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     Baûn Tin Theá Ñaïo              Soá 81 ngaøy 14 -5-2017
                                                    

Bản Tin Thế Đạo số 81
Số Đặc Biệt

 Tường Thuật Kỷ Niệm 

Ngày Triều Thiên ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC
(Ngày 10 Tháng 4 Kỷ Hợi Nhằm Ngày 17 Tháng 5 Năm 1959 lúc 12:30 pm) tại

Thánh Thất Cao Đài Houston Texas, Hoa Kỳ
(Hiền Tài Trịnh Ngọc Túy - Tường Thuật)

Thánh Thất Cao Đài Houston Texas, Hoa Kỳ
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Cửu Thập Nhị Niên)                                                                                                                                 
Tòa Thánh Tây Ninh

---------------------
CAO ĐÀI HẢI NGOẠI

THÁNH THẤT CAO ĐÀI HOUSTON TEXAS
8415 S. Breeze Dr, Houston TX 77071

Tường Thuật Kỷ Niệm Ngày Triều Thiên 
(Ngày 10 Tháng 4 Kỷ Hợi Nhằm Ngày 17 Tháng 5 Năm 1959 lúc 12:30 pm) của 

ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC
(Hiền Tài Trịnh Ngọc Túy - Tường Thuật)

Chủ Nhật Ngày 7 Tháng 5 Năm 2017, Đồng Đạo Thánh Thất Cao Đài Houston Texas cùng đón 
mừng Kỷ Niệm Ngày Triều Thiên của Đấng Tôn Sư Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc.  Buổi cúng 
trang nghiêm với những giọt nước mắt lả chả...nhớ Đấng Tôn Sư, nhớ Tòa Thánh Tây Ninh, nhớ 
Đất Nước Việt Nam...nhớ Đất Nước yêu dấu còn đang chịu bao niềm thống khổ, bao ách trầm luân, 
bao cơn mưa bất hạnh..., nhưng với tình thấn dòng giống Việt quật cường, với ý chí vươn lên, với 
tinh thần học hỏi, với trí tuệ thông minh...con người Việt Nam tỏa khắp năm châu bốn biển, lấy Quê 
Hương Thứ Hai làm nhà, lấy Đại Đạo làm Quốc Đạo, lấy tình thương làm đầu, lấy lời dạy Đấng 
Tôn Sư “Hòa Bình Chung Sống” làm tiêu đề cho cuộc sống...thì sẽ không bị thế lực đối kháng nào 
làm chùn bước...thì sẽ không bị khó khăn bước đầu làm nản lòng...
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Đấng Tôn Sư! Chúng con tôn kính Ngài! Chúng con sẽ nghe theo Ngài...từng bước...từng bước...tiến 
thẳng vào thế giới văn minh...đem tinh thần của Ngài vào toàn nhân loại...đem lời dạy của Đấng Chí 
Tôn “Tam Giáo Qui Nguyên - Ngũ Chi Hiệp Nhất”  vào thế kỷ 21...đem Cờ Phướn phất cao trên bầu 
trời Hoa Kỳ...và từ từ ra khắp hải ngoại…

Ngày hôm đó có trên 30 người khách tham dự và hơn 60 tín đồ Cao Đài trong đó đặc biệt là các vị 
từ các thành phố & tiểu bang khác: Quốc Sĩ Nguyễn Ngọc Dũ từ San Jose California và Đạo Hữu 
Từ Bửu Long từ Seattle Washington, Đạo Hữu Long và Gia Đình từ Harlingen Texas.  Khách đặc 
biệt ngày hôm đó gồm có Anh Trần Đức Hậu Vincent, người trao tặng Phật Tượng cho Thánh Thất 
Cao Đài Houston TX, Anh Phillip Cường và Phu Nhân, người đã giúp Anh Hậu đối phó với những 
tác động tiêu cực từ phía ngoài, Cựu Nghị Viên Hoàng Duy Hùng và Phu Nhân, Chủ Tịch Hội Đồng 
Giám Sát Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Ông Lưu Quí Tùng, Ông Mạnh Xuân Thái, Ông Chủ Tịch 
Thiền Sinh Hội và Phu Nhân, và các vị khách quí thân hữu của Cao Đài trong đó có Ông Bà Thông & 
Tâm, Ông Bà Thông & Bích, Ông Bà Trịnh Kim Duyên, Chú Sơn, Chú Ngọc, Chú Hà Sơn Tín… và 
còn nữa không kể hết.

HT Ngọc Túy điều khiển chương trình ngày hôm đó.

Khách thân hữu của Cao Đài nhẫn nại đứng ngoài Chánh Điện, sau khi cúng xong, được mời vào 
trong… Toàn thể tín đồ Cao Đài trong Chánh Điện đón mừng quan khách đến dự Lễ Tưởng Niệm 
Ngày Đức Hộ Pháp triều thiên.
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Quốc Sĩ Trịnh Quốc Thế, Quyền Chủ Trưởng Cửu Trùng Đài Cao Đài Hải Ngoại , nhân Ngày 
Kỷ Niệm Triều Thiên của Đức Ngài Hộ Pháp đã nhắc đến chuyện Phật Tượng của Đức Ngài đã 
được chuyển từ Campuchia qua Singapore đến Los Angeles và cuối cùng là Thánh Thất Cao Đài 
Houston, qua bao nhiêu cam go khổ nhọc, khổ tâm, khổ trí của bao nhiêu đứa con của Ngài. Ông ca 
ngợi tinh thần đấu tranh cho chính nghĩa của Ông Trần Đức Hậu và các nhân sĩ sau lưng giúp đở... 
không phân biệt tôn giáo...yêu chuộng hòa bình, và đặc biệt là tinh thần bảo vệ di tích lịch sử Cao 
Đài mà chính các Ông không phải là người Đạo Cao Đài.  Thánh Tượng Đức Ngài có giá trị lịch sử 
“có một không hai” mà chính các Ông và Đồng Đạo Thánh Thất Cao Đài Kiêm Biên Campuchia 
đã góp phần không nhỏ để tạo nên giá trị lịch sử đó...

Thánh Tượng Đức Ngài do chính Ông Trần Đức Hậu đưa qua Mỹ hiến tặng cho Thánh Thất Cao 
Đài Houston TX đã tạo nên làn sóng tinh thần tác động đến toàn thể tín đồ Cao Đài trong nước và 
ngoài nước.  Làn sóng đó đã khơi động tất cả những dục vọng tinh thần và vật chất.  Mà dục vọng 
con người không đáy đã chuyển thành những làn sóng dữ thật mãnh liệt làm ảnh hưởng đến tất cả 
những ai chịu trực tiếp và gián tiếp ảnh hưởng trên làn sóng đó.  Chúng tôi hiểu được rằng lãnh 
trách nhiệm gìn giữ Thánh Tượng có di tích lịch sử vô giá như vậy không phải là chuyện dễ … 
chúng tôi và Ông Hậu đã bị những làn sóng đó xô đẩy mãnh liệt và đó cũng là điều tự nhiên.  Một 
Thánh Tượng có giá trị lịch sử vô giá của một Giáo Chủ Tôn Giáo được Đấng Chí Tôn thành lập tại 
Đất Nước Việt Nam không phải là chuyện nhỏ...Nhưng không phải vì sợ những làn sóng mãnh liệt 



       

                    Số 81     Bản Tin Thế Đạo ngày 14-5-2017   5

đó mà chúng tôi chùn bước không dám lãnh trách nhiệm... 

Nhìn lại lịch sử nhân loại khoảng 2000 năm trước, khi Đức Chúa Jesus Christ ra đời, cũng tạo ra làn 
sóng mãnh liệt…, có người đoán biết Chúa Cứu Thế sắp ra đời nên bọn vua chúa đang nắm quyền 
lực đời, sợ mất quyền lực, nên muốn tiêu diệt Chúa ngay từ lúc Chúa Chào Đời bằng cách ra lệnh 
giết sạch tất cả trẻ em cùng sanh ra trong cùng ngày.  Các trẻ em và gia đình của các em đó trở thành 
Thánh Tử Đạo.  Sự hy sinh của họ còn gắp trăm ngàn lần sự hy sinh của chúng ta... Những làn sóng 
mãnh liệt đó nó giống như những động đất dưới đáy biển làm dậy lên những điều đẹp nhất của lòng 
đất mẹ và cũng giựt lên những cặn bã xấu xa...Đó là Luật Tự Nhiên mà chúng ta phải chấp nhận, 
đón nhận và đối phó... Chúng tôi đã không sợ và không chùn bước.. và những Anh Hùng ân nhân 
của Cao Đài, cũng đã không sợ và chùn bước...

Những làn sóng khoấy động làm cây ngã, gió lộng, cũng có thể đã làm dính bùn lên Thánh Thất 
Cao Đài Houston Texas. Và có lúc,vì những tác động tiêu cực bên ngoài, Anh Hậu cũng đã tự hỏi...
chúng tôi có xứng đáng để tin cậy và giao Thánh Tượng hay không?!

Thánh Thất Houston không phải chỉ có một số tín đồ Cao Đài Houston TX dựng lên mà do sự đóng 
góp của toàn đạo Hải Ngoại, mà trong đó tín đồ Cao Đài Houston TX là người đứng mũi chịu sào 
với mồ hôi, nước mắt và tâm huyết đỗ ra suốt nhiều năm qua...Chúng tôi là Thế Hệ Đầu Tiên (First 
Generation) của người Việt Nam đem mối Đạo bắt nguồn từ Việt Nam ra Hải Ngoại.  Thánh Thất 
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Cao Đài Houston là Thánh Thất đầu tiên khi An Vị và Khánh Thành có sự có mặt của chính quyền 
cao cấp Houston, có sự có mặt của tổ chức Ủng Hộ Liên Hiêp Quốc, có sự có mặt của Chủ Tịch 
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston, 24 vị đại biểu của các Tổ Chức Hoa Kỳ, và điều quan 
trọng nhất là có hơn 1000 tín đồ Cao Đài khắp nơi về dự.  Thánh Thất còn được Proclamation of 
“Cao Đài Day” của Thị Trưởng Thành Phố Mayor Anise Parker, và chính Bà khi vào Chánh Điện, 
bổng quỳ sụp lạy trước Thiên Bàn để tỏ lòng thành kính…Đó là niềm danh dự lớn.. chẳng những 
đối với Thánh Thất Cao Đài Houston TX nói riêng, của Toàn Đạo Cao Đài nói riêng, mà còn là danh 
dự của Người Việt Tỵ Nạn nói chung…

Có lẽ có người cũng sẽ biện luận rằng, đó chỉ là những hình thức ngoài đời, không có giá trị tâm 
linh...Mọi người thử suy nghĩ xem... Thánh Thất xây theo mẫu số 3 của Tòa Thánh Tây Ninh có 
hàng trăm biểu tượng Tâm Linh...là một kho tàng văn hóa để các nhà nghiên cứu Đạo Học tìm tòi 
học hỏi …Trước đây chúng tôi không hề có ý tưởng nghĩ đến việc đem Thánh Tượng Đức Hộ Pháp 
về Thánh Thất Houston vì chúng tôi không hề có sự dính liếu đến sự thành lập Phật Tượng và những 
làn sóng chính trị xung quanh Phật Tượng mặc dù chúng tôi có theo dõi những diễn tiến ở Thánh 
Thất Kiêm Biên và đau lòng như cắt mỗi khi thấy hình tượng Đức Ngài bị xúc phạm... bị hạ tượng 
ra khỏi Thánh Thất Kiêm Biên, bị bọn tà quyền âm mưu đem quăng xuống biển cả, bị bọn lưu manh 
nhận tiền của tà quyền mưu toan đập bể… Nhờ Đạo Hữu Nguyễn Thị Chợ, Bà Bopha Phương và 
Anh Trần Đức Hậu hợp tác bảo vệ và quyết tâm đưa sang Mỹ để bảo vệ Bửu Tượng …

Rồi như một phép lạ, Anh Hậu sực nhớ đến Anh Từ Bửu Long và hỏi Anh Long xem có thể giao 
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Phật Tượng cho ai… Anh Từ Bửu Long gọi Quốc Sĩ Nguyễn Ngọc Dũ, là người gọi Quốc Sĩ Trịnh 
Quốc Thế, bàn về việc anh Trần Đức Hậu sẽ bàn giao Bửu Tượng cho Thánh Thất Cao Đài Houston 
Texas... Chúng tôi được đưa đến nhận lãnh một tránh nhiệm vô cùng lớn lao, đầy danh dự nhưng 
cũng đầy khổ ải, đầy hồng phước nhưng cũng đầy gian truân...   Và cũng có thể là Đức Ngài xui 
khiến như vậy...Vì ngày xưa Đức Ngài đã dạy rằng “Đạo Cao Đài sau này sẽ thành từ Quốc Ngoại 
thành vào”...Đức Ngài đã đoán trước là Đạo thành từ ngoài vào thì có lẽ Đức Ngài cũng không nỡ 
bỏ những đứa con rơi rớt gian truân khổ ãi nơi hải ngoại, không biết Tiếng Anh, không quen lối 
sống văn minh, không thông hiểu tinh thần dân chủ,  lại phải gánh trách nhiệm đem mối Đạo vào  
Thế Giới Văn Minh, đem tinh thần Dân Chủ Đai Đạo vào trong Đất Nước Hoa Kỳ...Đức Ngài đã 
quyết định đem hình tượng của Đức Ngài vào Hoa Kỳ để ủng hộ tình thần và giúp sức các con 
cái của Ngài... Đức Ngài đã giao trách nhiệm lớn lao đó cho chúng tôi, vì thế chúng tôi đã can đảm 
nhận lãnh...đã tìm đủ mọi cách để chuyển Thánh Tượng về Thánh Thất Cao Đài Houston Texas… 
với quyết tâm an vị Thánh Tượng vào nơi xứng đáng nhất…  Trong tình huống đặc biệt này chúng 
tôi thà chết cũng không dám không lãnh...  

Cơn sóng dù có mạnh rồi cũng sẽ qua, đó là sự thử thách tự nhiên của tất cả những chuyện lớn trên 
thế gian này...đó mới chứng minh là người được giao nhiệm vụ có bản lĩnh giữ nhiệm vụ... Như 
Đấng Cha Trời ngày xưa đã giao cho Đức Chúa Jesus nhiệm vụ Đấng Cứu Thế thì dù bị đoạ đày 
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cùng cực Ngài vẫn phải làm... Đức Cha Trời giao nhiệm vụ cho Đức Hộ Pháp lập nền Chánh Giáo 
Cao Đài, thì Đức Hộ Pháp dù bị hy sinh vẫn phải làm...Đức Ngài đã giao nhiệm vụ cho chúng tôi…
chúng tôi đã lãnh nhiệm vụ thì chúng tôi đã không còn con đường lựa chọn... Mặc dù Thánh 
Thất còn đang nợ nần chồng chất, chúng tôi đã lấy tiền Thánh Thất chi cho việc chuyên chở.., 
đã giao tiền cho Ông Hậu nhờ chuyển cho Bà Bopha Phương để thanh toán tổn phí xuất khẩu bên 
Campuchia và các chi phí vận chuyển cho các Công Ty chuyên chở … từ Thành Phố Phnom Penh ra 
cửa khấu, từ Campuchia qua Singapore, từ Singapore qua Los Angeles California, từ Los Angeles 
qua Houston Texas... và cuối cùng đến Thánh Thất Cao Đài Houston TX Ngày 18 Tháng 4 Năm 
2017 dưới sự thành kính cung nghinh trang trọng chào đón Phật Tượng Đức Ngài…

Đức Chúa Jesus đã chết trên cây Thánh Giá, nhưng tinh thần và sự nghiệp của Ngài trải khắp thiên 
hạ...Đức Hộ Pháp bị tự lưu đày sang Kiêm Biên nhưng sự nghiệp tinh thần và sự lãnh đạo của Đức 
Ngài cho Cao Đài sẽ trường tồn.. chúng ta sẽ là những chiếc bánh xe nhỏ đẩy những chiếc bánh xe 
lớn… để đẩy bánh xe tiến hóa hướng thẳng về phía trước...dù bảo táp phong ba, dù phải đối phó tà 
quyền và tất cả những sự cản trở… nhưng nếu chúng ta giữ vững Đức Tin (Tin vào Đấng Tối Cao, 
Tin vào Con Người, và Tin vào Chính Mình) thi những cơn bão đó,  những tà quyền đó, những sự 
cản trở đó, sẽ không đánh ngã chúng ta được...Khi chúng tôi lãnh trách nhiệm thì chúng tôi dù phải 
chết cũng phải cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình - Bảo Vệ Phật Tượng …

Anh Hậu phải đối diện với những tác động tiêu cực đối với Thánh Thất Cao Đài Houston TX, 
những điều chụp mũ vô căn cứ, những phao tin đồn nhảm xuyên tạc sự thật... cũng có lúc bị lung 
lay...nhưng sau khi tìm hiểu trong vòng 2 ngày và tập trung cầu nguyện để tìm ra hướng đi đúng... 
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Anh đã đưa ra quyết định sau cùng... là trao tặng cho Thánh Thất Cao Đài Houston TX @ 8415 S. 
Breeze.

Ngày Cung Nghinh Phật Tượng đến Thánh Thất Houston là ngày 18 Tháng 4 Năm 2017, Anh Hậu 
đã tuyên bố trao tặng Bửu Tượng cho Thánh Thất Cao Đài Houston TX @ 8415 S. Breezẹ Dr. 
Houston Texas 77071.

Hôm nay,  Ngày 7 Tháng 5 Năm 2017,  Anh Hậu cũng sẽ đưa giấy tờ chính thức bàn giao và công 
nhận chủ quyền Bửu Tượng của Thánh Thất Cao Đài Houston và đã legalize với Tiếu Bang Texas.

Thật ra Thánh Thất Cao Đài Houston TX đã được công nhận chủ quyền ngay từ lúc Bà Bopha 
Phương cho xuất khẩu Cargo Bửu Tượng và đưa tên Caodai Temple Houston Texas là Consignee, 
vì thế Caodai Temple Houston Texas là nhân tố chịu trách nhiệm hoàn toàn khi qua các cửa khẩu 
Hải Quan Hoa Kỳ và nắm chủ quyền của Cargo Bửu Tượng.

Sau đó Anh Trần Đức Hậu, là người Công Giáo, trao giấy chủ quyền chính thức cho Cao Đài 
Temple Houston Texas và Quốc Sĩ Trịnh Quốc Thế thay mặt Thánh Thất nhận lãnh.  Anh Hậu phát 
biểu “Thánh Thất Houston rất xứng đáng là nơi để Bửu Tượng Đức Ngài...Để tất cả tín đồ Cao 
Đài tôn vinh Ngài và lắng nghe lời dạy của Ngài”.  Quốc Sĩ Trịnh Quốc Thế kiêm Quyền Đầu Tộc 
Thánh Thất cũng trao giấy cảm tạ cho Anh Hậu, người có công tạc tượng, và trao tặng tượng cho 
Thánh Thất Cao Đài Kiêm Biên Campuchia trước đây, là người có công giúp đở đem Bửu Tượng 
qua Hoa Kỳ khi Bửu Tượng bị Chính Quyền triệt hạ tại Thánh Thất Kiêm Biên và trao tặng cho 
Thánh Thất Cao Đài Houston TX…
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Có lẻ đây cũng là Thiên Ý, Ngài đã đem biểu tượng của Ngài qua Hoa Kỳ phát triển Đại 
Đạo…

Ba Anh Công Giáo, một Ông Phật Tử, và các vị Chức Sẳc, Đạo Hữu Cao Đài trước khi phát biểu 
đều đến xá trước Thiên Bàn...

Anh Phillip Cường là người Công Giáo, người đứng đằng sau giúp Anh Hậu tìm hiểu đâu là lẽ 
thật người ngay, và đâu là người chụp mũ, đặt điều phao tin đồn nhảm để mưu đồ giành lấy Phật 
Tượng cho mục đích riêng và giúp Anh Hậu tự tìm chứng minh để xác định ai là người ngay và 
xứng đáng…,và cũng để chặn đứng khổ cảnh là để hai bên người tốt bị Kẻ Thứ Ba giựt dây để 
hai bên đấu tranh với nhau và Kẻ Giựt Dây đạt mục đích…họ còn định dùng số tiền rất lớn để 
mua chuộc Anh Hậu nhưng hoàn toàn thất bại vì với cá tính trung kiên của Anh Hậu.  Ngay 
Ngày Cung Nghinh Phật Tượng 18 Tháng 4 Năm 2017, họ đã text Anh Hậu qua phone dùng số tiền 
$40,000 để mua chuộc Anh Hậu trao Phật Tượng qua nơi khác. Tiền đó do đâu ra? Đây là một câu 
hỏi lớn!?

Một Anh người Đạo Công Giáo nữa đó là Cựu Nghị Viên LS Hoàng Duy Hùng, cũng đã từng giúp 
đở Thánh Thất Cao Đài Houston về nhiều mặt.  LS Hùng nói rằng Bửu Tượng Đức Hộ Pháp từ 
Campuchia về Mỹ là biểu tượng như là một người Cha đến với các con của Ngài.  Ngài muốn đến 
Nhà đứa con nào là Ngài tới, Ngài muốn đi đâu thì Ngài đi, không ai có thể cản được... Bổn phận 
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làm con thì phải cung nghinh Ngài cho thật uy nghi, thật thành kính, thật tin tưởng vào Sự 
Linh Thiên và Quyết Định của Ngài.  Thánh Thất Cao Đài Houston TX và tín đồ Cao Đài Hải 
Ngoại nói chung phải cung kính xây Tượng Đài uy nghi cho Đức Ngài ban bố phước lành cho thiên 
hạ…

Tiếp theo, QS Nguyễn Ngọc Dũ, Quyền Chủ Trưởng Hiệp Thiên Đài Cao Đài Hải Ngoại, rất xúc 
động nước mắt tuôn rơi làm cho nhiều Tín Đồ Cao Đài cảm động khóc theo.  Ông phát biểu, Phật 
Tượng Đức Hộ Pháp là không phải trao tặng cho QS Trịnh Quốc Thế,  mà là trao tặng cho Thánh 
Thất Cao Đài Houston TX là Thánh Thất của Toàn Tín Đồ Cao Đài.  Ông kêu gọi tất cả chúng ta 
phải ăn năn hối lỗi vì không thể bảo vệ Bửu Tượng ở lại Thánh Thất Kiêm Biên Campuchia.  Bây 
giờ Bửu Tượng đã đến Hoa Kỳ, Cao Đài Hải Ngoại rất vui mừng cung nghinh Phật Tượng Phạm 
Hộ Pháp đến Thánh Thất Cao Đài Houston  Texas một cách bình an.  QS Trịnh Quốc Thế đại diện 
và đồng đạo sẽ lo xắp xếp vị trí để An Vị Thánh Tượng.  Các vị Chức Sắc, Chức Việc và các Tín 
Hữu liên hệ đến việc Phật Tượng Hộ Pháp bị đập gẫy bàn tay, bị hạ xuống, và cản trở làm đình trệ 
trong việc di chuyển đến Thánh Thất Cao Đài Houston Texas, nên Hồi Quang Phản Chiếu việc làm 
của mình trong thời gian qua và nên ăn năn sám hối với Đức Hộ Pháp hầu được sự tha thứ và ban 
ân từ Đức Ngài.

Trước sự hiện diện Bửu tượng của Đức Hộ Pháp tại Thánh Thất Cao Đài Houston Texas, chúng 
ta cần phải tích cực học tập và thực hiện những lời dạy của Đấng Tôn Sư, lấy “Thương Yêu Hòa 
Thuận” làm phương châm, lo tu học hầu góp phần vào việc tạo lập an bình cho xã hội, cho quốc 
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gia, và cho nhân loại.

Ông còn nói thêm “chúng ta là một (We Are One)”.  Chúng ta không phân biệt sắc tộc, màu da, tôn 
giáo. hãy lấy Thương Yêu và Công Lý làm đầu.

Anh Đạo Hữu Từ Bửu Long  từ Seattle Washington cũng không kém sự cảm động, phát biểu rằng, 
bên Campuchia Bửu Tượng đã gặp tràn ngập những khó khăn...khi qua Hoa Kỳ lại cũng tiếp tục 
gặp những phần tử cản đường, nhưng cuối cùng với sự huyền diệu của Đức Ngài, Bửu Tượng đã 
được đưa đến Thánh Thất Cao Đài Houston TX là nơi xứng đáng và phù hợp nhất cho nơi an vị 
Bửu Tượng.

Ông Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston, Phật Tử Lưu Quí 
Tùng, đến trước Thiên Bàn niệm danh Thầy “NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐAI BỒ TÁT MA 
HA TÁT”

Ông đọc 4 câu thơ của Đức Chí Tôn Giáng Cơ Ngày 15 Tháng 9 Năm Bính Dần (1926) [Trang 44 
-Thánh Ngôn Hiệp Tuyển] 

Từ đây nòi giống chẳng chia ba
Thầy hiệp các con lại một nhà

Nam Bắc cùng rồi ra ngoại quốc
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Chủ Quyền Chơn Đạo một mình Ta

Ông nói rằng “ Lịch sử Đạo Cao Đài có ghi, trong một buổi đàn cơ, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế 
đã cho 4 câu thơ gần một thế kỷ trước đây đã trở thành lời tiên tri và sấm truyền… Và điều đó đã 
thành hiện thực vào Ngày 18 Tháng 4 Năm 2017, Ngày mà Bửu Tượng Đức Hộ Pháp đến Thánh 
Thất Cao Đài Houston TX…”

Ông nhận định thêm rẳng “Bất cứ một dân tộc nào cũng hãnh diện về bản sắc dân tộc mình...Bất cứ 
Tôn Giáo nào cũng đều hãnh diện và cung nghinh vị Giáo Chủ của Tôn Giáo mình.  Trước Ngày 
18 Tháng 4 Đức Ngài đã hiển lộng thần uy báo mộng cho một vị nữ tu (CTS Đổ Thị Inh) là Đức 
Ngài đã đến Chánh Điện của Thánh Thất.  Đó có lẻ cũng là một cách thông báo là Đức Ngài sẽ về 
đây...để rồi một vài tháng sau Bửu Tượng của Ngài từ Campuchia (từ một nước Thứ Ba) vượt đại 
dương ngàn trùng để đến đây… Đức Ngài đã đến với Tín Đồ Cao Đài Hải Ngoại tại Thánh Thất 
Houston… để tái họp tất cả chúng con lại một nhà (Nam Bắc cùng rồi ra ngoại quốc).  Biểu Tượng 
Tinh Thần của Đức Ngài đã cùng với chúng con ra ngoại quốc…Sự hiện diện của Biểu Tượng Đức 
Hộ Pháp đã nói lên sự huyền diệu đó…Đức Ngài củng cùng phối hợp với các con cháu Dòng Giống 
Việt Nam ra ngoại quốc...”

Ông cũng nhận định về câu thơ của Đức Chí Tôn “Chủ Quyến Chơn Đạo một mình Ta, trích lược 
“Câu này vô cùng cao siêu trong Đạo Cao Đài và cũng thể hiện sâu xa trong tất cả các Tôn Giáo.  
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Ngày xưa khi Đức Phật Thích Ca vừa mới chào đời, Đức Ngài bước đi 7 bước, một tay chỉ 
Trời, một tay chỉ Đất, và Đức Ngài tuyên bố rằng - Thiên Thượng Thiên Hạ - Duy Ngã Độc 
Tôn - Trên Trời Dưới Đất - Chủ Quyền chỉ có một mình Ta (Giống như trong Cao Đài - Chủ 
Quyến Chơn Đạo một mình Ta).”

Tiếp theo là phần tiếp tục  trích lược phát biểu của Phật Tử Lưu Quí Tùng  “Ngày nay Thánh Thất 
Cao Đài Houston TX theo mẫu Tòa Thánh Tây Ninh đã được xây trên mãnh đất Hoa Kỳ, lá cờ 
Liên Hiệp Quốc cũng đã tung bay trong Ngày Khánh Thành, chính quyền Thành Phố Houston đã ra 
tuyên ngôn cho Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, và bây giờ Đức Ngài Hộ Pháp cũng hiển lộng thần uy tại 
TTCĐ Houston… vì thế tôi nghỉ nơi đây không những chỉ là nơi Đất Lành Chim Đậu mà có thể sẽ 
là Thánh Địa Cao Đài tại Hải Ngoại cho tất cả Tín Đồ Cao Đài của toàn thế giới.  Vì Đức Ngài đã 
chọn nguồn Đất Địa Linh Nhân Kiệt này.  Những Tín Đồ Cao Đài Houston và Hải Ngoại, nếu biết 
ứng dụng 4 câu Sấm Truyền này thì có thể TTCĐ Houston trở thành Thánh Địa trong tương lai dể 
truyền bá tư tưởng Cao Đài cho Houston và thế giới.

Tôi là người ngoài Đạo Cao Đài, là một Phật Tử nhưng tôi rất cảm nhận được Sự Linh Thiên 
của 4 câu Sấm Truyền của Đức Thượng Đế Cao Đài ban cho từ một Thế Kỷ trước và tôi cũng 
tin vào sự Linh Thiên Hiển Thánh của Bửu Tượng Đức Hộ Pháp vượt ngàn trùng dương, trải 
qua bao gian nan thử thách cuối cùng đến TTCĐ Houston TX”
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Ông nói thêm một chút về lịch sử Việt Nam” Riêng ở tại Việt Nam, sau khi Trịnh Nguyễn phân 
tranh, thì nhà Nguyễn nghe theo lời Sấm Truyền của Trạng Trình đã di dân vào Miền Nam vào đất 
địa linh ở đồng bằng Sông Cửu Long có hình tượng của 9 con rồng vùng vẫy đổ ngược ra Biển 
Đông.  Theo Sấm Truyền của Trạng Trình thời bấy giờ là khi có Hội Long Hoa thì sẽ có một Thiên 
Tử xuất hiện và cũng từ đó xuất hiện 2 Đạo Giáo bắt nguồn từ Việt Nam.  Một Tôn Giáo xuất phát 
từ Miền Tây là Phật Giáo Hòa Hảo. Một Tôn Giáo xuất phát từ Miền Đông là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ 
Độ theo thế Thanh Long Bạch Hổ phò tá 9 Con Rồng, chờ cho đến khi Long Hoa Hội và Thiên Tử 
xuất hiện thì thế giới mới hết nạn chiến tranh.  Đó là Sấm Truyền của Trạng Trình”

Thật là kỳ diệu thay, ba Anh Thiên Chúa, một Ông Phật Tử lại có niềm tin đặc biệt vào Sự Linh 
Thiên của Đức Ngài Hộ Pháp, có sự ngưỡng mộ đặc biệt đến lời dạy của Đức Cao Đài, và đã ra 
tay giúp sức hữu hiệu cho Cao Đài rất nhiều... đã cùng bắt tay với Tín Hữu Cao Đài trong việc 
phát triển Cao Đài tại Hải Ngoại. Họ là những món quà mà Đức Cha đã ban tặng cho TTCĐ 
Houston TX.

NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
NAM MÔ TAM CHÂU BÁT BỘ HỘ PHÁP THIÊN TÔN

(Hiền Tài Trịnh Ngọc Túy tường thuật)

---------------------------------------

Sau đây thêm một vài hình ảnh 
Ngày Kỷ Niệm Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc Triều Thiên 

tại Thánh Thất Cao Đài Houston Texas @ 8415 S. Breeze Dr. Houston TX 77071
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TẬP SAN THẾ ĐẠO
Thông Tin - Phổ truyền Giáo Lý Đạo Cao Đài

Email: banthedao@comcast.net

Kính thưa quý Hiền Huynh Hiền Tỷ,

Tập San Thế Đạo rất mong được sự góp ý, đóng góp bài vở của quý Hiền 
Huynh Hiền Tỷ để Bản Tin Thế Đạo càng ngày càng có nội dung phong phú 
và giá trị hơn.
Trong mục đích để Tập San Thế Đạo gồm có tin tức đạo sự và bài vở giáo lý 
được phổ biến sâu rộng, chúng tôi kính xin quý Hiền Huynh Hiền Tỷ giúp phổ 
biến rộng rãi bằng cách chuyển bản tin nầy đến đồng đạo có email để quý vị 
nầy đọc và liên lạc Tập San Thế Đạo cho chúng tôi danh tánh, email và điện 
thoại để chúng tôi có thể chuyển thẳng các Tập San Thế Đạo sau nầy đến quý 
vị độc giả mới nầy
Thành thật cám ơn quý Hiền Huynh Hiền Tỷ.
Trân trọng
San Jose, ngày 14-5-2017
Bản Tin Thế Đạo

ĐỌC VÀ CỔ ĐỘNG
BẢN TIN THẾ ĐẠO
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