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Tường Thuật Đại Lễ Khánh Thành
Thứ Bảy Ngày 5 và Chủ Nhật Ngày 6 Tháng 9 Năm 2015
Ngọc Túy Tường Thuật
Hình Ảnh do Thân Hữu Group Circle of Friends for Art (COFFA) và Anh Cao Trí

Tín đồ Cao Đài Houston Texas sau bao tháng ngày cực khổ ướt đẫm mồ hôi, nước mắt lưng
tròng, đêm nằm thao thức, làm việc suốt đêm, cuối cùng với sự trợ giúp thiêng liêng và đồng đạo
khắp nơi, đã vượt qua không biết bao nhiêu chướng ngại xây dựng thành công Thánh Thất Cao
Đài Houston Texas. Đại Lễ Thượng Phướn và Đại Lễ Khánh Thành được long trọng tổ chức vào
Ngày Thứ Bảy Ngày 5 và Chủ Nhật Ngày 6 Tháng 9.
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Đón chào Lá Phướn là đoàn lân hướng dẫn 10 em thiếu nữ trong chiếc áo dài trắng tay nâng Lá
Phướn chuẩn bị Thượng Kỳ. Hiền Tài Trịnh Quốc Thế, Chánh Tri Sự Phạm Văn Soi, và Chánh
Tri Sự Lê Vui thắp nhang cầu nguyện trước chánh điện. Trước đó vài giờ bầu trời Houston tối
sầm với cơn mưa lũ mãnh liệt, rồi sau cơn mưa bầu trời thật trong sáng như ánh thiên quang ban
hồng ân cho người thượng Đại Kỳ của Đấng Chí Tôn, một Đại Kỳ tiêu biểu cho khả năng vận
chuyển càn khôn vũ trụ của Đức Ngài, có khả năng chuyển hóa nhân loại, và có uy lực lãnh đạo
vạn vật muôn loài trong vũ trụ. Tín đồ Cao Đài từ các thành phố Hoa Kỳ và Canada, cùng với tín
đồ Cao Đài Houston và quí thân hữu, khoảng 350 người, cùng dự Lễ Thượng Phướn Đại Kỳ tung
bay trên bầu trời thành phố Houston Texas United States of America.
HT Trịnh Quốc Thế phát biểu ý nghĩa Cờ Phướn cùng với bài thơ khai cờ do HT Nguyễn Ngọc
Nương sáng tác:
Đại Kỳ Chí Tôn rỡ ràng bay
Đại Đạo hoằng khai Hải Ngoại này
Luật pháp Thương Yêu quyền Chánh Trực
Chơn truyền hòa một chẳng phân hai
Tạo đời Thánh Đức Tân Dân Chủ
Chuyển thế Qui Tâm sáng Đạo Thầy
Nhân loại Đại Đồng toàn thế giới
Hòa bình hạnh phúc rạng tương lai
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Sau Lễ Thượng Phướn là đàn cúng với đầy đủ nghi lễ với tiếng đàn, tiếng trống, cùng tiếng kinh
làm cho rất nhiều tín đồ Cao Đài rơi nước mắt xúc động vì vui mừng. Các Lễ Sĩ trong chiếc áo Lễ
màu xanh đứng hầu đàn tạo nên một không khí trang nghiêm và sùng kính. Anh Xuân đến từ
thành phố Salt Lake Utah chia sẽ sự xúc động của anh…anh vui mừng đến nỗi suốt đêm đó
không ngủ được, tâm hồn bâng khuâng dào dạt tràn đầy đức tin và hy vọng trong tương lai.
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Sáng Chủ Nhật Ngày 6 Tháng 9 Năm 2015 tín đồ Thánh Thất Cao Đài Houston Texas cùng toàn
thể tín đồ Cao Đài đến từ khắp nơi tưng bừng tổ chức Đại Lễ Khánh Thành. Quí khách khi bước
vào cổng tam quan được sự đón tiếp nồng hậu và hoan nghênh nhiệt liệt của Ban Tổ Chức từ mọi
lứa tuổi...các em thanh thiếu niên và thiếu nhi, các Cô Chú Bác mặc áo dài trắng không ngại trời
nắng cùng nhau đón chào quan khách lần lượt đến dự Đại Lễ Khánh Thành.
Rất nhiều viên chức nghị viên thành phố Houston, dân biểu Texas Hubert Vo, Vice Mayor Ed
Gonzalez, Candidate Mayor Adrian Garci, phái đoàn 5 người đại diện Liên Hiệp Quốc Hoa Kỳ
Houston Chapter trong đó có ông President Robert Moll và Bà Teta Banks đại diện Liên Hiệp
Quốc Liên Bang Hoa Kỳ Headquarter New York. Đại diện HWPL và IWPG, ông Ted Hee Dong
Moon, cùng với các chính khách danh dư khác, tất cả đều bày tỏ sự hân hoan và cảm kích trước
sự đón tiếp nồng nhiệt của Cao Đài.
Các Chức Sắc, Chức Việc tín đồ Cao Đài, và tất cả quan khách cũng được sự đón chào theo
phong cách thượng khách ngay tại cổng tam quan. Người người hớn hở vui cười ngay phút đầu
tiên đặt chân vào thánh thất. Đoàn lân hân hoan múa chào... Đoàn ca nhạc văn nghệ truyền thống
xếp dàn tại bờ hồ sen phục vụ. MC Lưu Quí Tùng, MC Alex Dũng Hoàng, MC HT Nguyễn Thừa
Long cùng HTDP Ngọc Túy trong ban tổ chức hân hoan nồng nhiệt đón tiếp khách tại cổng.
Các nhà báo Houston Chronicle, đài truyền hình Van-TV, Vietface, VietTV, BYN, đăc biệt là
phóng viên Võ Thành Nhân Đài SBTN làm việc không ngừng phỏng vấn rất nhiều Hiền Tài và
Chức Sắc Cao Đài. Ngoài ra còn có sự có mặt của phóng viên và nhiếp ảnh Báo Houston
Chronicle, Mike Tolson and Jon Shaple.
Các phái đoàn Thánh Thất Cao Đài khắp nơi đến tham dự, Ban Thế Đạo Hải Ngoại có TQN Hiền
Tài Nguyễn Ngọc Dũ, Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh có Hiền Tài Phạm Văn
Khảm, đặc biệt là Thánh Thât Wichita có khoảng 45 người, và phái đoàn New Orleans 32 người
đến từ Ngày Thứ Năm, tận tụy phục vụ đãi khách các món ăn chay tuyệt vời cho Ngày Thứ Sáu
và Thứ Bảy. Ngoài ra còn có phái đoàn San Diego 16 người, phái đoàn Canada Kitchener 6
người, và còn rất nhiều phái đoàn khác như là Portland OR, Mountain View Dallas, Fort worth
Dallas, Austin, San Antonio, North Houston, Synott Houston TX, Salt Lake UT, Tennessee,
Alabama, San Jose CA, Orange Wood CA, Florida, Montreal Canada, Boston MA, Kentucky, và
đặc biệt là có 5 cô tín đồ Cao Đài bay từ Việt Nam qua dự lễ khánh thành.
Ngoài ra còn có đại diện của các Tôn Giáo khác như là Reverends Butch and Nell Green Nhà Thờ
Baptist Church, đại diện Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Linh Mục Phạm Hữu Tâm. Đặc biệt hơn
nữa là có sự có mặt của các Trưởng Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam. Các khách danh dự như
Ông Bà Bác Sĩ Vũ Ban, Ông Bà Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết, Kiến Trúc Sư (Architect) Nguyễn
Thu Tiên, phóng viên truyền hình Van-TV, Ông Nam Sơn và phóng viên đài BYN Ông Quốc
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Bình, Thiếu Tướng Trang Sĩ Tấn, Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam, Anh Quốc Anh, và còn rất
nhiều chính khách khác mà không thể kể hết được.
Một điều đặc biệt không thể không nhắc đến đó là President LHQ Liên Bang Hoa Kỳ Houston
Chapter, Ông Robert Moll cầm lá cờ LHQ với sự hân hoan chào đón nồng nhiệt của đồng đạo. Lá
cờ LHQ được đón tiếp và cùng đứng chung với cờ vàng xanh đỏ của Tam Kỳ Phổ Độ.

Không khí như một ngày hội của Người Việt. Các em trong chiếc áo đài trắng, rất tự hào mình là
người Việt Nam, rất tự hào mình là người Cao Đài, rất tự hào mình là chủ nhà đón khách từ khắp
nơi tới. Các cô chú bác mặc áo dài trắng không ngại mệt nhọc, không ngại trời nóng, khuôn mặc
rạng rỡ, nụ cười trên môi, đôi mắt sáng ngời..cùng đứng chung với các em làm chủ nhà đón
khách…. và mỗi một người khách đến dự lễ đều là mỗi một khách quí của Cao Đài và được chào
đó theo phong cách thượng khách.
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Tại bàn tiếp tân, khách được hướng dẫn ký tên vào bức hình kỷ niệm Ngày Đại Lễ. Bức hình có
chiều cao 4ft, chiều dài 6ft chứa đầy hơn 800 chữ ký.

Ngọc Túy - Tường Thuật

September 10th, 2015

6

Đúng chính xác 10h, buổi lễ bắt đầu bằng nghi thức chào cờ, hơn 40 vị VIPs được đưa vào hàng
danh dự cắt băng khánh thành… HT Nguyễn Ngọc Dũ và HT Nguyễn Thừa Long vì lo phụ BTC
điều hành bên trong mà quên đi nhiệm vụ làm VIP của mình...! Các em 4 tuổi trở lên…cùng với
các thanh thiếu niên…cùng với 24 thiếu nữ trong ban tiếp tân và đồng đạo hơn 100 người cùng
lên bực thềm trước chánh điện hành lễ chào cờ. Khoảng 600 - 700 đồng đạo và khách đứng
chung quanh nghiêm chỉnh rước cờ. Với sự điều khiển khéo léo của MCs, và sự sắp xếp nhịp
nhàng của ban tổ chức, tất cả mọi người bước vào vị trí của mình trong tư thế trang nghiêm.
Không gian gần như lắng đọng để chừa không gian và thời gian cho tiếng hát quốc ca, với nhiều
tà áo dài trắng choàng kín những trái tim tâm hồn tràn đầy niềm tin và sự hãnh diện, hãnh diện
mình là con rồng cháu tiên, hãnh diện mình là người Việt Nam, hãnh diện mình là những đứa con
của Đấng Cha Trời trong chiếc nôi của Cao Đài, hãnh diện mình là một người có được một sự
may mắn... đó là sự cảm nhận được là toàn thể nhân loại có cùng một Đấng Cha Trời... toàn thể
nhân loại cùng một gốc..các tôn giáo trên thế giới đều xuất phát từ một nguồn.
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Chào Cờ Đại Lễ Khánh Thành Thánh Thất Cao Đài Houston Texas
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Sau đó là lúc cắt băng khánh thành, thật là vui, thật là sôi nổi, và vinh dự cho khách lẫn chủ nhà,
toàn thể tín đồ Cao Đài có mặt ngày hôm đó đều là chủ nhà của Thánh Thất Cao Đài Houston
Texas.
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Sau buổi cắt băng khánh thành là 5 phút tham quan trong Chánh Điện. Hơn 40 vị VIPs được đưa
vào Chánh Điện để tham quan và xá Thầy.

Và sau đó, MC Lương Quí Tùng và MC Dũng Hoàng sử dụng song ngữ Anh-Việt, mời tất cả
kháck vào lều để làm lễ khai mạc.
Hiền tài Trịnh Quốc Thế khai mạc buổi lễ qua đoạn trích diễn văn "Thật là một niềm vinh hạnh
vô bờ bến, một sự kiện ngàn năm một thuở đối với chúng tôi được đón tiếp những thiên sứ phụng
sự tha nhân như quí liệt vị đến tham dự Đại Lễ Khánh Thành Thánh Thất Cao Đài Houston Texas
hôm nay. Xin quí vị hãy lắng lòng thanh tịnh, thật thanh tịnh để đón nhận nguồn ân điển thiêng
liêng của Đấng Cha Trời đang ban rưới hồng ân cho toàn thể chúng ta được mạnh khỏe, hạnh
phúc, vui tươi, nhẹ nhàng, thanh thoát trong suốt buổi lễ. Đại diện toàn thể Đồng Đạo Thánh Thất
xin thân kính chào mừng quí liệt vị...:”
Ông giải thích rằng “Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, gọi tắt là Đạo Cao Đài, được Đấng Chí Tôn, qua
huyền diệu Cơ Bút sáng lập vào năm 1926 tại Tỉnh Tây Ninh miền Nam Việt Nam. Cơ Bút là
phương tiện thông công giữa TRỜI và NGƯỜI trong buổi sơ khai lập nền Đại Đạo. Qua Cơ Bút,
Đấng Chí Tôn đã chơn truyền về hệ thống tổ chức, ban hành Luật Lệ, Kinh Sách…dẫn dắt con
người hiểu được sự tương thông gắn bó giữa cõi Thiêng Liêng và Trần Thế...”
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Ông nói thêm “Tôn chỉ và mục đích của Đạo Cao Đài là Tam Giáo Qui Nguyên, Ngũ Chi Hiệp
Nhất, Vạn Giáo Nhất Lý, đưa con người về căn nhà chung, con NGƯỜI là MỘT, CHÚNG SANH
là MỘT, TRỜI NGƯỜI là MỘT, THẾ GIỚI là MỘT. Tất cả các Giáo Pháp đều qui hiệp về cội
nguồn Thượng Đế mà biểu tượng là THIÊN NHÃN, là THẦN LƯƠNG TÂM. Điều đặc biệt là
tất cả các giáo pháp vừa trình bày được cụ thể hóa trong các tầng kiến trúc Tòa Thánh Tây Ninh,
một lối kiến trúc mà kiến trúc sư là Đấng vô hình, được tiết lộ là hình ảnh của Bạch Ngọc Kinh
giáng thế, dựa vào đó hành giả có thể hiểu được giáo lý căn bản, tức nền VĂN HÓA THIÊN
THƯỢNG giáng ban cho THIÊN HẠ...
Qua biến cố 30/04/1975, trên bước đường lưu lạc xứ người, ngoài việc nhớ nhà nhớ nước, lòng
luôn ghi khắc hình ảnh một Tòa Thánh Tây Ninh uy nghi tráng lệ, một Nội Ô Thánh Địa linh
thiêng và một sứ mạng Hoằng Khai Đại Đạo, Phổ Độ Chúng Sanh. Với tâm tình nầy, sau khi ổn
định được đời sống, đồng đạo cư ngụ tại Thành phố Houston quyết tâm đoàn kết, hy sinh, chịu
gian khổ xây dựng một Thánh Thất theo mẫu số 3 Tòa Thánh Tây Ninh với sự tích cực hỗ trợ của
toàn Đạo Hải Ngoại và quí Đồng Hương ân nhân cùng với sự hoan nghênh của chánh quyền
Thành Phố Houston qua bảng Tuyên Ngôn CAO ĐÀI DAY, một chứng tích lịch sử ĐẠO ĐỜI
TƯƠNG ĐẮC, một PHÁP NHÂN dành trọn quyền cho Đạo Cao Đài tự do hành Đạo! Nhân Đại
Lễ Khánh Thành hôm nay, chúng tôi xin long trọng tuyên bố kỷ niệm Đệ Nhị Chu Niên ngày
CAO ĐÀI DAY và chân thành cảm tạ Bà Thị Trưởng Annise D. Parker, quí vị Nghị Viên Thành
Phố và quí ân nhân người bản xứ đã tận tình yểm trợ.
Chúng tôi tin rằng Thánh Thất được tạo dựng nơi đây không những là nơi thờ phượng khang
trang Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng mà còn là một công trình văn hóa Đại Đồng lấy
Bác Ái Công Bình làm chủ đạo, không phân biệt màu da sắc tộc, tôn giáo, đạo đời, kết hợp hài
hòa các nền văn hóa Đông Tây, Kim Cổ, phù hợp với thời kỳ toàn cầu hóa, thời kỳ Đại Ân Xá
của Chí Tôn. Đây là nền Văn Hóa Thiên Thượng ban cho chúng ta NGUỒN SỐNG MỚI, KỶ
NGUYÊN MỚI sẽ rực sáng trong bầu trời đầy sao đẹp, lấp lánh như vui cười đón nhận chúng ta,
nhất là con cháu chúng ta mai sau...”
Ông nói về mối liên hệ sâu sắc giữa Thiên Thượng và Thiên Hạ mà ông đã trải nghiệm được
trong khi xây dựng Thánh Thất nầy. “Đây là sự huyền diệu đặc biệt mà chúng tôi cảm nhận, một
minh chứng về sự phối hiệp năng lực giữa Trời và Người nhất là khi chúng ta có tấm lòng vì
THẦY vì ĐẠO dấn thân phụng sự, nhất định chúng ta sẽ được nguồn năng lực vô cùng của
Thượng Đế hỗ trợ đặc biệt, dù phải trải qua bao nhiêu thử thách để trui rèn….Chúng ta phải mạnh
dạn " xé rào" đi tới, nhất định sẽ thành công. Đây là bài học thiết thực chúng tôi nhận được "từ
không mà có" xác minh lời dạy của Đức Chí Tôn:" Một khối Thánh Tâm tạo nên hình". Nói cách
khác, sức mạnh nội tâm có tương quan mật thiết đến đời sống cả về tinh thần lẫn vật chất của con
người! Thật sự trong sức mạnh đó có sự phối hiệp năng lực hay ánh sáng nội tâm của con người
(Tiểu Linh Quang) với Thượng Đế (Đại Linh Quang). Từ đó chúng tôi hy vọng Thánh Thất Cao
Đài Houston Texas sẽ làm tròn sứ mạng "HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO, PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH"
Ngọc Túy - Tường Thuật
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trên con đường tiến hóa, góp sức với các Tôn Giáo bạn đưa nhân loại đến một thế giới văn minh
toàn diện về cả hai mặt tâm linh và nhân sinh theo như Tôn Chỉ Mục Đích Thượng Đế đề ra trong
lần mở Đạo kỳ ba"

Bài diễn văn của ông được Ngọc Túy phỏng dịch và edited bởi anh Khôi Nguyễn và Dũng Hoàng
như sau. Quotes:
“It is my great honor and privilege to welcome you this unique historic event; the inauguration
ceremony of the First Caodai Temple in Houston, TX. Your presence today will add a beautiful
page to the book of Caodai history. I pray for your beautiful mind and your loving heart. In this
special moment, let your soul smiles through your heart, let your heart smiles through your eyes,
and let that radiant light of your eyes transfers into others. Together, we can compose ONE light
for Peace and Harmony.
CAODAISM, a religion that was created by God through spiritual communication with prophets
in the early 20th century, a religion that teaches us to think beyond ONE religion; a religion that
explains the origin of God in a universal way, the concept of oneness in all living beings. The
concept that we are all connected with ONE CREATOR…you and God are ONE…The Original
Holy See Caodai Temple in Tay Ninh Vietnam is architected by God, housing thousands of
iconic spiritual symbols that signify and reveal the Science of Truth as seen from different
religious belief systems from cultures and perspectives from around the world.
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In 1975, after the fall of Saigon, thousands of Vietnamese people, including Caodai followers,
escaped political turmoil and religious persecution. After years of overcoming endless challenges
of life in the United States, we have now successfully built the very 1st Caodai Temple in
Houston, Texas, which is a 3rd version of the original Holy See Caodai Temple in Tay Ninh
Vietnam, contributing to the diverse culture of this great city. In 2013, the honorable Mayor
Annise D. Parker added one of the most beautiful pages of Caodai History, she proclaimed that
September 1st, 2013 as The Caodai Day. This weekend’s festivity is also a celebration of the 2nd
anniversary of the Caodai Day. I am profoundly grateful to the Mayor and members of the city
council.
We believe that THE Caodai Temple is not only a place to worship God, but also TO SERVE as a
spiritual TEACHING CENTER, PROMOTING and REVEALING the practice of Love and
Justice, the Law of Balance, the wisdom of democracy, the bridge between World Religions from
The Far East to The Far West, a visible connection between God and humanity, a massive
interconnected structure between all living things to God...working to the goal of reaching global
Peace and Harmony.
Today, I take this opportunity to share with you my feelings. I feel the uplifting experience of the
connection between us and the spiritual world. I believe that there is always collaboration
between the spiritual world and the physical world and this collaboration can achieve remarkable
things from the nothingness. I feel that we have the blessings from God that help us go through
tremendous challenges and incredible obstacles, to give us the courage to be the pioneers in
religious endeavors. When your inner strength collaborates with God, collaborate with the center
of energy of physical and spiritual world, great things happen. I believe the future collaboration of
all religions and humanity can achieve an ethereal Peace and Harmony in the Third Amnesty Era.
To us, this is a moment of truth, a moment of love and happiness, a moment of appreciation that
will last several lifetimes, a sincere and profound “thank you” for all your efforts to make this
happen. I honorably declare the opening of the inaugural ceremony.”
Sau diễn văn khai mạc là bảng báo cáo của HTDP Trịnh Quốc Tuấn và cũng là Hội Trưởng Tây
Ninh Đồng Hương Hội Houston TX về tiến trình 3 năm xây dựng Thánh Thất Cao Đài. Đồng
thời Anh cũng cho biết là Thánh Thất còn nợ nhà băng $770,000. Anh nói rằng TTCĐ xây dựng
được từ con số không mà làm nên là nhờ sự đóng góp của của các tín đồ trung kiên tại Houston
và đồng đạo cùng quí ân nhân khắp nơi. Anh tha thiết kêu gọi mọi người hãy tiếp tục đóng góp
giúp TT Houston trả hết nợ còn lại.
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Tiếp đến là giây phút cầu nguyện bằng song ngữ. HTDP Ngọc Túy mời tất cả quan khách cùng
đứng lên cầu nguyện.
Xin được trích đoạn lời cầu nguyện:
“NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
Hãy cùng nhau cầu nguyện cho những anh hùng của nhân loại, những anh hùng đã giúp cho thế
hệ của Thế Kỹ 21, là thế hệ tân tiến nhất trong lịch sử loài người. Hãy cầu nguyện những anh
hùng đã đấu tranh mãnh liệt cho công lý và tự do.
We are praying for the people who made 21st century the greatest time in human history and for
our heroes who created beautiful history of fighting for freedom and justice.
Hãy cùng nhau cầu nguyện cho Đất Nước Hoa Kỳ, Đất Nước mà chúng ta đang chọn là quê
hương Đất Mẹ thứ hai, đã và đang tiếp tục dẫn đầu thế giới, sẽ tiếp tục đưa thế giới lên tầm mức
cao hơn về Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng, Nhân Quyền, và Hòa Bình.
We are praying for our greatest country, the United States of America, our adopted country,
continue to be the leader of the world, continue to bring the world to higher standards of
democracy, humanity, peace, freedom, and justice.
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Hãy cùng nhau cầu nguyện cho nhân loại được hưởng hồng ân của Đấng Cha Trời có đủ trí tuệ,
khả năng, và năng lực để phục vụ xã hội, con người, gia đình và chính bản thân mình càng ngày
càng thăng tiến.
We are praying for all, will get full BLESS from GOD with the knowledge, the capacity, and the
energy to serve humanity including yourself, your family, and the global community to be better
every day.
Hãy cùng nhau cầu nguyện cho tất cả những người có mặt ngày hôm nay, mỗi người sẽ mang
theo niềm cảm xúc sâu sắc nhất, mạnh mẽ nhất, và cao cả nhất của chính bản thân mình; mỗi
người sẽ cảm thấy được sự hòa bình và hạnh phúc mà chính mình xứng đáng được hưởng và hãy
tặng chính mình một nụ cười thật tươi, thật đẹp và thật chân tình.
We are praying for each person attending this event today, each will bring home the strongest
feeling about yourself, the sentiment of how great you are as a human being, the love and
happiness that you deserve, and a beautiful smile in a mirror.”

Tiếp sau đó là phần phát biểu của hơn 20 chính khách trong đó đặc biệt là có đại diện của Liên
Hiệp Quốc Liên Bang Hoa Kỳ- Houston Chapter President Robert Moll và Bà Teta Bank đại diện
của Liên Hiệp Quốc Liên Bang Hoa Kỳ Headquarter New York, và bà cũng là General Council of
Liberia Ambassador, chúc mừng sự thành công của Thánh Thất Cao Đài và bày tỏ lòng ngưỡng
mộ thán phục tinh thần hy sinh và phụng sự của tín đồ Cao Đài. Điều đặc biệt và nổi bật ngày
hôm đó là ông Robert Moll đến rất sớm…sớm hơn rất nhiều chủ nhà…và ông đem lá cờ Liên
Hiệp Quốc đến cùng đứng chung với cờ Đạo Cao Đài.
Ngọc Túy - Tường Thuật
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HTDP Ngọc Túy cũng bày tỏ suy nghỉ của mình về sự tương giao giửa Liên Hiệp Quốc và Tôn
Giáo Cao Đài cùng một mục đích chung là xây dựng Hòa Bình cho Nhân Loại. Trich đoạn "The
youth of 21st century screamed out loud a petition for a better world for the future generation,
where there will be no war, where every leader on earth will resolve human conflicts through the
art of diplomatic communication, through the dialogue of understanding humans’ struggles,
through the art of negotiations and compromises, and through the purpose of building peace and
end war…The need for Peace is crucial…and who are doing an actual work of Peace Keeping?
Who can do a good job of diplomatic communication? I believe it is the United Nations...and
PEACE is the common ground of United Nations and The Caodai Religion."
Sau đó Dân biểu Texas Hubert Vo, và các nghị viên thành phố cũng lần lượt phát biểu chúc mừng
và tặng Recognition Awards. Cựu Nghị Viên thành phố Al Hoàng mời các chính kháck chính
quyền thành phố phát biểu và một điều thật đẹp là anh và Richard Nguyễn và Hubert Vo là đã
từng là đấu thủ với nhau ngoài chính trường chính trị, nhưng khi gặp nhau tại TTCĐ thì bắt tay
nhau tương ứng trong cương vị của một hào kiệt. HT Trinh Quốc Thế, với nét mặt vui như
Ngọc Túy - Tường Thuật
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tết…hãnh diện nhận quà của các chính khách. Đặc biệt là có lời chúc mừng của Ông Man Hee
Lee qua đại diện của HWPL (Heavely Culutre Wolrd Peace Restoration of Lights), Ông nhấn
mạnh sư quan hệ thân hữu giửa hai tổ chức, HWPL và Tôn Giáo Cao Đài, và sự đồng thanh
tương ứng giửa triết lý Cao Đài với những tiêu điểm về Hòa Bình Chung Sống của HWPL.

Buổi lễ ngày hôm đó theo THEME “PEACE AND HARMONY". Cô Ngọc Túy nhắc đến các làn
sóng ủng hộ hòa bình trên thế giới trong đó có hàng trăm tổ chức, hàng ngàn Peace Events, hàng
triệu triệu người khắp nơi trên thế giới tham gia, hàng triệu triệu người có cùng một mục đích…
đó là "HÒA BÌNH CHUNG SỐNG".
She said "The people of the 21st century have the power to unify, and the power to create World
Peace. The Waves of Peace have touched every corner on Earth, where 100 thousands of youths
around the world getting together in many Peace Events shouted out loud the Demand for Peace,
the Love for Peace, and the Necessities to Build Peace. Let's make Peace to be the mission of
your life."
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Các Nghị Viên Thành Phố Houston

Đại diện các Tôn Giáo Việt Nam và Chức Sắc Cao Đài
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Sau những lời phát biểu chúc mừng của hơn 20 vị khách danh dự là chương trình đặc biệt show
"We Are The World - We Are One". Bắt đầu show, Cô Ngọc Túy đặt câu hỏi với mọi người
"Anh là ai?" Xin trích đoạn. “Chúng ta thường đặt câu hỏi cho chính mình “Con người từ đâu
tới". Các nhà khoa học tâm linh thường trả lời...chúng ta được sanh ra từ Đấng Cha Trời... Chúng
ta là chiết linh của Thượng Đế...chúng ta bắt nguồn từ một gốc… Qua hàng mấy thế kỷ chưa ai
chứng minh được điều đó. Câu hỏi đó vẫn nằm trong tiềm thức của mỗi chúng ta…Nhưng với
con người Thề Kỷ 21, với sự tiến bộ thần tốc về khoa học hiện đại … với sự tiến bộ kỳ diệu về
nhân sinh quan và tâm linh ... với sự toàn cầu hóa…càng ngày càng cảm nhận được và chứng
minh được rằng...chúng ta từ một gốc... chúng ta càng ngày càng cảm nhận được sự tương thông
giữa loài người…và giữa loài người với vạn vật trong vũ trụ... Như vậy chúng ta hãy nghỉ, liệu
con người hiện đại có thể trả lời được câu hỏi: Anh Là Ai?...
Cô cũng diễn đạt bằng Anh Ngữ “We sometimes ask ourselves, who are we? Where do we come
from? Many spiritual scholars may suggest...we are from God, we are from one source, we are
from a Little Sacred Light that come from The Great Sacred light. But, for many centuries,
nobody can give a definite answer. And now… the modern human is going through the incredible
progress of modern science and the magical revolution of humanity in the spiritually outlook,
more so than ever we are globally connected…more so than ever we may be able to prove that we
are from one source... so Who Are We!.. Who Are You?”
Cô nói rằng khoa học hiện đại đã chứng minh được DNAs của con người thời đại rất gần với vạn
vật sống trên quả đất. Con người và trái chuối có cùng 50% DNA giống nhau. Con người và con
gà có cùng 75% DNA giống nhau. Con người và con vượn Chimpanzee có cùng 98.8% DNA
giống nhau…và tất cả những con người thời đại có cùng 99.9% DNA giống nhau.
Cô nhấn mạnh rằng, tất cả chúng ta có 99.9% giống nhau, và chỉ có 0.1% khác nhau…Chỉ có
0.1% sự khác nhau đó đã tạo ra sự khác nhau vô cùng phong phú đa dạng trên quả địa cầu…và
mỗi người chúng ta là một cá nhân đặc biệt, có cá tính riêng, có nét phong phú đặc thù riêng..tạo
nên một thế giới vô cùng phong phú và đầy tính đa dạng. Nhưng … khi vượt qua xa tầm mắt
nhìn thông thường của loài người...khi vượt qua xa quan điểm thông thường của loài người... dưới
ống kính hiễn vi của khoa học…dưới con mắt Trời, con mắt của Thiên Nhãn...Nhân Loại Là
Một"
“Scientists have proofs of human DNAs are genetically similar to other living beings. You and
Banana are 60% generically similar! You and Chickens share 75% DNA! You and Chimpanzees
share 98.8% DNA! And all Modern Humans are 99.9% DNA.
99.9% DNA. We Are 99.9% the same. We are Only 1/10% difference, and in the naked eyes…
that 1/10% makes the entire human beings are so difference; that makes each of us a unique
individual; that makes the world with the vast beauty of diversities and varieties. However...
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Beyond the naked eyes … beyond the human perspectives…under the Microcope of Science…or
under the Divine Eye, the God’s Eye…We are One.”

Pictures are taken at Museum of Natural History of Science – Washington DC

Buổi lễ chấm dứt bởi những ánh sang xuất phát từ trong tâm hồn và trái tim của mỗi người ngày
hôm đó…cùng nhau tạo sự tổng hợp tạo nên làn sóng hòa bình…làn sóng hợp nhất…khi mà tất
cả mọi người..già trẻ lớn bé, khác tôn giáo, khác ngôn ngữ, khác màu da sắc tộc... cùng với tín đồ
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Cao Đài với hàng trăm chiếc tà áo dài trắng ... hàng trăm người cùng đứng lên...hàng trăm chiếc
đèn cầy nhỏ cháy sáng …hàng trăm đồng bào cùng để tư tưởng của mình hòa vào tình nhơn
loại..., hòa vào tư tưởng hợp nhất, hòa vào tư tưởng "tất cả xuất phát từ một gốc...tất cả là anh
em...tất cả có cùng 99.9%DNA".

We are the World – We are the children
We share no room for hatred
We have love – We have hope – We are the peace to come
We shall live in the world of colors – The colors of love – The colors of peace – the colors
of happiness
Let’s Start Giving! You and Me! We’ll make a better day!
Đã có quá nhiều hy sinh cho chiến tranh và mâu thuẩn.
Hãy Đoàn Kết và Thương Yêu!
Hãy bắt đầu "CHO", cho nhiều hơn nhận!
Chỉ có Thương Yêu mới là Chân Lý!
Sự Sống và Sinh Tồn là món quà lớn nhất trong vũ trụ
Thương Yêu Là Chìa Khóa Mở Cửa Bạch Ngọc Kinh
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Như mỗi giọt nước không thể làm nên chuyện lớn, nhưng hàng tỉ tỉ giọt nước có thể tạo nên
nguồn sóng thần...Trong khoảnh khắc đó, mỗi người cầm ngọn nến...mỗi người là một ánh sáng
nhỏ...và bây giờ hàng trăm...sau này hàng ngàn...hàng triệu...hàng tỉ ánh sáng nhập lại tạo nên sức
mạnh tổng hợp có thể biến chuyển thế giới đi đến con đường HÒA BÌNH CHUNG SỐNG…
Sau buổi lễ khai mạc là chương trình văn nghệ đặc sắc, đặc biệt có giọng ca ngọt ngào của Ca Sĩ
Hương Thủy, và buổi cơm chay đặc biệt do các anh hùng không tên các cô dưới nhà bếp thực
hiện, và những anh chiến sỉ không tên dọn bàn, trãi bàn đãi gần 1,000 người khách. Những anh
thanh niên tận tuỵ đón/đưa khách từ phi trường, những chàng trai đưa đón khách từ parking.
Những nhà báo làm việc tân tụy. Những ống kính carmera cố gắng ghi nhận những giây phút quí
báo của Đại Lễ. Những ca sĩ cất giọng hát thánh thót những bài hát quê hương…làm chạnh lòng
người xa quê hay gợi nhớ lại tuổi học trò và những kỹ niệm khó quên của người có trái tim Việt
Nam. Trời thật nóng, nhưng người thật mát lòng. Tín đồ Cao Đài vững bước tiến vào tương lai.
Đầu Tộc Đạo HT Trịnh Quốc Thế thay mặt Ban Tổ Chức và toàn thể tín đồ Thánh Thất Cao Đài
Houston Texas xin chân thành cám ơn tất cả các quí tộc đạo, quí thân hữu, và quí quan khách đã
đến tham dự, ủng hộ BTC, và giúp đở tài chánh.
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Anh Võ Thành Nhân và Các Trưởng Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam
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Phái đoàn Wichita
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8 Tiếng Đồng Hồ Sau Lễ Khánh Thành
Báo Houston Chronicle đăng tãi tin tức - trích đoạn:
“Four decades after arriving with no money, little knowledge of English and scant familiarity
with American customs, Houston's Vietnamese community has grown and prospered to an extent
few could have imagined in those early days.
One indication of that is the new Cao Dai temple in far southwest Houston, which was formally
unveiled Sunday.

The imposing multi-story yellow temple, along with an adjacent pond and community hall, was
built at a cost of more than $2 million and is the largest of its kind outside of Vietnam.
Cao Dai is a faith particular to Vietnam with origins in a religious vision experienced by a highranking government administrator, Ngo Minh Chieu, in 1919. Five years later, on Christmas Eve,
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three other men employed by the ruling French colonial government said they also had received a
religious message from God telling them to found a new religion.
The resulting new form of worship, which contains elements of ancient Asian mysticism and
borrows from several major faiths, including Buddhism and Christianity, slowly spread across the
nation and later made its way to outposts on distant shores, including Australia and the U.S.

"Cao Dai is a religion that stresses connectivity with one creator," the Rev. The Trinh told a
crowd of more than 1,000 that included local Vietnamese political and business leaders and
dozens of dignitaries. "The truth can be seen from different beliefs. God is like a river. We all
stand in different places on the bank. We all see God in different ways, but it's still one God."
"We started from zero," said Tuy Nguyen, the temple's head of external communications. "From
nothingness, we were able to make it happen. We never imagined that it could be done in such a
short period of time."
The temple's supporters still owe over $700,000 on the loan, she said. When that is paid off, the
church hopes to acquire adjacent property and do some more building.
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The Houston temple bears a resemblance to the larger version in Tay Ninh, a city northwest of the
former South Vietnam capital of Saigon.
…

That temple is known as the Holy See, a name borrowed from the Catholic Church for the
jurisdiction and government of the church in Rome. One of the speakers Sunday expressed
hope that the colorful Houston Cao Dai temple, with its marble floors and incense-perfumed
air, could become a tourist attraction like the one in Vietnam.
Nguyen, who has written an introductory booklet on CaoDaism, said the religion does not
stand in opposition to any faith. All major religious figures are respected and revered in Cao
Dai, including Jesus Christ….”

The End
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