là người thay mặt cho Giáo hội quản lý các
hoạt động tại cơ sở tự viện. Trụ trì có nhiệm vụ trong việc bảo vệ,
giữ gìn ngôi chùa; bản thân các trụ trì thường xuyên phải thực hành
các nghi thức theo quy định của nhà Phật nhằm rèn luyện, tu dưỡng
nâng cao hơn nữa về Phật học và phẩm hạnh; thực hiện theo chính
sách quản lý của Nhà nước; giữ vai trò quan trọng trong việc giữ gìn,
hoằng dương Phật pháp; thu nhận, đào tạo các đệ tử và kết nối...
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Bên cạnh đó, sư trụ trì còn là người có vị trí (về mặt tinh
thần) trong cộng đồng, đặc biệt cộng đồng làng xã; gắn kết Phật pháp
với cộng đồng, xã hội... Khái quát vai trò của sư trụ trì trong việc bảo
tồn, phát huy giá trị DSVHPG được thể hiện cụ thể trên những khía
cạnh như: DSVH vật thể (kiến trúc ngôi chùa, các cổ vật, bảo vật tại
cơ sở thờ tự); DSVH phi vật thể (đạo đức Phật giáo, nghi lễ Phật
giáo, lễ hội chùa) và di sản tư liệu (mộc bản, văn bia, minh chuông).

1.2.3. Lý thuyết về các bên liên quan
Hiện nay, việc xác định các bên tham gia hay các bên liên quan
trong việc xây dựng và triển khai các dự án có vai trò quan trọng ảnh
hưởng tới tính hiệu quả của mỗi dự án [200].
Nếu coi DSVHPG là một đối tượng chịu sự tác động, chúng ta
có thể xác định được các bên liên quan gồm: Sư trụ trì, cộng đồng tại
chỗ, cơ quan quản lý Nhà nước, Giáo hội Phật giáo, các tín đồ, khách
hành hương và các doanh nghiệp.

1.2.4. Xây dựng khung phân tích
Tại các cơ sở thờ tự, sư trụ trì có vai trò quan trọng trong
việc bảo tồn, phát huy giá trị DSVHPG, gồm DSVH vật thể, DSVH
phi vật thể và di sản tư liệu.
Những nhân tố tác động tới hoạt động của sư trụ trì trong bảo
tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Phật giáo: bối cảnh xã hội, cơ chế
chính sách, trình độ, nhận thức của sư trụ trì, vị trí cơ sở tu hành, tác
động của chính quyền và cộng đồng địa phương, truyền thông, nhu
cầu về tâm linh của xã hội hiện nay.
Tiểu kết
Trong hơn 2.000 năm lịch sử đồng hành cùng dân tộc, Phật
giáo đã tạo dựng được những giá trị riêng, hòa cùng đời sống văn
hóa dân gian và trở thành một bộ phận của DSVH Việt Nam. Ngày
nay, những giá trị tích cực của Phật giáo tiếp tục đóng góp vào sự
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nghiệp ổn định, phát triển đất nước, DSVHPG được nhìn nhận như
một nguồn lực cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Tuy nhiên,
cùng với quá trình toàn cầu hóa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa,
những giá trị DSVHPG đang đứng trước những thách thức trong câu
chuyện hài hòa giữa bảo tồn và phát triển.
Nâng cao vai trò của các bên liên quan là một cách tiếp cận
nhằm tập hợp, phát huy các nguồn lực xã hội cũng như gắn trách
nhiệm của nhiều bên với các hoạt động chung của cộng đồng, xã hội.
Trên thực tế, phương pháp kêu gọi sự tham gia của các bên liên quan
đã được áp dụng, triển khai trên nhiều lĩnh vực, như quy hoạch xây
dựng, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường... và đã nhận được những
kết quả đáng ghi nhận. Quan trọng nhất trong cách tiếp cận này chính
là việc xác định được vai trò, vị trí và năng lực của mỗi bên tham gia,
từ đó phân công nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của các bên.
Đối với vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị DSVHPG, sư trụ trì
được xác định là một chủ thể và là một bên liên quan quan trọng.
Vấn đề đặt ra hiện nay là nhận diện một cách cụ thể về vai trò nhằm
nâng cao hơn trách nhiệm của sư trụ trì đặt trong mối tương quan với
các bên liên quan khác. Bên cạnh đó, việc xác định hệ thống giá trị
DSVHPG và xây dựng các hình thức hoạt động nhằm nâng cao vai
trò của sư trụ trì là rất quan trọng. Đây vừa là mục tiêu vừa là
phương pháp nhằm nâng cao vai trò của sư trụ trì trong việc bảo tồn,
phát huy giá trị DSVHPG.
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Chương 2
SƯ TRỤ TRÌ TRONG VIỆC BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ
DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ VÀ DI SẢN TƯ LIỆU
2.1. Bảo tồn, phát huy giá trị di tích
Phân tích các hoạt động cho thấy sư trụ trì đã có những đóng
góp tích cực trong việc quản lý, bảo tồn, tôn tạo các di tích Phật giáo,
quan tâm quản lý bảo vệ môi trường di sản.
Mặt khác, trong quá trình trùng tu, nhiều ngôi cổ tự bị bê tông
hóa một cách thô bạo làm biến dạng bản thân kiến trúc vốn có, thậm
chí nhiều ngôi danh lam còn bị phá bỏ hoàn toàn để xây mới theo
kiến trúc hiện đại [127, tr. 135-136]. Chùa Trăm Gian (Chương Mỹ,
Hà Nội) là nơi sư thầy Thích Đàm Khoa trụ trì, chùa Hương, do
Thượng tọa Thích Minh Hiền trụ trì, chùa Bổ Đà (huyện Việt Yên),
tỉnh Bắc Giang là nơi trụ trì của Đại đức Tự Tục Vinh là những ví dụ
về việc xây dựng, trùng tu làm tổn hại đến di tích Phật giáo.
2.2. Bảo tồn, phát huy giá trị các di vật, cổ vật, bảo vật tại
cơ sở thờ tự
Tùy vào điều kiện cụ thể, sư trụ trì có những hoạt động bảo vệ
các di vật, cổ vật tại chùa do mình quản lý. Trong thực tiễn vẫn còn
có nhiều ngôi chùa bị mất cổ vật, xảy ra hỏa hoạn làm thất thoát cổ
vật, bảo vật tại các cơ sở Phật giáo.
Sư trụ trì với việc quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính
trong bảo tồn, phát huy giá trị di tích
Mặc dù nguồn lực dành do tu bổ, tôn tạo các ngôi chùa là rất
lớn nhưng trong thực tế, các sư trụ trì chưa được định hướng để sử
dụng có hiệu quả. Từ thực tế cho thấy việc quản lý, sử dụng tiền
công đức để tu bổ, tôn tạo các hạng mục công trình cần phải có sự
phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa sư trụ trì và cơ quản quản lý
Nhà nước.
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2.3. Bảo tồn, phát huy giá trị di sản tư liệu
Chùa Vĩnh Nghiêm (Bắc Giang) còn bảo lưu 3.050 ván mộc
bản kinh Phật, chùa Bổ Đà (Bắc Giang) còn gần 2.000 ván khắc, lưu
giữ kinh của thiền phái Lâm Tế. Từ việc ý thức rõ về vị trí và giá trị
của hai ngôi chùa, các vị sư trụ trì đều thấu hiểu và giữ gìn toàn bộ
khu chùa nói chung và di sản mộc bản nói riêng bằng nhiều hình
thức và phương pháp khác nhau.
Tiểu kết
Bề dày tồn tại của các di tích văn hóa, lịch sử, kiến trúc Phật
giáo cho thấy, văn hóa Phật giáo đóng vai trò quan trọng trong quá
trình hình thành nền văn hóa của dân tộc, ảnh hưởng không nhỏ từ
thi ca, mỹ thuật cho đến đạo đức, phong tục, tập quán… của người
Việt. Hệ thống di tích Phật giáo, các tượng Phật, cổ vật, mộc bản
kinh Phật là những DSVH có giá trị.
Trụ trì là người thay mặt Giáo hội quản lý, điều hành các hoạt
động của cơ sở tự viện theo đúng hiến chương Giáo hội, pháp luật
của Nhà nước. Về mặt luật pháp, trụ trì chịu trách nhiệm trước pháp
luật về các hoạt động Phật sự tại cơ sở tự viện. Theo quy định quản
lý của Nhà nước, chức sắc, nhà tu hành được thực hiện lễ nghi tôn
giáo trong phạm vi phụ trách, được giảng đạo, truyền đạo tại các cơ
sở tôn giáo. Tại các cơ sở thờ tự, sư trụ trì có vai trò quan trọng trong
việc bảo tồn, phát huy giá trị DSVH vật thể, bảo vệ ngôi chùa, hệ
thống tượng Phật, cổ vật; bảo vệ hệ thống di sản tư liệu tại chùa. Qua
thực tiễn các hoạt động của sư trụ trì trong bảo tồn, phát huy giá trị
DSVH vật thể và di sản tư liệu hiện nay cho thấy, các sư trụ trì vẫn
duy trì được vai trò như nó vốn có trong lịch sử. Bên cạnh đó, vẫn
còn có những vị trụ trì chưa nhận thức đầy đủ về giá trị của di sản
nên dẫn tới một số hoạt động làm sai lệch, biến dạng DSVHPG.
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Vai trò của sư trụ trì trong việc bảo tồn, phát huy DSVH vật thể
và di sản tư liệu - một bộ phận của DSVH Việt Nam là điều đã
không còn cần phải bàn cãi. Tuy nhiên, cần phải có sự kết hợp chặt
chẽ giữa GHPGVN và cơ quan quản lý Nhà nước để các sư trụ trì
phát huy hết được vai trò của mình, nâng cao trách nhiệm trong bảo
tồn, phát huy giá trị DSVHPG.
Chương 3
SƯ TRỤ TRÌ TRONG VIỆC BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ
DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ
3.1. Bảo vệ và phát huy đạo đức Phật giáo

3.1.1. Tấm gương về đạo đức, tổ chức các hoạt động từ thiện,
nhân đạo
Tư tưởng đạo đức là DSVH đặc sắc của Phật giáo. Trong bối
cảnh hiện nay, nhiều sư trụ trì là những tấm gương sống tốt đời, đẹp
đạo như Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm trụ trì chùa Bằng A; Đại
đức Thích Thiên Ân (trụ trì chùa Quýt, Hà Nội); ni sư Thích Minh
Thịnh (trụ trì chùa Diên Phúc, Hà Nội)… Mặt khác, trong bối cảnh
hiện nay còn không ít những sư trụ trì “y phục bất chứng kỳ đức”,
chưa nhận thức được vai trò, vị trí của mình như trường hợp sư trụ trì
chùa Đậu hay sư Thân (trụ trì chùa Đồng Vàng).

3.1.2. Tổ chức các khóa tu, đạo tràng
Một trong những yếu tố góp phần tạo nên sự thành công của các
khóa tu mùa hè, chính là các chủ đề, pháp thoại được sư trụ trì lên kế
hoạch từ trước. Các chủ đề từ khóa II (2012) đến khóa VII (2017) tại
chùa Bằng đều do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm chủ động nghiên
cứu, lên kế hoạch triển khai từng chuyên đề giúp khóa sinh tìm hiểu
về căn bản Phật pháp, các kỹ năng sống, phát huy tình yêu thương,
hiếu thảo, sự biết ơn, đền ơn công lao ông bà, bố mẹ. Thông qua chủ
đề của các khóa tu, đạo đức Phật giáo được tuyên truyền, phổ biến
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đến lớp trẻ, góp phần trong việc giáo dục nhân cách, đồng thời, giữ
gìn những giá trị văn hóa tiêu biểu của Phật giáo.
Với mục đích phổ biến, giáo dục rộng rãi những tư tưởng đạo
đức Phật giáo cho các Phật tử, tại nhiều chùa ở miền Bắc đều thành
lập các đạo tràng. Đây là một tổ chức tu hành của các nhà sư và các
tín đồ Phật tử, có cùng ý hướng chuyên tu theo một pháp môn tu
hành nhất định, dưới sự hướng dẫn của sư trụ trì. Nội dung hoạt động
chính của các đạo tràng là thuyết pháp (thuyết giảng) và làm từ thiện.
Ở chùa Bằng do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm trụ trì có đạo tràng
Pháp Hoa, chùa Tảo Sách do Thượng tọa Thích Nguyên Hạnh trụ trì
có 3 đạo tràng gồm: Đạo tràng Linh Sơn, có khoảng gần 500 người
tu tập, chủ yếu là người dân của phường Nhật Tân. Đạo tràng Thành
Tâm, có gần 100 người, thành phần là những thanh niên trẻ tuổi. Đạo
tràng Phật Quang, có khoảng 200 người. Phật tử của đạo tràng là
khách thập phương, chủ yếu là ở Hà Nội. Đến với các buổi sinh hoạt,
Phật tử được sư trụ trì chùa hướng dẫn với các nội dung như tụng
kinh, niệm Phật, thực hành thiền, học giáo lý…
3.2. Tổ chức các nghi lễ Phật giáo và lễ hội chùa

3.2.1. Tổ chức các nghi lễ Phật giáo
3.2.1.1. Các nghi lễ hàng ngày
Nghi lễ hàng ngày là hệ thống các nghi thức người tu hành và
cư sĩ tại gia phải thực hiện mỗi ngày. Như vậy, 30 ngày trong một
tháng, 365 ngày trong một năm, trừ các ngày đại lễ của Phật giáo,
nghi lễ hàng ngày diễn ra như một nguyên tắc bắt buộc đối với
những người theo đạo Phật, đặc biệt là những người người tu hành.
Nghi lễ thường nhật cơ bản nổi bật có hai phần: nghi quỹ tu tập
và giáo hóa chúng sinh. Ở nghi quỹ tu tập, nghi lễ thường nhật góp
phần quan trọng đối với từng tín đồ đạo Phật. Phẩm hạnh của người
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xuất gia cũng như tu tập có được bồi đắp và tăng cường hay không
chính từ trong nghi lễ này.
3.2.1.2. Các đại lễ
Tại các ngôi chùa, lễ Phật Đản được tổ chức long trọng, trang
nghiêm với vai trò điều hảnh, quản lý của sư trụ trì.
- Lễ Vu Lan
Tùy theo tính chất và quy mô, lễ Vu Lan được tổ chức khác
nhau ở các chùa với vai trò quan trọng của sư trụ trì.
3.2.1.3. Các khóa lễ đáp ứng nhu cầu của Phật tử
Hiện nay, sư trụ trì là người trực tiếp thực hiện các khóa lễ, đáp
ứng nhu cầu về tâm linh của Phật tử.

3.2.2. Tổ chức lễ hội chùa
Để bảo tồn, phát huy lễ hội chùa với tư cách là một DSVH đặc
sắc, có vai trò, trách nhiệm rất lớn của sư trụ trì. Đối với các lễ hội
nhỏ và vừa: lễ hội chùa làng, ban tổ chức thường là các vị sư trụ trì
các chùa đó cùng với một vài Phật tử tích cực là người trong làng
hoặc cùng với ban “tổ chức” do dân làng bầu ra là những người có
uy tín trong làng hoặc phối hợp với ban tổ chức lễ hội làng cùng tổ
chức. Đối với các lễ hội lớn, thường có sự vào cuộc của cả các cấp
chính quyền phối hợp cùng với GHPGVN đứng ra tổ chức.
Tiểu kết
Trong thực tế hiện nay, nhiều sư trụ trì đã có những đóng góp
quan trọng, tích cực trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản phi
vật thể của Phật giáo.
Tuy nhiên, bên cạnh đó, có một số sư trụ trì vẫn chưa ý thức
được vai trò, trách nhiệm của mình dẫn đến những hoạt động có tác
động tiêu cực đến việc bảo tồn, phát huy DSVH phi vật thể của Phật
giáo. Vì thế, yêu cầu đặt ra là các sư trụ trì không những cần nắm
vững giáo lý đạo Phật, biết cách hướng dẫn tu tập cho Phật tử mà còn
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phải được đào tạo đủ năng lực làm lành mạnh hóa các sinh hoạt Phật
giáo, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị tốt đẹp của DSVHPG.
Chương 4
ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA SƯ TRỤ TRÌ
TRONG BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN
VĂN HÓA PHẬT GIÁO
4.1. Những vấn đề về vai trò của sư trụ trì trong việc bảo
tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Phật giáo
4.1.1. Bối cảnh phát triển của Phật giáo Việt Nam hiện nay
Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một nhiệm vụ ưu
tiên của Đảng và Nhà nước ta. Trong khối đại đoàn kết đó, các tổ
chức tôn giáo, bao gồm Phật giáo và các chức sắc Phật giáo là bộ
phận không tách rời.
Mặc khác, hiện nay, tinh thần Phật giáo nhập thế nổi bật hơn
bao giờ hết bởi những yêu cầu của xã hội, bởi bối cảnh toàn cầu hóa
và những thách thức mới đặt ra.
4.1.2. Những vấn đề đặt ra về vai trò của sư trụ trì
Nhận thức của sư trụ trì về di sản văn hóa Phật giáo: Sư trụ
trì đang gặp khó khăn trong việc phân loại các loại hình di sản; hay
các hoạt động về trùng tu, tôn tạo theo nguyên tắc khoa học bảo tồn
khi các công trình thờ tự xuống cấp.
Cơ chế, chính sách về vai trò của sư trụ trì: Trong thời gian
qua Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản Luật và dưới Luật với các
quy định cụ thể liên quan đến vấn đề quản lý DSVH tôn giáo. Tuy
nhiên, nhiều khía cạnh của DSVHPG nói riêng vẫn chưa được đề cập
một cách đầy đủ.
4.2. Các nguyên tắc trong việc nâng cao vai trò của sư trụ trì
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4.2.1. Di sản văn hóa Phật giáo là một bộ phận của di sản văn hóa
dân tộc
Xét trên khía cạnh của hệ thống DSVH thì DSVH tôn giáo là
một bộ phận của DSVH dân tộc. Tín ngưỡng và tôn giáo chính là
những thành tố đóng góp rất nhiều vào hệ thống DSVH dân tộc.
Cùng với tiến trình lịch sử, Phật giáo Việt Nam trở thành một bộ
phận không tách rời trong lịch sử của dân tộc. Phật giáo đã tạo dựng
nên một hệ thống những giá trị DSVH riêng, độc đáo ở cả góc độ
văn hóa vật thể và phi vật thể.
4.2.2. Bảo tồn di sản văn hóa Phật giáo phải gắn liền với phát
triển bền vững
Hệ thống các giá trị DSVHPG nói riêng là một tiềm năng lớn
cho phát triển các hoạt động du lịch. Tuy nhiên, câu chuyện khai thác
các giá trị DSVHPG cần triển khai theo quy hoạch chung, có lộ trình
và đặc biệt, cần cân bằng câu chuyện giữa bảo tồn và phát triển
DSVHPG.
4.2.3. Sư trụ trì là một bên liên quan trong bảo tồn, phát huy giá
trị di sản văn hóa Phật giáo
Chúng ta có thể khẳng định được vai trò chủ thể của sư trụ trì
trong nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị DSVHPG hiện nay. Tuy
nhiên, tùy vào từng trường hợp cụ thể để cần xác định được nhiệm
vụ, chức năng của sư trụ trì, đặc biệt đối với câu chuyện liên quan
đến quản lý di tích.
4.2.4. Nâng cao vai trò của sư trụ trì phải dựa trên chủ
trương đường lối của Nhà nước
Sư trụ trì tại các chùa trong cộng đồng bên cạnh việc tuân thủ
theo Hiến chương và Nội quy của GHPGVN, sự hướng dẫn của Giáo
hội cấp tỉnh, huyện thì cần thực hiện các vai trò của công dân trong
việc thực hiện các chính sách pháp luật Nhà nước.
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4.3. Các giải pháp nâng cao vai trò của sư trụ trì
4.3.1. Đối với cơ quan quản lý Nhà nước
4.3.1.1. Giải pháp về cơ chế chính sách
Việc hoàn thiện khung quản lý đối với loại hình di sản tư liệu sẽ
giúp các nhà quản lý, cộng đồng, các sư trụ trì tại các ngôi chùa có
điều kiện để bổ sung nhận thức về DSVH; cũng như có những ứng
xử phù hợp theo hướng dẫn của các đơn vị quản lý Nhà nước đối với
hệ thống DSVHPG nói chung. Ngoài ra, việc ghi nhận những giá trị
của các giáo lý, đạo đức Phật giáo như một bộ phận thuộc phạm trù
DSVH phi vật thể được quy định trong nội hàm của khái niệm này
trong Luật DSVH cũng là một vấn đề nên được đặt ra.
4.3.1.2. Tăng cường quản lý Nhà nước đối với di sản văn hóa
Phật giáo
Để bảo vệ, phát huy giá trị DSVHPG cần tăng cường quản lý
Nhà nước, thực hiện chặt chẽ việc phân cấp quản lý di sản, phân định
trách nhiệm rõ ràng đối với cơ quan quản lý Nhà nước về quản lý,
đầu tư trùng tu, trách nhiệm của cơ sở và sư trụ trì bảo quản di sản, di
tích. Phải có quy chế về bảo vệ, bảo quản di sản, di tích, các công
trình Phật giáo, xác định rõ trách nhiệm của địa phương và sư trụ trì.
4.3.1.3. Thống kê, kiểm kê và thiết lập các quy chuẩn kỹ thuật
đối với di sản văn hóa Phật giáo
Việc thống kê, kiểm kê các loại hình DSVHPG là một yêu cầu
cần thiết trong quá trình quản lý Nhà nước. Cùng với quá trình kiểm
kê DSVHPG, các bên liên quan cần tiến hành công tác thiết lập các
quy chuẩn kỹ thuật đối với từng loại hình DSVHPG cụ thể để có các
biện pháp bảo quản kịp thời.
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4.3.3. Đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam
4.3.3.1. Tăng cường đào tạo nhân lực bảo vệ, phát huy giá trị di
sản văn hóa Phật giáo
Muốn bảo vệ và phát huy giá trị DSVHPG rất cần có kế hoạch
đào tạo nguồn nhân lực bảo tồn di sản mà trước hết là cho tăng ni.
Các tăng ni, đặc biệt là năng, ni trẻ cần phải phân biệt đúng sai, rồi
lựa chọn để bảo vệ những giá trị văn hóa Phật giáo đích thực và các
yếu tố tích cực đã tồn tại.
4.3.3.2. Tuyên truyền, phổ biến các giá trị di sản văn hóa Phật
giáo
GHPGVN nên đưa nội dung tuyên truyền về giá trị DSVH nói
chung, DSVHPG nói riêng và phổ biến nội dung của Luật DSVH
vào chương trình đào tạo các khóa hạ và trong các Học viện Phật
giáo.
4.3.2. Đối với sư trụ trì
Quá trình nâng cao nhận thức của sư trụ trì có thể được chia
thành 2 giai đoạn: thứ nhất là nâng cao, củng cố nhận thức của sư trụ
trì và các bên liên quan trong việc xác định DSVHPG; thứ hai, là
nhận thức về bảo tồn, phát huy giá trị DSVHPG cũng như vai trò của
các hoạt động bảo tồn, phát huy.
4.3.4. Phối hợp với các bên liên quan khác trong bảo vệ, phát huy
di sản văn hóa Phật giáo
Việc bảo vệ, phát huy giá trị DSVHPG, cần có sự phối hợp của
các bên khác như chính quyền, cộng đồng địa phương, các công ty
du lịch, khách tham quan.
4.3.5. Xây dựng mô hình bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa
Phật giáo gắn với du lịch bền vững
Chính phủ Việt Nam xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế
mũi nhọn, trong đó ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa
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gắn với di sản, lễ hội, tham quan và tìm hiểu lối sống. Đây là một
chủ trương, định hướng quan trọng góp phần đẩy mạnh nhiệm vụ bảo
tồn, phát huy giá trị DSVHPG gắn với phát triển du lịch bền vững
của nước ta.
Tiểu kết
Trong tiến trình lịch sử, Phật giáo đã xây dựng được hệ thống
giá trị DSVH riêng với đầy đủ những loại hình thuộc về DSVH vật
thể, văn hóa phi vật thể và DSVH tư liệu. DSVHPG góp phần làm
phong phú thêm cho DSVH dân tộc, góp phần vào ổn định, phát triển
kinh tế, văn hóa, xã hội. Bảo tồn, phát huy giá trị DSVHPG là một
nhiệm vụ đặt ra hiện nay, trong đó định hướng gắn với các hoạt động
du lịch là một hướng tiếp cận phù hợp. Việc nâng cao vai trò của sư
trụ trì trong bảo tồn, phát huy giá trị DSVHPG là một yêu cầu cấp
thiết. Bởi sư trụ trì là một trong những chủ thể của văn hóa Phật giáo,
đại diện cho GHPG làm nhiệm vụ hoằng dương Phật pháp, ổn định
các cộng đồng cơ sở. Tuy nhiên, hiện nay, những hoạt động về bảo
tồn, phát huy giá trị DSVHPG của sư trụ trì còn chưa nhận được sự
quan tâm đúng mức của chính quyền các cấp; năng lực nhận thức và
kỹ năng trong lĩnh vực này của sư trụ trì còn gặp nhiều hạn chế.
Đề nâng cao vai trò sư trụ trì, nhiệm vụ tiên quyết của các cơ
quan quản lý Nhà nước cũng như GHPG là hoàn thiện thêm về mặt
cơ chế, chính sách với những nội dung hướng dẫn các hoạt động của
sư trụ trì trong lĩnh vực bảo tồn, phát huy giá trị DSVHPG; Nâng cao
nhận thức cho sư trụ trì về các hoạt động này thông qua các chương
trình giáo dục tại chỗ và tham gia trực tiếp vào một số hoạt động cụ
thể. Bên cạnh đó, việc thống kê, kiểm kê các loại hình DSVH, từ đó
có những đánh giá cụ thể tại từng cơ sở thờ tự của Phật giáo cũng là
một việc làm cần thực hiện.
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KẾT LUẬN
1. Phật giáo vốn là dòng chảy song hành với dân tộc suốt mấy
ngàn năm lịch sử và DSVHPG là một bộ phận không thể tách rời của
DSVH Việt Nam, Phật giáo đã tạo ra một hệ thống các giá trị DSVH
đặc trưng, bao gồm cả các loại hình DSVH vật thể, phi vật thể, di sản
tư liệu.
2. Ngày nay, việc bảo tồn, phát huy giá trị DSVH không còn là
nhiệm vụ riêng biệt của bất kỳ ai. Trước đây, quan điểm về vai trò
chính của cơ quan quản lý Nhà nước với lĩnh vực này luôn là dòng
chính thống và chi phối các quan điểm và cách tiếp cận. Tuy nhiên,
trước những thực tế về hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị DSVH
cũng như kết quả mang lại, nhiều quan điểm (quản lý, khoa học) cho
rằng, cần phải nâng cao vai trò của các bên liên quan tham gia trực
tiếp vào hoạt động trong lĩnh vực DSVH. Coi đây như một cách tiếp
cận hữu hiệu. Và trên thực tế cũng chứng minh, khi đặt DSVH trong
tổng thể của các vấn đề xã hội, mục tiêu về phát triển bền vững, nâng
cao năng lực nhận thức và đa kỹ năng của nhiều thành phần trong xã
hội, thì yêu cầu về sự tham gia của các bên liên quan đối với lĩnh vực
DSVH là cần thiết. Trong quan điểm này, việc xác định các bên liên
quan (tùy từng lĩnh vực cụ thể) và phân chia vai trò, trách nhiệm cho
từng bên là yêu cầu cần đặt ra. Từ đó, chúng ta sẽ có sự phân chia
trách nhiệm trong xã hội cũng như đánh giá cụ thể về năng lực của
mỗi bên. Trên cơ sở đó, xây dựng những phương pháp, định hướng
góp phần nâng cao năng lực cho mỗi bên liên quan. Đây là vai trò
chủ đạo trong việc điều tiết, định hướng của Nhà nước.
3. Sư trụ trì là một trong những chủ thể của văn hóa Phật giáo,
là người đại diện cho GHPG thực hiện chức năng tôn giáo tại cộng
đồng cũng như chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của
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mình. Như vậy, sư trụ trì cùng lúc có hai vị trí cùng với đó là hai vai
trò: tôn giáo và công dân.
Đối với lĩnh vực DSVHPG, sư trụ trì đang đóng vai trò trực tiếp
trong việc bảo tồn, lưu giữ các giá trị của di sản của tôn giáo này.
Trên lĩnh vực DSVH phi vật thể, các sư trụ trì là người thực hành các
nghi lễ Phật giáo; tham gia tổ chức lễ hội chùa; thực hiện và truyền
bá đạo đức Phật giáo đến với cộng đồng, xã hội... Trên lĩnh vực
DSVH vật thể, các sư trụ trì tham gia vào các hoạt động bảo vệ chùa;
phối hợp với cộng đồng trong việc tu bổ khi các cơ sở thờ tự xuống
cấp; vệ sinh, bảo quản tượng pháp... Đây là những việc làm, mặc dù
chưa hoàn toàn theo khoa học về bảo quản, bảo tồn nhưng đã góp
phần trực tiếp vào việc giữ gìn, phát huy các loại hình DSVHPG.
Trên thực tế, trước khi các văn bản quản lý Nhà nước ra đời, những
khái niệm khoa học được sử dụng cũng như các nghiệp vụ được áp
dụng, thì sư trụ trì và trên khía cạnh nào đó là cộng đồng có vai trò
quan trọng trong việc bảo tồn DSVHPG.
4. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực đã được chỉ ra,
những hạn chế trong hoạt động tôn giáo của một số nhà sư cũng như
các hoạt động thiếu khoa học, sự hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà
nước đã dẫn đến những tác động tiêu cực tới DSVHPG. Điều này
hoàn toàn đến từ sự nhận thức của các chủ thể văn hóa.
5. Nâng cao vai trò của sư trụ trì trong hoạt động bảo tồn, phát
huy giá trị DSVHPG là một yêu cầu cần đặt ra hiện nay. Tuy nhiên,
công việc này đang gặp nhiều những khó khăn để triển khai, như:
Thứ nhất, sự quan tâm của các đơn vị quản lý Nhà nước và GHPG
trong việc đánh giá vai trò của sư trụ trì trong các hoạt động bảo tồn,
phát huy giá trị DSVHPG còn hạn chế. Thứ hai, đến nay chưa có một
công tác kiểm kê chính thống cũng như đánh giá hiện trạng, phân

24
loại các loại hình DSVHPG. Thứ ba, nhận thức của bản thân các sư
trụ trì trong bảo tồn, phát huy giá trị DSVHPG còn khá hạn chế…
6. Trên cơ sở phân tích những khó khăn, hạn chế, cho thấy sự
cần thiết của việc xây dựng, định hướng một số giải pháp nhằm nâng
cao vai trò của sư trụ trì. Trong những giải pháp được đưa ra, thứ
nhất là việc yêu cầu về công tác chính sách. Đây là hành lang pháp lý
cho các hoạt động của các bên liên quan, bao gồm các sư trụ trì.
Nâng cao nhận thức của sư trụ trì đối với các hoạt động bảo tồn,
phát huy giá trị DSVHPG là điều tiên quyết của các giải pháp. Quá
trình nâng cao nhận thức của sư trụ trì cần chia thành các lộ trình,
giai đoạn cụ thể: xác định, hiểu về giá trị DSVHPG; tham gia trực
tiếp vào các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị DSVHPG.
Trong các hoạt động liên quan đến DSVH, sư trụ trì được xác
định là một chủ thể, trong một số trường hợp là chủ sở hữu; hoặc
đồng sở hữu, tuy nhiên, trong các hoạt động thực tế, sư trụ trì cần sự
phối hợp của các bên liên quan, như: cơ quan quản lý nhà nước, cộng
đồng địa phương. Đặc biệt, đối với các ngôi chùa do cộng đồng xây
dựng, việc đặt vai trò của sư trụ trì trong mối quan hệ với vai trò của
cộng đồng làng xã là rất quan trọng, tránh những mâu thuẫn về
quyền sở hữu, và lợi ích, làm ảnh hưởng tiêu cực tới DSVHPG trên
địa bàn.
Bên cạnh đó là sự cần thiết cho định hướng cho việc xây dựng
mô hình quản lý DSVHPG gắn với các hoạt động phát triển du lịch,
đặc biệt tại các cơ sở thờ tự chứa đựng nhiều giá trị lớn, đặc trưng về
lịch sử, văn hóa, tôn giáo cũng như cảnh quan và môi trường nhân
văn xung quanh. Thông qua các mô hình hoạt động này, các bên liên
quan đặc biệt là sư trụ trì sẽ có những điều kiện tham gia trực tiếp
vào các hoạt động, từ đó nâng cao hơn nhận thức và trách nhiệm của
các sư trụ trì vào nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị DSVHPG.
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