
ÔNG DƯƠNG NGỌC DŨNG ĐÃ CÓ LỜI XIN LỖI 

 

GNO - Đó là thông tin được Ban Thường trực HĐTS công bố chiều nay, 4-11, gửi đến Ban Trị sự 

GHPGVN các tỉnh, thành trong cả nước. Theo đó, HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm 

Chánh Văn phòng Thường trực Trung ương GHPGVN (Văn phòng 2 TƯGH) tại TP.HCM ký văn 

bản thông báo của Giáo hội. 

 

Văn bản cho biết, hai ngày trước đây, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã nhận được văn bản số 

82/XHNV-HCTH ngày 2-11 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM về kết quả 

của buổi kiểm điểm của lãnh đạo nhà trường với TS.Dương Ngọc Dũng. 

 

 

Nội dung lời xin lỗi của ông Dương Ngọc Dũng gửi đến Giáo hội 

 

“TS.Dương Ngọc Dũng đã thừa nhận sai lầm về những phát ngôn không đúng chuẩn mực, những lời 

phát biểu gây tổn thương tình cảm tôn giáo của các bậc chân tu, Tăng Ni, Phật tử thuần thành và xin 

thành tâm sám hối trước Tam bảo về những phát ngôn đó. Đồng thời, TS.Dương Ngọc Dũng cũng 

bày tỏ rằng Phật giáo là tôn giáo mà ông luôn kính trọng và hết sức đề cao, ông hứa sẽ cẩn trọng về 

phát ngôn của mình sau này”, công văn do HT.Thích Huệ Thông ký khẳng định. 



 

Trong công văn, TƯGH cũng cho biết sau vụ việc xảy ra liên quan đến Trụ trì chùa Nga Hoàng, tỉnh 

Vĩnh Phúc và những phát ngôn của thầy Thích Thanh Toàn, báo chí, mạng xã hội, và dư luận có 

nhiều ý kiến bình luận về vụ việc. Tuy thông tin và phát ngôn của thầy Thích Thanh Toàn chưa 

được kiểm chứng, ngày 12-10, trên trang báo điện tử Zing.vn có đăng bài phỏng vấn của nhà báo 

Hoài Thanh với TS.Dương Ngọc Dũng (người được biết đến đang là giảng viên biên chế Khoa 

Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM) 

đã có những lời lẽ xúc phạm tới niềm tin của Phật giáo, tới tính thiêng liêng và tình cảm của người 

dân Việt Nam. Những phát ngôn không chuẩn thiếu hiểu biết của TS.Dương Ngọc Dũng về đời sống 

tu hành của Đạo Phật làm ảnh hưởng đến sự trong sáng, truyền thống hàng ngàn năm đồng hành 

cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam đã tạo nên những bức xúc trong cộng đồng Phật tử, nhân 

dân, gây chia rẽ khối đại đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc. 

 

 

Ảnh văn bản công văn thông báo về lời xin lỗi của ông Dương Ngọc Dũng do Giáo hội phát hành 

 

“Trước những phát ngôn xúc phạm đó, Ban Trị sự GHPGVN một số tỉnh đã có văn bản gửi tới các 

Ban, Bộ ngành Trung ương, tới Hội đồng Trị sự GHPGVN, và tới Trường Đại học Khoa học Xã hội 



và Nhân văn TP.HCM phản đối về hành vi xúc phạm niềm tin tôn giáo, gây chia rẽ khối đại đoàn kết 

dân tộc của TS.Dương Ngọc Dũng trong các bài giảng, các phát ngôn cho sinh viên và cộng đồng”, 

một đoạn trong công văn của Hội đồng Trị sự thông tin. 

 

Được biết trước khi ông Dương Ngọc Dũng có văn bản chính thức xin lỗi Giáo hội, Tăng Ni, Phật tử 

cả nước, ngày 1-11, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã cử đoàn do HT.Thích Huệ Thông và 2 

thành viên khác có buổi làm việc với lãnh đạo Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 

TP.HCM về việc xử lý các phát ngôn xúc phạm Phật giáo trong các bài giảng, phỏng vấn của 

TS.Dương Ngọc Dũng. 

Bảo Thiên 

https://giacngo.vn/thoisu/tintuc/2019/11/04/16C491/ 

 

___________________________________________ 

 

Theo dòng sự kiện: 

 

Video clip của Phật Sự Online: TS. Dương Ngọc Dũng - Xúc phạm nghiêm trọng 

đến Phật giáo, cần được xử lý nghiêm. 

https://www.youtube.com/watch?v=HN5Q4nnIwM8 

 

Video clip của Truyền Hình Phật Giáo Quảng Nam: TT TS. Thích minh nhẫn 
mạn đàm về dương ngọc dũng với chủ đề “đừng bóp méo lý tưởng người tu 

sĩ” - Ngày 03-11-2019 

https://youtu.be/TNfJlKLwxEI 

 

Nghĩ về bài viết: đi tu mà có 300 tỷ là trái luật Phật giáo, không biện luận được của 
Thích Trung Hữu: https://thuvienhoasen.org/a32784/nghi-ve-bai-viet-di-tu-ma-co-

300-ty-la-trai-luat-phat-giao-khong-bien-luan-duoc 

 

Luật Sư Đoàn Tp HCM Nói Về Vụ Dương Ngọc Dũng Bôi Nhọ Phật Giáo 

https://youtu.be/Sp9_UDTxulQ  

 

 

“VIỆC LÊN TIẾNG CỦA CÁC CẤP GIÁO HỘI LÀ CẦN THIẾT” 

 

GN - Đó là nhận định của HT.Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN về việc liên tiếp trong 

các ngày 24, 25-10 của tuần qua, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk rồi Đắk Nông đã có các văn 

bản kiến nghị gửi đến các cơ quan nhà nước Trung ương, HĐTS GHPGVN, Trường Đại học Khoa 

học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV) TP.HCM, Đại học Quốc gia TP.HCM, phản ứng việc ông 

https://giacngo.vn/thoisu/tintuc/2019/11/04/16C491/
https://www.youtube.com/watch?v=HN5Q4nnIwM8
https://youtu.be/TNfJlKLwxEI
https://thuvienhoasen.org/a32784/nghi-ve-bai-viet-di-tu-ma-co-300-ty-la-trai-luat-phat-giao-khong-bien-luan-duoc
https://thuvienhoasen.org/a32784/nghi-ve-bai-viet-di-tu-ma-co-300-ty-la-trai-luat-phat-giao-khong-bien-luan-duoc
https://youtu.be/Sp9_UDTxulQ


Dương Ngọc Dũng, cán bộ quản lý và là giảng viên của Trường Đại học KHXH&NV thuộc Đại học 

Quốc gia TP.HCM đã có những phát ngôn gây bức xúc dư luận tín đồ, đầy ác ý và xúc phạm Phật 

giáo. 

 

 

 

Ngày 27-10, phóng viên Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với vị giáo phẩm được TƯGH phân công 

theo dõi công tác Phật sự các tỉnh Tây Nguyên và được Hòa thượng cho biết: 

 

- Việc các Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh Đắk Lắk, rồi Đắk Nông và còn có thể có các tỉnh, thành 

khác lên tiếng về những phát ngôn của ông Dương Ngọc Dũng trong thời gian qua, xúc phạm đến 

Phật giáo và sinh hoạt Tăng Ni, tự viện là cần thiết. Điều này thể hiện vai trò và trách nhiệm của một 

tổ chức Phật giáo tại địa phương đối với niềm tin thiêng liêng và sinh hoạt tâm linh truyền thống của 

cộng đồng tín đồ mà các Ban Trị sự đó phụ trách. 

 

Trong cơ chế tổ chức của Giáo hội, Ban Trị sự chính là nơi tập hợp các vị Tăng Ni, Phật tử uy tín 

được suy cử để điều hành công tác Phật sự tại địa phương và đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp cho Tăng Ni, tín đồ sở tại. Với cách hiểu này, các Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh Đắk Lắk, Đắk 

Nông đang thực hiện các bước đi nhằm hoàn thành sứ mệnh cũng như đáp ứng lại sự kỳ vọng, 

niềm tin của cộng đồng Phật tử địa phương. 

 



 

 

Tất nhiên, xét về phương diện ảnh hưởng, không chỉ có Tăng Ni, Phật tử ở các tỉnh Đắk Lắk, Đắk 

Nông cảm thấy bị xúc phạm mà những người con Phật chân chính ở bất kỳ nơi nào, khi tiếp cận các 

thông tin được đưa ra từ ông Dương Ngọc Dũng, tôi tin họ cũng không thể chấp nhận. Chính vì lẽ 

đó, phản ánh của các BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông chỉ là bước đầu và sẽ còn có những 

hành động tiếp theo trong thời gian tới. 

 

Đây có lẽ là một trong những lần đầu tiên mà chúng ta thấy có sự phản ứng chính thức bằng văn 

bản, mang tính công khai của Giáo hội cấp tỉnh trước những biểu hiện làm tổn hại đến niềm tin tôn 

giáo của mình. Nói như thế để thấy các phát ngôn ấy khá nghiêm trọng và vượt qua những giới hạn 

im lặng cho phép của một sinh hoạt lấy tư tưởng ôn hòa, hữu hảo làm trọng. 

 



 

 

Từ những thông tin tiếp nhận được, Hòa thượng nhận định gì về các phát ngôn của ông 

Dương Ngọc Dũng? 

 

HT.Thích Quảng Xả: Tôn giáo là phạm trù mang tính thiêng liêng và đôi khi nếu bản thân chưa có 

sự chung sống và thực hành niềm tin thì ta chưa thể cảm nhận hết những điều mà tôn giáo đó biểu 

hiện. Ở nghĩa này, sinh hoạt Phật giáo cũng không ngoại lệ, cần có sự thẩm thấu, thực tập và tạo 

giao cảm nhất định. 

 

Từ lý do trên, đối chiếu với những gì được phát ra, tôi cho rằng ông Dương Ngọc Dũng - người hiện 

đảm nhiệm Trưởng bộ môn Kinh tế quốc tế, khoa Quan hệ quốc tế, Đại học KHXH&NV TP.HCM, là 

giảng viên đại học, một người làm công việc giáo dục, thì thực sự đó là con người chưa có sự sâu 

sát, chưa hiểu về Phật giáo. 

 



 

 

Không những thế, khi bình luận về hình ảnh các vị cao tăng Phật giáo và sinh hoạt của Tăng Ni, ông 

khá hồ đồ theo nghĩa “vơ đũa cả nắm”. Chỉ một hiện tượng cụ thể mang tính cá biệt mà ông đã vội 

vã đi đến kết luận mang tính xúc phạm cả một tập thể lớn. Vì lẽ, ông bà ta ngày xưa vẫn thường nói 

“mía sâu có đốt, nhà dột có nơi”, không thể vì một cá nhân mà đánh đồng bản chất của tổ chức. 

 

Ngoài ra, qua các video clip được cho là đang giảng dạy, thuyết trình, hướng dẫn người học… được 

quay lại, ta dễ dàng nhận thấy thái độ, biểu hiện của ông Dương Ngọc Dũng khi nói về Phật giáo, 

sinh hoạt Tăng đoàn ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài mà ông ta trưng dẫn, có gì đó thiếu đứng 

đắn, mang tính giễu cợt, mỉa mai như đang mua vui cho mọi người. Tôi cho rằng, như thế là rất 

khiếm nhã. 

 

Cũng cần nói thêm rằng, một khi ông Dương Ngọc Dũng xúc phạm đến tôn giáo nói chung và Phật 

giáo nói riêng tức là ông ấy đang xúc phạm đến các chính sách về sinh hoạt tôn giáo hợp pháp 

được Nhà nước và pháp luật bảo hộ. 

 



 

 

Với vai trò là Phó Chủ tịch HĐTS và được phân công phụ trách theo dõi Phật sự của BTS 

GHPGVN các tỉnh Tây Nguyên, nơi có hai tỉnh vừa lên tiếng về phát ngôn của ông Dương 

Ngọc Dũng, động thái của Hòa thượng như thế nào? 

 

HT.Thích Quảng Xả: Tôi đang nắm bắt các thông tin và chắc chắn sẽ có những trao đổi với chư tôn 

giáo phẩm lãnh đạo cấp cao của Giáo hội như Hòa thượng Chủ tịch HĐTS, chư Hòa thượng Phó 

Chủ tịch Thường trực, chư tôn đức lãnh đạo Văn phòng TƯGH để có những chỉ đạo và thông tin 

phản hồi phù hợp cũng như trao đổi với các cơ quan nhà nước có trách nhiệm. 

 

Nhân dịp này, tôi kêu gọi chư tôn giáo phẩm lãnh đạo TƯGH, chư tôn đức Phật giáo tại các tỉnh 

thành cũng như chư Tăng Ni, Phật tử cần lên tiếng để thể hiện quan điểm và góp phần điều chỉnh 

các phát ngôn không đúng về Phật giáo không chỉ hiện tại mà cả tương lai về sau. 

 

Chân thành cảm ơn Hòa thượng! 

 



 

 

(Bài phỏng vấn này do PV Bảo Thiên thực hiện, cùng tổng hợp các ý kiến khác đăng trên Báo Giác 

Ngộ số 1023) 
 

https://giacngo.vn/thoisu/sukienvande/2019/10/31/32D4D1/ 

 

KẾT QUẢ BUỔI LÀM VIỆC CỦA GIÁO HỘI VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
KHXH&NV TP.HCM VỀ PHÁT NGÔN CỦA ÔNG DƯƠNG NGỌC DŨNG: 

 
Sẽ làm việc và giải quyết vụ việc TS.Dương Ngọc Dũng theo quy định pháp 
luật 

GNO - Đó là ý kiến của PGS.TS.Ngô Thị Phương Lan đưa ra tại phiên làm việc giữa Ban 

Thường trực HĐTS - Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội với lãnh đạo Đại học Quốc gia 

TP.HCM và Trường Đại học KHXH&NV TP.HCM diễn ra sáng nay, 1-11, liên quan đến những 

phát ngôn của ông Dương Ngọc Dũng gây bức xúc trong dư luận thời gian qua. 

https://giacngo.vn/thoisu/sukienvande/2019/10/31/32D4D1/


 

Toàn cảnh phiên làm việc - Ảnh: Quảng Hậu 

Theo đó, đoàn làm việc do HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng 2 

Trung ương Giáo hội làm trưởng đoàn. 

PGS.TS.Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy ĐHQG TP.HCM; PGS.TS.Ngô Thị 

Phương Lan, Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH&NV TP.HCM cùng các cán bộ Đại học Quốc gia 

TP.HCM, Đại học KHXH&NV TP.HCM tham dự phiên làm việc. 

Mở đầu, HT.Thích Huệ Thông đã nêu lại các diễn biến và phản hồi của Tăng Ni, Phật tử, đặc biệt là 

Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành liên quan đến các phát ngôn của ông Dương Ngọc Dũng trong 

thời gian qua. 

“Buổi làm việc là để nắm bắt thông tin từ nhà trường, nơi ông Dương Ngọc Dũng làm việc. Đồng 

thời qua đó, Giáo hội cũng muốn biết chủ trương và định hướng giải quyết vấn đề của nhà trường”, 

HT.Thích Huệ Thông nói. 



 

HT.Thích Huệ Thông phát biểu - Ảnh: Quảng Hậu 

Tiếp đó, TT.Thích Minh Nhẫn, UV HĐTS, Tổ trưởng Tổ Thông tin - Tuyên truyền - Báo chí Văn 

phòng Trung ương Giáo hội đã công bố các đoạn văn, các clip phát biểu của ông Dương Ngọc 

Dũng và khẳng định các phát ngôn này không ám chỉ cá nhân cụ thể mà đánh giá cả một tập thể; 

mang tính lặp đi lặp lại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các chính sách đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn 

giáo của nhà nước. 

Đáp lại, PGS.TS.Ngô Thị Phương Lan; TS.Lê Hữu Phước, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học 

KHXH&NV TP.HCM trình bày các quy định về phát ngôn từ phía nhà trường cũng như trân trọng 

cảm ơn những thông tin từ phía Giáo hội đã cung cấp. 

Trong đó, bà Hiệu trưởng ghi nhận thông tin và khẳng định sẽ nhanh chóng tiến hành làm việc với 

ông Dương Ngọc Dũng theo đúng quy trình, xử lý vụ việc theo Luật Viên chức và các quy định về 

giảng viên của trường. 



 

PGS.TS. Ngô Thị Phương Lan phát biểu - Ảnh: Quảng Hậu 

Trao đổi với Báo Giác Ngộ sau buổi làm việc, HT.Thích Huệ Thông đánh giá cao tinh thần cầu thị 

của nhà trường trong việc phối hợp với Giáo hội để thông tin, giải quyết vấn đề. 

Trước đó, như Giác Ngộ đã thông tin, ông Dương Ngọc Dũng, cán bộ quản lý và là giảng viên của 

Trường Đại học KHXH&NV - Đại học Quốc gia TP.HCM đã có những phát ngôn gây bức xúc dư 

luận tín đồ, đầy ác ý và xúc phạm Phật giáo. 

 

https://giacngo.vn/thoisu/2019/11/01/36C6D8/ 
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