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Chúng tôi được tin Lễ An vị Thánh cốt Đức Bà Thất Nương Diêu Trì Cung (tục danh Vương 
Thị Lễ) tại Báo Ân Đường, Trí Huệ Cung vào ngày hôm nay (29 tháng Hai năm Bính Thân (Dl: 
06/4/2016) và rất hoan hỷ vì cuộc lễ được tiến hành viên mãn, không gặp trở ngại hay chống phá 
nào từ tà quyền phá đạo. 
 
Hàng ngàn tín đồ Cao Đài không chấp nhận chi phái Nguyễn Thành Tám đã tề tựu kỉnh lễ dưới sự 
dự chứng của chức sắc Hiệp Thiên Đài đã nói lên tấm lòng tri ân sâu sắc về đại ân đức của Đức 
Bà Thất Nương trong việc hoằng khai nền Đại Đạo. 
 
Được biết, buổi Lễ An vị hôm nay có sự tham dự của con cháu trong gia đình của Đức Bà Vương 
Thị Lễ. 
 
Sự hiện diện đông đảo tín đồ trong buổi lễ này chứng minh tinh thần trung kiên với Hội Thánh 
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh do Đức Chí Tôn sáng lập năm 1926, thông qua 
Đức Bà Thất Nương để hướng dẫn Đức Hộ Pháp, Đức Thượng Phẩm và Đức Thượng Sanh lập 
bàn Vọng Thiên Cầu Đạo - từ đó mới hình thành nên Đạo Cao Đài. 
 
Ngày nay, tà quyền chi phái Nguyễn Thành Tám, dưới sự chỉ đạo của nhà nước CS, đã rắp tâm 
phá hoại chánh pháp Cao Đài của Đức Chí Tôn và đã bị nhơn sanh vạch rõ chân tướng, định 
quyết là bàng môn tả đạo nên cùng nhau hiệp sức bảo thủ chơn truyền, không tuân hành những 
cải sửa của chi phái Nguyễn Thành Tám. 
 
Việc quyết tâm bảo vệ Thánh cốt của Đức Bà Thất Nương trước sự giành giựt và truy cản của chi 
phái Nguyễn Thành Tám trong mấy ngày qua đã chứng minh sức mạnh của đức tin và lòng dũng 
cảm của toàn thể tín đồ trung kiên với sự nghiệp Đạo mà Đức Bà Thất Nương đã có đại côngxây 
dựng nền Đạo trong buổi sơ khai. 
 
Cầu nguyện Đức Bà, sau buổi Lễ An vị này, tiếp tục sứ mệnh chuyển biến cơ Đạo, phục quyền 
Hội Thánh Chính Thống để nhơn sanh được hưởng đặc ân thiêng liêng của hai đấng Phụ Mẫu 
trong Kỳ Ba Đại Ân Xá này. 
 
Hoan hỷ kính báo và thành tâm cầu nguyện. 
 
(Hiền tài Nguyễn Thanh Liêm) 

 

Liên Lạc Bản Tin Thế Đạo
Email: banthedao@comcast.net
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                                     VÀI HÌNH ẢNH LỄ AN VỊ     
THÁNH CỐT ĐỨC BÀ THẤT NƯƠNG
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                         Con cháu trong gia đình Đức Bà Vương Thị Lễ

Con cháu trong gia đình Đức Bà Vương Thị Lễ dùng cơm chay tại 
hậu điện Báo Ân Đường
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                 CẢM TƯỞNG CỦA CHỨC SẮC HIỆP THIÊN ĐÀI     

VỀ LỄ TRUY ĐIỆU THÁNH CỐT ĐỨC BÀ THẤT NƯƠNG

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 
(Cửu Thập Nhứt Niên) 

TÒA THÁNH TÂY NINH 
*** 

 
Chức sắc HTĐ Tòa Thánh Tây Ninh 

 
CẢM TƯỞNG 

 
Lễ truy điệu Thánh cốt Đức Bà Thất nương 

                     và 12 linh cốt của thân nhân tại Báo Ân Đường Trí Huệ Cung 
 
Thay mặt Ban Tổ chức cuộc lễ: 
 
Kính thưa: *- Quý Chức sắc thiên phong, 
  *- Hiền Tài Ban Thế Đạo, 
  *- Chức việc và đồng đạo lưỡng phái. 
  *- Các Ban Lễ, Nhạc, Đồng nhi. 
  *- Thân nhân của Đức Bà Thất Nương. 
 
Hôm nay, ngày 29 tháng 2 năm Bính Thân (Dl 6.6.2016) tại Báo Ân đường Trí Huệ Cung, Chức 
sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài, Phước Thiện, Ban Thế Đạo và đồng đạo lưỡng phái tại tỉnh 
Tây Ninh, Châu Thành Thánh Địa và các tỉnh khác, cũng như có sự hiện diện các mâm tế của tín 
hữu Cao Đài hải ngoại gởi về. 
 
Tất cả đều chấp nhận mọi khó khăn về nơi đây - là Chánh điện Diêu Trì Kim Mẫu, Cửu vị Tiên 
Nương, Bạch Vân động Chư Thánh tại Báo Ân Đường Trí Huệ Cung. 
 
Đặc biệt, tại nghi tế điện Đức Thất Nương Diêu Trì Cung Vương Thị Lễ, khói hương nghi ngút, 
hoa đăng rực rỡ trong giờ phút thiêng liêng cao cả nầy, huynh đệ chúng ta đồng dâng lên một sự 
thương yêu, đoàn kết trong câu Minh Thệ: “Hiệp đồng chư môn đệ gìn luật lệ Cao Đài” để làm 
một lễ long trọng dâng lên Đức Phật Mẫu, Cửu vị Tiên Nương, Bạch Vân động Chư Thánh, cũng 
như Đức Bà Thất Nương Diêu Trì Cung Vương Thị Lễ để tưởng nhớ Đại công của Đức Bà đối 
với Đae5i Đạo Tam Kỳ Phổ Độ trong buổi sơ khai. 
 
Công lao to lớn nầy, trong bài “TÁN TỤNG CÔNG ĐỨC DIÊU TRÌ KIM MẪU” có câu: 
 “Thất Nương khêu đuốc Đạo đầu 
 Nhờ Người gợi ánh nhiệm mầu huyền vi”.
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Như vậy, Đạo Sử đã ghi công và lưu truyền đến thất ức niên và Toàn Đạo vẫn khắc ghi vào tâm 
hồn mãi mãi về sau. 
 
Cuộc lễ truy điệu linh cốt của Đức Bà Thất Nương tại Báo Ân Đường Trí Huệ Cung hôm nay, 
chúng ta tin rằng nó sẽ trở thành lịch sử trong Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh. 
 
Trước khi dứt lời, thay mặt Ban Tổ Chức thành tâm cầu nguyện Chí Tôn, Phật Mẫu và các Đấng 
Thiêng Liêng, Đức Hộ Pháp, Đức Lý Đại Tiên và Đức Bà Thất Nương Diêu Trì Cung Vương Thị 
Lễ ban ân lành cho toàn thể quý vị và quý quyến. 
 
Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. 
 
Thay mặt Ban Tổ chức cuộc lễ 
Truyền Trạng Nguyễn Cẩm Luân

CÁM ƠN 
                        Bản Tin Thế Đạo thành thật cám ơn :

  *- Trang Web http://phucquyenhoithanh.org và HT Nguyễn Thanh Liêm
  *- Trang Web http://huongdaoflorida.com
  *- Tác giả Điền Lạc và các tác giả khác
  về những bài viết, tin tức, hình ảnh chúng tôi đã sử dụng trong Bản tin nầy.

  Trân trọng.
  Bản Tin Thế Đạo 
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          VI BẰNG  HỘI NGHỊ ngày 1-4-2016 Lập Chương Trình 
 Lễ Truy Điệu linh cốt Đức Bà Thất Nương DTC (Thế danh Vương Thị Lễ)
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ĐÔI ĐIỀU NHẬN XÉT BÀI: 
“VẤN ĐỀ TRO CỐT CÔ VƯƠNG THỊ LỄ VÀ GIA TỘC” CỦA “THÔNG TIN HỘI THÁNH”

Bài viết có tựa đề trên “VẤN ĐỀ TRO CỐT CÔ VƯƠNG THỊ LỄ VÀ GIA TỘC” được đăng trên 
trang facebook Thông Tin Hội Thánh (TTHT) lúc 00:25 ngày 06-04-2016. 
 
Tôi thấy bài viết có nhiều điều tự mâu thuẫn, định bỏ qua vì không muốn gây tuồng tranh luận 
ngoài giáo pháp. Nhưng càng ngày càng thấy nhiều bạn hữu facebook comment và chia sẻ. Đến 
giờ phút tôi viết bài nầy thì thống kê được 223 fb thích; 118 fb chia sẻ và 46 fb bình luận. 
 
Tôi đọc kỹ 46 bình luận mới thấy ngán ngẫm cho sự tin tưởng vội vàng của đồng đạo mình, 
nhưng đó là quyền cá nhân, tôi không ý kiến. 
 
Trang Thông Tin Hội Thánh không phải là trang cá nhân mà là của tổ chức Tôn Giáo. Nhưng 
người viết bài trên thì xưng là tôi: 
 
“Tôi xin có đôi dòng phân bày để quý ngài, quý vị tường tận hơn và có góc nhìn khách quan về sự 
việc trên”. Như vậy thì bài viết này là của Tổ Chức Tôn Giáo hay là của cá nhân? Đây là một vấn 
đề lập lờ khó hiểu. Cá nhân thì sao không đề tên tác giả? Còn của Hội Thánh thì sao lại thông tin 
phiến diện và tự mâu thuẫn? 
 
Tôi viết bài nhận xét này với góc nhìn là nhận xét bài viết của Hội Thánh mới lập (HTm.l). Xin 
có đôi lời nhận xét như sau: 
 
1/- Trong 7 ý (bảy) ý của bài viết không thấy HTm.l thông tin việc ngày 25 tháng 2 Bính Thân, 
Ông Thọ (Thái Thọ Thanh) đem thuyền Bát Nhã và Đạo Tỳ một số địa phương khác đến Báo Ân 
Đường Trí Huệ Cung tịch thu hài cốt của Thất Nương đang đặt tạm tại Báo Ân Đường phía sau 
chánh điện. Sở dĩ tôi dùng từ “tịch thu” là vì Ông Thọ không có một văn bản nào cho phép hay ủy 
quyền. Mục đích của Ông Thọ muốn làm gì? 
 
Ở ngoài đời, với uy quyền trong tay, mỗi khi nhà nước muốn đến khám hay làm gì một nơi cư trú 
hợp pháp của công dân thì cũng phải có lịnh của cấp có thẩm quyền. Ông Thái Thọ đến Báo Ân 
Đường mà không có một văn bản nào của bất cứ một ai, như vậy Ông Thọ đích thị nhân danh cá 
nhân làm việc này, một hành vi xâm phạm bất hợp pháp! 
 
Cá nhân Ông Thọ đến tịch thu các hộp hài cốt này về làm gì cho gia đình Ông? Hay là đem về 
cho HTm? Đây là một điều khó hiểu trong cách làm việc hiện nay của Cao Đài mới: Lấy công 
làm tư, rồi lại lấy tư làm công. Với cách làm việc đó nhơn sanh không còn kính phục! 
 
2/- Trong ý 1 của bài viết, TTHT có nói: 
 
“Vậy chúng ta cần phân biệt rõ 2 phần chơn linh Thất Nương Diêu Trì Cung và thể xác của cô 
Vương Thị Lễ, thể xác cô Vương Thị Lễ quy tiên trước ngày rằm tháng 10 năm Bính Dần 1926 
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rất lâu, vậy có công gì với Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hay chăng?” 
 
Với câu nầy Hội Thánh mới đã gián tiếp phủ nhận công lao của bà Thất Nương Diêu Trì Cung 
trong Tam Kỳ Phổ Độ, nhưng không dám nói thẳng mà gợi ý câu hỏi bỏ ngõ để xúi đồng Đạo 
cũng phủ nhận công lao của Bà như mình. 
 
 “Thất Nương khêu đuốc Đạo đầu. 
 Nhờ người gọi ánh nhiệm mầu huyền vi.”  
 (Tán Tụng công đức Diêu Trì Kim Mẫu) . 
 
Nếu không có Thất Nương thì không có Hiệp Thiên Đài; không có Hiệp Thiên Đài thì không có 
Đạo Cao Đài. Hiệp Thiên Đài là để lập vị cho con cái của Chí Tôn. Ngay cả Ngài Hội Đồng 
Thượng nghị Viện Lê Văn Trung sau này là Quyền Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ cũng do 
Hiệp Thiên Đài đến phổ độ vào cửa Đạo. 
 
Dĩ nhiên quyền tự do của con người, Hội Thánh mới có quyền không ngưỡng mộ công Đức của 
Thất Nương, nhưng đừng xúi giục nhơn sanh cũng phủ nhận theo mình mà mang đại tội “tận đọa 
tam đồ bất năng thoát tục”. 
 
3/- Trong ý số 5 bài viết của TTHT có nói: 
 
“Cũng vì các lý do trên mà Hội Thánh không có chủ trương rước tro cốt Cô từ chùa Huệ Nghiêm 
trước đây, cũng như từ Báo Ân Đường-Trí Huệ Cung hiện nay, như một số thông tin bên lề vừa 
qua.” 
 
Không rước tro cốt của Thất Nương về Tòa Thánh vậy thì đem thuyền Bát Nhã và Đạo Tỳ đến 
làm gì ngày 25-2? Không lẽ đem về để tế hàng vong thường??? 
 
Ý này TTHT đã khẳng định ý số 1 trong bài viết là không tôn trọng hay cung kính gì Thất Nương 
là điều thấy rõ nhứt. Một trong Cửu vị nữ Phật đã bị HT.m chối bỏ như vậy thì số phận tám bà 
còn lại sẽ thế nào? Chắc chắc là sự kính trọng coi như không có luôn. Vì cả tất cả 8 (tám) Bà còn 
lại đều là những người mang xác phàm từ trần khi chưa có Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ khai sáng 
giống như Bà Thất Nương. 
 
4/- Ý số 6 trong bài viết của TTHT cho thấy: 
 
Ngày 27-02-Bính Thân, Ông Hóa nhân danh cá nhân đến chỉ Đạo “hành động cắt khóa ôn hòa”.
Tại sao phải cắt khóa mà cắt ôn hòa? Một thành ngữ xảo ngôn mắc cười chưa có trong lịch sử kim 
cổ đông tây. Trong khi bên trong Báo Ân Đường yêu cầu có văn bản của HTmới là người ta sẽ 
bàn giao. Nếu không văn bản thì sau này Báo Ân Đường sẽ trả lời thế nào với gia tộc của Bà thất 
Nương? Đòi hỏi đó là rất thân thiện và thực tế, sao HTm lại không làm? 
 
Như vậy việc không có lịnh của Hội Thánh mới, Ông Hóa đến cắt cửa rất giống việc những tên 
trôm cướp xông vào nhà dân. Lúc đó Ông Hóa không phải là Giáo Hữu mà một Ông Hóa mượn 
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danh Giáo Hữu Ngọc Hóa Thanh, hành động này mới là hành động làm mất danh thể Đạo. Việc 
này đồng đạo trên facebook có comment lại không thấy. HT mới sợ cái gì mà một tờ giấy ra lịnh 
bàn giao hài cốt lại không dám ký? Đồng Đạo có thể tự mình suy nghĩ trả lời được dễ dàng. 
 
5/- Ý số 3 TTHT viết: 
 
“Việc rước thi hài, hài cốt của Chức sắc Đại Thiên Phong nếu để tại tư gia cũng đều phải do gia 
đình đệ đơn lên Hội Thánh”. 
 
Câu nầy TTHT đã đánh đồng Thất Nương Nữ Phật với một Chức Sắc Đại Thiên Phong lập công 
từ cửa Đạo? Đây là một câu nói kém suy cạn thấy. Vì Bà Thất Nương không phải là một Chức 
Sắc Đại Thiên Phong của Đại Đạo mà là một vị đắc Đạo từ trước, là người có đại công “Khêu 
đuốc Đạo đầu..” để khai Đại Đạo. Người Đạo nào cũng thấy, sao TTHT lại không thấy? 
 
Với cách nghĩ này, không chừng Hội Thánh hiện nay phủ nhận luôn tất cả công lao của Đức 
Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn và nhiều vị Giáo Chủ trong Tam giáo, Tam Trấn Ngũ Chi 
khác nữa chăng? Vì tất cả đều chết trước ngày khai Đại Đạo? 
 
6/- Ý số 6 của TTHT: 
 
“Việc rước tro cốt về Báo Ân Đường-Trí Huệ Cung hiện nay khá mạo hiểm, do không hề có sự 
chấp thuận từ gia đình Cô”. 
 
Câu nầy là một cú tung hỏa mù khiến nhơn sanh hoang mang. Nếu không có sự đồng ý của gia 
tộc bà Thất Nương thì Ông Nguyễn Hoàng Hồng không dám ba đầu sáu tay làm việc nầy. Giờ đây 
thì đã rõ, theo Vi Bằng Hội Nghị số 2 của Hiệp Thiên Đài và Ba Cung thì toàn bộ chi phí tốn hao 
cho buổi Lễ Truy Điệu đều do Gia Tộc của Bà chịu. 
 
7/- Ý số 6: 
 
TTHT đã lấy phương tiện biện minh cho cứu cánh khi nói: 
 
“Sở dĩ Hội Thánh chỉ can thiệp là do vấn đề ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự do có sự tham gia 
của các tổ chức được Chính Quyền lưu tâm như Khối Nhơn Sanh, Bảo Thủ Chơn Truyền...”. 
 
Tại sao Hội Thánh mới lại lo sợ đồng Đạo Bảo thủ gìn giữ chơn truyền? Câu nầy TTHT đã ngụy 
biện cho việc đến can thiệp của HT vì lý do an ninh trật tự. Ngày 27-2-Bính Thân ở BÁo Ân 
Đường có điều gì mất trật tự mà Hội Thánh đến can thiệp? Chuyện mất trật tự chỉ xảy ra khi có 
nhóm của Ông Thọ và Ông Hóa mạo nhận nhân danh Hội Thánh mà không có giấy tờ gì đến với 
ý đồ cướp hài cốt, nên nhơn sanh mới đóng cửa để bảo vệ mà thôi.Bằng chứng cho đến hôm nay 
khi nhóm của Ông Thọ và Ông Hóa không đến quậy phá thì cuộc lễ truy điệu được diễn ra êm 
đẹp và trật tự. 
 
8/- Trong Vi Bằng Hội Nhóm tại Vạn Pháp Cung có ghi rõ: 
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“Đây là nghi thức tạm thời an vị Phật cốt Thất Nương trong lúc chùa Huê Nghiêm (nơi gia tộc Bà 
gởi gấm các cốt hài) đang sửa chữa, để chờ Hội Thánh Lưỡng Đài quyết định”. 
 
Đối với Đạo Cao Đài khi nói đến Hội Thánh thì là nói đến Hội Thánh Lưỡng Đài (Hiệp thiên và 
Cửu Trùng) riêng biệt chứ không phải Hội Thánh nhập hai Đài làm một duy nhứt nghịch lý với 
thiên điều, hay nói khác đi là “Hội Thánh Chống Trời”. 
 
9/- Với 46 ý kiến bình luận thì chỉ có một ý kiến duy nhứt của Chung Nguyễn là “sẽ xem lại ý số 
6 của TTHT”, còn kỳ dư thì ủng hộ trước khi suy nghĩ, phân tích bài viết. Đây là ý kiến và tự do 
cá nhân, tôi không bình luận. 
 Kết luận:  
 1/-Với tất cả 9 (chín) ý nhận định, tôi trân trọng gởi đến quý bằng hữu những nhận thấy khách 
quan như TTHT yêu cầu. 
 
2/- Từ cuộc Lễ Truy Điệu Thất Nương Diêu Trì Cung được bình yên và thành công tốt đẹp đã cho 
thấy ba điều: 
 
a-/ Nơi nào có nhóm người của Hội Thánh (tân lập) đến là nơi đó bị mất trật tự, mà sự ấu đã nếu 
có là hành động tự vệ của người bị áp bức. 
 
b-/ Cuộc Lễ Truy Điệu nầy do Hiệp Thiêp Đài chủ trì, với hình ảnh lưu lại ai cũng thấy rõ, đây là 
một sự thật không thể chối cãi. Điều này chúng tỏ Văn Phòng Hiệp Thiên Đài bị đóng cửa nhưng 
Hiệp Thiên Đài vẫn còn làm việc. 
 
c/- Sự thành công trong cuộc lễ Truy Điệu nầy chắc chắn có sự ám trợ của Đức Hộ Pháp và toàn 
cả Quý Đại Thiên Phong nơi cõi thiêng liêng, nhứt là sự ám trợ tích cực của Thất Nương Nữ Phật 
mới được bình yên như vậy. 
 
Mong rằng những huynh tỷ đệ muội khi nghe một vấn đề gì chớ nên vội tin mà hãy nhận xét thật 
chín chắn, như vậy mới là những môn đệ khôn ngoan của Đức Chí Tôn Từ Phụ. 
 
Kính Chúc sức khỏe Quý Chức Sắc Thiên phong, Chức Việc và đồng Đạo khắp nơi đang còn tùng 
luật pháp chơn truyền của Chí Tôn Từ Phụ được đạo tâm phát khởi, sức khỏe dồi dào, đức tin 
vững mạnh để cùng nhau hiệp đồng chư môn đệ trên đường lập công bồi đức. 
 
Nay Kính 

Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.  
Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn.  
Nam mô Thất Nương Diêu Trì Cung. 
 
Thánh Địa, ngày 7-4-2016 
ĐIỀN LẠC.
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Thông Tin Hội Thánh tại Tòa Thánh Tây Ninh. 
11 giờ · Tây Ninh, Việt Nam · 

VẤN ĐỀ TRO CỐT CÔ VƯƠNG THỊ LỄ VÀ GIA TỘC 

Kính thưa quý ngài và quý vị, trong thời gian qua, việc hài cốt cô Vương Thị Lễ được đưa về nơi 
Báo Ân Đường-Trí Huệ ...Cung đã gây nhiều xôn xao dư luận, và có rất nhiều thông tin sai lệch, 
gây bất lợi cho Hội Thánh. Tôi xin có đôi dòng phân bày để quý ngài, quý vị tường tận hơn và có 
góc nhìn khách quan về sự việc trên: 

1. Cô Vương Thị Lễ được biết đến là một kiếp giáng trần gần đây nhất của Thất Nương Diêu Trì 
Cung. Cô sinh năm 1900 tại Chợ Lớn trong một gia đình đại phú hào nhưng bạc phận, theo các 
tài liệu Đạo ghi nhận thì trong kiếp sanh này cô phải giáng trần do mối oan tình chưa trả xong.  
Ngày 25/10/Mậu Ngọ 1918 sau khi “nợ trần phủi sạch” cô quy tiên lúc mới 19 tuổi. Đến 
năm 1925, Thất Nương Diêu Trì Cung giáng đàn trong các đàn cơ của 3 vị Phạm Công Tắc, 
Cao Quỳnh Cư, Cao Hoài Sanh và xưng danh ban đầu là Đoàn Ngọc Quế, rồi Vương Thị 
Lễ, dẫn dắt các ngài Vọng Thiên Cầu Đạo, tiến tới hoằng khai Đại Đạo... Vì đại công đó mà 
Tiên Nương được đắc vào hàng Phật vị trong Cửu Vị Nữ Phật theo hầu Đức Phật Mẫu, 
và cũng vì thế, cô Vương Thị Lễ cũng theo đó được tín đồ Cao Đài tôn kính thờ phượng.  
Vậy chúng ta cần phân biệt rõ 2 phần chơn linh Thất Nương Diêu Trì Cung và thể xác của cô Vương 
Thị Lễ, thể xác cô Vương Thị Lễ quy tiên trước ngày rằm tháng 10 năm Bính Dần 1926 rất lâu, vậy 
có công gì với Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hay chăng? Câu hỏi xin bỏ ngỏ cho mỗi cá nhân chúng ta! 

2. Trong lúc Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc đương quyền Chưởng Quản Nhị Hữu Hình 
Đài, với tình cảm thân thiết kết nghĩa anh em với cô trong thời kỳ tiền khai Đại Đạo (Cô gọi 
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Đức Cao Quỳnh Cư là đại ca, Đức Phạm Công Tắc là nhị ca, Đức Cao Hoài Sang là tam ca, 
và cô là Tứ Muội), ngài có trọn quyền năng vì sao ngài không rước hài cốt Bà về Toà Thánh? 
Khi cô quy tiên, được an táng tại Vườn Bà Lớn, năm 1967-1968 do nhu cầu phát triển đô thị, Vườn 
Bà Lớn được giải tỏa để xây dựng chung cư Nguyễn Thiện Thuật, phía sau Thánh Thất Huỳnh Đức, 
Q3 ngày nay; gia đình đã cho thiêu cốt và gửi tro cốt của cô và cả gia tộc tại tháp Phổ Đồng của 
chùa Huệ Nghiêm đối diện BX Miền Tây, đó là thời Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang chấp chưởng 
quyền hành, rồi các vị Thời Quân kế nhiệm như ngài Hiến Pháp, ngài Khai Đạo, ngài Bảo Đạo..., 
các ngài đều không có chủ trương trên.

3. Việc rước thi hài, hài cốt của Chức sắc Đại Thiên Phong nếu để tại tư gia cũng đều phải do gia 
đình đệ đơn lên Hội Thánh. Hội Thánh sẽ tổ chức đầy đủ theo nghi lễ của Nền Đạo qui định (ngay 
cả lúc cải táng Ngài Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu thì cũng phải do hiếu tử của ngài đệ đơn lên ngài 
Hiến Pháp Trương Hữu Đức để được di liên đài về Tây Ninh), thì việc có nhóm người ngang nhiên 
tổ chức lễ như trên là hoàn toàn không đúng với lẽ Đạo. 

4. Việc rước tro cốt về Báo Ân Đường-Trí Huệ Cung hiện nay khá mạo hiểm, do 
không hề có sự chấp thuận từ gia đình Cô như một số thông tin sai lệch đã đăng.  
Chúng ta thấy trên tờ đơn xin di dời hài cốt do vị Nguyễn Hoàng Hồng đứng đơn, có ghi rõ là sẽ 
chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu gia đình có khiếu nại. Vậy sự việc sẽ thế nào nếu gia đình Đổ Hữu 
không chấp thuận? (Nhất là khi biết có kẻ mượn tro cốt của gia đình mình làm phương tiện đấu 
tranh? Nhỡ có gì không hay thì tro cốt tổ tiên họ sẽ ra sao?).

5. Cũng vì các lý do trên mà Hội Thánh không có chủ trương rước tro cốt Cô từ chùa Huệ Nghiêm 
trước đây, cũng như từ Báo Ân Đường-Trí Huệ Cung hiện nay, như một số thông tin bên lề vừa qua. 

6. Sở dĩ Hội Thánh chỉ can thiệp là do vấn đề ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự do có sự tham gia 
của các tổ chức được Chính Quyền lưu tâm như Khối Nhơn Sanh, Bảo Thủ Chơn Truyền... Qua các 
đoạn video clip cảnh ẩu đả trưa ngày 27/02/Bính Thân (dl 04/04/2016), nếu nhìn ở gốc độ khách 
quan dễ dàng thấy đoàn đến thỏa hiệp do Giáo Hữu Ngọc Hỏa Thanh-Phó Trưởng Ban Đại Diện 
Hội Thánh tỉnh Tây Ninh dẫn đầu xử lý rất mềm dẻo, hành động cắt khóa ôn hòa, đứng phía xa còn 
nghe rõ lời chỉ đạo của hiền huynh như sau “chúng ta cắt khóa vào trong, nếu họ có đánh thì anh em 
cũng không được đánh lại”, việc ẩu đả hoàn toàn do phía bên trong Báo Ân Đường-Trí Huệ Cung 
chủ động. Cho nên nói rằng việc côn đồ tụ tập cướp cốt như thông tin là hoàn toàn không chính xác. 

7. Nếu thật sự thực hiện theo nghi thức hàng Tiên-Phật vị, vậy việc Thượng Sớ Cải Táng sẽ tiến 
hành nơi đâu? Việc Long mã múa, đạo kỳ, bảng đạo vàng, dàn bát bữu, phướn Thượng Phẩm, Long 
mã chở liên đài..., lễ sĩ tế lễ 3 nghi tương tự tại Cửu Trùng Thiên như Quan Hôn Tang Lễ quy định 
thì liệu Báo Ân Đường-Trí Huệ Cung có khả năng thực hiện hay không? Còn như làm qua loa thì 
có đắc tội với Bà Thất Nương Nữ Phật hay chăng ? Và ai sẽ chịu trách nhiệm việc làm hết sức tùy 
tiện nầy ?
Đôi dòng phân trần không với mục đích chỉ trích cá nhân hay tổ chức nào. Mong quý ngài và quý 
vị lấy cái tâm khách quan, không vị kỷ mà nhìn nhận, để sự việc được rõ ràng, tránh cảnh anh em 
bất hòa làm buồn lòng các Đấng. 

Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.  
Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn.  
Nam mô Thất Nương Diêu Trì Cung



                  55        Bản Tin Thế Đạo              25



                  55        Bản Tin Thế Đạo              26



                  55        Bản Tin Thế Đạo              27



                  55        Bản Tin Thế Đạo              28

ĐI DỰ LỄ KHÁNH THÀNH THAÙNH THAÁT SAN DIEGO
3204 CLAIREMONT MESA Blvd, San Diego, CA 92117

 Phone : (619)573-3927 - (858)537-7479

         *- Thứ Bảy 2-7-2016: Cúng Tiểu Đàn lúc 6.00 PM
        * - Chủ Nhật 3-7-2016: : Khai Mạc lúc 11.30 AM

   I*-  Phi Trường:  San Diego International Airport                            
   3225  N. Harbor Dr, San Diego, CA 92101
                        Phone : (619)400-2404
                        Đến Thánh Thất: 17 miles – 12.1 phuùt.

   II*-Khách Sạn: : 1.-Residence Inn San Diego (by Marriott)       
            5400 Kearny Mesa Rd, San Diego,  CA 92111             
            Phone : (858)278-2100

            2- Hampton Inn San Diego (by Hilton)        
                       5434 Kearny Mesa Rd, San Diego,  CA 92111    
             Phone : (858)292-1481     

                    Hai khách sạn nầy ở bên nhau và nằm sát Clairemont Mesa Blvd.       
                                Đến Thánh Thất : 6.6 miles – 8 Phút.

            3.-Holiday Inn San Diego Miramar-Mcas       
            9335 Kearny Mesa Rd, San Diego,  CA 92126
            Phone : (858)695-2300
                      Đến Thánh Thất: 10.1 miles – 12 phút.       

            4.-Courtyard San Diego Central         

                       8651  Spectrum Center Blvd, San Diego,  CA 92123
            Phone : (858)573-0700
                      Đến Thánh Thất: 7.3 miles – 10 phút.

           Được đón tiếp quý Huynh Tỷ Đệ Muội đến dự Lễ Khánh Thành llà một vinh  
            dự rất lớn cho Tộc Đạo San Diego của chúng tôi. 

*website cho mướn nhà trọ: www.airbnb.com
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