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Tết của người Khmer năm 2022, tôi lên 
đường đến ngôi chùa màu xanh lá cây - 

một ngôi chùa giản dị ở Duyên Hải, tỉnh Trà 
Vinh - thăm người bạn học là sư cả Hạnh. Tôi 
đã không chuẩn bị tinh thần cho những rực rỡ 
nguyên sơ trên hành trình di sản, mọi sự tiếp 
nạp đã đến một cách tự nhiên và có những khi 
làm mình giác ngộ. 

Ngày đầu tiên, khi bước chân trên con đường 
giữa rừng chò dẫn vào lò thiêu (một hình thức 
của hoá thân hoàn vũ được bao cấp) nằm ngay 
trong đất chùa, một lúc nào đó sư cả Hạnh nói 
về hạnh phúc, rằng trong đời chẳng phải mọi 
người đều làm mọi việc để mong được hạnh 
phúc đó sao. Nhưng làm sao để có được hạnh 
phúc? Có trí huệ thì mình sẽ đến gần với hạnh 
phúc. Điều này thì sư Hạnh đã nói không chỉ 
một lần. Có thể đó là lí do vì sao 11 tuổi cả Hạnh 
mới được đi học lớp 1, nhưng từ đó đến giờ, 
khi gần 40, là sư cả của một ngôi chùa đông 
sư tăng nhất Duyên Hải, sư Hạnh chưa từng 
ngừng học tập. Và thành ra chúng tôi được gặp 
nhau ở khoá thạc sĩ Di sản học ở Đại học Quốc 
gia Hà Nội. 

Ngày gần cuối, khi đến ngôi chùa cực kỳ lộng 

lẫy tại Trà Vinh, gặp một sư khác cũng 
trạc tuổi cả Hạnh, sư dẫn chúng tôi đi xem 
một tủ đầy kinh lá buông được bảo quản 
rất dân dã, để mô tả cụ thể cho khái niệm 
chúng tôi vẫn thường nghe nhưng hay 
lướt qua: Phật - Pháp - Tăng. Nghe sư nói, 
tôi đếm được rất nhiều lần chữ tri thức 
vang lên. Rồi khi đứng trước ngưỡng cửa 
vào chính điện, sư thầy kể chuyện bằng 
thứ tiếng Việt nhát gừng ít sử dụng. Một 
lúc nào đó, sư nói về niềm hạnh phúc 
khi được học và sự trân trọng dành cho 
những người tu hành không ngừng học 
lên cao. Trong bối cảnh phần đông những 
người tu hành nơi đây là bước vào sự học 
từ trên lưng bò. 

Khi được học về nhận diện di sản, điều 
mà tôi nhận diện được nhanh nhất chưa 
phải là di sản vì từ bài học đến thực tế là 
một khoảng cách đo bằng thời gian và lao 
động. Cái tôi nhận ra nhanh nhất chính 
là sự thiếu hụt của bản thân về tri thức 
di sản. Từ đó tôi nhận ra sự thiếu hụt của 
cộng đồng lớn hơn. Sự thiếu hụt này có 
thể ở dạng thức chưa biết, biết ít quá hoặc 
tưởng đã biết mà hoá ra biết chưa đúng. 

NGUYỄN HOÀNG ĐIỆP 
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Tri thức di sản như tôi đang muốn đề cập đến là 
những tri thức giúp ta có thể nhận diện được rõ nét 
hoặc cảm nhận được thậm chí rất ban sơ về di sản. 
Tri thức di sản cũng là dạng tri thức mà từ nó ta có 
thể vận dụng hiểu biết của nhiều ngành khoa học 
khác nhau, áp dụng kỹ năng từ nhiều lĩnh vực khác 
nhau với cùng mục đích là cảm thụ, nhận diện, bảo 
tồn và phát huy di sản.  

Trong một thời gian ngắn, khi tập trung vào chủ đề 
di sản, tôi đã nhận ra sự thiếu hụt tri thức di sản có 
thể dẫn đến những hiện trạng dễ thấy như: nứt vỡ 
ban đầu tưởng rất nhỏ, nhưng ở những trường hợp 
khác thì thậm chí là đổ vỡ lớn không sao khắc phục 
nổi. Chúng ta càng sống trên, sống trong, sống 
cùng với khối lượng di sản khổng lồ, thì khả năng 
chúng ta phải chứng kiến di sản bị xâm hại, chúng 
ta vô tình - hữu ý tham gia vào sự vận hành xâm 
hại... lại càng cao. 

Giờ ví dụ về những di sản kiến trúc đi, chúng ta có 
thể nhận thấy tần suất các "vụ án" di sản là cực kỳ 
dày đặc. 

Hôm nay là một công trình kiến trúc bị đập xong 
mới có lệnh dừng để nghiên cứu, khúc mắc chính 
ở chỗ nhận diện nó là gì? Liệu có phải một di sản 
cần được ghi danh? Muộn mất rồi! Chúng ta làm gì 
tiếp nhỉ? Ngày hôm qua có thể là những di tích có 
tuổi đời hàng thế kỷ, với lớp trầm tích văn hoá đã 
được ghi danh, chỉ sau một cơn trùng tu sửa chữa 
đã mới coóng hiện ra như công trình lên vài tháng 
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tuổi. Ngày hôm kia có thể là những ngôi chùa 
sau khi đại gia đổ tiền vào tu bổ thì bỗng xuất 
hiện 4 bề bảng biển khổng lồ kèm ảnh chụp, 
phù điêu cả gia đình nhà đại gia luôn... Ngày 
trước nữa có thể là một cơ sở đóng tàu chứng 
kiến 3 chặng lớn trong lịch sử lập quốc của Việt 
Nam mà nếu ở nước ngoài, ắt hẳn đã là di sản 
công nghiệp cỡ bự, rồi thành bảo tàng, thành 
không gian sáng tạo... trong khi ở ta chúng 
được biến thành chung cư hạng sang với mật 
độ xây dựng như Hongkong 4 thập kỉ trước. 
Trong khi đó khái niệm di sản công nghiệp vẫn 
còn là những từ ngữ gây tranh cãi trong các bài 
viết của chuyên gia. 

Di sản đang bị xâm hại, đang kêu cứu hoặc đang 
sống một đời sống mong manh ngay cả khi 
đã được nhận diện và ghi danh... là tình trạng 
không hiếm gặp ở nước ta. Sự bối rối trong ứng 
xử của xã hội với di sản, sự chậm trễ trong hành 
động của các phía với di sản, sự cố và tai nạn 
trong bảo tồn di sản... Sự lãng phí tài nguyên 
di sản, việc khai thác di sản vì mục tiêu kinh tế 
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thiếu bền vững đang diễn ra ồ ạt... Sự chạy 
đua để được ghi danh di sản và ở chiều 
ngược lại là sự tháo chạy khỏi bảng ghi 
danh khi không thể chịu đựng nổi những 
phiền hà...

Tất cả có thể bắt nguồn từ những lí do đan 
xen và phức tạp nhưng không thể phủ 
nhận. Một trong những lý do quan trọng và 
gốc rễ đó chính là nhận thức về di sản đang 
chưa tốt. Có nghĩa là tri thức di sản đang 
chưa được coi trọng, thậm chí còn là dạng 
tri thức khá xa lạ với cộng đồng phổ thông. 
Mà đặc thù ở Việt Nam - một quốc gia nhìn 
đâu cũng ra di sản thì cộng đồng phổ thông 
ấy thực ra gần như luôn có mối liên hệ cụ 
thể, gần gũi với cộng đồng chủ nhân di sản, 
thực hành di sản vốn dĩ rất đông đảo. 

Đối mặt với sự thiếu hụt tri thức đó, có rất 
nhiều phương cách để nâng cao nhận thức 
về di sản cho cộng đồng, từ những cách hết 
sức chuyên nghiệp đến những cách ơ kìa 
hơn. Nhưng trao truyền tri thức cũng đòi 
hỏi những niêm luật riêng của nó. 

Tôi thậm chí đã nảy sinh suy nghĩ tiêu cực 
rằng, tri thức di sản cũng như kinh phật vậy, 
thỉnh được nhưng phải có tâm để ngộ được, 

còn bằng như mang tiếng là giáo dục di 
sản đấy, truyền thông di sản đấy nhưng do 
không đủ trung thực, không đủ kỉ luật, thì 
những bằng cấp dễ dãi, những chiến dịch 
truyền thông thiếu chân xác lại vô tình bồi 
đắp thêm những định kiến - ngộ nhận - ý 
chí sai lầm trong nhận diện di sản, và thực 
hành thực tế liên quan đến di sản sau này. 

Một cộng đồng bền vững sẽ xây nên một xã 
hội phát triển bền vững và trong xã hội đó 
sẽ luôn có chỗ cho di sản - cho những giá 
trị tinh thần và vật chất của văn hoá quốc 
gia, nói rộng ra là văn hoá - văn minh nhân 
loại. Rất nhiều vấn đề tưởng bất khả thi sẽ 
có thể giải quyết được khi nhận thức của 
cộng đồng được nâng cao. Điều này viết ra 
không khó, nhưng thực hành được nó thì 
không dễ. 

Tôi trở lại với tour Di Sản Kể Chuyện mà 
mình may mắn được tham gia, để nhắc nhớ 
về phước lành mà tri thức mang đến cho 
tất cả chúng ta. Ở góc hẹp hơn, cho chuyên 
ngành di sản học, ta có thể nói rằng khi đặt 
lòng tin và tình yêu vào tri thức di sản, đó 
là khi ta đang thầm reo lên Sadhu Sadhu - 
Lành thay lành thay! 
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