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GIỮA ĐẠO CAO ĐÀI & ĐẠI HỘI THƢỢNG ĐỈNH HÒA BÌNH THẾ GIỚI
TẠI SEOUL NĂM 2014
I- PHẦN MỞ ĐẦU
Phái Đoàn Cao Đài tại Hải Ngoại tham dự Đại Hội Thƣợng Đỉnh Hòa Bình gồm 14 vị. Vì
lý do mỗi nhóm mỗi nơi cách xa nhau nên không thể đi chung nhau. Riêng nhóm 4 ngƣời
đi từ Texas : HT Trịnh Quốc Thế, HT Nguyễn Ngọc Nƣơng, HT Nguyễn Thừa Long và
HTDP Nguyễn Ngọc Túy đi chung . Chúng tôi, khi đến phi trƣờng Bush mới biết chuyến
bay bị đình trệ 6 tiếng đồng hồ, tính thời gian, chúng tôi phải nghỉ qua đêm tại Nhật, chắc
không đến kịp dự Lễ Khai Mạc Đại Hội Thƣợng Đỉnh Hòa Bình đƣợc! Chúng tôi rất lấy
làm tiếc và áy náy nhƣng đành phải chịu, không còn cách nào khác!
Tại phi trƣờng Nhật, chúng tôi đƣợc xe bus đƣa về khách sạn nghỉ qua đêm tại đó. Sáng
hôm sau, chúng tôi lên phi cơ bay sang Nam Hàn. Chúng tôi vừa xuống phi cơ thì gặp ngay
các thiện nguyện viên đón chào và đại diện Ban Tổ Chức choàng vòng hoa cho tất cả 4
ngƣời. Chúng tôi vừa ngạc nhiên vừa xúc động, thầm cảm ơn Ban Tổ Chức thật quá chu
đáo đối với phái đoàn chúng tôi. Chúng tôi phải thay đồ đạo tại phi trƣờng và các thiện
nguyện viên hƣớng dẫn chúng tôi ra xe, có tài xế chực sẵn, đƣa thẳng về Hội Trƣờng Đại
Hội.

Vừa bƣớc xuống xe, chúng tôi thấy một rừng ngƣời đứng chật trên một vùng đất rộng và 2
bên đƣờng đƣa vào Hội Trƣờng, hàng hàng lớp lớp thiện nguyện viên phất cờ hoan hô
vang dội chào đón, lúc bấy giờ chúng tôi cảm thấy bàng hoàng vui sƣớng, quên hết mệt
mỏi, nhƣ hòa nhập vào cõi Thiên Đàng!...Tất cả chúng tôi cũng giơ tay chào đáp lễ trƣớc
hàng chục ống kính quay phim và chụp ảnh. Qua khỏi dàn chào, chúng tôi đƣợc đƣa vào
phòng tiếp tân giải khát. Tại đây chúng tôi chụp hình chung với Ban Tiếp Tân và những vị
khách với trang phục đặc biệt, đủ màu sắc cũng nhƣ màu da của nhiều sắc tộc. Chúng tôi
thấy họ cũng tƣơi vui hạnh phúc nhƣ mình! Giữa họ và chúng tôi nhƣ hòa nhập vào nhau,
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không còn chút xíu khoảng cách nào! We are ONE, We are ONE…Thật cảm động thay!!
Phải chăng chúng tôi đang sống trong cảnh giới thuộc về VĂN HÓA THIÊN ĐÀNG
(Heavenly Culture) mà Thƣợng Đế đã từng dạy chúng tôi? Chúng tôi đang ngóng trông 10
thành viên trong phái đoàn Cao Đài tại Hải Ngoại thì khoản 10 phút sau, các anh chị em
lần lƣợt đến đông đủ, tay bắt mặt mừng vì chúng tôi lâu lắm rồi, có ngƣời ba, bốn chục
năm mới gặp lại nhau mà lại gặp nhau nơi xứ lạ quê ngƣời trong hoàn cảnh đặc biệt đầy kỷ
niệm nầy, té ra phái đoàn lâm nạn 4 ngƣời chúng tôi đi sau mà đến trƣớc, là phái đoàn
đƣợc đón tiếp đầu tiên trong ngày khai mạc! Thật là tiền hung hậu kiết!!

Sau đó, chúng tôi đƣợc hƣớng dẫn vào khán đài danh dự của sân lễ, một hội trƣờng
Olympic rộng mênh mong, hình bầu dục 3 tầng đông nghẹt ngƣời tham dự, khoảng giữa
sân, hàng chục ngàn thiện nguyện viên, màu áo khác nhau, sắp thành hình biểu tƣợng logo
của Đại Hội Thƣợng Đỉnh. Đối diện với khán đài danh dự có một mảng trống, có 1 hơn 10
ngàn em thiện nguyện viên cầm bảng thay đổi màu tạo thành bức tranh sống vẽ ra những
thông điệp hòa bình và chấm dứt chiến tranh gởi đến hơn 100 ngàn ngƣời trên thế giới,
những ngƣời yêu chuộng hòa bình. Những hàng chữ nhƣ “We are ONE”, “Heavenly
culture”, “Leader should be the first to unite by signing an agreement to enact an
international law to bring wars to an end and actively create world peace”…và hình của
diễn giả cùng quốc tịch của họ đƣợc trình bày trên đó…..
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Kế tiếp, những bài diễn văn của khoản 11 chính khách tuyên đọc đƣợc chiếu trên một màn
ảnh rộng khác, giọng đọc hùng hồn, điệu bộ linh hoạt, ý nghĩa ôm sát tiêu đề của Đại Hội.
Đặc biệt là 2 bài diễn văn khai mạc của Ông chủ tịch Man Hee Lee và Bà Nam Lee Kim đã
đƣa ra nhiều biện pháp, nhiều kế hoạch trong việc vãn hồi Hòa Bình Thế Giới….. đặc biệt
nhấn mạnh đến nền VĂN HÓA THIÊN ĐÀNG, HÒA BÌNH THẾ GIỚI, PHỤC HỒI ÁNH
SÁNG…Với giọng say mê, xuất thần, tự tin làm cho riêng tôi xúc cảm đặc biệt đây là
những THIÊN SỨ của Thiên Thƣợng, đƣợc giao cho trọng trách tiếp tay trong việc vãn hồi
Hòa Bình Thế Giới.
II- SỰ TƢƠNG THÔNG KỲ DIỆU GIỮA ĐẠO CAO ĐÀI VÀ ĐẠI HỘI THƢỢNG
ĐỈNH HÒA BÌNH THẾ GIỚI
Trong phạm vi bài viết, tôi muốn nhấn mạnh về tiêu đề lớn là VĂN HÓA THIÊN ĐÀNG,
HÒA BÌNH THẾ GIỚI, PHỤC HỒI ÁNH SÁNG mà Ông Man Hee Lee là chủ tịch của
Hội nầy và Bà Nam lee Kim làm sáng tỏ chân lý của đề tài. Thật sự, tôi rất ngạc nhiên về
sự hoàn toàn giống nhau nhƣ MỘT về nội dung của vấn đề nầy giữa Đạo Cao Đài và tiêu
đề của Ông Chủ Tịch nêu ra.
1. VĂN HÓA THIÊN ĐÀNG
Năm 1926, Đức Chí Tôn Thƣợng Đế giáng trần, qua huyền diệu CƠ BÖT, sáng lập ra một
nền Tôn Giáo mới, gọi tắt là Đạo Cao Đài, danh hiệu đầy đủ là ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ
ĐỘ tại Tỉnh Tây Ninh, một Tỉnh nghèo miền giới tuyến thuộc miền Nam Việt Nam, trong
bối cảnh Việt Nam còn đang bị Pháp cai trị.
Trong bối cảnh lịch sử nhƣ thế mà Thƣợng Đế ban cho 2 câu liễn:
CAOTHƢỢNG CHÍ TÔN ĐẠI ĐẠO HÒA BÌNH DÂN CHỦ MỤC
ĐÀI TIỀN SÙNG BÁI TAM KỲ CỘNG HƢỞNG TỰ DO QUYỀN
Và ra lệnh cho treo tại các cổng Thánh Thất Cao Đài. Nội dung ý nghĩa 2 câu liễn nổi bật
nhất là cập đối:
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 HÕA BÌNH đối với CỘNG HƢỞNG (CHUNG SỐNG) tức nêu cao ngọn cờ: HÒA
BÌNH CHUNG SỐNG
 DÂN CHỦ đốI vớI TỰ DO tức nêu cao tinh thần DÂN CHỦ TỰ DO trong Đạo Cao
Đài.
Thực ra, muốn thực hiện Hòa bình Chung sống, Dân chủ Tự do thực sự, loài ngƣời cần
phải đƣợc KHAI TÂM hay nói khác là phải phục hồi ánh sáng (Restoration of Light)…
Ngoài ra, qua Thánh Ngôn Ngài còn dạy: THẦY LÀ CÁC CON, CÁC CON LÀ THẦY;
THẦY LÀ ĐẠI LINH QUANG, CÁC CON LÀ TIỂU LINH QUANG và trong bảng Hòa
Ƣớc Tam Thánh , Ngài dạy: THÊN THƢỢNG THIÊN HẠ BÁC ÁI CÔNG BÌNH tức là
Trời và Ngƣời cùng thực hiện Bác Ái Công Bình tại thế gian nầy.
Tóm lại, tất cả lời dạy nêu trên đều có ý nghĩa:
 THIÊN THƢỢNG THIÊN HẠ LÀ MỘT
 THIÊN THƢỢNG THIÊN HẠ ĐỀU CÓ SỨ MẠNG THỰC HIỆN BÁC ÁI CÔNG
BÌNH TẠI THẾ GIAN.
 NGƢỜI là con cái do TRỜI sinh ra tức là NHÂN LOẠI có cùng một Đấng CHA
CHUNG tức là HUYNH ĐỆ ĐẠI ĐỒNG hay nói khác: WE ARE ONE mà Đại Hội
đã đề ra.
Về TÔN GIÁO, Ngài dạy: Vốn từ trƣớc Thầy lập ra ngũ chi Đại Đạo là Nhơn Đạo, Thần
Đạo, Thánh Đạo Tiên Đạo, Phật Đạo. Tùy phong hóa của nhân loại mà gầy chánh giáo, là
vì khi trƣớc CÀN vô đắc khán (không thấy Trời), KHÔN vô đắc duyệt (không biết đất) thì
nhân loại duy có hành Đạo nội tƣ phƣơng của mình mà thôi. Còn nay thì nhơn loại đã hợp
đồng, CÀN KHÔN DĨ TẬN THỨC (thông hiểu cả Trời Đất), thì lại bị phần nhiều Đạo ấy
mà nhân loại nghịch lẫn nhau, nên Thầy mới nhất định QUI NGUYÊN PHỤC NHẤT. Qui
Nguyên Phục Nhất mới có cơ hội cho nhơn loại nhìn nhau, đều là anh em cùng chung một
Đấng Cha Trời và tất cả các Tôn Giáo hiện hữu tại thế gian nầy đều bắt nguồn từ MỘT
ĐẤNG CHA TRỜI.
Tóm lại: TẤT CẢ TÔN GIÁO LÀ MỘT. Đây chính là VĂN HÓA THIÊN ĐÀNG từ
THIÊN THƢỢNG ban xuống.
Đây cũng chính là VĂN HÓA ĐẠI ĐẠO, lấy BÁC ÁI CÔNG BÌNH làm căn bản, Trời và
Ngƣời cùng thi hành. Nếu nhơn loại đồng tâm nhƣ thế thì tức khắc HÒA BÌNH THẾ GIỚI
SẼ VÃN HỒI, Chiến tranh sẽ tiêu tan nhƣ đêm đen gặp nguồn ánh sáng, nhơn loại sẽ đƣợc
hƣởng thái bình hạnh phúc vĩnh cửu.
Vậy: VĂN HÓA THIÊN ĐÀNG và VĂN HÓA ĐẠI ĐẠO là MỘT.
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2. PHỤC HỒI ÁNH SÁNG
Trong Hội Trƣờng, khi hoàng hôn buông xuống, chung quanh khán đài hàng vạn đóm sáng
lập lòe, không còn thấy hình ngƣời nữa, chỉ còn nghe tiếng hoan hô vang dậy…Những
đóm sáng đó cộng hƣởng tạo thành một màn sáng liên kết nhau dày đặc thật linh động!.
Rồi pháo bông phụt lên không gian những luồng sáng rực rỡ đủ màu sắc tỏa rộng ra một
khung trời kết hợp với màn ánh sáng bao quanh, tạo thành cảnh tƣợng thật kỳ ảo!! Trƣớc
cảnh tƣợng nầy, tự nhiên tôi có cảm nhận rất lạ là khi hình ngƣời (cái ngã) biến mất, thì
ánh sáng (linh hồn) mới hiện lên rồi hiệp với ánh sáng chung quanh kể cả ánh sáng của
pháo bông ví nhƣ ánh sáng của Thƣợng Đế sẽ thành ánh sáng tƣơi đẹp vô cùng! Đây có
phải là hiện tƣợng PHỤC HỒI ÁNH SÁNG?? Con ngƣời vốn là Tiểu Linh Quang của
Thƣợng Đế rất tinh anh, sáng suốt, nhƣng khi mang xác phàm, bị màn vô minh che khuất
lƣơng tâm, dễ gây tội ác, gây chiến tranh tàn khốc làm đau khổ tận cùng cho nhơn sanh!
Nếu dẹp bỏ đƣợc cái ngã tức cái màn vô minh thì ánh sáng tâm hồn sẽ đƣợc chiếu sáng nhƣ
những đóm sáng vừa kể, rồi ánh sáng gặp ánh sáng hòa đồng nhau với ánh sáng Thiên
Thƣợng (pháo bông), con ngƣời sẽ đƣợc GIÁC NGỘ TÂM LINH, cùng nhau thực hiện
HÒA BÌNH CHUNG SỐNG tại thế gian, giấc mơ HÕA BÌNH THẾ GIỚI sẽ trở thành sự
thật!!

Ngoài ra, Đại Hội Thƣợng Đỉnh Hòa Bình Thế Giới bƣớc sang ngày thứ hai (18/09/14),
qua các bài diễn văn dộc đáo của các vị lãnh đạo các Tôn Giáo và việc cùng nhau ký kết
văn kiện về Hòa Bình do Ban Tổ Chức đề ra, chứng tỏ rằng các vị lãnh đạo tinh thần rất
nhiệt thành tán đồng tôn chỉ và mục đích của Đại Hội. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta cần
kiện toàn tổ chức thành lập Hội Đồng Liên Hiệp các Tôn Giáo Thế Giới bên cạnh Hội
Đồng Liên Hiệp Quốc để cổ xúy HÒA BÌNH hữu hiệu hơn, mạnh mẽ hơn.
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Phái Đoàn Cao Đài tại Hải Ngoại cũng rất cảm kích và thán phục Ban Tổ Chức đã huy
động đƣợc 12 ngàn thiện nguyện viên trên thế giới để hỗ trợ tích cực cho Đại Hội. Các
cháu đã tận tụy hy sinh phục vụ tha nhân, gƣơng mặt lúc nào cũng rạng rỡ vui tƣơi, chứng
tỏ các cháu đã gặt hái đƣợc thành quả tinh thần WE ARE ONE và các cháu đã sống thực
trong nền VĂN HÓA THIÊN ĐÀNG!!...Chúng tôi vững tin rằng rồi đây khi quay về địa
phƣơng, các cháu sẽ là những thành viên thật tốt trong việc vận động HÒA BÌNH trong
tƣơng lai. Đây cũng là kết quả lối giáo dục thực hành độc đáo của Ban Tổ Chức hƣớng dẫn
thanh niên thế giới vào quỹ đạo của TÌNH THƢƠNG THIÊN THƢỢNG.
Qua ngày thứ ba của Đại Hội (19/09/14), một cuộc diễn hành rất trọng thể, với dàn trống
kèn hàng 100 diễn viên đi đầu, oai hùng trong tiếng nhạc, kế tiếp là các thành viên trong
Ban Tổ Chức, đi kế là phái đoàn Cao Đài tại Hải Ngoại, cờ xí tƣơm tất và hàng hàng lớp
lớp các phái đoàn tham dự khác …biểu dƣơng đƣợc khí thế mạnh mẽ của CHÁNH NGHĨA
HÒA BÌNH.
Thành quả của Ban Tổ Chức Đại Hội với sự vĩ đại của Lễ Khai Mạc, với sự tham dự của
150 đài truyền hình, 130 Quốc Gia trên thế giới, với 300 Tổ Chức quốc tế và 200 ngàn
tham dự viên …đủ bảo đảm cho uy tín của Đại Hội, cho công trình vĩ đại và tài năng của
Ông Man Hee Lee, Chủ Tịch HWPL và thành quả nầy chắc chắn do Thiên Thƣợng hộ trì,
hƣớng dẫn mới đạt đƣợc. Từ nhận định nầy, chúng tôi nhiệt liệt hoan nghinh nền VĂN
HÓA THIÊN ĐÀNG VÀ PHỤC HỒI ÁNH SÁNG, Thánh ân mà Thiên Thƣợng đã ban
cho.
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III- KẾT LUẬN
Tóm lại: khi con ngƣời phá tan đƣợc màn vô minh bọc lấy trái tim thì ánh sáng nội tâm
bừng lên, sẽ càng sáng suốt, lƣơng tâm rạng rỡ, ÁNH SÁNG GẶP ÁNH SÁNG sẽ cộng
hƣởng càng mạnh mẽ rỡ ràng hơn có thể soi sáng cả địa hoàn, có đủ khả năng phổ độ
chúng sanh đƣa về bến giác…
Đã gần 90 năm qua, theo lời dạy của Đấng Từ Bi, ngƣời tín đồ Cao Đài thƣờng xuyên cúng
đàn tập thể, sửa lòng trong sạch trƣớc khi cúng tức giải bỏ vô minh do phàm ngã tác động
hay nói khác là phục hồi ánh sáng, cộng hiệp ánh sáng của đồng đạo tham dự, đạt thành
7

khối ánh sáng rộng lớn hơn để rồi cộng hƣởng với tầng sáng vô cùng của Thƣợng Đế, đủ
năng lƣợng phổ độ chúng sanh, cải dữ ra lành, đem lại bình an cho tâm hồn và giác ngộ
tâm linh cho chúng sanh. Đây là đại pháp THIÊN NHƠN HIỆP NHẤT của Đạo Cao Đài.
Chúng tôi tin tƣởng rằng ĐẠI HỘI THƢỢNG ĐỈNH HÒA BÌNH THẾ GIỚI là do Thƣợng
Đế an bày để trợ duyên cho tất cả chúng ta dấn thân góp phần vào việc phục hồi Hòa Bình
Thế Giới, giải trừ mọi khổ đau cho nhân thế do chiến tranh gây nên, kiến tạo một thế giới
đầy tình thƣơng cùng chung hƣởng một nền Hòa Bình Vĩnh Cửu.
Chúng tôi càng thêm tin tƣởng LÀN SÓNG LÀNH THIÊN NHÂN HIỆP NHẤT có công
năng tác động vào tâm hồn của các nhà lãnh đạo quốc gia thêm sáng suốt, thêm từ bi…sẽ
ngăn chận hiệu quả chiến tranh thế giới, đem lại HÕA BÌNH VĨNH CỬU cho thế gian.
Thật là:
Thiên Thƣợng dƣờng đang chuyển thế gian
Tâm linh hồi hƣớng cảnh Thiên Đàng
Lƣơng Tâm ngời sáng lòa Thiên Địa
Nhân thế Hiệp Hòa vạn chủng an!
HT TRỊNH QUỐC THẾ
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