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Kính gửi: Quí Vị Lãnh Đạo tinh thần các Tôn Giáo 
    Quí Vị Chức Sắc, Chức Việc và toàn thể Tín Đồ quốc Nội và Hải Ngoại 
   Quí Vị Thân Hữu, Đồng Hương ân nhân và Quí Vị Đại Diện Truyền Thông 
 
Kính thưa Quí Liệt Vị, 
 
Những ngày sắp tới là những ngày vui quá lớn của chúng tôi vì TƯỢNG ĐÀI của ĐỨC HỘ PHÁP 
PHẠM CÔNG TẮC, GIÁO CHỦ HỮU HÌNH CỦA ĐẠO CAO ĐÀI sắp hoàn thành. Phật tượng đã hiên 
ngang hiện lên trong bầu trời Thánh Thất Cao Đài Houston Texas, ban phép lành cho toàn cả 
chúng sanh. 
 
Trước hết, chúng tôi xin phép kể sơ lược về pho Phật Tượng nầy. Cách nay mấy năm, toàn thể 
Tín Hữu Cao Đài khắp nơi trên thế giới bàng hoàng xúc động khi được tin Thánh Tượng của Đức 
Hộ Pháp tại Hộ Pháp Đường Tòa Thánh Tây Ninh bị bọn côn đồ đập phá và sau đó không lâu, lại 
được tin 2 tên côn đồ đập gảy 2 bàn tay Thánh Tượng Đức Ngài  tại Campuchia. Nguyên Thánh 
Tượng nầy do một vị Mạnh Thường Quân (Ông Vincent Trần, người Công Giáo) ra tay nghĩa 
hiệp đặt làm tại Đà Nẳng VN đưa qua Campuchia và được an vị tại vị trí Liên Đài của Đức Ngài 
khi Liên Đài được di dời về nhập THÁP tại Tòa Thánh Tây Ninh năm 2006. Những kẻ phá hoại 
nầy lầm tưởng làm như vậy sẽ phá được ĐứcTin của hơn 5 triệu Tín Đồ Cao Đài đối với Đức 
Ngài!! Họ không ngờ họ càng phá, đức tin càng lớn mạnh gắp vạn lần hơn! 
 
Không bao lâu sau, chúng tôi đau buồn nhận được tin Chánh quyền Campuchia ra lệnh gở bỏ 
Thánh Tượng Đức Ngài và bắt buộc phải dời đi nơi khác. Đồng Đạo nơi đó tranh đấu quyết liệt 
nhưng cũng không làm gì được trước bạo quyền!! Cuối cùng, Chánh Quyền Campuchia tự động 
cho gở bức tượng đem về Phường, xiềng vào cầu thang. Đồng Đạo trên Campuchia báo động 
các nơi, kể cả Ông Vincent Trần đều đề nghị xin đưa Thánh Tượng về Mỹ, thờ phượng nơi 
Thánh Thất nào xứng đáng và thuận lợi nhất.  
 
Trước thực trạng nầy, chúng tôi lòng đau như cắt, muốn nhận lãnh trách nhiệm nhưng ngặt nỗi 
sau khi hoàn thành Thánh Thất Cao Đài Houston Texas, trong nhiều năm qua, chúng tôi đang 
phải trả nợ ngân hàng và các chi phí khác, mỗi tháng hơn 7 ngàn đồng và hiện còn nợ Ngân 
Hàng gần 6 trăm ngàn đồng nên còn chần chờ vì sợ rằng không đủ khả năng xây dựng THÁNH 
TƯỢNG so với Công ơn trời biển của Đức Ngài đối với nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ!! 
 
Thế rồi chúng tôi được tin dồn dập, nếu không có người đến nhận Thánh Tượng thì Chánh  
Quyền Campuchia sẽ đem quăng bỏ nơi nào đó!!! Đức Hộ Pháp là vị Thiên Tôn nắm trọn quyền 
Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài, thay quyền Chí Tôn tại thế, Thánh Tượng của Ngài như là 
Thánh Tượng của Đức Chúa Jesus, chúng ta với tư cách là Tín Đồ Cao Đài sao nở để cường 
quyền bỏ lăn bỏ lốc được?! Nhưng chúng tôi chờ đợi mãi mà không có nơi nào đứng ra nhận 
Thánh Tượng cả,chúng tôi đành phải liều một phen nữa đứng ra lãnh nhiệm vụ sau khi đã liều 
xây được một Thánh Thất khang trang cho Đạo và đang phải thanh toán nợ nần hằng tháng!! 



Chúng tôi liền liên lạc với bên Campuchia, hứa sẽ nhận lãnh nhiệm vụ, chúng tôi liền gửi tiền chi 
phí đóng gói bảo vệ Phật Tượng và di dời tạm về nhà chị CHỢ, một tín đồ nghèo trên 
Campuchia nhưng giàu lòng hy sinh phụng sự Đạo Pháp, cùng với sự giúp đở của vị Bác Sĩ người 
bản xứ có nhiều uy tín, Bác sĩ Bopha.  Chúng tôi bắt đầu tìm cách chuyên chở Thánh Tượng về 
Thánh Thất Houston Texas. 
Khổ nỗi chúng tôi không hề quen biết với bất cứ Công ty chuyên chở đường biển nào trên 
Campuchia. May mắn thay, trong lúc bối rối, chúng tôi bỗng nhớ tới Công Ty đường thủy tại Sài 
Gòn đã từng giúp chúng tôi chuyên chở tượng Phật Quan Âm và những biểu tượng trang trí 
TTCĐ Houston Texas vì chúng tôi nghĩ trong nghề với nhau, họ có thể quen biết nhau. 
Quả thật, sau khi gọi Công Ty đường biển Sài Gòn và nói rõ sự việc, họ liền liên lạc với Công Ty 
trên Campuchia và sau khi họ dàn xếp với nhau, Công Ty Sài Gòn nhận lãnh luôn trách nhiệm 
chuyên chở. Đây là một điều may mắn bất ngờ!! Chúng tôi cảm nhận được là do quyền năng 
thiêng liêng của Đức Ngài giúp chúng tôi thực hiện dễ dàng Thánh Ý của Đức Ngài! Thế là Thánh 
Tượng của Đức Ngài được lênh đênh trên bể cả dạo chơi từ cảng Sihanouk ville qua cảng 
Singapor đến cảng los Angeles và sau cùng về tới cảng Houston. Tại đây, lẽ ra Thánh Tượng sẽ 
được chuyển liền về TTCĐ Houston Texas theo cam kết nhưng giờ chót có một nhóm người 
tranh chấp giành giựt, kiện cáo nên 15 ngày sau Thánh Tượng mới về tới Thánh Thất. Đồng Đạo 
Houston hân hoan nghênh đón Thánh Tượng với tâm tình tràn ngập xúc động!! Tất cả đều rơi lệ 
CUNG NGHÊNH THÁNH TƯỢNG, hình ảnh của Đấng Tôn Sư sau nhiều năm cách biệt!!! Thật là: 
 

Thánh Thất Houston nghênh đón Thầy 
Ân lành phủ sáng khắp trời mây, 

Cao Đài chói rạng từ Đông Á 
Ngời ánh nhiệm mầu Đông lẫn Tây. 

Phải bước lưu vong nơi xứ lạ 
Nhằm cơn thử thách phủ vây đầy. 

Bơ vơ, nghịch cảnh, Thầy thương xót, 
Ban bố ân hồng, bí nhiệm thay! 

 
Quốc Sĩ NGỌC NƯƠNG xúc động cảm tác. 

 
Một tuần lễ sau, chúng tôi tổ chức một buổi lễ bàn giao Thánh Tượng đầy xúc động trong 
Chánh Điện gồm hàng trăm khách Đạo Đời tham dự: Ông Vincent Trần, người nghĩa hiệp tạo 
nên Thánh Tượng giao giấy chủ quyền Thánh Tượng cho chúng tôi với lời nghẹn ngào xúc động 
là " giao Thánh Tượng đúng chỗ, đúng nơi theo Thánh ý…", Ông LS Hoàng Duy Hùng, người có 
công lớn trong việc vận động Thành Phố Houston ban thưởng cho Thánh Thất Cao Đài Houston 
Texas "ngày CAO DAI DAY", ngày kỷ niệm có tính LỊCH SỬ của Thánh Thất, phát biểu bất ngờ 
trong niềm tin sâu sắc: " Đức Ngài muốn đi về đâu thì Ngài đến không ai có thể ngăn cản được!" 
Ngoài ra, còn nhiều vị khách Đạo Đời phát biểu trong niềm xúc động và niềm tin sâu sắc đối với 
sự linh thiêng của Đức Ngài! Trước biến cố đặc biệt nầy, Thánh Thất chỉ còn vui mừng nhận lãnh 
hồ sơ về Thánh Tượng và chúng tôi cũng trao bằng CẢM TẠ cho Ông TRẦN HẬU với lòng trân 
trọng biết ơn. Sau đó, chúng tôi đặt làm 2 bàn tay mới cho Phật Tượng tại Đà Nẳng VN, thay 2 
bàn tay bị đập phá. Hai bàn tay mới nầy to hơn, đẹp hơn, đủ sức cho dòng TỪ ĐIỂN mạnh mẽ 



của Đức Ngài tuôn tràn khắp nhân gian, phổ độ chúng sanh hiệu quả hơn, mạnh mẽ hơn trong 
thời kỳ ĐẠI ÂN XÁ của Đạo Cao Đài!   
 
Giờ đây Thánh Thất Cao Đài Houston Texas đã can đảm đứng lên vinh danh Thánh Tượng của 
Đức Ngài không màn khó khăn nguy hiểm…tức vinh danh vị GIÁO CHỦ HỮU HÌNH của nền Đại 
Đạo Tam Kỳ Phổ Độ trong giai đoạn có tính lịch sử nầy, vinh danh Đấng Cứu Thế kỳ ba trong 
ngày Khánh Thành TƯỢNG ĐÀI vào ngày 01 tháng 09 năm 2019 cũng là ngày " CAO ĐÀI ĐAY " 
do Thành Phố Houston danh dự ban cho. 
 
Ban Tổ Chức Đại Lễ Khánh Thành tha thiết trân trọng kính mời Đồng Đạo khắp nơi, quí Thân 
Hữu Cao Đài và chư vị Lãnh Đạo Tinh Thần cùng đến với chúng tôi ngưỡng mộ tinh thần Đại 
Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi của Đức Ngài tại địa chỉ 8415 S.Breeze Dr-Houston Texas 77071. 
Sự hiện diện của quí vị thật là niềm vinh hạnh lớn lao cho chúng tôi! Quí vị không những sẽ là 
nhân chứng cho bước ngoặc lịch sử 100 năm đầu tiên của Tôn Giáo Cao Đài tại Houston Texas  
mà còn là nhân chứng cho một dấu mốc lịch sử của nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ từ đất nước 
Việt Nam bước qua Tây Phương.      
 
Cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và Đức Hộ Pháp Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài chứng 
giám và hộ trì cho chúng con. 
Trân trọng kính chào quí Liệt vị và kính chúc quí Liệt vị " VẠN SỰ NHƯ Ý NGUYỆN " 
 
TM. Tộc Đạo Thánh Thất Houston Texas 
Q. Đầu Tộc Đạo 
 
QS. Trịnh Quốc Thế 
   
 
 

 


