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ðoạn Phim Ngắn 
 
      THỜI SỰ vừa nhận ñược “ðoạn Phim Ngắn” ñã ñược quay hình vào ñầu tháng 02/2008 tại phòng 
phương trượng, Tu Viện Nguyên Thiều, tỉnh Bình ðịnh. trước khi Cố ðại Lão Hòa Thượng ðệ Tứ 
Tăng Thống Thích Huyền Quang viên tịch 5 tháng. (Tháng 07/2008) 
 
Kính xin phép ñược phổ biến với các lời chú thích như sau: 
 
      Lễ Hội Gia ðình Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới ñược tổ chức vào những ngày 04 ñến 20 tháng 
11/2004 tại Bồ ðề ðạo Tràng (Bihar), Ấn ðộ. ñã ñược ðức ðệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN phê 
chuẩn bằng văn bản (sẽ phổ biến sau), và ñã ñược ñồng thuận của Viện Hóa ðạo, Tổng Vụ Thanh 
Niên... ðã tiến hành hình thành cơ cấu lãnh ñạo tối cao của Tổ Chức Gia ðình Phật Tử Việt Nam là: 
Ban Hướng Dẫn Trung Ương GðPTVN Trên Thế Giới (Xem các bài Thời Sự trước của Áo Giáp 
và các Quyết Nghị của ðại Hội). ñã ñược Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế phổ biến ngày 
03/11/2004 với tiêu ñề: “Nhà cầm quyền Cộng sản ngăn chận 21 Huynh trưởng Gia ñình Phật tử Việt 
Nam tại phi trường Tân Sơn Nhất không cho lên ñường sang Ấn ðộ hành hương ðất Phật và tham dự 
Lễ hội Gia ðình Phật Tử Việt Nam trên Thế giới” và tiếp theo là ngày 05/11/2004 với tiêu ñề: “ðài Á 
châu Tự do phỏng vấn về vụ 21 Huynh trưởng Gia ñình Phật tử Việt Nam bị ngăn chận tại phi trường 
Tân Sơn Nhất (Phát về Việt Nam trong chương trình 6 giờ 30 sáng ngày 5.11.2004). xem trên trang 
nhà: www.queme.net 
  
      Vậy mà cũng từ cơ quan này, ngược lại cho ra các văn bản của Viện Hóa ðạo… và Thông Bạch số 
05/VHð/TB/VT ngày 3.5.2007 về việc tiếm hiệu Gia ðình Phật tử Việt Nam. Cụ thể qua Thông Cáo 
Báo Chí ñược phổ biến ngày 04/05/2007 với tiêu ñề: “ðại lão Hòa thượng Thích Quảng ðộ ra Thông 
bạch kiện toàn nhân sự các ngành, các cấp Giáo hội và việc tiếm hiệu Gia ðình Phật tử Việt Nam” 
trong ñó có ñoạn: “Tuy nhiên gần ñây bỗng xuất hiện một danh xưng mới có tên là “Gia ðình Phật 
tử Việt Nam Trên Thế Giới” gây thắc mắc dư luận.” ??? 
 
      ðại Hội Gia ðình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới lần thứ II, sẽ ñược tổ chức vào ñầu tháng 
10/2008 tại Bangkok, Thái Lan. gồm các phái ñoàn: BHD GðPTVN tại Quốc Nội, BHD GðPTVN tại 
Hải Ngoại, BHD GðPTVN tại Hoa Kỳ, BHD GðPTVN tại Gia Nã ðại (Canada), BHD GðPTVN tại 
Úc Châu, BHD GðPTVN tại Âu Châu, Ban Chấp Hành ðoàn Cựu Huynh Trưởng GðPTVN, Ban 
Chấp Hành Ban Bão Trợ GðPTVN và các thành viên phó hội… ñể nói lên tinh thần bền chí, dấn thân, 
hay kiên cường, bất khuất của người Áo Lam trọn ñời vì ðạo Pháp và Dân Tộc, luôn trung trinh nhất 
quán qua lời dạy của Cố ðại Lão Hòa Thượng ðệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang ngày 
25/03/2008.  
 

      “Tôi cảm ơn và tán thán vì trước sau như một, quý vị cũng ñều viếng 
thăm, vấn an tôi. Nếu cần một lời khuyên thì ñó là: Trước sau mình vẫn là 
mình, không thay tên ñổi họ. Oan trái nên nhận chứ không nên biện bạch. 
Quý vị làm ñúng, dù không ai công nhận, quý vị cũng tồn tại. Quý vị làm 
sai, dù có hào quang nào che chở, quý vị cũng bị ñào thải.”  
 
      Giáo Chỉ Số 9 do Viện Tăng Thống ban hành ngày 08/09/2007 và Thông Bạch cùng mang số 9 do 
Viện Hóa ðạo ban hành ngày 25/09/2007 về việc Hướng Dẫn Thi Hành Giáo Chỉ số 9. Vậy mà ñoạn 



phim ngắn dưới ñây sẽ cho thấy ðức ðệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN nói về “Thông Bạch Số 9” mới 
ñọc tối hôm qua (ðầu tháng 2/2008) mà lại trên một tờ báo nào ñó. Chúng tôi miễn bàn vì cũng ñã có 
nhiều bài viết ñã khám phá và bình luận về “Giáo Chỉ Số 9” rồi. 
 
      Kính lạy Giác Linh Ngài, chúng con thành tâm ñê ñầu ñảnh lễ và sám hối trước Giác Linh Cố ðại 
Lão Hòa Thượng ðệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN Thích Huyền Quang thùy từ chứng minh, vì chúng 
con phổ biến ñoạn phim này ñể Tưởng Niệm nhân ngày Lễ Bách Nhật (100 ngày). Chúng con nguyện 
ñưa ra ánh sáng những gì mà Ngài ñã im lặng từ năm 2005 ñến nay, ñể nối tiếp sự nghiệp của Ngài 
ñang còn dang dở… bởi ðiều Luật thứ 3 của chúng con là: “Phật Tử Trao Dồi Trí Tuệ, Tôn Trọng Sự 
Thật”. Và như lời của Hòa Thượng Thích Trí Quang ñã từng tuyên bố: “Muốn dẹp Gia ðình Phật Tử 
là chuyện dể, nhưng muốn dẹp Huynh Trưởng Gia ðình Phật Tử không phải là chuyện dể”. 
 

http://gdpt.2freedom.com/ 
 
(Trong “ðoạn Phim Ngắn” Cố ðại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang, ðệ Tứ Tăng Thống 
GHPGVNTN và thị giã Thích ðồng Thọ, ñược quay hình vào ñầu tháng hai năm 2008, tức 5 tháng sau 
khi Giáo Chỉ Số 9 ra ñời) 
 
                                                                                                                            26/09/2008 
 
                                                                                                                               Áo Giáp 


