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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu Thập Niên) 

TÒA THÁNH TÂY NINH 

*********** 

 

Tin Tức Từ Thánh Thất Cao Đài Houston Texas 
(8415 S. Breeze Houston, TX 77071) 

 

Trong lúc tiếng vang của World Alliance of Religions - Peace Summit 2014 tổ chức tại 

Nam Hàn càng ngày càng lan rộng trên khắp nẻo đường của thế giới, làn sóng tranh đấu 

cho hòa bình càng ngày càng đi vào các chương trình giáo dục ở trường học, các nẻo 

đường chính trị, các đề tài đàm thoại trong các gia đình, HWPL tiếp tục hành trình của 

mình trên đất nước Hoa Kỳ.. 

Sáng Thứ Sáu Ngày 17 Tháng 10 Năm 2014, Chairman of HWPL cử đại diện Mr. Joseph 

Sung, Director of North America Division, cùng với Mrs. Sara Yang, Chief Public Affair 

and Government Relation, và hai thiện nguyện viên, Don và Jenny đến thăm viếng Thánh 

Thất Cao Đài Houston Texas at South Breeze, để tạo mối quan hệ chính thức giửa HWPL 

và tín đồ Tôn Giáo Cao Đài.  Đồng thời phái đoàn HWPL cũng tỏ ý muốn tìm hiểu thêm 

về quan niệm của Tôn Giáo Cao Đài trong vấn đề tranh đấu cho hoà bình và giải quyết 

các xung đột tôn giáo. 

Cuộc gặp gỡ mặc dù chỉ được hẹn trước 1, 2 ngày,  nhưng có hơn 30 người, đồng đạo 

Thánh Thất Houston sắp xếp nghỉ làm và đón tiếp phái đoàn một cách thân mật chu đáo 

với những trái tim nồng ấm và những món ăn chay hương vị Cao Đài. 

Mở đầu chương trình gặp gỡ, Cô Ngọc Túy giới thiệu từng người trong thánh thất Cao 

Đài, và phái đoàn HWPL. Cuộc đàm thoại thân mật bằng song ngữ Việt-Anh đã đem đến 

sự cảm thông chân tình giửa đại diện HWPL và các Cô, Chú, Bác trong Thánh Thất. 

Những người tín hữu Cao Đài tham gia trực tiếp đàm thoại  hôm đó có HT Trịnh Quốc 

Thế, HT Nguyễn Ngọc Nương, HTDP Đông Sy Sĩ Cãnh Thiên, CTS Phạm Văn Soi, CTS 

Đổ Thị Inh, CTS Lê Vui, CTS Trịnh Văn Ngọc, HTDP Trịnh Quốc Tuấn, HTDP Trịnh 

Quốc Trung, HTDP Trần Văn Điều, HTDP Huỳnh Kim Triều, HTDP Trịnh Ngọc Thuần, 

Kỷ Sư Phan Nguơn Khoa, ĐH Nguyễn Văn Đường, ĐH Nguyễn Thị Thắng, Giáo Nhi 

Nguyễn Kim Ánh, ĐH Ngô Kim Huệ, ĐH Nguyễn Tú Trinh, ĐH Thái Thanh Hải. 
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Ngoài ra CTS Phan Thị Đào, TS Lộ Thị Nữ, PTS Nguyễn Thị Dung, TS Đinh Thị Kiều 

Nga, PTS Trần Thị Chiền, ĐH Thái Thành Cương và Phu Nhân, ĐH Luơng Thị Thua, 

ĐH Phạm Văn Khoái, ĐH Nguyễn Thị Thuý Lam, ĐH Nguyễn Thị Thêu, ĐH Trần Thị 

Mỹ Hoa và các cô chú phụ bếp có mặt trong nhà bếp ráo riết chuẩn bị thức ăn đãi khách. 

 

 

 

Cô Trịnh Ngọc Túy điều khiển buổi đàm thoại và làm thông dịch viên.   

Mở đầu buổi đàm thoại, Director Joseph Sung, cám ơn Phái Đoàn Cao Đài tham gia 

Peace Summit 2014 và sự đón tiếp của Thánh Thất Houston.  Anh cho biết rằng, Mr. 

Man Han Lee, Chairman of HWPL, đặc biệt quan tâm sự hiện diện của các đại biểu đại 

diện Tôn Giáo Cao Đài tại Peace Summit, và giao công tác đặc biệt (special assignment) 

cho Mr. Sung đến viếng thăm và tìm hiểu Tôn Giáo Cao Đài tại Thánh Thất Houston, và 

đồng thời tạo mối quan hệ trực tiếp trong tương lai.  Anh cũng thăm dò cảm nghĩ của HT 

Trịnh Quốc Thế sau chuyến Đông Du Nam Hàn.  
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HT Trinh Quốc Thế vui mừng chào đón phái đoàn và bày tỏ tư tưởng của mình "...Tôi 

xin đại diện toàn tín hữu TT Cao Đài Houston Texas hân hoan đón chào Giám Đốc Chi 

Nhánh Bắc Mỹ HWPL, Mr. Joseph Sung, và cám ơn Ông Chủ Tịch Man Han Lee đã giao 

nhiệm vụ cho ông đến thăm viếng chúng tôi trong sự quan tâm đặc biệt. 

 

Ông diễn đạt thêm “Khi được mời tham dự Đại Hội Thượng Đỉnh Hoà Bình tai Seoul, 

chúng tôi rất hân hoan vui mừng vì thấy được Đại Hội phổ truyền giải pháp cho hoà bình 

và giải quyết xung đột tôn giáo, để chấm dứt chiến tranh. Đất nước Việt Nam thân yêu 

của chúng tôi đã trãi qua hơn 50 năm chiến tranh tàn khốc, chúng tôi đã chứng kiến bao 

cảnh nhà tan cửa nát, hàng vạn thanh niên chết chóc tại chiến trường kéo theo hàng vạn 

trái tim đau khổ của người cha, người mẹ, vợ, con.  Đau khổ nhất là cảnh nồi da xáo thịt 

của người cùng người Việt với nhau.  Ngày nay, nhân loại đang chịu phải một cuộc chiến 

tranh bắt nguồn từ trong tôn giáo, và hiện nay trên thế giới vẫn còn chiến tranh giửa các 

tôn giáo, tạo ra khủng bố, giết người vô tội, không phân biệt đàn bà trẻ con, học sinh... 
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Vì những lý do đó, chúng tôi nhiệt liệt ủng hộ các chương trình nào mà tạo điều kiện cho 

các nhà lãnh đạo tinh thần ngồi lại với nhau tìm phương pháp đem lại hoà bình cho thế 

giới, cùng nhau cầu nguyện các Đấng Từ Bi để được sự hỗ trợ của THIÊN LIÊNG đưa 

nhân loại vào con đường tiến hóa để thoát khổ nạn chiến tranh." 

Mr. Joseph Sung cũng không giấu nỗi vui mừng khôn xiết và tiết lộ là Ông Chủ Tịch 

Man Han Lee đặc biệt quan tâm đến Tôn Giáo Cao Đài và chính bản thân Ông cũng 

nghiên cứu Tôn Giáo Cao Đài qua ý nghĩa món quà của bức tranh Tam Thánh mà phái 

đoàn Cao Đài đã thân tặng HWPL tại Peace Summit, và Ông Man Han Lee đang cho treo 

khuôn hình Tam Thánh trên bức tường lớn trong viện Bảo Tàng Liên Tôn Giáo tại Seoul 

như là một biểu tượng của Tôn Giáo Cao Đài. 

HT Trịnh Quốc Thế bày tỏ thêm tâm sự của mình "...Từ khi có cơ duyên tham dự Đại 

Hội Thượng Đỉnh Hoà Bình, chúng tôi vui mừng khôn xiết vì chúng tôi cảm nhận được 

thật sự triết lý "WE ARE ONE - THIÊN THƯỢNG THIÊN HẠ LÀ MỘT", mà từ lâu 

một số tín đồ Cao Đài đã trải nghiệm sâu sắc CHỨNG QUẢ THIÊNG LIÊNG này.  Qua 

bài diễn văn của Ông Chủ Tịch Man Hee Lee, chúng tôi tin rằng Ngài là một Thiên Sứ 

Hòa Bình, Ngài đã ứng dụng trải nghiệm hiệu quả tối cao sức mạnh thần diệu của 

"THIÊN NHƠN HIỆP NHẤT" và từ đó tạo cho Ngài một khả năng có thể tìm giải pháp 

giải quyết vấn đề HÒA BÌNH THẾ GIỚI qua sự hướng dẫn của THIÊN THƯỢNG cùng 

với sự cầu nguyện của con người và đã giải quyết vấn đề nan giải Mindanao-40 năm 

xung đột tôn giáo ở Philippines." 

Khi giới thiệu về Ông Man Hee Lee với tín hữu Cao Đài Houston, Cô Ngọc Túy nhắc tới 

thành tích của Ông trong cuộc vận động và làm Thiên Sứ Hòa Bình cho sư xung đột tôn 

giáo ỏ Mindanao Philippines. 

Trong 40-năm xung đột tôn giáo giữa Muslim và Thiên Chúa Giáo ở Mindanao 

Philippines, đã tạo nên thánh chiến và kết quả là 120,000 người chết. Ông Man Han Lee, 

sau khi trải nghiệm lời kêu gọi của Thiên Thượng đã hướng dẫn Ông đến Philippines làm 

sứ giả hòa bình giửa hai nhà lãnh đạo tôn giáo và đã thành công trong việc tạo sự đối 

thoại giữa hai bên. Trong cuộc đối thoại đó hai nhà lãnh đạo tinh thần cùng đồng ý ký 

khế ước hoà bình, lập hứa chấm dứt sự xung đột rồi cùng cầu nguyện với Đấng Tối Cao 

cho sự Hoà Bình Chung Sống, và từ đó chấm dứt 40 năm xung đột tôn giáo. 

HT Trinh Quốc Thế cám ơn đại diện của HWPL cũng đã có tiếp xúc với các huynh đệ 

Cao Đài tại California gần khu vực LA với HT BS Bùi Đắc Hùm và HT Phạm Văn Khảm 

trong việc trình bày Tôn Chỉ Mục Đích của Đạo Cao Đài và xiễn dương tinh thần Hoà 

Bình Chung Sống của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc (1956) và cuộc vận động hoà bình 
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qua lá thư của Đức Quyền Giáo Tông  Lê Văn Trung đã gởi đi cho các lãnh đạo quốc gia 

trên thế giới (1931). 

HT Trịnh Quốc Thế cũng mời phái đoàn 4 người tham quan Chánh Điện và giải thích 

những biểu tượng tâm linh điêu khắc trong thánh thất.  Ông nói rằng "Qua sự hiểu biết ý 

nghĩa của các biểu tượng tâm linh trong Thánh Thất Cao Đài, Mr. Sung sẽ thấy những ý 

nghĩa của các biểu tượng đó diễn đạt rất rõ sự trùng hợp của các yếu lý mà Ông Chủ Tịch 

Man Han Lee đã diễn đạt trong các bài diễn văn. Vì các biểu tượng này diễn đạt các triết 

lý cao thượng như We are One - All Religions are One, và chúng tôi rất vui mừng nắm 

bắt được sự đặc biệt giống nhau này.” 

Trong sự đàm thoại thân mật đó, khi cô Ngọc Túy mời HTDP Đông Y Sĩ Cảnh Thiên 

phát biểu, thì Ông nói giởn một cách thân mật, "Thôi Bác Thế nói hay quá và nói hết ý 

hay rồi làm Chú hết ý để nói" làm mọi người cuời ồ lên.  Cô HTDP Ngọc Thuần cũng đặt 

câu hỏi một cách thân mật “vì nguyên nhân gì mà Mr. Sung tham gia HWPL”.  Anh thố 

lộ rằng, Anh đã từng đi dạy tiếng Anh vài tháng ở Việt Nam tại TPHCM, trong trái tim 

Anh vẫn muốn một ngày nào đó trở về thăm Việt Nam.  Theo Anh, con người Việt Nam 

rất hiền hòa, đơn giản, và chất phát.  Anh tham gia HWPL để có cơ hội học hỏi tiếp xúc 

với tất cả các tôn giáo trên thế giới. Anh nói thêm rằng "...trên thế giới có 80% dân số là 

tin vào tôn giáo, thì muốn giải quyết các vấn đề hoà bình, thì chuyện trước hết phải làm là 

vận động các nhà lãnh đạo tôn giáo đồng ý hợp tác trong việc tìm giải pháp cho hòa bình 

rồi giáo dục tín đồ tôn giáo hành xử theo giải pháp hoà bình đó... Đối với HWPL, cách đó 

là phương pháp nhanh nhất để xiển dương hoà bình" 

CTS Phạm Văn Soi cũng bày tỏ sự hâm mộ của ông về cuộc vận động tìm giải pháp hoà 

bình của HWPL và cũng hứa sẽ cộng tác trong việc vận động thanh niên tuổi trẻ Cao Đài 

hướng đến sự tranh đấu cho hòa bình. 

Anh HTDP Trịnh Quốc Tuấn cũng chia sẽ với các bạn HWPL về triết lý yêu thương của 

Cao Đài “Tình thương là chiếc chìa khoá vạn năng có thể mở tất cả các cửa dẫn đến hoà 

bình và hạnh phúc" 

Sau cuộc đàm thoại, 4 người phái đoàn HWPL và một số tín hữu Thánh Thất Cao Đài 

cùng lên chánh điện cầu nguyện cho sự liên kết giửa HWPL và tín đồ Đạo Cao Đài, và 

cầu nguyện cho hoà bình.  Các anh em phái đoàn HWPL rất chú ý và muốn tìm hiểu ý 

nghĩa của các biểu tượng tâm linh trong Chánh Điện.  Cô Ngọc Túy giới thiệu biểu tượng 

Đức Lý Giáo Tông và các Thánh Thể khác, như là biểu tượng cho Lão Giáo (Lão Tử), 

Phật Giáo (Đức Phật Thích Ca), Khổng Giáo (Khổng Tử), Thiên Chúa Giáo (Đức Chúa 

Jesus), Thần Giáo (Đức Khương Thượng), biểu tượng của nhân từ (Đức Quan Âm), biểu 
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tượng của thực thi công lý và Nho Giáo (Đức Quan Thánh Đế Quân) được điêu khắc trên 

tấm mành trên Bát Quái Đài, cô so sánh sự có mặt của các Thánh Thể của các tôn giáo 

trên Bát Quái Đài như là một Đại Hội Vô Vi Thượng Đỉnh của các vị Thánh Linh của các 

Tôn Giáo ngay trong Thánh Thất Cao Đài. 
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Cô giải thích trên trần nhà Thánh Thất Cao Đài hay Toà Thánh Tây Ninh có rất nhiều vì 

sao là biểu tượng hình thể của càn khôn vũ trụ, trong đó cột rồng là những biểu tượng của 

những chức năng vận hành trong Trời Đất, còn Thiên Nhãn và các Thánh Thể trên Bát 

Quái Đài là hệ thống điều khiển sự vận hành của càn khôn vũ trụ.  Đối với Cao Đài vô vi 

và hữu vi, con người thế gian và các thần linh, hay Thiên Thượng và Thiên Hạ, cùng hợp 

tác làm việc trong việc vận chuyển càn khôn bát quái. 

 

Phái đoàn HWPL cũng đặc biệt quan tâm đến ý nghĩa của bức hình Tam Thánh, quan 

điểm của Cao Đài về Love and Justice, biểu tượng Ông Thiện, Ông Ác và cán Cân Công 

Lý.  Cô Ngọc Túy giải thích quan điểm Cao Đài về cái Thiện và cái Ác, giống như lý 

thuyết Âm/Dương.  Trên đời này không có cái gì là toàn Thiện hay toàn Ác hay cũng 

không có cái gì mà chì có Âm không hay Dương không.  Con người khi định nghĩa Thiện 

Ác để làm phương châm hành động của mình, thì hãy lấy thương yêu làm đầu, dùng lý trí 

để phán xét, dùng cán cân công lý để hướng dẫn mình cái nào nên làm cái nào không nên 



Tường thuật - Túy Nguyễn  Page 9 
 

làm, và chọn hành động nào mà nó hợp với định luật tự nhiên và luật tiến hóa của chúng 

sanh.  Cô nói rằng “Làm Ác đúng chổ thì có thể tao Thiện. Còn làm Thiện không đúng 

chổ thì có thể Tạo Ác.”  Trên đời này bất cứ cái gì cũng có Pros and Cons, hay còn gọi là 

Xấu Tốt, hay còn gọi là Thiện Ác.  Cái Ác xảy ra khi cán Cân Công Lý bị nghiêng về sự 

Ác.  Cái Thiện xảy ra khi Cán Cân Công Lý nghiêng về sự Thiện… 

Các anh em HWPL lắng nghe, đặt câu hỏi và cùng nhau trau đổi thêm về đạo học một 

cách hào hứng và hòa đồng. 

Đây là một dấu mốc lịch sử của TTCĐ Houston, vì ngoài phái đoàn ngoại quốc đầu tiên 

của Bà Thị Trưởng Thành Phố Houston, Anise Parker, đến thăm Caodai Temple 

Houston, HWPL là phái đoàn thứ hai đến thăm với tư cách là một tổ chức có tầm cở quốc 

tế. 

Cuối cùng sau cuộc đàm thoại, trò chuyện, tham quan, là buổi cơm chay thân mật. Anh 

em HWPL gởi lời cám ơn đến các cô nhà bếp, và cho biết rằng những món đồ chay tại 

Thánh Thất Cao Đài Houston thật là tuyệt vời.  Và rồi mọi người cùng chia tay và hẹn 

gặp nhau trong những lần gặp gỡ tới… 

 

Ngày 26 Tháng 10 Năm 2014 

Ngọc Túy - Tường Thuật 

Houston Texas 

 


