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Tin Tức từ Thánh Thất Cao Đài Houston Texas 

 

Thánh Thất Cao Đài Houston Texas có những hoạt động và cộng tác với các Tôn Giáo bạn trong những 

ngày tháng qua, đã biểu dương tinh thần Đại Đạo,  tinh thần Hoà Đồng và triển khai Chính Sách Hoà Bình 

chung sống của Đức Hộ Pháp cùng với các dân tộc, và các quốc gia trên thế giới trong công cuộc cùng 

nhau xây dựng một thể chế Hoà Bình Chung Sống cho thế hệ tương lai. Thánh Thất Cao Đài Houston 

Texas trân trọng và vui mừng chia xẻ 4 thành quả sau đây cho Đồng Đạo kính tường 

1. TTCĐ Houston cùng phái đoàn TT Kitchener Canada tham dự Parliament of World Religions tổ chức tại 

Toronto - Ngày 1  đến Ngày 7 Tháng 11 Năm 2018 

Hội Nghị Tôn Giáo Thế Giới tổ chức 3 năm một lần tại các nuớc khác nhau gồm có hơn 200 tôn giáo khác 

nhau, hơn 10,000 người từ 80 nước trên thế giới.  Phái đoàn Houston đến tham dự các chủ đề:  sức manh 

của tình nhân loại, sức mạnh tổng hợp, sức mạnh của hợp tác, các vấn nạn dân tị nạn, phụ nữ bình quyền, 

sự thay đổi khí hậu (climate change), và sự tôn trọng lẫn nhau giửa các Tôn Giáo.   Đặc biệt có hơn 70 

người Việt Nam dự Đại Hội mà hơn 90% người Việt Nam là Tín Đồ Cao Đài. Đặc biệt là diễn thuyết của 

Thống Đốc Tiểu Bang Ontario, diễn thuyết Cháu Nội /Ngoại của Ngài Mahatma Gandhi và đại diện của 

Thủ Tướng Chính Phủ Canada… Các chính khách nổi tiếng này nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hòa 

đồng giửa các tôn giáo, họ nhấn mạnh là nếu có nguời nào đó nghỉ rằng chỉ có Tôn Giáo mình là con đuờng 

chính quy dẫn đến Chân Lý thì sự hiểu biết của người đó còn rất hạn chế.  Thế giới ngày nay là thế giới đại 

đồng, mà mỗt phong tục tập quán đều có cái hay và cái dở của nó tuỳ theo sự hiểu biết của từng cá nhân …  

Các phái đoàn Cao Đài thuyết trình, nhiều nhất là do vợ chồng Bác Sỉ Bùi Đắc Hùm và Bác Sỉ Bùi Cẩm 

Hồng, thêm vào đó là thuyết trình của Anh Hoàng Lê (Portland Oregon), và một sinh viên người Mỹ nhưng 

học ỏ South Korea,  tổng cộng có 5 chương trình diễn thuyết về Chủ Đề Cao Đài, phái đoàn Houston đặt 

câu hỏi rất nhiều trong tất cả các cuộc diễn thuyết. Các câu hỏi như là - quan điểm Cao Đài về Big Bang 

theory - Quan điểm Cao Đài về sự tiến hoá của vạn vật và con người theo thuyết Evolution của Dawin - Sự 

tương quan giửa Tôn Giáo và Khoa Học, v.v. TT Portland Oregon và vợ chồng BS Hùm đặt hai booths 

triễn lãm về Cao Đài được rất nhiều người đến thăm viếng và tạo nên niềm hảnh diện cho người Cao Đài. 

Trong chuyến đi này, phái đoàn Houston cũng đến thăm Đồng Đạo Thánh Thất Kitchener và Thánh Thất 

Toronto, và sự đón điếp rất niềm nở trong tinh thần tương thân tương ái giửa Đồng Đạo (vui như tết).  
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Gian hàng triễn lãm Cao Đài do TT Portland Oregon 
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2. TTCĐ Houston tiếp đón phái đoàn YMCA và Truởng Giáo Sư Thần Học University of Houston tại TT 

Houston – Ngày 16 Tháng 10 Năm 2018 

Cũng trong năm nay, vào Tháng 10, QS Trịnh Quốc Thế đón tiếp phái đoàn YMCA và Truởng Giáo Sư 

Thần Học University of Houston, 45 người, viếng thăm Thánh Thất Houston.  QS Trịnh Quốc Thế giải 

thích sơ qua sự sáng lập của tôn giáo Cao Đài do Đấng Chí Tôn sáng lập qua Cơ Bút, giải thích tinh thần 

Đại Đạo qua triết lý TAM GIÁO QUI NGUYÊN - NGŨ CHI HIỆP NHẤT, giải thích biểu tượng Tam 

Thánh và sự Ký Thiên Ước Hòa Bình giửa người và trời, giửa người và người - giửa Đông và Tây.  QS Thế 

cũng giải thích Luật Âm Dương, Luật Thương Yêu và Luật Công Bằng,  Lụât Nhân Quả, Luật Tiến Hóa. 

Trong đó người nhấn mạnh rằng khi Âm Dương hợp nhất thì tạo ra sanh hoá, con trống con mái hợp nhau 

thì sanh ra con, nguyên tử và hạt nhân mà hợp nhau thì tạo ra phân tử.Tất cả các Luật Lệ trong Trời Đất đều 

phục vụ cho Bánh Xe Tiến Hóa trong Càn Khôn Vũ Trụ. 

Dr. Hellen Rose Ebaugh cám ơn sự tiếp đón thân tình của TT CĐ. Phái đoàn của Dr. Ebaugh vô cùng sững 

sốt ngạc nhiên về sự bao la nhưng trong điểm của Thần Học Cao Đài. Họ thật vui và đầy tò mò… Họ đặt 

rất nhiều câu hỏi làm HT Trịnh Ngọc Túy, và HT Trịnh Quốc Tuấn thông dịch không kịp, và họ xin phép là 

sẽ trở lại một ngày gần đây để tiếp tục học hỏi và nghiên cứu. 
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3. Tham dự Đại Hội Hòa Bình  (Peace Summit) tổ chức bởi HWPL tại Anaheim Convention Center - Ngày 

18 Tháng 9 Năm 2018 

Cũng trong năm 2018 (Ngày 18 Tháng 9) Hiền Tài Trịnh Ngọc Túy tại TTCĐ Houston Texas, một lần nữa 

được tổ chức Cao Đài Hải Ngoại cử đi tham dư Đại Hội Hoà Bình Liên Kết các Tôn Giáo tổ chức bởi 

HWPL tại Anaheim convention center.  Cô Ngọc Túy được trình bày đề tài "Vai trò của người lãnh đạo tôn 

giáo trong công việc xây dựng hòa bình thế giới" theo tư tưởng Cao Đài.  Cô phát biểu rằng, nhân loại có 

thể sống trong hòa bình chỉ khi nào người giửa người biết tôn trọng và chấp nhận những tư tưởng khác 

nhau.  Tư tưởng Cao Đài cho rằng mặc dù chúng ta từ những chủng tộc hay giáo phái khác nhau, nhưng 

chúng ta không khác nhau, vì tất cả đều là con cái của Đâng Tối Cao.  Muốn có hoà bình thế giới thì phải 

thực thi chủ thuyết Đại Đồng.  Tất cả chúng ta kể cả cỏ cây và cầm thú đều do tạo hoá sanh ra vì thế là anh 

em với nhau và phải tôn trọng sự sống lẫn nhau. 

Cô nhấn mạnh thuyết Hòa Bình Chung Sống của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, trong đó, tất cả các nước 

trên thế giới, tất cả các tôn giáo, tất cả các triết lý sống đều có thể cùng tồn tại trên thế gian, trong sự tôn 

trọng lẫn nhau, cảm thông nhau, và tôn trọng nhau. 

 

Cô cũng nói rằng thế kỹ 21 là thế kỹ Quan Hệ và Hợp Tác (Collaboration). Các quốc gia liên kết nhau qua 

Liên Hiệp Quốc vẫn chưa đủ, mà tất cả các tôn giáo trên thế giới phải thành lập Liên Hiệp Tôn Giáo thì 

mới mong có Hòa Bình Chung Sống. 
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Cô phát biểu các chính khách, các nhà lãnh đạo phải theo nguyện vọng của số đông.  Số đông trên thế giới 

là các tôn giáo trên thế giới, 80% dân sô thế giới đều có theo tôn giáo. Vì thế các tôn giáo phải liên kết 

trong công cuộc xây dựng hòa bình." 
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BS HT Bùi Đắc Hùm và BS Hồng hân hạnh là một trong những keynote speakers, đại diện cho Cao Đài và 

được sự hoan nghênh nhiệt liệt của khán giả. 

4. Tham dự Đại Hội Hòa Bình Tôn Giáo Châu Mỹ tổ chức bởi HWPL tại Los Angeles - Ngày 4 Tháng 6 

Năm 2018 

Thánh Thất Cao Đài Houston Texas trực thuộc tổ chức Tôn Giáo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Hải 

Ngoại đặc cử Hiền Tài Trịnh Ngọc Túy tham dự và phát biểu tại Đại Hội Hòa Bình Tôn Giáo Châu Mỹ tổ 

chức bởi HWPL (Văn Hóa Thiên Đàng, Hòa Bình Thế Giới, Phục Hồi Ánh Sáng) với sự có mặt của Chủ 

Tịch HWPL Man Hee Lee, Chủ Tịch IWPG (Hội Phụ Nữ Hòa Bình Thế Giới), Bà Hyun Sook Yoon, và 

Tổng Giám Đốc  IPYG (Hội Thanh Niên Hòa Bình Thế Giới), Anh Young Min Chung. Ông Lee vừa thực 

thi chuyến đi vòng quanh thế giới lần thứ 27th và hòan thành Lễ Tuyên Ngôn Lập Khế Ước Hòa Bình và 

Chấm Dứt Chiến Tranh (DPCW). Cô Ngọc Túy vô cùng hãnh diện được mời làm một trong những khách 

danh dự đại diện cho Cao Đài TTTN tại Hải Ngoại, đại diện cho Tôn Giáo Cao Đài và được nói lên tiếng 

nói Cao Đài trong việc phát triển Hòa Bình qua các văn phòng Liên Minh Tôn Giáo trên thế giới. 

 

Trong buổi diễn thuyết, Cô Ngọc Túy đưa ra giáo lý căn bản của thuyết học Cao Đài - TAM GIÁO QUI 

NGUYÊN - NGŨ CHI HIỆP NHẤT.  Triết lý Cao Đài đưa ra nguyên lý Qui Nguyên mà nó thể hiện rất rỏ 

ràng trong các biểu tượng Thánh Thiện của các Giáo Chủ Tôn Giáo trên thế giới được khắc trên Bát Quái 

Đài, là nơi thiêng liêng nhất trong các điện thờ Cao Đài. Cô Ngọc Túy nhấn mạnh đó là biểu tượng thiêng 
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liêng của sự Liên Minh các Triết Lý Thần Học các Tôn Giáo trên toàn thế giới. Cô cũng nhắc đến kinh 

nghiệm và sự hợp tác của Cô với HWPL và các văn phòng liên minh tôn giáo WARP offices. Cô đã chứng 

kiến 2 lần Đại Hội Thượng Đỉnh Tôn Giáo tòan cầu tổ chức tại Seoul Nam Hàn do HWPL tổ chức (2014 & 

2016), nơi mà những nhà lãnh đạo tinh thần gặp gở các nhà lãnh đạo chính trị, gặp gở trăm ngàn thiện 

nguyện viên trẻ cùng nhau cộng tác cho cùng một mục đích, cùng kết hợp cho việc xây dựng hòa bình thế 

giới.  Trong việc kiến tạo hòa bình, WARP office, là một công cụ hữu dụng trong việc kết tụ các vị lãnh 

đạo tinh thần ngồi lại với nhau cùng nhau trau đổi Thánh Ngôn / Thánh Kinh. Và chính trong sự trao đổi 

đó, Cô tìm được những tiên tri trong Đạo Sikh, Đạo Phật, Đạo Do Thái,  đặc biệt là trong Thánh Kinh 

Thiên Chúa Giáo có ghi rõ những cách thức gì cần phải làm để đạt đến hòa bình - đó là tinh thần liên kết 

các khối tôn giáo dưới Một Đấng Cha Trời.  Cô kêu gọi toàn thể thiện nguyện viên của HWPL tiếp tục 

thẳng tiến, tiếp tục đưa ánh sáng hòa bình trãi khắp nhân loại đến khi nó chiếu sáng tận cùng ngỏ ngách 

trên toàn quả đất. Đại Hôi có hơn 2,000 người tham dự và Cô Túy được sự cổ võ nồng hậu bởi những tiếng 

vỗ tay rầm rộ, những nụ cười cảm thông, và những gật đầu đồng ý.. 
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