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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

1.1. Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, 

về vấn đề tôn giáo, Đảng ta đã chỉ rõ: Tiếp tục hoàn thiện chính sách, 

pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo phù hợp với quan điểm của Đảng. 

Phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo; 

động viên các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống tốt đời, đẹp đạo, 

tham gia đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc.[24, tr.7]. Như vậy, yêu cầu của việc nhận thức ngày càng đúng 

đắn vấn đề tôn giáo chính là điều kiện cơ bản trong việc xây dựng 

chính sách tín, ngưỡng tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay 

1.2. Thành phố Đà Nẵng với vị trí địa lý chiến lược, môi 

trường sinh thái thuận lợi, một cấu trúc xã hội có nhiều yếu tố văn 

hóa truyền thống phong phú, bản chất con người thuần hậu, cùng với 

những thành tựu mà thành phố đã đạt được ...Tất cả đã đưa đến 

những cơ sở quan trọng, hấp dẫn cho nhiều tổ chức tôn giáo tập 

trung, hội tụ, trong đó Phật giáo được xem là tổ chức tôn giáo lớn 

nhất, có nhiều hoạt động đa dạng, phong phú và gây ảnh hưởng 

nhiều nhất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện nay. 

1.3. Vì vậy, để giúp cho các cấp chính quyền thành phố Đà 

Nẵng, nhất là đối với các cơ quan, Ban, Ngành, đoàn thể, cán bộ, 

công chức làm công tác tôn giáo có được sự hiểu biết một cách hệ 

thống, toàn diện về những yếu tố tác động, về lịch sử hình thành, tình 

hình hoạt động hiện nay cũng như xu hướng vận động sau này của 

Phật giáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở đó sẽ giúp cho 

hệ thống chính trị thành phố có được thái độ ứng xử khoa học, hợp 

lý, góp phần khắc phục những hạn chế trong quản lý, thực hiện tốt 

công tác vận động chức sắc, tín đồ Phật giáo cùng tham gia vào xây 
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dựng và phát triển thành phố. Tác giả đã chọn đề tài: “Phật giáo tại 

Đà Nẵng -  quá khứ, hiện tại và xu hướng vận động” để làm luận văn 

Thạc sĩ triết học. 

2. Mục tiêu nghiên cứu  
Trên cơ sở khái quát toàn cảnh bức tranh Phật giáo tại thành 

phố Đà Nẵng: từ lịch sử hình thành và phát triển đến tình hình hoạt 

động hiện nay, đề tài đưa ra một số xu hướng vận động của Phật giáo 

tại thành phố trong thời gian đến. Kết quả của đề tài sẽ góp phần làm 

rõ thêm các giá trị văn hóa trong lĩnh vực Phật giáo tại thành phố Đà 

Nẵng. Đồng thời là tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu Phật 

giáo, các Ban, ngành, Đoàn thể liên quan đến công tác quản lý nhà 

nước về Phật giáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Quá trình du nhập và phát triển của Phật 

giáo tại thành phố Đà Nẵng, hệ thống các cơ sở thờ tự, chức sắc, tu sĩ, 

tín đồ Phật giáo, các tổ chức thuộc Thành hội Phật giáo Đà Nẵng. 

Phạm vi nghiên cứu: Quá khứ, thực trạng và xu hướng vận 

động của Phật giáo tại thành phố Đà Nẵng.  

4. Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: Nghiên cứu 

lý thuyết; Phương pháp phân tích, tổng hợp; Phương pháp điền dã. 

5. Bố cục đề tài: 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo và 

Phụ lục, luận văn gồm có 3 chương, 12 tiết. 

Chương 1. Lịch sử hình thành và phát triển của Phật giáo tại 

thành phố Đà Nẵng 
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Chương 2. Thực trạng hoạt động của Phật giáo tại thành phố 

Đà Nẵng hiện nay 

Chương 3. Xu hướng vận động của Phật giáo tại thành phố Đà 

Nẵng trong thời gian đến 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu: 

Nghiên cứu về Phật giáo Đà Nẵng cho đến nay đã có đề tài 

khoa học cấp Bộ của Phân viện Đà Nẵng - Học viện Chính trị quốc 

gia Hồ Chí Minh năm 1997- 1999: “Đặc điểm, xu hướng vận động 

của Phật giáo miền Trung và một số kiến nghị về chính sách đối với 

Phật giáo trong giai đoạn hiện nay”. Nội dung chính của đề tài này 

là trình bày quá trình du nhập và phát triển của Phật giáo ở các tỉnh 

miền Trung, dự báo một số xu hướng vận động của nó trong thời kỳ 

tiếp theo. Trong tác phẩm “Địa chí Quảng Nam – Đà Nẵng” của 

Tỉnh uỷ - Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và Thành ủy - Uỷ ban 

nhân dân thành phố  Đà Nẵng, các tác giả đã dành 13 trang sách để 

trình bày về Phật giáo Quảng Nam - Đà Nẵng, song chủ yếu là đề 

cập một cách chung chung lịch sử du nhập của Phật giáo vào địa bàn 

này trong giai đoạn đầu từ khoảng thế kỷ 16 đến năm 1975. Tiếp 

đến, với tư cách là một Huynh trưởng Gia đình Phật tử, Cư sỹ La 

Thành Tỵ cũng đã có tác phẩm Lược sử Phật giáo Đà Nẵng. Tuy 

nhiên, tác phẩm này dừng lại ở việc tập hợp các dữ liệu, chưa có sự 

phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động cũng như chỉ ra các xu 

hướng phát triển của Phật giáo trên địa bàn thành phố. Liên quan đến 

lĩnh vực này còn có đề tài khoa học cấp Thành phố, của Thành Đoàn 

Đà Nẵng: “Giải pháp nhằm tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp 

thanh thiếu niên Phật giáo của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam ở thành phố Đà Nẵng 

hiện nay”, đây là một mảng nghiên cứu nhỏ, chủ yếu chú trọng đến 
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hoạt động của tổ chức Gia đình phật tử thuộc Phật giáo Đà Nẵng. 

Bên cạnh đó, đề tài luận văn tốt nghiệp đại học của sinh viên Nguyễn 

Thị Oanh, Khoa Giáo dục chính trị, trường Đại học Sư phạm, Đại 

học Đà Nẵng là “Tìm hiểu tình hình tôn giáo và chính sách tôn giáo 

ở thành phố Đà Nẵng” đã bước đầu có sự khái quát về bức tranh tôn 

giáo tại thành phố Đà Nẵng nói chung, song tính chất nghiên cứu còn 

nhiều hạn chế, chưa sâu sắc. Ngoài ra, đứng trên góc độ của một 

người làm công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, tác giả đã có một 

số bài viết như: “Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn, những giá 

trị văn hóa cần giữ gìn và phát triển”; “Xu hướng thế tục hóa của 

Phật giáo hiện nay - Vấn đề và giải pháp” … đăng trên tạp chí Công 

tác Tôn giáo; và một số bài viết khác như: “Công tác cải cách hành 

chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tôn giáo tại thành phố Đà 

Nẵng” tại Website Ban Tôn giáo Chính phủ. “Gia đình Phật tử Đà 

Nẵng - Lịch sử và hiện tại”, “Đôi nét về hoạt động của Thành hội 

Phật giáo Thành hội phật giáo Đà Nẵng đăng trên Website của Sở 

Nội vụ thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, những công trình này của tác 

giả còn mang tính chuyên đề nhỏ lẻ trong từng lĩnh vực cụ thể. 

 

CHƯƠNG 1 

 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN  

CỦA PHẬT GIÁO TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

1.1. NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG VÀO QUÁ TRÌNH HÌNH 

THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHẬT GIÁO TẠI THÀNH 

PHỐ ĐÀ NẴNG 

1.1.1. Điều kiện về vị trí địa lý, tự nhiên và xã hội 

Thành phố Đà Nẵng là nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố địa lý được 

so sánh như một nước Việt Nam thu nhỏ, có tầm quan trọng đặc biệt 
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về kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng của khu vực và cả nước.  

Về mặt địa hình: Thành phố Đà Nẵng có những cảnh quan 

thiên nhiên hùng vĩ để hình thành các khu tâm linh, nơi lý tưởng để 

các cơ sở Phật giáo có thể tọa lạc và phát triển. 

Về giao thông: Với sự ưu đãi của thiên nhiên, Đà Nẵng được 

xem là điểm trung chuyển quan trọng trên con đường di sản miền 

Trung. Nhờ vậy, tạo cơ sở hấp dẫn để trước đây Phật giáo đến với Đà 

Nẵng và ngày nay trên địa bàn thành phố có sự phân bố rộng rãi các 

cơ sở tự Phật giáo ở các vùng ven thành phố. 

Về tài nguyên du lịch nhân văn: Các khu du lịch, đặc biệt là khu 

di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn - đã được Uỷ ban nhân dân thành phố 

quy hoạch thành Công viên văn hóa Ngũ Hành Sơn vốn là những nơi 

có tiềm năng trong việc phát triển loại hình du lịch văn hóa của thành 

phố  Đà Nẵng, trong đó có du lịch tâm linh Phật giáo. Ngoài ra, các lễ 

hội lớn được tổ chức hằng năm tại Đà Nẵng đã đưa đến những tính 

chất đặc thù riêng của quá trình du nhập và phát triển của Phật giáo 

tại thành phố Đà Nẵng trong mối quan hệ với tổng thể lịch sử và phát 

triển của Phật giáo khu vực miền Trung cũng như cả nước. 

1.1.2. Sự tác động của bản sắc văn hóa  

Lịch sử văn hóa phụ cận như: Cố đô Huế, Phố Cổ Hội An, 

thánh địa Mỹ Sơn đã đưa đến những tác động về mặt văn hóa đối với 

Phật giáo Đà Nẵng, làm cho Phật giáo tại Đà Nẵng có những đặc 

trưng riêng. 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX đã định 

hướng “Phấn đấu đến năm 2020 trở thành một thành phố có đời 

sống văn hóa cao, một trong những thành phố hài hòa, thân thiện, an 

bình; một thành phố hấp dẫn và đáng sống”. Đây cũng là điều kiện 

thuận lợi để Phật giáo tại Đà Nẵng có được định hướng phát triển 
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chung với sự phát triển văn hóa của thành phố. 

1.1.3. Tính cách của con người Đà Nẵng 

Trong tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam Đà 

Nẵng nằm trong vùng đất được tôn vinh là "Ngũ phụng tề phi" gắn 

liền với truyền thống hiếu học và lòng say mê sáng tạo. Người dân 

Đà Nẵng có bản tính chất phác, ngay thẳng, sống giản dị, thân 

thiện, yêu sự chân thật và kiên quyết trong hành động chống lại 

những điều ác, điều xấu.  Đây cũng là những phẩm chất có nét 

tương đồng với người phật tử như: từ bi, độ lượng và vị tha, lấy hòa 

làm trọng..  

1.2. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHẬT GIÁO 

TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

1.2.1. Quá trình du nhập của Phật giáo vào Việt Nam 

Đạo Phật (còn gọi là Phật giáo) là một trào lưu triết học - tôn 

giáo, ra đời ở Ấn Độ vào khoảng giữa thiên niên kỷ I TCN. Tại Việt 

Nam, đạo Phật du nhập đến vào khoảng những năm đầu công 

nguyên, với cả 2 hệ phái: Phật giáo Nam tông (từ phía Nam truyền 

xuống) và Phật giáo Bắc tông (từ phía Bắc truyền sang) qua 2 con 

đường: đường bộ và đường thủy. 

Trải qua các triều đại phong kiến, thời nhà Đinh, Tiền Lê, Lý, 

Trần và qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ 

xâm lược, Phật giáo Việt Nam đều có những đóng góp to lớn trong 

công cuộc hộ quốc, an dân. Sau khi đất nước thống nhất, vào tháng 

11 năm 1981 Đại hội thống nhất Phật giáo đã được tổ chức với sự 

tham dự của 168 vị Giáo phẩm, Tăng Ni, Cư sĩ đại diện cho 9 tổ 

chức, hệ phái để thành lập nên một tổ chức chung của Phật giáo cả 

nước lấy tên là "Giáo hội Phật giáo Việt Nam"  
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Nhìn chung, trong hơn hai ngàn năm có mặt tại Việt Nam với 

tinh thần “hộ quốc, an dân” và phương châm hành đạo: “đạo pháp, 

dân tộc, chủ nghĩa xã hội”,  thời nào Phật giáo Việt Nam cũng tỏ rõ 

là một tôn giáo yêu nước, gắn bó và đồng hành cùng dân tộc.  

1.2.2. Quá trình du nhập của Phật giáo vào thành phố Đà 

Nẵng  

Theo Đại Việt Sử ký toàn thư, tháng Giêng năm Đinh Mùi 

(1307), vua Trần Anh Tông đổi tên hai châu Ô, châu Lý thành châu 

Thuận Hóa. Kể từ thời gian này, tại Đà Nẵng cũng bắt đầu xuất hiện 

các vị thiền sư Phật giáo. Một trong những trung tâm Phật giáo lớn ở 

Quảng Nam - Đà Nẵng trong giai đoạn lịch sử này phải kể đến đó là 

núi Ngũ Hành Sơn. Trong vài ba thế kỉ tiếp quản và định cư, người 

Việt đã tạo dựng ở Ngũ Hành Sơn một hệ thống chùa chiền dày đặc, 

hầu như ngọn núi nào, hang động nào cũng dựng được chùa, đặt 

miếu để thờ Phật, hoặc thờ những vật linh khí của nhà Phật. Riêng 

trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ tín 

đồ Phật giáo tại thành phố cũng đã có những đóng góp nhất định, 

nhất là trong phong trào đấu tranh chính trị chống đế quốc Mỹ và 

chính quyền Sài Gòn vào những năm 1960 đến năm 1975.  

Tại thành phố Đà Nẵng, nếu như đạo Công giáo đến đây vào 

khoảng năm 1615, đạo Tin Lành du nhập đến vào năm 1911, đạo 

Minh sư có mặt ở Đà Nẵng vào năm 1964… thì Phật giáo có mặt 

sớm nhất, từ khoảng thế kỷ XIV. Đồng thời, từ khi hình thành đã gắn 

liền với quá trình lịch sử và phát triển của thành phố Đà Nẵng, luôn 

đồng hành cùng với nhân dân thành phố trong sự nghiệp đấu tranh và 

xây dựng. 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA PHẬT GIÁO 

TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG HIỆN NAY 

2.1. SỐ LƯỢNG CHỨC SẮC, TÍN ĐỒ VÀ CƠ SỞ THỜ TỰ 

Đến nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có mặt hầu hết 

các tôn giáo chính ở Việt Nam. Tất cả có đến 11 tổ chức tôn giáo 

thuộc 06 tôn giáo: Phật giáo; Công giáo; Tin Lành (Hội thánh Tin 

lành Việt Nam - Miền Nam, Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam; Giáo 

hội Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam; Hội Thánh Báptit Việt Nam - Nam 

Phương; Hội thánh Tin Lành Mennonite Việt Nam);  Cao Đài (Hội 

thánh Truyền giáo Cao Đài; Cao Đài Tây Ninh), Phật đường nam tông 

Minh Sư đạo và Cộng đồng tinh thần tôn giáo Baha'i đang hoạt động 

hợp pháp, ổn định với khoảng 182.211  tín đồ, 182 cơ sở tôn giáo, 

gần 1000 chức sắc, tu sỹ và nhiều cơ sở chuyên dùng khác. Ngoài ra, 

trên địa bàn thành phố xuất hiện nhiều tôn giáo mới và “tà đạo” như: 

Pháp Luân Công, Thanh Hải vô thượng sư, Tín ngưỡng thờ mẫu, 

Pháp tạng phật giáo Việt Nam, Tổ tiên chính giáo… 
 Trong đó, Phật giáo là tổ chức tôn giáo lớn nhất, gồm 03 hệ 

phái: Bắc Tông, Nam Tông và hệ phái Khất sĩ, với 103 cơ sở thờ tự 

(101 chùa và 02 tịnh xá), chiếm 55,4 % trong tổng số cơ sở thờ tự; 

120.790 tín đồ, chiếm 67% trong tổng số tín đồ; và có 699 chức 

sắc, chiếm 61,3 % tổng số chức sắc các tôn giáo đang hoạt động 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Điều này được thể hiện qua một 

số biểu đồ sau: 
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Phật Giáo

Công Giáo

Cao Đài

Các hệ phái Tin
Lành

Tôn giáo khác
 

Biểu đồ 2.1. Tổng số cơ sở tôn giáo tại thành phố  Đà Nẵng: 182. 

 

 

Phật Giáo

Công Giáo

Cao Đài

Các hệ phái Tin
Lành

Tôn giáo khác
 

Biểu đồ 2.2. Tổng số chức sắc tại thành phố  Đà Nẵng: 863. 
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Phật Giáo

Công Giáo

Cao Đài

Các hệ phái Tin
Lành

Tôn giáo khác
 

Biểu đồ 2.3. Tổng số tín đồ tại thành phố Đà Nẵng 

 

Hiện nay, tại Đà Nẵng có 03 hệ phái Phật giáo: Bắc Tông: 100 

chùa, Nam Tông: 01 chùa (Chùa Tam Bảo); Khất sĩ: 02 Tịnh xá (01 

tăng, 01 ni). Ngoài 103 chùa đã nêu, Thành hội Phật giáo Đà Nẵng 

còn có các cơ sở chuyên dùng khác như: 

+ Trụ sở văn phòng Ban trị sự thành hội Phật giáo  

+ Trường Trung cấp Phật học tại chùa Phổ Đà 

+ Trụ sở văn phòng Phân Ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử Đà 

Nẵng 

+ 7 Văn phòng Ban đại diện Phật giáo thuộc 7 quận, huyện 

+ Cơ sở Tuệ Tĩnh Đường Pháp Lâm 

+ Cơ sở Tuệ Tĩnh Đường Lộc Quang. 

+ Văn phòng hỗ trợ những người nhiễm HIV tại chùa Quang 

Minh 

+ Ngoài ra còn có 58 cơ sở  Đoàn quán Gia đình Phật tử tại 

các chùa cơ sở. 
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2.2. VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ THÀNH PHẦN 

TĂNG, NI 

2.2.1. Về cơ cấu tổ chức bộ máy  

Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng hiện nay 

được chia thành các cấp sau: 

- Cấp thành phố: gồm có Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt 

Nam thành phố Đà Nẵng và 12 ban, ngành trực thuộc Ban Trị sự, 

gồm: Ban Tăng sự; Ban Giáo dục Tăng Ni; Ban Hướng dẫn Phật tử; 

Ban Hoằng pháp; Ban Nghi lễ; Ban Văn hóa; Ban Kinh tế Tài chính; 

Ban Từ thiện, Xã hội; Ban Phật giáo quốc tế; Ban Pháp chế; Ban 

Kiểm soát và Ban Thông tin truyền thông.  

 Đứng đầu Ban Trị sự là Thường trực Ban Trị sự  thành phố 

gồm các chức danh: 

- Trưởng Ban Trị sự. 

- 01 Phó Trưởng Ban Thường trực 

- Các Phó Trưởng Ban chuyên trách. 

- Các Trưởng Ban phụ trách các ngành theo các Ban ở cấp 

Trung ương. 

- 01 Chánh Thư ký. 

- 02 Phó Thư ký. 

- 01 Thủ quỹ. 

- Các Ủy viên Thường trực. 

Nhiệm kỳ của Ban Trị sự là 5 năm, riêng đối với Phật giáo tại 

thành phố Đà Nẵng đến nay đã sang nhiệm kỳ 4, 2012 - 2017.  

- Cấp quận, huyện: có Ban Trị sự  Giáo hội phật giáo Việt 

Nam 07 quận, huyện do Đại hội Đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam cùng cấp suy cử. Đây là cơ quan giúp việc cho Ban Trị sự  Giáo 

hội Phật giáo cấp thành phố. 
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- Cấp cơ sở: gồm có Chùa, Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm Phật 

đường (gọi chung là Tự, Viện)  do Trụ trì chùa (hoặc Ban Hộ tự đối 

với chùa chưa có Trụ trì) quản lý, trực tiếp hướng dẫn phật tử sinh 

hoạt, tu học.  

2.2.2. Thành phần Tăng, Ni và các bậc tu xuất gia 

Trong giáo phẩm Phật giáo Việt Nam nói chung và tại thành 

phố Đà Nẵng nói riêng, thành phần tăng, ni gồm có :  

- Hàng giáo phẩm: gồm có giáo phẩm tăng bao gồm Hòa 

Thượng, Thượng tọa, Giáo phẩm chư ni gồm Ni trưởng, Ni sư. 

- Hàng đại chúng gồm tăng, ni đã thọ giới Tỳ kheo, Sa di 

(tăng) Tỳ kheo Ni, thức xoa ma na, sa di ni. 

- Về tiêu chuẩn, điều kiện để thọ các bậc tu xuất gia 

Người xuất gia phải tự nguyện viết đơn, người chưa thành niên 

khi đi tu phải được cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý 

Sadi : Là cấp bậc đầu tiên của người xuất gia, sau một vài năm 

tu học thực thụ  và thực hiện đầy đủ các phận sự của người xuất gia  

thì mới được xét thọ Sadi thông qua một giới đàn. (các chùa quen gọi 

là chú) 

Tỳ kheo : Sau khi thọ giới  Sadi từ 2 năm đến 10 năm hoặc lâu 

hơn, tùy theo sự tu học , trình độ, đạo đức của người xuất gia đó nếu 

đủ tiêu chuẩn theo quy định của Giáo hội thì được xét thọ giới Tỳ 

kheo thông qua một Đại giới đàn (thường gọi là Đại Đức đối với 

Tăng, Sư cô với Ni) 

Riêng đối với nữ, muốn thọ giới Tỳ kheo Ni phải qua một bậc 

nữa là thọ thức xoa ma na kể từ sau khi thọ Sadi Ni, tối thiểu phải từ 

2 năm. 

Đối với Thượng tọa (Nam), tương đương với Ni sư: khi xét tấn 

phong phải có ít nhất từ 25 tuổi Hạ và 45 tuổi đời. 
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Đối với Hòa Thượng : (Nam), tương đương với Nữ là Ni 

trưởng: khi xét tấn phong phải có ít nhất là 40 tuổi Hạ và ít nhất 65 

tuổi đời.  

2.3. VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG NGHI LỄ, LỄ HỘI  

Cũng như cả nước, tại thành phố Đà Nẵng, thông qua các sinh 

hoạt nghi lễ, phần đông những người bình dân với đạo Phật. Họ đến 

không phải để học hỏi giáo lý làm hành trang tu tập, mà vì đến để 

thực hiện nghi lễ nhằm thỏa mãn những nhu cầu tín ngưỡng. 

Các lễ hội chính của Phật giáo tại thành phố Đà Nẵng là: Lễ 

hội Quán Thế Âm: được tổ chức vào ngày 19 tháng 2 Âm lịch hằng 

năm. Đại lễ Phật đản: Nghi lễ cử hành để kỷ niệm ngày sinh của 

Đức Phật, được tổ chức ngày 15 tháng 4 âm lịch hằng năm.  Lễ Vu 

Lan: Là lễ báo hiếu tứ ân (xá tội vong nhân) được tổ chức vào ngày 

15 tháng 7 âm lịch hằng năm.  

Trong số các nghi lễ này, lễ hội Quán Thế  Âm được xem là lễ 

hội tương đối có quy mô làm nên nét riêng đối với lễ hội Phật giáo 

tại Đà Nẵng. Thời gian tổ chức lễ hội thường được kéo dài trong ba 

ngày, trong đó ngày 19 tháng 2 âm lịch là ngày lễ chính thức. Vào 

thời gian này, có nhiều nghi lễ, hoạt động văn hoá được tổ chức trang 

trọng, ngoài các nghi lễ thuần tuý của Phật giáo kèm theo đó là các 

hoạt động hội: đua thuyền trên sông Cổ Cò, trò chơi đánh cờ người, 

viết thư pháp, cho chữ, triễn lãm nghệ thuật đá non nước..v.v. vừa 

trang trọng vừa hấp dẫn, đã để lại những ấn tượng sâu sắc cho những 

du khách đến tham gia.  

Ngoài các lễ hội lớn như vậy ra, Giáo hội Phật giáo tại Đà 

Nẵng còn thường xuyên tổ chức nghi lễ Phật giáo lớn như: Cầu an, 

Cầu siêu, Bạt độ, Chẩn tế, Phóng sanh, Phóng đăng…Chúng là một 



14 

nhu cầu thiết yếu không thể thiếu trong sinh hoạt tâm linh của Phật 

tử thành phố Đà Nẵng. 

2.4. VỀ VIỆC ĐÀO TẠO, TĂNG, NI, CƯ SĨ PHẬT TỬ 

Chịu trách nhiệm chính trong công việc phật sự này là Ban 

giáo dục Tăng Ni trực thuộc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam 

thành phố Đà Nẵng. Tại thành phố Đà Nẵng, trường Trung cấp Phật 

học Đà Nẵng được thành lập đã hơn 20 năm, vào ngày 10 tháng 11 

năm 1992, có trụ sở  tại số 340 Phan Chu Trinh, phường Bình Thuận, 

quận Hải Châu, thành phố Đà. Ban đầu trường có tên gọi là trường 

Cơ bản phật học Quảng Nam - Đà Nẵng và tổ chức lễ khai giảng 

khóa I, vào năm 1994-1997. 

Trong hơn 20 năm qua, với 5 khóa đào tạo, ngôi trường này đã 

có 382 Tăng, Ni sinh tốt nghiệp, 118 tăng, ni sinh thi đổ vào các Học 

viện Phật giáo trong cả nước và đang tu học tại nước ngoài góp phần 

vào nguồn nhân lực điều hành Phật sự và hướng dẫn tu học cho hàng 

vạn tín đồ Phật giáo trong và ngoài thành phố.  Mới đây, vào ngày 08  

tháng 11  năm 2012, tại trường này đã tiếp tục tổ chức khai giảng các 

khóa học: Cao đẳng Phật học (2012-2014), Trung cấp Phật học khóa 

VI (2012 -2016) và Trung cấp cư sĩ khóa I (2012-2015) với tổng số 

lượng khoảng 400 học viên. Hiện nay, Trường Trung cấp phật học 

Đà Nẵng cũng đang xúc tiến việc xây dựng thêm cơ sở mới tại chùa 

Hải Vân Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu. 

Ngoài ra, các ngành như: Ban Hoằng pháp, Ban Hướng dẫn 

Phật tử trực thuộc Ban Trị sự cũng đã hướng dẫn cho khoảng 20 

chùa cơ sở tổ chức nhiều khóa tu  như: Một ngày an lạc, Niệm Phật, 

Bát quan trai …vào các ngày Thứ 7, Chủ nhật hàng tuần đã thu hút 

hàng nghìn người đến tu học.  
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2.5. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC HỘI ĐOÀN  

Đối với Phật giáo Hội đoàn có hai hình thức chủ yếu là Đạo 

Tràng và Gia đình Phật tử. 

2.5.1. Đối với Đạo Tràng 

Tại thành phố Đà Nẵng, Phật giáo Đà Nẵng hiện đã có 78/103 

chùa thành lập các tổ chức Đạo tràng. Đa số các Đạo tràng Phật giáo 

đều hoạt động thuần tuý tôn giáo, nhằm phục vụ lễ nghi và các phật 

sự thường niên của Giáo hội là chính, ngoài ra còn có một số Đạo 

tràng hoạt động mang tính chất xã hội. Cụ thể như sau: 

+ Hội đoàn hoạt động thuần tuý tôn giáo là 47 tổ chức  

+ Hội đoàn hoạt động có yếu tố xã hội: 31 tổ chức 

- Tổng số hội viên sinh hoạt: 7460 người.  

Hầu hết Đạo tràng Phật giáo được thành lập sau 1975, chỉ có 

04 Đạo tràng thành lập trước 1975. 

2.5.2. Đối với tổ chức Gia đình phật tử 

Tổ chức Gia đình phật tử tại thành phố Đà Nẵng tính đến nay 

đã có 60 năm tồn tại, trưởng thành và phát triển.  

Về mặt hệ thống tổ chức, có 03 cấp : 

- Cấp cơ sở: gồm các đơn vị Gia đình Phật tử được thành lập 

tại mỗi Chùa hay Tịnh xá, với hai thành phần chính là Ban Huynh 

trưởng và Đoàn sinh được sự bảo trợ của vị Trù trì tại cơ sở đó. Thời 

gian sinh hoạt của các đơn vị này thông thường là vào chiều chủ nhật 

hằng tuần. 

- Cấp Quận, Huyện: tại mỗi Ban Đại diện Phật giáo các quận, 

huyện (khoảng 15 người), tùy theo tình hình tại mỗi địa phương đều 

có các ủy viên là huynh trưởng của Gia đình Phật tử.  

- Cấp thành phố: là Phân ban Gia đình Phật tử trực thuộc Ban 

Hướng dẫn Phật tử, Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Đà Nẵng trực 
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tiếp quản lý 58 đơn vị Gia đình Phật tử cơ sở với: 525 huynh trưởng 

và 3496 đoàn sinh. 

Ngoài những nội dung sinh hoạt, tu học theo chương trình 

thường niên của Phân ban và tại các đơn vị Gia đình phật tử cơ sở, tổ 

chức này còn triển khai một số hoạt động lớn như: năm 2007 phối hợp 

với Phân Ban Gia đình Phật tử Trung ương tổ chức trại họp bạn ngành 

thiếu Gia đình phật tử toàn quốc tại chùa Linh Ứng - Bãi Bụt, năm 

2008 tổ chức trại phục vụ đại lễ tam hợp Vesak lần đầu tiên ở Việt 

Nam, năm 2010 tổ chức trại Vạn Hạnh III cho 400 Huynh trưởng Cấp 

Tấn đến từ 15 tỉnh thành trong cả nước tại khu du lịch suối Hoa, tổ 

chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Gia đình phật tử Đà Nẵng… 

2.6. NHỮNG HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ 

Đối với phật giáo trong nước: Phật giáo thành phố Đà Nẵng có 

mối quan hệ với hầu hết các tỉnh, thành, trong đó nổi bật nhất là với 

phật giáo các tỉnh: Quảng Nam. Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Thành 

phố Hồ Chí Minh… 

 Đối với phật giáo quốc tế: đến nay, Thành hội Phật giáo Việt 

Nam thành phố Đà Nẵng đã có quan hệ ngoại giao, thân hữu với rất 

nhiều nước có Phật giáo như: Srilanca, Thái Lan, Myanmar, 

Campuchia, Lào, Trung Quốc, Ấn Độ, Pháp, Nhật Bản,... Tăng, Ni 

Giáo hội thành phố Đà Nẵng còn có các quan hệ cá nhân hoặc trong 

sơn môn, pháp phái với Tăng Ni, Phật tử người Việt Nam đang 

định cư ở nước ngoài, tập trung ở một số nước như: Mỹ, Pháp, 

Canada, Ba Lan, Ucraina.. Ngoài ra, Ban Đặc trách Ni giới thuộc 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố cũng đã tham gia tổ chức 

Ni giới thế giới. 
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2.7. MỘT SỐ ẢNH HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO ĐẾN ĐỜI 

SỐNG NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

2.7.1. Ảnh hưởng về mặt tư tưởng, đạo đức. 

Dân số thành phố Đà Nẵng hiện nay khoảng 1 triệu người 

(tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2010 là: 942.132 người), trong đó 

có khoảng 70% chịu ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp từ tư tưởng 

của Phật giáo. Hiện nay số lượng người dân thành phố dù không quy 

y phật, nhưng vẫn đi chùa sám hối và ăn chay. Toàn thành phố hiện 

nay có khoảng 300 quán cơm chay phân bố trải đều ở cả 7 quận, 

huyện cho thấy số lượng người dân thành phố ăn chay khá lớn.  Đa 

số các cơ sở chùa Phật giáo trên địa bàn thành phố hiện nay đều có 

sự hỗ trợ từ các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố. 

Nhiều người dù không phải là phật tử cũng dựng tượng phật hay 

tranh ảnh có yếu tố phật giáo để chiêm ngưỡng và trang trí. Riêng 

đối với thế hệ trẻ thành phố, sự ảnh hưởng của Phật giáo chủ yếu 

thông qua hình thức tổ chức Gia đình phật tử, có tác dụng nhất định 

đến việc giáo dục thanh thiếu niên về nề nếp, lòng nhân ái, ý thức tổ 

chức kỷ luật, các hoạt động xã hội .  

Ngoài ra, hiện nay, trên địa bàn thành phố vẫn còn tồn tại một 

số tổ chức Phật giáo không thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam lợi 

dụng tôn giáo để tổ chức và tham gia các hoạt động có yếu tố chính 

trị xã hội, gây mất đoàn kết trong hệ thống tổ chức giáo hội Phật giáo 

và nhân dân thành phố Đà Nẵng.  

2.7.2. Ảnh hưởng về mặt văn hóa, du lịch tâm linh 

Tại thành phố Đà Nẵng, ảnh hưởng của Phật giáo trong đời 

sống văn hóa được thể hiện khá rõ nét trong các công trình kiến trúc 

của 103 cơ sở chùa Phật giáo, trong đó đáng chú ý là hệ thống các 

chùa cổ như: chùa Tam Thai, chùa Linh Ứng - Non nước, chùa An 
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Long, chùa Pháp Lâm. Tiếp đến là qua các nghi lễ lớn của Phật giáo, 

các phong tục: tổ chức tang lễ, cưới hỏi, ăn chay, thờ phật theo 

truyền thống Phật giáo của đại đa số người dân thành phố Đà Nẵng. 

Ngoài ra, Phật giáo tại Đà Nẵng còn có ảnh hưởng đến văn hóa kinh 

doanh của nhiều công ty đóng trên địa bàn thành phố, biểu hiện qua 

việc nhiều doanh nhân đến chùa cầu phật, làm từ thiện, nhân đạo... 

Riêng trong lĩnh vực du lịch tâm linh, tại thành phố Đà Nẵng loại 

hình này tương đối phát triển cùng với sự phát triển du lịch chung 

của thành phố, đồng thời hầu như các ngôi chùa lớn tại Đà Nẵng đều 

gắn liền với cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn. 

2.7.3. Đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội của 

thành phố 

Với phương châm: "Dù xây chín bậc phù đồ. Không bằng làm 

phước cứu cho một người", từ khi truyền vào thành phố đến nay, 

thông qua các hoạt động từ thiện, nhân đạo, Phật giáo thành phố Đà 

Nẵng đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác an sinh xã hội. 

Điều này đã góp phần đáng kể vào công tác an sinh xã hội của thành 

phố Đà Nẵng trong nhiều năm qua. 

 

CHƯƠNG 3 

XU HƯỚNG VẬN ĐỘNG CỦA PHẬT GIÁO 

TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN ĐẾN 

3.1. NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN XU HƯỚNG VẬN 

ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN 

3.1.1. Do xu hướng vận động chung của Phật giáo trên thế 

giới và trong nước 

a. Phật giáo thế giới 

Số lượng tôn giáo trên thế giới không ngừng gia tăng. Tính 
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đến nay, có khoảng 20.000 tôn giáo. Riêng đối với Phật giáo, theo 

thống kê gần đây, số lượng Phật tử hiện nay trên thế giới là khoảng 

362 triệu người. Khắp các châu lục trên thế giới đều có các trung tâm 

Phật pháp và đang ngày càng phát triển cả về chiều sâu lẫn mở rộng 

phạm vi.  

Trên thế giới, Phật giáo đang thích nghi bằng sự nhấn mạnh 

vào khía cạnh khoa học hợp lý của giáo pháp. Đây chính là điều 

làm cho đạo Phật đang có sức lôi cuốn đối với nhiều người trong 

thế kỷ này.  

b. Phật giáo Việt Nam 

Hiện nay, theo như số liệu thống kê của Ban Tôn giáo chính 

phủ, nước ta có khoảng 80% dân số có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo, 

với khoảng trên 20 triệu tín đồ. Trong đó, Phật giáo có khoảng 10 

triệu tín đồ phân bố ở hầu hết các tỉnh và thành phố trong cả nước. 

Phật giáo Việt Nam ngày càng khởi sắc không chỉ ở số lượng và quy 

mô các lễ hội, ở việc xây dựng, tu bổ, tôn tạo cơ sở thờ tự mà còn ở 

việc nâng cao sự nhận thức về Phật học và thế học cho các tăng ni, ở 

việc tổ chức các hội thảo về Phật giáo trong lịch sử và hiện tại.  

Tuy nhiên, Phật giáo Việt Nam trong thời nay cũng gặp nhiều 

khó khăn và thách thức. Đó là những vấn đề có tính thời đại, sự phát 

triển vũ bão của khoa học - kỹ thuật, sự tác động tiêu cực từ những 

mặt trái của cơ chế thị trường, của quá trình toàn cầu hóa, hội nhập 

kinh tế quốc tế vào Phật giáo…  

3.1.2. Tác động của tốc độ công nghiệp hóa - hiện đại hóa, 

phát triển đô thị tại thành phố Đà Nẵng 

Thành phố Đà Nẵng được xem là địa phương có tốc độ đô thị 

hóa nhanh nhất nước ta. Điều này đã tác động tích cực đối với Phật 

giáo. Nhiều công trình Phật giáo do nằm trong khu vực giải tỏa, 
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chỉnh trang đô thị nên phải di dời, hoặc có sự thay đổi nhất định, chủ 

yếu là mở rộng ra phạm vi các vùng ven thuộc ngoại ô thành phố. 

Nhiều công trình Phật giáo được tu sửa, xây dựng lại theo hướng 

khang trang hơn, phù hợp với quá trình đô thị hóa của thành phố, 

nhất là tại những địa điểm du lịch. Hơn nữa, vì là trung tâm, đầu tàu 

kinh tế miền Trung, Đà Nẵng tập trung tương đối nhiều các trường 

đại học, cao đẳng, các khu công nghiêp, công ty nước ngoài…thu hút  

một lượng lớn sinh viên, công nhân, người nước ngoài là những 

người Phật tử.  

3.2. NHỮNG XU HƯỚNG VẬN ĐỘNG, PHÁT TRIỂN  

3.2.1. Mở rộng cơ sở thờ tự và phát triển tín đồ 

Qua thống kê, so với năm 2005, Phật giáo Đà Nẵng hiện nay  

đã tăng thêm 04 chùa cơ sở, tăng 4.023 tín đồ, và tăng khoảng 413 

chức sắc. Cụ thể: 

Bảng 3.1. Phật giáo tại Đà Nẵng giai đoạn 2005 - 2013 

Năm 2005 Năm 2013 

Số  

tín đồ 

Số chức 

sắc 

Số cơ 

sở  

Số lượng 

tín đồ 

Số lượng 

chức sắc 

Số lượng cơ 

sở thờ tự 

116.767 286 99 120.790 699 103 

Hiện nay, Thành hội Phật giáo Đà Nẵng đang có xu hướng vận 

động chính quyền thành phố xem xét lại các cơ sở có nguồn gốc đất 

Phật giáo trước đây, nhất là đối với các cơ sở là chùa làng. Ngoài ra, 

các hoạt động truyền đạo, thu hút người dân thành phố đến với Phật 

giáo thông qua việc lợi dụng các pháp môn tu mới, thành lập tịnh 

thất, cốc tu, niệm phật đường tư nhân, đưa Phật giáo về các vùng 

nông thôn, vùng sâu như: xã Hòa Phú, xã Hòa Ninh, xã Hòa Bắc.. 

cũng đang được Ban Trị sự giáo hội Phật giáo thành phố Đà Nẵng 

quan tâm, triển khai. Dự kiến đến năm 2020, số lượng tín đồ Phật 
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giáo sẽ dao động trong khoảng từ 140.000 đến 150.000 người. 

3.2.2. Gắn kết với các hoạt động từ thiện, xã hội  

Từ khi du nhập vào thành phố Đà Nẵng đến nay, Phật giáo Đà 

Nẵng đã có nhiều đóng góp tích cực, to lớn, đồng hành cùng thành 

phố trên nhiều phương diện, nhất là trong công tác từ thiện xã hội. 

Trong tương lai, xu hướng này sẽ tiếp tục được Phật giáo tại 

thành phố Đà Nẵng quan tâm và triển khai thực hiện, nhất là đối với 

các vùng nông thôn, miền núi tại huyện Hòa Vang như: xã Hòa 

Ninh, Hòa Phú, Hòa Bắc.. 

3.2.3. Xu hướng “thế tục hóa”  

Tại thành phố Đà Nẵng, xu hướng này được thể hiện ở một số 

điểm nỗi bật là sự gia tăng của các yếu tố dị đoan trong lễ nghi Phật 

giáo hoặc sự sa sút về phẩm hạnh của một bộ phận tăng, ni, tín đồ. 

Nhiều nhà chùa là nơi đang diễn ra các hoạt động mê tín, dị đoan 

như: đồng bóng, xóc thẻ, bói toán, nhiều tăng ni không hành đạo theo 

tôn chỉ Phật giáo mà cho lo toan, mưu lợi về tiền bạc hay phẩm trật. 

Đặc biệt, hầu hết các chức sắc Phật giáo đều muốn từng bước thoát 

khỏi sự quản lý của nhà nước hoặc đặt chính quyền địa phương vào 

sự đã rồi, như nhiều cuộc lễ diễn ra ngoài chương trình đăng ký. 

Hoạt động gây khó khăn cho chính quyền của một số tổ chức cơ sở 

Phật giáo là tự ý đưa người vào tạm trú trong chùa nhưng không báo 

cáo. Ngoài ra, trong sự phát triển chung của công nghệ thông tin, 

cũng như tất cả ngành nghề khác, Phật giáo tại Đà Nẵng đã vận dụng  

một cách hiệu quả của hệ thống này vào công việc truyền bá đạo 

pháp của mình.  

3.2.4. Phát triển các hình thức hội đoàn 

Đã có nhiều công trình nghiên cứu từng chỉ ra rằng, các tổ 

chức Hội đoàn vốn là cánh tay nối dài của Giáo hội. Do đó, việc phát 

triển các tổ chức Hội đoàn Phật giáo là xu hướng tất yếu, quyết định 
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cơ bản đến sự phát triển của Phật giáo tại thành phố. Tại thành phố 

Đà Nẵng, đối với hội đoàn Phật giáo thì Gia đình Phật tử và Đạo 

tràng vẫn sẽ là hai hình thức chính, song sẽ khó tránh khỏi việc phát 

sinh các hình thức Hội đoàn Phật giáo mới như: Câu lạc bộ thanh 

thiếu niên phật tử, các đạo tràng tu học phật giáo nhưng chuyên về 

các hoạt động từ thiện, nhân đạo, bảo vệ môi trường…Dự kiến đến 

năm 2020, tất cả các chùa cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sẽ 

đều có đơn vị Gia đình Phật tử. Riêng đối với Đạo tràng, dự đoán số 

lượng Đạo tràng cũng sẽ tăng lên đáng kể, khoảng 120 Đạo tràng 

sinh hoạt định kỳ hằng tháng và được phân bố rộng khắp các cơ sở 

phật giáo tại thành phố Đà Nẵng. 

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT  

3.3.1. Đối với Ban Tôn giáo Chính phủ 

- Đề nghị Ban Tôn giáo Chính phủ thông qua Hội đồng trị sự 

Giáo hội phật giáo Việt Nam có phương hướng điều chỉnh các hoạt 

động Phật giáo tại Đà Nẵng. Có kế hoạch thường xuyên mở các lớp 

đào tạo cho cán bộ công chức làm công tác tôn giáo nói chung, quản 

lý Phật giáo nói riêng. Đối với tổ chức đứng ngoài Phật giáo Việt 

Nam, Ban Tôn giáo Chính Phủ cần có chủ trương xử lý thống nhất, 

đồng bộ và triệt để. Đồng thời, sớm ban hành Chỉ thị riêng về công 

tác quản lý hoạt động của tổ chức Hội đoàn Phật giáo. 

3.3.2. Đối với Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 

- Tiếp tục triển khai và thực hiện đúng, đầy đủ các quan điểm, 

chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước phù hợp với tình hình 

thực tế tại địa phương. Quan tâm đến chính sách đối với chức sắc 

Phật giáo trên địa bàn, tạo điều kiện để họ tham gia vào Đảng, các tổ 

chức đoàn thể xã hội và Uỷ ban mặt trận các cấp của thành phố. 

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan có liên quan, nhất là đối với các 

trường học trên địa bàn thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền về 



23 

chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước đối với nhân 

dân nói chung và sinh viên nói riêng. 

3.3.3. Đối với Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng 

- Tiếp tục tham mưu cho Uỷ ban nhân dân thành phố xây dựng 

và triển khai có hiệu quả hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật 

về công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo nói 

chung và Phật giáo nói riêng. 

- Xây dựng các giải pháp để tranh thủ được sự ủng hộ, đồng 

tình của chức sắc Phật giáo và tổ chức Giáo hội Phật giáo thành phố 

đối với các chủ trương, cách giải quyết của chính quyền theo hướng: 

"dùng chính Phật giáo để giải quyết vấn đề Phật giáo" xem đây là 

phương pháp nền tảng, chủ yếu trong công tác quản lý Phật giáo tại 

thành phố Đà Nẵng hiện nay và sau này.  

3.3.4. Đối với Ban Trị sự Thành hội Phật giáo thành phố 

Đà Nẵng 

Đề nghị Ban Trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Đà Nẵng 

hướng dẫn, quán triệt cho chức sắc, tăng ni và đạo hữu phật tử tiếp 

tục phát huy tinh thần yêu nước, đồng hành cùng chính quyền thành 

phố; Có các hoạt động bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa, 

đạo đức truyền thống tốt đẹp của Phật giáo trên địa bàn thành phố. 

Đề nghị Ban Trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Đà Nẵng có 

các giải pháp khắc phục những hạn chế nảy sinh trong quá trình hoạt 

động hiện nay. Đồng thời, cần tiếp tục giữ vững và phát triển truyền 

thống sâu sắc của tổ chức Gia đình Phật tử tại thành phố về giáo dục 

lòng yêu nước, giáo dục đạo đức hướng thiện cho thanh, thiếu, đồng 

niên tin Phật, tạo được một lớp huynh trưởng, đoàn sinh mới có ý thức 

lý tưởng sống vì dân tộc và đạo pháp chân chính, vì đất nước Việt 

Nam “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” vì 

một thành phố Đà Nẵng văn minh, hiện đại và đáng sống. 
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KẾT LUẬN 
Trong gần hai ngàn năm hiện diện trên đất nước Việt Nam, 

hòa mình cùng dân tộc, đạo Phật đã trở thành một tôn giáo của dân 

tộc. Với truyền thống yêu nước, suốt chiều dài lịch sử dựng nước và 

giữ nước từ ngàn xưa cho đến ngày nay, Phật giáo Việt Nam bao giờ 

cũng là thành viên trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Lý tưởng 

giác ngộ chân lý, hòa hợp quần chúng, vì hòa bình và công bằng xã 

hội của giáo lý Đức Phật, nhằm phục vụ Dân tộc, Tổ quốc và nhân 

loại chúng sinh, là tôn chỉ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần phải 

được tiếp tục phát huy. 

Tại thành phố Đà Nẵng, Phật giáo là tôn giáo du nhập sớm 

nhất trong số 06 tôn giáo hiện có. Đồng thời, kể từ đó đến nay, cùng 

với nhiều sự đổi thay và quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa, 

phát triển đô thị, nhiều cơ sở thờ tự của các Phật giáo cũng được 

trùng tu, xây dựng khang trang.  Đối với chức sắc, tin đồ phật tử  bên 

cạnh đời sống vật chất ngày càng được nâng cao, việc sinh hoạt tín 

ngưỡng cũng ngày càng được chăm lo, đi vào nề nếp, các nhu cầu 

tinh thần lẫn vật chất về cơ bản đều được đáp ứng "no ấm phần xác, 

thong dong phần hồn" đạo - đời hòa hợp.  

Đặc biệt, bên cạnh các hoạt động tôn giáo thuần túy, Phật giáo 

tại thành phố trong thời gian qua đã phối hợp tích cực cùng với chính 

quyền thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, để lại 

những ảnh hưởng tích cực đến bản sắc văn hóa, nếp sống, đạo đức.. 

của đạo hữu phật tử nói riêng và nhân dân thành phố nói chung. Thế 

nhưng, qua toàn cảnh bức tranh của quá khứ, thực trạng và xu hướng 

vận động của Phật giáo tại thành phố Đà Nẵng hiện nay, đã cho 

chúng ta thấy rằng: Phật giáo tại thành phố Đà Nẵng đã và đang có 

nhiều biểu hiện vận động mang tính tiêu cực cần được nhìn nhận, 

điều chỉnh và có sự định hướng phát triển phù hợp hơn./. 


