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CHÚC MỪNG
Nhân dịp lễ:
 1*- “Kỷ Niệm Đệ Thất Chu Niên ngày An Vị và Khánh Thành Thánh Thất Cao Đài  
  Wichita Kansas”,
 2*- “Mừng các Cơ Sở Đạo đã hoàn mãn”,
 3*- “ Đại Lễ Trung Nguơn 2017.”

Chúng tôi Ban Thế Đạo Hải Ngoại & Tập San Thế Đạo xin chung vui và chúc mừng 
cùng Quý Bàn Trị Sự, Quý Bàn Cai Quản Điện Thờ Phật Mẫu, Quý Ban Chấp Hành Đại 
Đạo Thanh Niên Hội địa phận Wichita Kansas cùng đồng đạo ở bang Kansas, Hoa Kỳ 
về việc đã hoàn mãn các Cơ Sở Đạo tại Wichita Kansas, góp phần vào việc phát triển 
Đạo tại hải ngoại.

Chúng tôi Ban Thế Đạo Hải Ngoại và Tập San Thế Đạo xin chúc quý Hiền Huynh Hiền 
Tỷ và quý gia đình luôn có sức khỏe dồi dào để tiếp tục con đường phụng sự Đạo.

Xin thành kính CHÚC MỪNG

San Jose, ngày 5-8-2017

Ban Thế Đạo Hải Ngoại
& Tập San Thế Đạo

BẢN TIN THẾ ĐẠO SỐ 87
ĐẶC BIỆT VỀ DIỄN TIẾN PHÁT TRIỂN ĐẠO 

TẠI WICHITA-KANSAS HOA KỲ

     Baûn Tin Theá Ñaïo              Soá 87 ngaøy 5-8-2017
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THÁNH THẤT CAO ĐÀI WICHITA KS
TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

                Xin thông báo quý Chức Sắc và đồng đạo
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I-Cơ duyên hội tụ Bạn Đạo

CTS Nguyễn Văn Hai, Đầu Hương Đạo Wichita, 
Kansas hiện nay là người Gò Công.Năm 1994, 
Hiền Huynh Hai đã được Bàn Trị Sự và đồng 
đạo Hương Đạo Xã Phước Trung, Tộc Đạo Hòa 
Lạc, Châu Đạo Gò Công trạch cử đảm nhiệm 

chức vụ Phó Trị Sự và đã được sự phê chuẩn 
công nghiệp kể từ ngày 09-07-1994 ( nhằm ngày 
01 tháng 06 năm Giáp Tuất) của Hiền Huynh 
Giáo Hữu Ngọc Phò Thanh đặc trách đạo sự Gò 
Công.

Tháng 06-1996, Hiền Huynh cùng gia đình 

Giới Thiệu 
Thánh Thất Cao Đài Wichita, Kansas

(CaoDai Temple of Wichita, KS)

LờiTòa Soạn: Đồng đạo Cao Đài Wichita, Kansas đã tổ chức Lễ Động Thổ xây cất Thánh 
Thất  vào lúc 9.00 giờ sáng ngày Chủ Nhật 24-02-2008 ( nhằm ngày mùng 10 tháng 01 năm 
Mậu Tý)  và hiện nay Thánh Thất đang được xây cất theo giấy phép số  BLD 2007-0621ngày 
31-10-2007.
Hương Đạo Wichita, Kansas đang kêu gọi đồng đạo tùy duyên đóng góp yểm trơ việc xây cất 
để Thánh Thất sớm được  hoàn thành.
Để đồng đạo biết  thêm về sự hình thành Hương đạo Wichita, KS và việc xây dựng Thánh Thất, 
Tập San Thế Đạo hân hạnh giới thiệu quý đồng đạo , thân hữu một số tư liệu, hình ảnh về
Hương đạo nầy.  
Trân trọng.
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được định cư tại thành phố Wichita tiểu bang  
Kansas theo  diện H.O.Sau khi hoàn tất thủ tục 
định cư, Hiền Huynh Hai tiếp xúc được một 
gia đình Đạo gốc Tây Ninh cũng sang Hoa Kỳ 
theo diện H.O. Đó là Hiền Tỷ Bùi Kim Mai, cựu 
Thông Sự Hương Đạo Hiệp Ninh, huyện Hòa 
Thành, Tây Ninh. Kể từ đó, gia đình HH Hai và 
gia đình Hiền Tỷ Mai hợp tác lo việc Đạo.

Sau một thời gian thăm dò tìm kiếm bạn đạo tại 
Kansas, HH Hai đúc kết được 8 hộ Đạo gồm 29 
tín đồ khởi đầu cho việc xây dựng cơ  sở Đạo tại 
Kansas. Đó là:
 1-Gia đình HH Nguyễn Văn Hai   
 7 người.
 2-Gia đình Hiền Tỷ Bùi Kim Mai  
 6 người.
 3-Gia đình Hiền Tỷ Lại Mai Loan  
 1 người
 4-Gia đình HT Lê Văn Tình  

 4 người
 5-Gia đình HH Nguyễn Văn Hĩ  
 2 người.
 6-Gia đình HT Trần Quốc Trụ  
 5 người.
 7-Gia đình HH Võ Hồng Danh  
 2 người.
 8-Gia đình HH Võ Văn Sứ, 2 người. 

Vì cơ sở thờ phượng chưa có, Bàn Trị Sự chưa 
được thành lập nên tất cả đồng đạo cầu nguyện 
Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, Tam Trấn Oai  
Nghiêm và Đức Hộ Pháp cho phép mượn phẩm 
vị cũ Phó Trị Sự và Thông Sự của HH Nguyễn 
Văn Hai và Hiền Tỷ Bùi Kim Mai để thiết lễ 
dâng sớ thượng Thánh Tượng Thiên Nhãn tại 
các gia trung của HH Nguyễn Văn Hai, Hiền Tỷ 
Bùi Kim Mai và HT Lê Văn Tình.

Đã có 3 nơi có Thiên Bàn thờ phượng Đức Chí 
Tôn cho nên đồng đạo sở tại tổ chức cúng liên 

Bàn Trị Sự lưỡng phái đầu tiên Hương Đạo Wichita, KS
sau Lễ Minh Thệ nhận nhiệm vụ ngày rằm tháng giêng
năm Canh Thìn  ( năm 2000).
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gia tại ba gia đình trên và lần lần theo thời gian 
số đồng đạo được tăng thêm và cho đến ngày 
hôm nay tổng số đồng đạo đã lên đến 82 người.

                BTS Hương Đạo Wichita, KS 
minh thệ nhận nhiệm vụ. ( năm 2000)

II-Thành lập Hành Chánh Đạo

Nhận thấy đồng đạo càng ngày càng đông nên 
Niên Trưởng HT Trần Quốc Trụ , con trai của 
cố Phối sư Hương Kiếm đề nghị thành lập Hành 
Chánh Đạo để có thể phổ truyền chơn giáo ở hải 
ngoại cùng với các cơ  sở Đạo Cao Đài ở các nơi 
khác nơi hải ngoại đúng theo lời tiên tri của Đức 
Chí Tôn:

  “ Từ đây nòi giống chẳng chia ba,
  Thầy hợp các con lại một nhà.
  Nam Bắc cùng rồi ra ngoại quốc,
  Chủ quyền Chơn Đạo một mình Ta”

Vào ngày rằm tháng 10 năm Kỹ Mão ( ngày 22-
11-1999) sau giờ cúng Ngọ Thời thiết LễVía Hạ 
Nguơn tại gia trung HT Lê Văn Tình, toàn thể 
đồng đạo đã tổ chức buổi họp công cử Bàn Trị 
Sự lưỡng phái nam nữ  đầu tiên của Hương Đạo 
Wichita, Kansas với kết quả sau:

1-Bàn Trị Sự Nam:  
  -Chánh Trị Sự: HH Nguyễn Văn Hai
  -Phó Trị Sự ( Nội Vụ): HH Dương Văn  
  Đức

-Phó Trị Sự ( Ngoại Vụ) : 
HH Bùi Văn Hượt.
-Thông sự: HH Bùi Văn 
Quốc.

2-Bàn Trị Sự Nữ:
-Chánh Trị Sự: H.Tỷ Bùi 
Kim Mai.
-Phó Trị Sự     :HTỷ Nguyễn 
Thị Huệ.
Thông sự      : HTỷ Lại Mai 
Loan.  
-Thư Ký kiêm Thủ Quỹ: 
HH Võ Hồng Danh.

Vào Lễ vía Thượng Nguơn
 rằm tháng giêng năm Canh Thìn (năm 2000)
một buổi lễ nhâm chức đã được tổ chức tại Thiên 
Bàn gia trung của HH CTS Nguyễn Văn Hai 
dưới sự chứng thệ của HH Giáo hữu Thượng 
Màng Thanh.

III-Việc Xây Dựng Thánh Thất

Cuối năm 2004 Hương Đạo Wichita, Kansas đã 
được HH Nguyễn Văn Út ở Dallas, Texas, hỉ 

Ảnh lưu niệm Tết Bính Tuất 2006
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hiến một số tiền là USD150.000. Nhận được số 
tiền nêu trên, đồng đạo rất vui mừng và tìm mua 
một miếng đất để phát triển cơ sở Đạo sau nầy.
Cuối cùng đồng đạo đã mua được một miếng 
đất diện tích là 3 mẫu 95 với gía là USD  80.000 
trong đó bao gồm 2 căn nhà loại một phòng . 
Nhân dịp nầy đồng đạo đã thành lập Hội Tương 
Tế Cao Đài, tiếng anh là “ CaoDai Charity of 
Kansas, Inc” và đã được Thành Phố Wichita 
chấp thuận ngày 28-10-2004 với thành phần 
Quản Trị như sau:

 -Chủ tịch:         CTS Nguyễn Văn Hai.
 -Phó Chủ tịch:  HH Lại Văn Lộc.
 -Thủ Quỹ:    HH Phạm Văn Đức.
 -Thư Ký:    HH Võ Hồng Danh.

Đến ngày 09-06- 2006. Thành Phố Wichita đã 
chấp thuận cho đổi danh xưng lại là “ CaoDai 
Temple of Wichita, Inc” với thành phần Quản 
Trị mới như sau:
 -Chủ Tịch:      HH Lại Văn Lộc.
 -Phó Chủ Tịch: HT Lê Văn Tình.
 -Thủ Quỹ:     HH Lại Hổ Cường.
 -Thư Ký:     HH Võ Hồng Danh.

Sau khi mua đất xong đồng đạo và đồng hương 
hảo tâm cùng thân hữu đã dọn dẹp , chỉnh trang 
lại miếng đất vốn đã hoang tàn sau nhiều năm bỏ 
hoang không sử dụng cùng tu sửa lại 2 ngôi nhà 
đã có sẵn: Một làm nơi Thờ Phượng, một dùng 
làm Phòng trù và sinh hoạt đạo sự.

Với số lượng đồng đạo càng ngày càng đông mà 
nơi thờ phượng lại rất nhỏ hẹp nên sau nhiều 
phiên họp, cuối cùng đồng đạo đã biểu quyết 
xây dựng “ một Thánh Thất khang trang”.

Vào ngày 31-10-2007 thành phố Wichita chấp 
thuận cho xây cất  ngôi Thánh Thất qua giấy 
phép số BLD 2007-0621 và để việc xây cất được 
nhanh chóng:

-”Lễ Động Thổ “đã được tổ chức vào lúc 9 giờ 
sáng ngày 24-02-2008 ( nhằm ngày mùng 10 
tháng 01 năm Mậu Tý)..

-”Lễ đặt Viên Gạch Đầu Tiên” đã được long 
trong tổ chức vào lúc 3 giờ chiều ngày 21-05-
2008 ( nhằm ngày 20-04 năm Mậu Tý) với sự 
tham dự khoảng trên 200 quan khách cùng đồng 
đạo.
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Thánh Thất Wichita, Kansas 
(hình chụp ngày 20-06-2008)

Song song với việc khởi công xây cất, một cuộc vận động tài chánh cũng được phát động nhằm 
phổ biến rộng rãi trên đài phát thanh hải ngoại, địa phương và tâm thư cũng đã được gởi đến đồng 
hương đạo tâm, các cơ sở thương mại, hội đoàn, cộng đồng, các tôn giáo bạn và các cơ sở Đạo xa 
gần để kêu gọi sự yểm trợ tài chánh hầu có thể sớm hoàn thành công trình xây dựng Thánh Thất.

Dũng-Uyên
(Viết theo tư liệu & hình ảnh của CTS Nguyễn Văn  Hai. 
Tài liệu nầy đã đăng trong TSTĐ - Ban Thế Đạo Hải Ngoại)

ĐỌC VÀ CỔ ĐỘNG
 BẢN TIN THẾ ĐẠO

EMAIL: banthedao@comcast.net
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ĐẾN HƯƠNG ĐẠO WICHITA
HT Phạm Văn Khảm

Trong ánh nắng vàng của một chiều đẹp trời, 
chiếc máy bay hảng American Airlines nhẹ 
nhàng đáp xuống phi trường Wichita – Kansas 
đúng 5:05 giờ. Theo dòng người, tôi và Hiền 
Huynh Hiền Tài Nguyễn Trung Đạo chậm bước 
với đôi chân già quá tuổi thất thập đến chỗ nhận 
hành lý ngồi chờ người đến đón.

Qua một ngày rộn rịp máy bay lên xuống, hành 
khách kẻ đến người đi…phi trường bé nhỏ nầy 
bắt đầu theo bóng chiều trở về yên tĩnh. Chiếc 
đồng hồ trên tay chạy đều đều, thời gian trôi qua 
tự nhiên… chúng tôi bình thản … không bồn 
chồn, không nôn nóng về nỗi lo không kịp tham 
dự lễ Thượng Phướn tại Thánh Thất Wichita lúc 
6 giờ chiều. Mọi sự đều tùy duyên…

Đang ngồi trầm ngâm, một chiếc xe  dừng lại, 

trông qua cửa kiếng, một cậu thanh niên nhanh 
nhẹn bước vào, cúi đầu chào hết sức thân thiện 
vì cả hai bên, mặc dầu chưa gặp nhau lần nào 
nhưng đã biết rõ tên họ của nhau và khách từ 
đâu đến.
- Con xin lỗi đến đón hai bác trễ, làm hai bác 
phải chờ đợi.
- Hai Bác biết các cháu bận rộn mà !
- Suốt chiều nay, tụi con chạy tới lui phi trường 
giống như con thoi vậy!

Xe vừa đậu vào Parking, chúng tôi nhìn thấy ở 
sân trước Thánh Thất đầy ắp những người mặc 
toàn trắng đang nghiêm chỉnh, mặt hướng về lá 
Phướn đang từ từ lên cao…

Tôi đi một vòng quanh Thánh Thất, chiếc cổng 
không cao lắm, nhưng không kém phần uy nghi 
với vẻ dáng bên ngoài. Thánh Thất tuy nhỏ 
nhưng cũng mang khá đầy đủ những nét đặc 
trưng của nền Văn hóa Cao Đài phát xuất từ Tòa 
Thánh Tây Ninh. Khuôn viên Thánh Thất quá 
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rộng ! ước chừng 4 mẫu Anh. 

Tôi đứng nhìn và nghe tiếng nói từ trái tim của 
mình…Đây là sự nghiệp Đạo tại Kansas bắt đầu 
gầy dựng với 71 tín đồ  rời bỏ quê hương, xa 
Tổ Đình Tòa Thánh Tây Ninh và chỉ mang theo 
mình một niềm tin vững chắc…Đây là thành quả 
ở bước đầu, là chứng tích sự nổ lực của những 
đứa con ngoan Đạo, là dấu ấn để cảm nhận được 
sự độ trì vô biên của Đức Chí Tôn, Đức Phật 
Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng.

Tôi cúi đầu ngưỡng mộ 71 người bạn đạo tại địa 
phương nầy và 1300 bạn đạo nữa từ nhiều nơi 
trên thế giới đã góp phần xây dựng ! Tôi thầm 
cầu nguyện những tấm lòng dâng hiến nầy được 
Ơn Trên chứng giám.

Tôi đến bàn Tiếp Tân ghi danh và tò mò hỏi số 
lượng khách đến từ phương xa… Được biết gần 
200 và có thể đạt được tròn số nầy vì hiện tại còn 
nhiều người đang trên đường tới bằng xe hơi.

Bữa cơm chiều vừa ăn ngon miệng , vừa thưởng 
thức chương trình Văn nghệ hết sức phong phú 
vừa hàn huyên với bạn bè lâu năm chưa gặp 
lại…lắm lúc phải bối rối không biết mình phải 
làm gì! Cũng như phân vân không biết nên ăn 
món gì? Vì nhiều thức ăn hấp dẫn quá !

Giờ Tý đêm 27 tháng 7 năm Canh Dần, Thánh 
Thất Wichita thiết lễ Đại Đàn An Vị Thánh 
Tượng Thiên Nhãn. Đồng đạo quá đông, Thánh 
Thất không đủ chỗ nên có rất nhiều đồng đạo 
phải đứng hầu lễ ngoài hành lang.

Đêm qua, sau giờ cúng Tý Thời, bạn đạo lâu 
ngày mới gặp lại, chuyện đời, chuyện đạo thì 
nhiều mà thời gian lại qua mau… chưa chi đã 
gần 4 giờ sáng, mọi người đồng thuận ngã lưng 
vài tiếng đồng hồ để ngày mai phải dậy sớm còn 
lo chuyện lễ Khánh Thành Thánh Thất nữa.

Tôi thầm thán phục quí Tỷ nhà bếp, đêm qua 
vẫn dự thời cúng quá 2 giờ sáng  mà sáng nay 
mới 7 giờ , bàn cà phê, nước trà đã sắp sẵn… 
Em bé gái Thanh Niên Đại Đạo vui vẻ và nhất 
là không thấy dấu vết nào lộ ra nét mất ngủ.Em 
mời bác, mời chú, mời anh… uống cà phê, điểm 
tâm…Thức ăn điểm tâm nhiều lắm, tôi không 
nhớ hết… nào bánh mì, nào hủ tíu, nào bắp nấu, 
nào bún riêu, nào bánh nếp than…xin hoan hô 
tinh thần phục vụ cao độ quí Tỷ  nhà bếp.

Đúng 11 giờ  trưa, nhiều tràng pháo nổ vang rền 
trước cổng Thánh Thất, ba con lân già đang nằm 
lim dim dưới cột Phướn nghe tiếng pháo cũng 
vùng dậy theo tiếng trống múa nhảy tung tăng! 
Các tín hữu Cao Đài cùng quan khách nhanh 
chân tề tựu trước Thánh Thất đứng vào vị trí 
theo sự chỉ dẫn của Ban Tổ Chức. 

Một băng vải nối kết với 12 đóa hoa sen được 
căng ngang trước cửa Thánh Thất, sau đó quí 
Huynh Tỷ đại diện các Cơ Sở Đạo và vị Đại Diện 
Cộng Đồng Người Việt tại Kansas hân hoan cắt 
băng Khánh Thành Thánh Thất Wichita. Niềm 
vui tưng bừng  khai mở trong lòng của mỗi 
người với tràng pháo tay dòn dã kéo vài hơn 3 
phút đồng hồ!

Tại Hội Trường, tôi được Ban Tổ chức mời phát 
biểu cảm tưởng. Tôi trân trọng trình bày như 
sau:

Hôm nay ngày 5 tháng 9 năm 2010, nhằm ngày 
27 thánh 7 năm Canh Dần, chúng ta có thể nói 
với mọi người trên thế giới giới và với tất cả 
Đồng Đạo ở khắp nơi rằng: Tại Wichita thuộc 
tiểu bang Kansas đã có thêm một nơi thờ 
ĐẤNG CHA CHUNG CỦA NHƠN LOẠI và 
các ĐẤNG THIÊNG LIÊNG . Đó là Thánh 
Thất Wichita.

Và long trọng cáo bạch cùng nhơn sanh; Đây 
là một trong những ngôi nhà chung, thờ ĐẤNG 
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CHA TRỜI và Ngài là giáo chủ khai sáng nền 
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ tại Việt Nam vào năm 
1926 với tôn chỉ Tam Giáo Qui Nguyên, Ngũ 
Chi Phục Nhứt và được Ngài giáng cơ giải thích 
như sau:

“ Vốn từ trước, Thầy lập Ngũ Chi Đại Đạo là 
: Nhơn Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo, 
Phật Đạo.Thầy tùy phong hóa của nhơn sanh mà 
gầy Chánh giáo, vì khi trước Càn vô đắc khán 
(không thấy được trời) Khôn vô đắc duyệt 
(không biết hết được đất) thì nhơn loại duy có 
hành đạo nội tư phương mình mà thôi.

Còn nay thì nhơn loại đã hiệp đồng. Càn Khôn 
dĩ tận thức (Biết được trời đất ) thì lại bị phần 
nhiều các Đạo ấy mà nhơn loại nghịch lẫn nhau, 
nên Thầy mới nhứt định qui nguyên, phục nhứt 
(Trích đàn cơ ngày 24 tháng 4 năm 1926).

Qua lời dạy vừa trích dẫn, chúng ta cũng nhận rõ 
một phần nào về tinh thần Đại Đồng Nhơn loại, 
Đại Đồng tín ngưỡng, tâm linh của nền giáo lý 
Cao Đài. Do đó người tín đồ Cao Đài luôn luôn 
coi tôn giáo của mình là tôn giáo của mọi người 
và ngược lại tôn giáo của mọi người cũng là tôn 
giáo của mình.

Vậy Thánh Thất Cao Đài tại Wichita hay bất cứ 
nơi nào cũng đều được coi như là Thánh Thất 
của mọi người và mọi người có thể đến Thánh 
Thất với một tấm lòng rộng mở. Thật vậy:

Nếu là tín đồ Phật giáo thì đây cũng là chùa Phật 
vì trên Thiên Bàn có thờ Phật Thích Ca

Nếu là tín đồ của Thiên Chúa giáo hoặc Tin 
Lành thì đây là Nhà Thờ, là Thánh Đường vì 
trên Thiên Bàn cũng thờ Đức Chúa Jesus Christ.

Nếu là tín đồ của Tiên giáo hoặc Thần giáo thì 
đây là một Đền Thờ vì trên Thiên Bàn có thờ 
Đức Lão Tử  và Đức Khương Tử Nha.

Nếu là tín đồ thờ cúng Ông Bà Tổ Tiên ( Nho 

giáo ) thì đây là Văn Miếu vì trên Thiên Bàn có 
thờ Đức Khổng Phu Tử.

Với nghi thức thờ phượng nêu trên, chúng ta thấy 
người tín đồ Cao Đài ngoan đạo, với trái tim mở 
rộng, với tình thương bao la, họ yêu người, yêu 
cả vạn vật, họ luôn luôn khắc ghi trong lòng lời 
dạy của Đức Chí Tôn: Nếu không thương được, 
Thầy cấm các con ghét, nghe à !

Cộng thêm vào đó, giáo lý Cao Đài còn dạy : 
Anh và tôi đều là con của Thượng Đế. Vì vậy, 
anh là tôi và tôi là anh.Chúng ta đều là anh em.

Nói rộng ra, mối liên hệ giữa con người với con 
người trên quả Địa cầu nầy là mối liên hệ anh 
em ruột thịt.và Thượng Đế với con người là mối 
liên hệ Cha Con.Riêng về lãnh vực tôn giáo, 
Thượng Đế là Giáo Chủ đạo Cao Đài và mối 
liên hệ giữa Ngài với các môn đồ là tình nghĩa 
Thầy Trò.

Các mối liên hệ nầy được phơi bày thật rõ ràng 
trong  các bài Thánh giáo mà Hội Thánh đã kết 
hợp lại thành quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển.

Trên căn bản đó, người tín đồ Cao Đài cũng 
được coi như là một Thiện nguyện viên  Hòa 
Bình của thế giới, là thành viên của một Cộng 
Đồng Nhơn Loại quyết tâm sống với nhau bằng 
“ Luật Thương Yêu và  Quyền Công Chánh.”

Tuy nhiên con đường chúng ta đang đi hãy còn 
nhiều trở ngại, còn nhiều chông gai. Như hiện 
tại, ở quê nhà, nhà cầm quyền Cộng Sản tìm đủ 
mọi phương cách diệt Đạo, ở hải ngoại không có 
Chức Sắc Thiên Phong dìu dẫn. Mặc dầu vậy, Ở 
quốc nội, người tín đồ vẫn âm thầm làm tròn bổn 
phận đối với tín ngưỡng tâm linh của mình, sát 
cánh với Chức việc Bàn Trị Sự ở địa phương là 
Hội Thánh Em luôn luôn gìn giữ luật Đạo, bảo 
vệ Chơn Truyền…Tại hải ngoại, chúng ta biết 
kết hợp nhau lập thành Hành Chánh Đạo theo 
Tân Luật Pháp Chánh Truyền, tự khép mình 
theo khuôn luật Đạo để tu tập và phổ truyền mối 
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Đạo Trời đến khắp nơi trên thế giới.

Đó chính là sứ mạng mà Đức Hộ Pháp đã giao 
phó cho chúng ta cách nay 62 năm . Thật vậy, 
hẳn trong chúng ta, có nhiều người còn nhớ đến 
lời thuyết đạo của Ngài vào đêm 24 tháng 5 năm 
Mậu Tý ( 1948 ) như sau:

“ Bần Đạo tưởng những người  có mặt ngồi tại 
đây hôm nay, hầu lễ nầy, biết chừng đâu cũng sẽ 
được hạnh phúc đi truyền giáo bên Mỹ sau nầy 
mà chớ.”

Hiện nay, chúng ta đang nổ lực thi hành lời dạy 
của Ngài và đang trên đà phát triển với thành 
quả được khích lệ như lời nhận xét của hai vị 
khách thuộc các tôn giáo bạn đã phát biểu trong 
những lần tham dự  lễ Kỷ Niệm Ngày Khai Đạo 
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ  tại Châu Đạo Cao Đài 
California:

Đạo Cao Đài, trong lúc tại quốc nội đang bị kềm 
hãm trong chính sách tiêu diệt Đạo của nhà cầm 
quyền Cộng Sản Việt Nam thì tại hải ngoại, đạo 
Cao Đài đang nở hoa khắp nơi trên thế giới.

Hoặc:

Hiện nay, trên thế giới, nơi nào có Cộng Đồng 
người Việt là nơi đó có những chiếc áo dài trắng 
của những người tín đồ Cao Đài….

Với những thành quả nầy, chúng ta không lấy 
đó làm tự mãn, mà với tất cả cố gắng chúng ta 
dấn thân vào con đường hoằng khai Đại Đạo và 
Phổ Độ chúng sanh trong tinh thần “ Đạo phát 
trễ ngày nào là nhơn sanh khổ ngày ấy” như Đức 
Chí Tôn đã từng dạy, nên chúng ta có thể nói: 

 Tính đến nay, tại hải ngoại chúng ta đã gầy dựng 
được 44 Cơ Sở đạo, trong đó có 5 Thánh Thất 
đã hoàn thành theo mẫu Tòa Thánh Tây Ninh 
và hôm nay, tiếp tục đánh dấu ngày hoàn thành 
Thánh Thất Wichita.

Thánh Thất Wichita khánh thành với sự chứng 

kiến của chư liệt vị, là nơi thờ Đấng Cha Trời 
với đầy ân điển mà đời nầy cũng như đời đời về 
sau cùng chung hưởng.  

Đây là công đầu của Ban Xây Dựng Thánh Thất 
Wichita, của Chư Chức Sắc, Chức Việc, Đồng 
Đạo và Đồng Hương và nhiều tín hữu các tôn 
giáo bạn, trong đó có người Mỹ. Chúng tôi xin 
hết lòng ngưỡng mộ công đức dâng hiến của quí 
vị.

Nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và 
các Đấng Thiêng Liêng ban  cho quí vị có được 
một thân thể khỏe mạnh, trí não quang minh, 
tinh thần mẫn huệ …để cùng nhau gieo trồng 
hạt Thánh Cốc Cao Đài mà Đức Chí Tôn đã ưu 
ái ban cho nhơn loại trong thời Hạ Nguơn Mạt 
Pháp để cùng chung hưởng ơn cứu độ trong thời 
Đại Ân Xá Ký III nầy.
(Hết phần phát biểu của HT Phạm văn Khảm )

Sau phần phát biểu của quan khách, là phần trao  
Bằng Lưn Niệm Công Đức mà quí Huynh đã 
dày công trong công tác xây dựng Thánh Thất 
suốt hơn 2 năm qua.Điều đã làm cho nhiều người 
ngạc nhiên là trong số 12 vị  nầy có  3 vị Phật 
Tử, 4 tín hữu Công Giáo, 1 tín hữu Tin Lành và 
01 người Mỹ .Danh sách như sau:

1-Nguyễn thanh Ba  ( Phật Tử chùa Pháp Hoa )

2-Lê văn Ngày

3-Đặng Hoàng Trân  ( Tín hữu Phật giáo )

4-Trì Hà Tâm ( Tín hữu Công giáo )

5-Phạm hữu Khanh ( Tín hữu Công giáo )

6-Lê Hải ( Tín hữu Công giáo )

7-Rick Regan

8-Huỳnh Thanh

9-Đinh Lộc ( Tín hữu Phật giáo )

10-Mã Cẩm Vững ( Tín hữu Tin Lành )
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11-Trần Quốc Trị

12-Trần Đạt ( Tín hữu Công giáo )

Ngoài ra còn 1.300 đồng đạo và đồng hương tại 
Wichta cũng như nhiều nơi trên thế giới được 
trân trọng ghi danh trong quyển sổ NHỮNG 
TẤM LÒNG VÀNG CỦA THÁNH THẤT 
WICHITA

Qua danh sách nêu trên, nếu tinh ý một chút, 
chúng ta sẽ thấy Thánh Thất Cao Đài, ngoài tín 
hữu Cao Đài còn có sự góp sưc của tín hữu các 
tôn giáo bạn. Đó phải chăng là dấu hiệu của hiệp 
nhứt, dấu hiệu của hòa đồng các tôn giáo, là con 
đường cần đi theo Thánh ý của Đức Chí Tôn 

Tôi hết lòng ngưỡng mộ công đưc mà quí chư 
hiền đã dâng hiến và thành tâm cầu nguyện Đức 
Chí Tôn, Đức Phật Mẫu ban nhiều hồng ân cho 
quí vị.

Trưa ngày 6 tháng 9 năm 2010, chúng tôi lên 
máy bay trở về California và mang theo nhiều 
hình ảnh đẹp tuyệt vời! Hình ảnh của những 
con người hết lòng dâng hiến cho việc phụng 
thờ Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng 
Thiêng Liêng. Hình ảnh của những người quên 
mình để dốc lòng phục vụ nhơn sanh. 

Làm sao tôi quên được hình ảnh của Hiền 
Huynh Chánh Trị Sự Nguyễn văn Hai, Thông 
sự Hồ văn Chì…và 71 đồng đạo dễ thương. Đặc 
biệt hình ảnh của một hiền muội mà tôi không 
biết quí danh đã âm thầm clean up các phòng vệ 
sinh sau khi lễ vừa chấm dứt.Ngoài ra tôi cũng 
sẽ nhớ mãi hình ảnh các cháu Như Ý , Mỹ Ý, 
Thảo (con gái của CTS Hai), Tùng (con TS Hồ 
văn Chì ) và nhiều cháu nữa…mặc dầu tuổi hãy 
còn trẻ nhưng ý thức được tinh thần trách nhiệm 
để hăng say phục vụ .

Sau cùng là hình ảnh của 4 chàng thanh niên 

tín hữu Công giáo, 3 tín hữu Phật giáo, 01 tín 
hữu Tin Lành …với tấm lòng hết sức trong sáng, 
vượt qua mọi ngăn cách thường tình để nói lên 
sự thuận thảo mà nhơn loại hiện nay cần có.

Riêng về anh chàng người Mỹ chánh gốc với tên 
là Rick Regan khi được hỏi ai đã giới thiệu anh 
đến làm công quả ở đây hơn 2 năm qua ? Anh trả 
lời ngắn gọn: THƯỢNG ĐẾ .
Câu trả lời chỉ có 2 chữ nhưng tôi  cảm nhận ý 
nghĩa của nó sâu rộng vô biên…
 
Qua 3 ngày 2 đêm tại Hương Đạo Wichita thuộc 
tiểu bang Kansas, với tôi là một kỷ niệm đẹp cho 
cuộc đời, một cuồn phim ghi lại một chuyến đi 
đầy ý nghĩa. Tôi ôm chặt vào lòng như là một 
báu vật….. 

California – Mùa Thu 2010
Hiền Tài Phạm văn Khảm

TRONG SỐ NẦY
  1*- Chúc mừng . . . . . . . . . . . . . .  trang 1
   2*-Thiệp Mời . . . . . . . . . . . . . . . .trang 2
   3*- Giới thiệu Thánh Thất WI
         Kansas . . . . . .  . . . . . . . . . . . .trang 4
   4*- Đến Hương Đạo Wichita
         (HT. Phạm Văn Khảm) . . . . . trang 9
   5*- Vài hình ảnh 
        Lễ Khánh Thành Thánh Thất. .trang 14
   6*-Tâm Thư số 2 của Thánh Thất
         và  ĐTPM  Wichita ngày
        9-11-2014 . . . . .  . . . . . . . . . . .trang 16
   7*-Thông bào số 4 ngày 1-6-2017
        của Ban Thế Đạo Hải Ngoại . .trang 18
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VÀI HÌNH ẢNH NGÀY LỄ KHÁNH THÀNH 
THÁNH THẤTCAO ĐÀI WICHITA KANSAS 5-9-2010
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Bát thập cửu niên)

TÒA THÁNH TÂY NINH
--------------------------------

Thánh Thất & Điện Thờ Phật Mẫu Cao Đài Wichita 
5505 N. Amstrong Street, 
Wichita, KS 67204-2011

TÂM THƯ Số 2

Kính gởi:

Quý Chức Sắc, Chức Việc, Bàn Cai Quản, Quý Đồng Đạo và các em Thanh Thiếu Niên Đại Đạo.
Quý Đạo Tâm, Quý Mạnh Thường Quân,
Quý Đồng Hương Ân Nhân,

Kính thưa Chư Liệt Vị,

Qua 6 tháng vận động tịnh tài, với tấm lòng hảo tâm thi ận của toàn thjể Chư Liệt vị được số tịnh 
tài US$ 125,231.00 (Tính đến ngày 12-10-2014 và được sự đồng thuận của thành phố Wichita qua 
giấy phép số BLD 2014- 01115 ngày 1-10-2014 đã giúp Ban Xây Dựng hội Trường của Thánh Thất 
và Điện Thờ Phật Mẫu Cao Đài Wichita chúng tôi đổ xong nền của building dài 120 feet, rộng 40 
feet. nền cao 3 feet, sidewalk xung quanh Hội Trường 360 feet, rộng 4 feet.

Kính thưa Quý ân nhân,

Để được giấy phép xây dựng, Thành phố đòi hỏi chúng tôi phải xây thêm một bãi đậu xe 36 chỗ, 
trụ cấp nước cứu hoả, lấp thêm đồng hồ điện mới cho building, xây thêm một phòng vệ sinh. Sự 
phát sinh làm chi phí xây dựng tăng cao hơn ước tính ban đầu (US$ 160,000.00) mà hiện giờ số 
tịnh tài quý ân nhân hỉ hiến đã cạn kiệt.

Qua sự phát sinh trên, một lần nữa chúng tôi mạo muội gởi tâm thư đến quý Chư Liệt vị đã dành 
sự ưu ái cho tín đồ Cao Đài trong suốt 5 năm qua, giúp cho chúng tôi có đủ tịnh tài xây dựng phần 
còn lại (Bằng cách hỉ hiến hoặc cho mượn) hầu để công trình sớm được viên mãn.

Nguyện cầu Đức Thượng Đế Toàn Năng, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban hồng ân 
đến Quý Chư vị cùng Bửu Quyến.

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát
Wichita, ngày 17 tháng 9 nhuần năm Giáp Ngọ
(DL 9-11-2014)
TM. Hành Chánh Đạo & Đồng Đạo
Chánh Trị Sự Đầu Hương
(Ký tên và đóng dấu)
Nguyễn Văn Hai
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Nền móng Hội Trường chuẩn bị đổ bêtông 120 feet dài, 40 feet rộng 

Nền móng Hội Trường mới đổ bêtông

Mọi sự hỉ hiến đều được cấp biên nhận và được miễn trừ thuế kính xin gởi vế:
Thánh Thất & ĐTPM Cao Đài Wichita, KS

5505 N. Amstrong St
Wichita, KS 67204-2011

ĐT: (316) 516-8564  hoặc (316) 648-3159
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
              ( Cửu thập nhị niên)
            Tòa Thánh Tây Ninh
            -------------------------

   Ban Thế Đạo Hải Ngoại
      3076 Oakbridge Dr      
     San Jose, CA 95121

   Số 04/VP/BTĐHN

THÔNG BÁO
v/v Hiền Tài Dự Phong chuyển sang Hiền Tài 

Kính gởi :Quý Hiển Huynh Hiền Tỷ Hiền Tài Dự Phong.

Thưa quý Hiền Huynh Hiền Tỷ,

Tham chiếu quyết định của Đại hội kỳ 8 Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại Thánh Thất Cao Đài 
Houston Texas, Hoa Kỳ ngày 4-9-2016 Ban Thế Đạo Hải Ngoại  trân trọng kính mời Quý 
Hiền Huynh Hiền Tỷ Hiền Tài Dự Phong tiếp tục tham gia hoạt động trong Ban Thế Đạo 
Hải Ngoại (Ban Thế Đạo) theo hệ thống Cao Đài Hải Ngoại để phục vụ Đạo Cao Đài Tòa 
Thánh Tây Ninh trong việc Hoằng Khai Đại Đạo và Phổ Độ chúng sanh xin vui lòng điền 
vào Mẫu 5 đính kèm và gởi về:

 Qua Bưu điện:   Ban Thế Đạo Hải Ngoại
    3076 Oakbridge Dr, 
    San Jose, CA 95121-1716

 Qua email:  dutani@comcast.net

Sau ngày 4-9-2017 trong Ban Thế Đạo Hải Ngoại không còn danh xưng Hiền Tài Dự Phong 
nữa.

Riêng đối với quý Hiền Huynh Hiền Tỷ Hiền Tài chính vị, quý vị chỉ cần thông báo về Ban 
Thế Đạo Hải Ngoại là tham gia vào hoạt động trong hệ thống Cao Đài Hải Ngoại.

Ban Thế Đạo Hải Ngoại một lần nữa rất tha thiết kính mời quý Hiền Huynh Hiền Tỷ cùng 
tham gia vào hoạt động trong hệ thống Cao Đài Hải Ngoại  

Ban Thế Đạo Hải Ngoại  kính thông báo và kính chúc quý Hiền Huynh Hiền Tỷ và quý 
quyến thân tâm thường an lạc, tu tiến trên Đường Đạo.

Trân trọng kính chào quý Hiền Huynh Hiền Tỷ.

San Jose,  ngày 1 tháng 6 năm 2017
                                                TM. Ban Thế Đạo Hải Ngoại
                                            (ký tên và đóng dấu) 

                               Quốc sĩ Nguyễn Ngọc Dũ   
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ÑAÏI  ÑAÏO  TAM KYØ PHOÅ  ÑOÄ
(Cöûu thaäp nhò nieân)

MAÃU 5/HT                       TOØA THAÙNH TAÂY NINH
    -***-   

                PHIEÁU GIA NHAÄP BAN THEÁ ÑAÏO 
(Phaåm Hieàn Taøi) (1)

(Caên cöù tinh thaàn Ñaïi Hoäi Ban Theá Ñaïo Haûi Ngoaïi kyø 8 toå chöùc ngaøy 4-9-2016 taïi Thaùnh Thaát 
Cao Ñaøi Houston Texas)

1-Hoï vaø Teân : HTDP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naêm sinh . . . . . . . Nôi sinh . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . .
2-Quoác Tòch  : . . . . . . . . . . . . . . .
3-Ñòa chæ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ñieän thoaïi . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-Mail Address (neáu coù) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Soá Fax (neáu coù) . . . . . . . . . . . . . . . .

 Toâi ñeà nghò Ban Theá Ñaïo chaáp thuaän cho toâi ñöôïc gia nhaäp vaøo Ban Theá Ñaïo (phaåm vò Hieàn 
Taøi)  deå coù cô hoäi laäp coâng boài ñöùc trong cöûa Ñaïo.

Toâi cam ñoan tuaân haønh“Quy Ñieàu vaø Noäi Luaät Ban Theá Ñaïo” aùp duïng cho Haûi Ngoïai vaø cam 
keát tuaân lònh cuûa Hoäi Thaùnh Ñaïi Ñaïo Tam Kyø Phoå Ñoä Toøa Thaùnh Taây Ninh khi Hoäi Thaùnh taùi 
laäp quyeàn (Theo ñuùng Taân Luaät, Phaùp Chaùnh Truyeàn, caùc Ñaïo Nghò Ñònh v.v.) quyeát ñònh phaåm 
vò (phaåm traät vaø chöùc vuï) cuûa toâi veà sau naày.
      . . . . . . . . . . ngaøy  . . . . .thaùng . . . . . naêm 2017 
                                                        (2)                               
                                                                                    
                                                             
     (3)                  

(1):Xin gôûi phieáu naày veà Ban Theá Ñaïo Haûi Ngoïai qua email: dutani@comcast.net hoaëc qua 
mail: Ban Theá Ñaïo Haûi Ngoïai, 3076 Oakbridge Dr, San Jose, CA 95121
(2) Kyù teân.
(3): Ghi roõ hoï teân vaø chöõ loùt.


