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BẢN TIN THẾ ĐẠO
Thông Tin - Phổ Truyền Giáo Lý Đạo Cao Đài

NGÀY 1-3 ÂL HẰNG NĂM
VÍA ĐỨC CAO THƯỢNG PHẨM

Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư (1888-1929)
(Cao Đài Tự Điển - Đức Nguyên) 

     Tiểu sử 

  1*- Thời kỳ Xây Bàn 
  2*- Đấng AĂÂ 
  3*- Thời kỳ phò Ngọc cơ: 
     Hội Yến Diêu Trì Cung- Vọng Thiên cầu Đạo 
  4*- Thọ phong Thượng Phẩm 
  5*- Mua đất cất Tòa Thánh 
  6*- Thảo Xá Hiền Cung       
  7*- Đức Cao Thượng Phẩm đăng Tiên 

Tiểu sử 

Ngài Cao Quỳnh Cư, hiệu là Bội Ngọc, sanh năm Mậu Tý (1888) tại làng Hiệp Ninh, tổng Hàm 
Ninh Thượng, tỉnh Tây Ninh. 

Thân phụ của Ngài là ông Cao Quỳnh Tuân, làm Cai Tổng Hàm Ninh Thượng. Ông Cao Quỳnh 
Tuân mất lúc Ngài Cao Quỳnh Cư được 10 tuổi. Đức Chí Tôn cho biết, ông Cao Quỳnh Tuân là 
Xuất Bộ Tinh Quân ở Thượng giới giáng trần. 

Thân mẫu của Ngài Cư là Bà Trần Thị Huệ (đắc phong Nữ Giáo Sư ngày 14-Giêng-Đinh Mão, dl 
15-2-1927, do Đức Chí Tôn ân phong trong kỳ Phong Thánh Nữ phái lần thứ I).Bào huynh của Ngài 
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Cư là ông Cao Quỳnh Diêu (ông Diêu thứ ba, ông Cư thứ tư trong gia đình). Ông Cao Quỳnh Diêu 
về sau đắc phong Tiếp Lễ Nhạc Quân năm 1927, và Bảo Văn Pháp Quân năm 1929. 

Năm 1907, Ngài Cao Quỳnh Cư lập gia đình với Cô Nguyễn Thị Hiếu ở Sài Gòn (sau đắc phong Nữ 
Giáo Sư trong kỳ Phong Thánh Nữ phái lần thứ I, và sau cùng đắc phong Nữ Đầu Sư năm 1968). 

Người con trai duy nhứt của Ngài Cư và Bà Hiếu là Cao Quỳnh An, đi du học bên Pháp và mất ở 
bên đó. 

Năm 1915, Ngài Cao Quỳnh Cư làm Thơ ký tại Sở Hỏa Xa Sài Gòn, sau được lên ngạch Còm-mi, 
ngụ tại nhà số 134 đường Bourdais, nay là đường Calmette Quận I Sài Gòn. 

1*-. Thời kỳ Xây Bàn: 

Vào hạ tuần tháng 7 năm 1925, nhằm tối Thứ sáu ngày 24-7-1925 (âl 4-6-Ất Sửu), quí ông Cao 
Quỳnh Diêu, Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc, Cao Hoài Sang, cùng một vài người nữa trong gia 
đình, tổ chức xây bàn theo cách thức của Thần Linh Học Tây phương, tại nhà ông Sang, ở dãy 
phố hàng dừa, bây giờ là đường Cống Quỳnh, gần Chợ Thái Bình, Sài Gòn. Buổi xây bàn đầu tiên 
không đạt kết quả. 

Đêm sau, quí ông hẹn nhau, xây bàn thử lại lần nữa. Quí ông đốt nhang khấn vái, rồi ngồi quanh 
một cái bàn tròn một trụ ba chưn, đặt nơi hàng ba trước nhà, hai bàn tay của mỗi người đều úp lên 
mặt bàn, ngồi lẳng lặng định thần một lát thì cái bàn dao động, chưn bàn nhịp nhẹ xuống nền gạch 
phát ra tiếng. Các ông biết là có vong linh nhập bàn. 

Để có thể nói chuyện với vong linh, ông Cư lên tiếng: 

- Xin khoan đi, để cho tôi nói ít lời. Bây giờ chưa có cách chi để hiểu nhau, duy có gõ 2 tiếng là ừ, 
chịu, có, phải; còn gõ 1 tiếng là không, chẳng phải. 

Vong linh liền làm chưn bàn nhịp xuống gạch 2 tiếng, tỏ ý chịu. Đoạn ông Cư nói tiếp:

- Ta hiểu theo đây thì có thể nói chuyện được với nhau tiện hơn. Nếu tôi hỏi chi, vong linh muốn 
trả lời, cứ theo thứ tự vần quốc ngữ mà gõ, mỗi chữ mỗi gõ, đến chữ nào dùng thì ngưng lại, nghĩa 
là lấy chữ chót, rồi bắt đầu trở lại mà gõ chữ khác, xong rồi sẽ ráp lại mà đọc, giống như đánh giây 
thép vậy. Vong linh liền gõ 2 tiếng: Ừ, chịu. 

Qui ước với nhau xong rồi, ông Cư liền đọc theo vần quốc ngữ: a ă â b c d đ e ê g h i k l, tới chữ L 
thì bàn dứt gõ, nghĩa là lấy chữ L. 

Ông Cư bắt đầu đọc vần trở lại: a ă â b c d đ e ê g h i k l m n o ô ơ p q r s t u ư, tới chữ Ư thì bàn 
dứt gõ, nghĩa là lấy chư Ư. Cứ thế tiếp tục, cuối cùng ông Cư ráp lại được 3 chữ: LƯỢNG CAO 
QUỲNH. 

Ai nấy đều rất vui mừng vì thấy có kết quả. 

Ông Cư hỏi: 
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- Như phải là Cao Quỳnh Lượng thì chắc biết tên những người ngồi đây. Vậy cứ gõ tên từng người 
xem có trúng không. 

Ông Cư bắt đầu đọc: a ă â b c d đ e ê g h i k l..... và bàn tiếp tục gõ. Lần nầy thì việc làm có vẻ như 
quen dần, việc ráp chữ có phần nhanh hơn. Khi ráp xong các chữ thì đúng là tên của những người 
đang ngồi xây bàn. Cả thảy đều vui mừng cười rộ lên, còn cái bàn thì dỡ hỏng lên một chưn lắc qua 
lắc lại, dường như cũng vui cười theo vậy. 

Khi đó ông Cao Quỳnh Diêu biết chắc là Cao Quỳnh Lượng, con trai của ông đã chết cách đây mấy 
năm, nên lên tiếng hỏi rằng: 

- Con có hầu Ông Nội không? 

Bàn gõ trả lời: - Có. 

- Mời Ông Nội đến đây tiện không? 

Bàn gõ trả lời: - Đặng. 

Sau đó thì cái bàn dỡ lên rồi để xuống luôn, không còn dao động như trước nữa. Quí ông biết là 
vong linh đã xuất ra, nên buông tay ra nghỉ xả hơi. 

Trước một việc lạ lùng và linh hiển như thế, quí ông bàn tán dữ lắm mà chưa ra lẽ. Kế thấy nghỉ 
được nửa giờ rồi, quí ông trở lại ngồi xây bàn như lúc nảy. 

Tịnh thần một lát thì bàn dao động, bắt đầu gõ. Ông Cư ráp lại thì được chữ: CAO QUỲNH TUÂN. 
Đó là thân sinh của hai ông: Diêu và Cư. Ông Cư nói: 

- Vì buổi Thầy quá vãng, anh em con vẫn còn nhỏ dại, cho đến nỗi anh cả con đã trọng mà còn 
không nhớ đặng hình ảnh của Thầy, huống chi là con còn nhỏ quá, duy buổi lớn khôn nghe người 
truyền ngôn lại cái hạnh đức của Thầy mà thôi. 

Nếu có thể tiện, xin Thầy dùng dịp nầy cho anh em con một bài thi tự thuật hầu để roi truyền ngày 
sau cho con cháu thờ làm kỷ niệm. 

Vong linh ông Cao Quỳnh Tuân liền gõ bàn, cho bài thi: 

 Ly trần tuổi đã quá năm mươi, 

 Mi mới vừa lên ước đặng mười. 

 Tổng mến lời khuyên bền mộ chép, 

 Tình thương câu dặn gắng tâm đời. 

 Bên màn đòi lúc trêu hồn phách, 

 Cõi thọ nhiều phen được thảnh thơi. 

 Xét nỗi vợ hiền còn lụm cụm, 

 Gặp nhau nhắn nhủ một đôi lời. 

Thầy xin kiếu. 
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Khi bàn gõ xong chữ "kiếu" thì bàn dỡ lên rồi để xuống nhẹ hều, không còn dao động nữa. Vong 
linh đã xuất. 

Đó là buổi xây bàn có kết quả đầu tiên. (Viết theo Đại Đạo Truy Nguyên của Huệ Chương). 

Qua buổi xây bàn có kết quả lần đầu tiên, các ông suy nghĩ nhiều lắm, nhưng chưa giải đáp được, 
chỉ biết chắc chắn rằng có sự hiện hữu của các vong linh nơi cõi vô hình. 

Cả ngày hôm sau là Chúa nhựt, nghỉ làm ở Sở, các ông vẫn bàn tán mãi, đến khi mệt nằm ngủ vùi. 
Lật bật đến gần tối, quí ông lo tắm rửa và cơm nước, xong cùng tựu lại nhà ông Cao Hoài Sang để 
tiếp tục xây bàn nữa. 

Đêm nay, quí ông sửa soạn trang nghiêm hơn đêm qua nhiều lắm. Đến 9 giờ tối, quí ông đem bàn 
ra, đốt nhang khấn vái. Xong rồi thì vào ngồi quanh chiếc bàn. 

Ngồi tịnh thần một lát thì bàn dao động nhẹ nhàng, khoan thai, gõ bàn xưng danh là Đoàn Ngọc 
Quế, con gái, rồi Cô cho một bài thi Tự Thuật: 

THÁC VÌ TÌNH 

 Nỗi mình tâm sự tỏ cùng ai, 

 Mạng bạc còn xuân uổng sắc tài. 

 Những ngỡ trao duyên vào ngọc các, 

 Nào dè phủi nợ xuống tuyền đài. 

 Dưỡng sanh cam lỗi tình sông núi, 

 Tơ tóc thôi rồi nghĩa trúc mai. 

 Dồn dập tương tư oằn một gánh, 

 Nỗi mình tâm sự tỏ cùng ai. 

  ĐOÀN NGỌC QUẾ 

Bài thi nầy rất hay, làm cho quí ông thích thú, mỗi người làm thi họa lại, khiến cho quí ông mê mẩn 
việc xây bàn. Ban ngày thì đi làm, mong cho tới tối đặng họp nhau lại xây bàn. Sau đó, có ông thân 
sinh của ông Cao Hoài Sang về nhập bàn, rồi có ông Ách Đồng về. (ông Ách Đồng là anh ruột của 
Ngài Phạm Công Tắc). 

Vào tối thứ bảy ngày 8-8-1925 (âl 19-6-Ất Sửu), ba ông Cư, Tắc, Sang hiệp nhau xây bàn, ông Diêu 
bận việc nên vắng mặt. Cô Đoàn Ngọc Quế giáng bàn, nói chuyện một hồi, rồi ba ông xin kết nghĩa 
anh em với Cô. 

Cô bằng lòng, gọi: 

• Ông Cao Quỳnh Cư là Trưởng Ca (Anh cả), 

• Ông Phạm Công Tắc là Nhị Ca (Anh hai), 
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• Ông Cao Hoài Sang là Tam Ca (Anh ba),          
• Phần Cô là Tứ Muội (Em gái thứ tư). 

Rồi Cô chỉ rõ mồ mả của Cô ở trong nghĩa trang Bà Lớn tại Ngã Bảy (Bà Lớn là Bà Tổng Đốc 
Phương, là Bà Ngoại của Cô).

Cô tên thật là Vương Thị Lễ, còn tên Đoàn Ngọc Quế là tá danh, là con gái của ông Đốc phủ Vương 
Quan Trân, Cô kêu ông Vương Quan Kỳ bằng Chú ruột. Cô là Nữ Tiên Thất Nương ở Cung Diêu 
Trì. Cô có nhiệm vụ dùng văn chương thi phú dẫn dắt quí ông vào đường đạo đức. "Chiêu tập hồn 
thi bước Đạo dìu." 

Quí ông mê say việc xây bàn để tìm hiểu về thế giới vô hình. Đêm nào cũng thức xây bàn đến 
khuya, sáng lại đi làm việc ở Sở cho đến chiều mà không cảm thấy mệt mỏi. 

Rất nhiều Đấng Vô hình giáng bàn cho thi, để lần lần dẫn dắt quí ông vào đường Đạo. 

Ngoài Cô Vương Thị Lễ (Thất Nương), còn có: Cô Hớn Liên Bạch (Bát Nương), Cô Lục Nương, 
Thi sĩ Huỳnh Thiên Kiều hiệu là Quí Cao, Đức Nhàn Âm Đạo Trưởng, Đức Thanh Sơn Đạo sĩ 
(Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm), Đức Đại Tiên Lê Văn Duyệt, v.v.... 

Quí ông xây bàn lúc nầy phân làm hai nhóm nhỏ: ông Diêu và ông Sang xây bàn mỗi đêm tại nhà 
ông Sang ở phố hàng dừa; ông Cư và ông Tắc thì xây bàn tại nhà ông Cư ở đường Bourdais. 

2*-. Đấng AĂÂ: 

Đấng A ĂÂ đến với nhóm Xây Bàn lần đầu tiên vào hạ tuần tháng 7 năm Ất Sửu (1925). Ba ông: 
Cư, Tắc, Sang, thỉnh bàn ra tính xây bàn cầu Cô Đoàn Ngọc Quế về làm thi. Ba ông vừa đặt tay lên 
bàn thì có một Đấng giáng bàn, cho bài thi: 

 Ớt cay, cay ớt, gẫm mà cay, 

 Muối mặn ba năm muối mặn dai. 

 Túng lúi đi chơi nên tấp lại, 

 Ăn bòn chẳng chịu tấp theo ai. 

Ông Cư thấy bài thi có ý rất lạ, liền hỏi tên họ là gì, thì vị giáng bàn xưng là AĂÂ. Ông Cư hỏi Ông 
AĂÂ bao nhiêu tuổi? Ông AĂÂ gõ bàn trả lời đếm hoài tới mấy trăm cái mà bàn vẫn tiếp tục gõ. 
Ông Cư nói chắc là Ông AĂÂ nầy lớn tuổi lắm và không dám hỏi nữa. 

Kể từ buổi đó, Đấng AĂÂ thường nhập bàn giảng dạy cho ba ông biết nhiều điều rất thâm thúy. 
Những điều gì quá khó khăn mà không ai giải thích nổi thì ba ông cầu Ông AĂÂ về thì Ông AĂÂ 
giáng bàn giải thích rất rõ ràng, khiến mọi người đều kính phục.

Một hôm, Ông AĂÂ giáng bàn, Ngài nói rằng: 

"Nếu muốn cho Bần đạo đến thường thì ba vị nạp mấy lời yêu cầu sau đây của Bần đạo: 
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• Một là đừng kiếm biết Bần đạo là ai. 

• Hai là đừng hỏi đến quốc sự. 

• Ba là đừng hỏi việc Thiên cơ." 

Cả ba ông: Cư, Tắc, Sang đều ưng thuận. Kể từ đó, ba ông thường cầu Đấng AĂÂ về để học hỏi 
về thi văn. 

Mấy hôm sau, Đấng AĂÂ giáng bàn nói với ba ông: 

"Nếu muốn cho Ta tận tâm truyền dạy Đạo lý thì hết thảy phải kỉnh Ta làm Thầy, cho tiện bề đối 
đãi." 

Ba ông mừng lắm, liền vâng chịu, và bắt đầu thọ giáo học Đạo cùng Đấng AĂÂ. 

Và kể từ đây, Đấng AĂÂ giáng bàn, xưng mình là Thầy và gọi ba ông là môn đệ. 

3*-. Thời kỳ phò Ngọc cơ: - Hội Yến Diêu Trì Cung. - Vọng Thiên cầu Đạo. 

Đến thượng tuần tháng 8 âm lịch, ba ông Cư, Tắc, Sang, được Thất Nương tiết lộ cho biết chút ít về 
Diêu Trì Cung nơi cõi Thiêng liêng: Trên hết có Cửu Thiên Nương Nương cai quản, dưới có Cửu 
vị Tiên Nương mà Cô đứng hàng thứ 7 gọi là Thất Nương, Hớn Liên Bạch đứng hàng thứ 8 gọi là 
Bát Nương,... 

Ba ông xin Cô cho biết cách cầu Đức Cửu Thiên Nương Nương. Thất Nương bảo ba ông phải trai 
giới 3 ngày và tìm cho đặng Ngọc cơ thì cầu Lịnh Bà mới được. 

Quí ông không hiểu Ngọc cơ là gì. Cô mới mô tả Ngọc cơ, giải rõ căn cội buổi xưa lấy hình dạng 
của sao Bắc Đẩu mà tạo thành, lại dạy cách phò cơ. Thất Nương cũng dặn mỗi người phải làm sẵn 
một bài thi đón mừng Nương Nương, dự bị sẵn đó. Cô cũng chỉ dẫn cách sắp đặt bàn ghế, giữ trang 
nghiêm tinh khiết để cầu Cửu Thiên Nương Nương giáng phàm mới đặng. 

Ba ông không biết tìm mượn Ngọc cơ ở đâu. Như có linh tính xúi giục, ông Cư qua nhà người bạn 
láng giềng là ông Phán Tý chơi và luôn tiện hỏi thăm thì ông Tý liền cho biết, ông có một cây Ngọc 
cơ, và đang cho ông Âu Kích ở Chùa Minh Lý mượn, ông hứa đi lấy về cho ông Cư mượn. 

Ba ông rất mừng rỡ vì đã có được Ngọc cơ rồi, bây giờ lo ăn chay 3 ngày đặng cầu Nương Nương. 

Đêm đó, Đấng AĂÂ giáng bàn, bảo ba ông nhơn dịp nầy, làm một cái tiệc chay để đãi Cửu Thiên 
Nương và Cửu Vị Tiên Nương nơi Diêu Trì Cung. 

Đêm 14 tháng 8 âm lịch, tất cả đều đủ mặt tại nhà của ông Cư, số 134 đường Bourdais, Sài Gòn. 
Ông Cư đặt một bàn dài ở giữa nhà, trải náp đẹp, có rải bông lá, chung quanh đặt 10 cái ghế, cái ghế 
ở đầu bàn phía trong thì lớn nhất, dành cho Cửu Thiên Nương Nương, còn 9 cái ghế kia nhỏ hơn 
dành cho 9 vị Tiên Cô. Trên bàn, trước mỗi cái ghế, đặt 1 cái ly, 1 tách trà, 1 cái chén với muỗng 
đũa, làm như là đãi tiệc người hữu hình vậy. Còn giữa bàn dài thì chưng trái cây và bông hoa tươi 
tốt, trông vào rất lịch sự. 
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Ông Cư dặn người nhà là ông không tiếp khách tối nay, và từ chập tối đã đốt trầm xông hương nơi 
bàn tiệc. 

Đến giờ Tý, ba ông mặc quần áo chỉnh tề, đốt nhang đèn lên, đồng quì lạy khấn vái. Xong đem 
Ngọc cơ ra cầu. 

Thật quả có Lịnh Cửu Thiên Nương Nương đến giáng cơ, và Cửu vị Tiên Nương cũng giáng cơ đầy 
đủ chào mừng ba ông. Thất Nương kêu ba ông đờn và ngâm bài thi của mình đặng hiến lễ Nương 
Nương. Nương Nương và Chín Cô đồng an vị mà nghe. 

Chừng nhập tiệc, Thất Nương mời ba ông ngồi vào bàn cho vui. Ba ông sợ thất lễ không dám ngồi, 
nhưng Thất Nương ép buộc, khó chối từ, nên mới đặt thêm 3 cái ghế ở phía sau, ba ông xá rồi ngồi 
xuống. Bà Hiếu (hiền nội của ông Cư), rót rượu (rượu Champagne) lần lượt vào 10 cái ly, và gắp 
đồ ăn chay đặt vào chén cho mỗi vị, tựa như đãi người sống vậy. Sau cùng thì rót nước trà vào 10 
cái tách trên bàn. 

Nửa giờ sau, chừng như mãn tiệc, hai ông Cư và Tắc phò Ngọc cơ tái cầu. Lịnh Nương Nương và 
Chín Cô để lời cảm tạ và hứa đã: "Từ đây có Ngọc cơ rồi thì tiện cho DTC đến dạy việc." 

Kế đó, mỗi Đấng viết cho 4 câu thi, Đức Cửu Thiên Nương Nương (Đức Phật Mẫu) cho trước, rồi 
lần lượt Nhứt Nương, Nhị Nương, v.v..., cuối cùng là Cửu Nương. Các bài thi nầy, về sau được dùng 
làm Bài Thài hiến lễ Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương trong Lễ Hội Yến DTC tại Báo Ân Từ 
vào ngày Rằm Trung Thu hằng năm. 

Đầu tháng 9 năm Ất Sửu (1925), Đấng AĂÂ giáng cơ nói với ba ông Cư, Tắc, Sang như sau (để 
thử lòng ba ông): 

"Tôi nói lộ Thiên cơ nên bị Ngọc Hư Cung bắt tội, xin tam vị Đạo hữu cầu Ngọc Hư tha tội tôi, nếu 
không thì tôi sẽ bị phạt." 

Ba ông rất lo lắng, liền lập bàn hương án cầu DTC vào ngày 3-9-Ất Sửu (dl 20-10-1925), ông Cư 
có đặt một bài thi để đọc trước hương án cầu xin Cửu Thiên Nương Nương tha tội cho Ông AĂÂ: 

 Vái van xin quí Cửu Thiên Nương, 
 Tâu với Ngọc Hư tỏ ngọn nguồn. 
 Vì nghĩa Ă A mang trọng tội, 
 Nghĩ tình đồng đạo để tình thương. 

Đó là Đấng AĂÂ thử xem ba ông có thương AĂÂ thiệt tình không, để dự bị việc Vọng Thiên Cầu 
Đạo. 

Ngày 27-10-Ất Sửu (dl 12-12-1925), Đức Cửu Thiên Nương Nương giáng cơ dạy rằng: "Ngày 
mùng 1 nầy, tam vị Đạo hữu Vọng Thiên Cầu Đạo." (Ngày mùng 1 nầy là ngày mùng 1-11-Ất Sửu, 
dl 16-12-1925). 

Đức Bà Cửu Thiên viết xong lịnh đó thì thăng ngay. 
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Ba ông Cư, Tắc, Sang không biết Vọng Thiên Cầu Đạo là làm sao, chờ đợi đêm sau, cầu hỏi Thất 
Nương. Thất Nương đáp: - Không phải phận sự của Em, xin hỏi Ông AĂÂ. 

Tối hôm sau nữa, có các Đấng khác giáng, ba ông cũng đem việc Vọng Thiên Cầu Đạo ra hỏi, các 
Đấng ấy cũng đáp y như Thất Nương. 

Tối 30-10-Ất Sửu, ba ông cầu Đấng AĂÂ thì Ngài giáng cơ dạy rằng: "Ngày mùng 1 tháng 11 âm 
lịch nầy, tam vị phải Vọng Thiên Cầu Đạo, tắm gội cho tinh khiết, ra quì giữa Trời, mỗi vị cầm 9 
cây nhang mà vái rằng: Ba tôi là Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc và Cao Hoài Sang, vọng bái Cao 
Đài Thượng Đế, ban ơn đủ phước lành cho ba tôi cải tà qui chánh." 

Ba ông không hiểu Cao Đài Thượng Đế là ai, nhưng lịnh trên đã dạy thì cứ thi hành. Thế là đêm 
mùng 1-11-Ất Mão (dl 16-12-1925), ba ông lập bàn hương án ở ngoài sân trước nhà ông Cư, ba 
người mặc áo dài khăn đóng nghiêm trang, quì chung quanh bàn, cầm 9 cây nhang cầu nguyện y 
như lịnh dạy, đến khi gần tàn hết 9 cây nhang mới thôi. 

Xong rồi, ba ông đem Ngọc cơ ra cầu. Đấng Cao Đài Thượng Đế giáng cho bài thi chữ Nho rất khó 
hiểu. Khi Đấng Cao Đài Thượng Đế thăng rồi, ba ông liền cầu Đấng AĂÂ giải nghĩa dùm. 

Đấng AĂÂ giáng, giải nghĩa xong rồi thì cho bài thi: 

 Cứ níu theo phan Đức Thượng Hoàng, 

 Tự nhiên tu tánh đặng bình an. 

 Nguyệt hoa căn tội tua xa lánh, 

 Vịn lấy nhành dương hưởng đạo nhàn. 

Mãi đến đêm Noel (24-12-1925), Thất Nương giáng cơ truyền phải chỉnh đàn cho nghiêm hầu tiếp 
giá. 

Nghe vậy, ba ông Cư, Tắc, Sang, nửa mừng nửa sợ, lật đật sắm đủ hương đăng hoa trà tửu quả, 
chỉnh đàn thật nghiêm tịnh, (tại nhà của ông Cư) đốt nhang khấn vái, rồi hai ông Cư, Tắc ngồi phò 
Ngọc cơ. 

Đấng giáng cơ viết như vầy: 

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ viết CAO ĐÀI GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG. 

 Muôn kiếp có Ta nắm chủ quyền, 
 Vui lòng tu niệm hưởng ân Thiên. 
 Đạo mầu rưới khắp nơi trần thế, 
 Ngàn tuổi muôn tên giữ trọn biên. 

Đêm nay, 24 Décembre, phải vui mừng vì là ngày của Ta xuống trần dạy Đạo bên Thái Tây. Ta rất 
vui lòng mà đặng thấy chư đệ tử kính mến Ta như vậy. 
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Nhà nầy sẽ đầy ơn Ta. Giờ ngày gần đến, đợi lịnh nơi Ta. Ta sẽ làm cho thấy huyền diệu đặng kính 
mến Ta hơn nữa. 

Đấng Thượng Đế còn phán rằng: 

Bấy lâu Thầy vẫn tá danh A Ă Â là cốt để dìu dắt các con vào đường đạo đức, hầu chẳng bao lâu 
đây, các con phải ra giúp Thầy mà Khai Đạo. Các con có thấy Thầy khiêm nhượng là dường nào 
chưa? Các con nên bắt chước Thầy trong mảy mún thì mới xứng đáng là người đạo đức." 
(Trích trong Đại Đạo Căn Nguyên của Ngài Nguyễn Bảo Pháp). 

Ngày 31-12-1925(âl 16-11-Ất Sửu), Đấng AĂÂ giáng: 

" A Ă Â, 

Ba con thương Thầy lắm há? Con có thấy đặng sự hạ mình của A Ă Â thế nào chưa? Con có thấu 
đáo cái quyền năng của Thầy chưa? 

Người quyền thế lớn nhứt như vậy có thể hạ mình bằng A Ă Â chăng? A Ă Â là Thầy. 

Thầy đến con thế ấy, con thương Thầy không?" 

4*-.Thọ phong Thượng Phẩm: 

Đầu năm 1926, ngày 2-1-1926 (âl 18-11-Ất Sửu), Đức Chí Tôn Thượng Đế bắt đầu dạy Đạo cho 
ba ông. 

Ngày 27-1-1926 (âl 14-12-Ất Sửu), khai đàn tại nhà ông Cao Quỳnh Cư, Đức Chí Tôn giáng cho 
thi: 
 Đã để vào tòa một sắc hoa, 
 Từ đây đàn nội tỷ như nhà. 
 Trung thành một dạ thờ Cao Sắc, 
 Sống có Ta, thác cũng có Ta.
   *** 
 Đài sen vui nhánh trổ thêm hoa, 
 Một Đạo như con ở một nhà. 
 Hiếu nghĩa tương lai sau tựu hội, 
 Chủ trung Từ Phụ vốn là Ta. 

Đêm 30 tháng Chạp năm Ất Sửu (dl 12-2-1926), Đức Chí Tôn giáng tại nhà ông Cư: 

 "Sắp út thương hơn cũng thế thường, 
 Cái yêu cái dạy mới là thương. 
 Thương không nghiêm trị là thương dối, 
 Dối dạ vì chưng yếu dạ thương. 
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Cư, Tắc, Sang! Trong năm mới nầy, Thầy trông mong ba con thấu rõ đạo đức hơn nữa, gắng chí 
nghe!" 

Ngày 14/15-3-Bính Dần (dl 25/26-4-1926), Đức Chí Tôn phong Ngài Cao Quỳnh Cư là Tá Cơ Tiên 
Hạc Đạo Sĩ. 

Ngày 18-5-Bính Dần (dl 27-6-1926), Đức Chí Tôn dạy cách tổ chức Lễ cúng Đại Đàn, xếp đặt vị trí 
đứng cho ba Ngài: Phạm Công Tắc, Cao Quỳnh Cư, Cao Hoài Sang. Tuy Đức Chí Tôn không nói 
phong chức, nhưng với việc sắp đặt ba vị trí nầy, Đức Chí Tôn đã phong ba ông vào ba chức vụ: Hộ 
Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh của HTĐ. 

Nhưng theo bài Bia kỷ niệm Đức Cao sĩ Thượng Phẩm của Hội Thánh, thì ngày 15-10-Bính Dần, 
Đức Chí Tôn chánh thức phong Ngài Cao Quỳnh Cư chức Thượng Phẩm HTĐ. 

Ấy là ngày mà ba vị: Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh, mặc đại phục đứng chầu lễ Đức Chí 
Tôn lần đầu tiên tại Thánh Thất Từ Lâm Tự, khởi đầu thành lập ĐĐTKPĐ. 

5*- Mua đất cất Tòa Thánh: 

Sau ngày Đại Lễ Khai Đạo tổ chức tại chùa Từ Lâm Tự ở Gò Kén Tây Ninh, chủ chùa là Hòa 
Thượng Như Nhãn đòi chùa lại, Hội Thánh buộc phải trả chùa và dời đi nơi khác. 

Đức Lý Giáo Tông giáng cơ dạy Hội Thánh đi mua đất ở làng Long Thành (Tây Ninh) để cất Tòa 
Thánh, không mua đất ở vùng khác được vì Thánh ý của Đức Chí Tôn là: Chi chi cũng tại Tây Ninh 
đây mà thôi.

Trong khi Hội Thánh đi tìm đất, Đức Cao Thượng Phẩm thấy một miếng đất rừng đề tên chủ nhân 
là Cao Văn Điện, ông nầy là bạn của Ngài, nên Ngài tìm đến ông Điện nhờ chỉ dẫn để mua miếng 
đất rừng của ông Aspar người Pháp, làm Kiểm Lâm, ở kế bên miếng đất của ông Điện, đúng theo ý 
Đức Lý Giáo Tông hướng dẫn, dùng làm Thánh địa, cất Tòa Thánh và các cơ quan Trung ương của 
Đạo, tạo thành khu Nội Ô ngày nay. 

Trong công cuộc phá rừng khai hoang để cất Tòa Thánh tạm và các cơ quan, Đức Cao Thượng 
Phẩm là người đứng đầu công trong Hội Thánh. 

Bà Nữ Đầu Sư Nguyễn Hương Hiếu thuật lại giai đoạn nầy trong quyển Đạo Sử I của Bà, chép ra 
như sau: 

"Khi phá đám rừng nầy thì đàn Thổ (người Cao Miên từ Soài Riêng xuống làm công quả) xuống cả 
ngàn người để phá rừng, làm cho ông Chánh Tham Biện người Pháp (Tỉnh trưởng Tây Ninh thời 
ấy) nghi ngờ, mời Đức Cao Thượng Phẩm ra Tòa Bố. Ông hỏi Đức Cao Thượng Phẩm làm cái gì 
mà đông đảo như vậy? 

Đức Cao Thượng Phẩm trả lời: - Tôi mua miếng đất đó đặng trồng cao su. 

Ông Tham Biện hỏi: - Trồng mấy mẫu? 
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Đức Cao Thượng Phẩm trả lời: - Tôi trồng hết sở đất của tôi mua, phá tới đâu tôi trồng tới đó. 
Nên ngày nay, trong Nội Ô có cây cao su là do nơi đó. 

Khổ tâm hơn hết là Đức Cao Thượng Phẩm bị người Pháp cật vấn đủ điều, cho đến nỗi tới giờ cúng 
cũng không vô Chánh điện được, buộc phải rào song ly lại. 

Trong Chánh điện chỉ có một mình ông Lễ Sanh Thượng Xường Thanh cúng mà thôi, còn ở ngoài 
thì vài ba ông thợ mộc quì trên dăm bào lạy vô Bửu điện, vì lúc nầy, Chánh phủ Pháp nghi ngờ bắt 
Đạo và bó buộc không cho tụ họp đông đảo, như vậy mà ông Tham Biện người Pháp còn mời Đức 
Thượng Phẩm ra Toà Bố ngày một.

Giai đoạn di cốt Phật Tổ: (từ Chùa Gò Kén về Tòa Thánh) 

Cốt Phật Tổ nặng quá, bởi con ngựa Kiền Trắc của Đức Phật Tổ cỡi lớn và dài, nên Đức Cao 
Thượng Phẩm phải kết hai cái xe bò lại để thỉnh cốt Phật lên. 

Trong lúc sửa soạn thỉnh cốt Phật thì ông Chánh Tham Biện người Pháp cho một toán lính mặc đồ 
thâm, núp dưới đường mương ngoài lộ, chong súng lên đặng bắn Đức Cao Thượng Phẩm, tới chừng 
thấy rõ là thỉnh cốt Phật, mới rút lui. Hội Thánh từ từ di cốt Phật về đất mới mua. 

Đức Cao Thượng Phẩm đứng trên xe bò vịn cốt Phật Tổ, thấy nghiêng bên nào thì hô lên để sửa lại 
cho ngay, đi từ 6 giờ chiều tới 2 giờ khuya mới đến Thánh địa (ngay cửa Hòa Viện, tức là cửa số 1 
bây giờ). 

Trước cửa Hòa Viện có cây vên vên, đến đây di cốt Phật Tổ vào không được vì bị một cái đường 
mương lớn quá. Đức Cao Thượng Phẩm phải lập kế, kiếm ván đặng lót cho xe vô mới được. Khi xe 
qua đường mương rồi thì tạm để cốt Phật nơi đây, vì Đức Cao Thượng Phẩm mệt đuối, nhào xuống 
đống lá khô trong rừng nằm nghỉ, tất cả Chức sắc cũng nằm xuống đó nghỉ theo. 

Xin nhắc lại, khi mua đất nầy thì chưa tạo được cái nhà nào hết, chỉ có cái nhà bò của ông Aspar bán 
đất để lại (dãy nhà chỗ Chợ Từ Bi, gần nhà Đức Quyền Giáo Tông bây giờ), nhờ đó mà tạm dùng 
nhà bò nầy để làm Trù phòng cho công quả ăn phá rừng. Nên khi Đức Cao Thượng Phẩm thỉnh cốt 
Phật về tới đây mệt lả thì Bà Chánh Phối Sư Hương Hiếu đã chuẩn bị nấu cháo sẵn rồi, Nữ phái 
khiêng cháo và nước qua cụm rừng để ăn cho đỡ dạ. 

Nền Phật Tổ đã được Đức Cao Thượng Phẩm an vị giữa hai cụm rừng, gần cây Ba nhánh. 

Lúc bấy giờ, Đạo phải trải qua nhiều lối chông gai, nhiều đường khổ hạnh, nhưng người chủ trương 
việc Đạo, nhứt là ông Cao Quỳnh Cư đem hết dạ nhiệt thành, hết bầu tâm huyết mà sắp đặt trật 
tự bên trong và chống trả với phản động lực bên ngoài (thời Pháp thuộc) Đức Cao Thượng Phẩm 
vâng lịnh Đức Chí Tôn phá rừng xong, xây cất Tòa Thánh tạm, Hậu Điện, Đông Lang, Tây Lang, 
Trường học, Trù phòng, đều bằng tranh và đào giếng (mà hiện giờ còn di tích là mấy cái giếng gần 
Tòa Nội Chánh đó)." 

6*- Thảo Xá Hiền Cung: 
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"Thảm thay! Trời đương thanh, biển đương lặng, gió đương êm, bỗng đâu đất bằng sóng dậy, nước 
lã khuấy nên hồ, đem đến gieo ác cảm cho Đức Cao Thượng Phẩm làm cho Đức Ngài phải về Thảo 
Xá Hiền Cung. 

Đức Ngài quá buồn, vì khi vâng lịnh Đức Chí Tôn về Tây Ninh mở Đạo, Ngài phải bỏ sở làm, chưa 
hưu trí, con còn đang du học tại Paris. 

Nhớ lại lúc bỏ sở làm thì anh em bạn nói rằng: "Thầy Tư! Sao thầy quá tin dị đoan, con còn đang 
học bên Pháp mà thầy đi như vậy thì việc học của con phải dở dang sao?" 

Nhưng Ngài nhứt quyết nghe lời Đức Chí Tôn dạy mà thôi, nên Ngài thu xếp gia đình, bỏ sở làm, 
về Tây Ninh lo Đạo, chịu biết bao cảnh gian nguy, vì chỗ nầy khi xưa, đầy những bụi cây thú dữ, 
phải ăn vạc nằm sương, mới tạo thành Tòa Thánh tạm và xây cất đủ mọi nơi thành khoảnh, thì lại 
bị thiên hạ đuổi đi." 

"Tạo đâu đó xong xuôi, rồi Đức Cao Thượng Phẩm bị một trận khảo đảo khá dữ dội là: Có một 
nhóm người thiếu thương yêu (nhóm ông Tư Mắt) gieo ác cảm, hội nhau dưới Thủ Đức, nước lã 
khuấy nên hồ, họ đồng lòng về Tòa Thánh đuổi Đức Cao Thượng Phẩm, kỳ 24 giờ phải ra khỏi Tòa 
Thánh, nếu không thì bắt cột trong rừng bắn. 

Làm Đạo lúc phôi thai, rất khổ sở trăm bề, có kẻ nghịch rình mò, âm mưu với nhau hợp lại, xúi giục 
gây rối làm loạn. Họ đồng lòng với nhau đuổi hai vợ chồng thầy Tư (tức Cư và Hiếu) ra khỏi Tòa 
Thánh. 

Buồn cười.... Tuồng đời lạnh nhạt. Thôi! Họ dữ quá! Chúng tôi về Thảo Xá Hiền Cung, là nơi căn 
cội mà Chí Tôn dạy cất trước, nên Thảo Xá Hiền Cung là gốc." (ĐS. I. 125)

"Ngài về Thảo Xá, vì buồn rầu, vì xấu hổ với anh em bạn, mặt mũi nào trở về sở làm được nữa, thế 
nên Ngài thất chí, ước nguyện của Ngài không thành. 

Vì khi ra đi, Ngài quyết chí đem thân nầy làm con tế vật cho Đức Chí Tôn sai khiến, nhưng cơ đời 
rất nên cay nghiệt, xảy đến nhiều nỗi tang thương cho gia đình Ngài. 

Ngài quá đau khổ, có làm bài thi Tự Thán như vầy: 

   THI: 

 Công trình gầy dựng Thất Tây Ninh, 
 Bằng địa sóng xao khiến rập rình. 
 Tà mị phàm rung rinh chất Thánh, 
 Mùa màng sâu phá hoại hồn kinh. 
 Xưa Tòa Thánh dập dìu lai vãng, 
 Nay Bửu đình hiu quạnh lụy nhìn. 
 Thương Đạo mến Thầy xin sớm liệu, 
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 Cộng tâm chung trí chớ làm thinh. 

Thất Nương DTC giáng cơ an ủi Đức Cao Thượng Phẩm và cho bài thi dưới đây:

   THI: 

 Nghĩ giận mà ra bắt nực cười, 
 Nhờ ai an vị lại an nơi. 
 Trăm năm chưa giữ bền thân sống, 
 Một kiếp đã gây lắm tội đời. 
 Phẩm Phật ngôi Tiên ai dẫn nẻo? 
 Ngai Thần vị Thánh kẻ toan dời. 
 Nhắn lời nói với phường đen bạc, 
 Đến cửa thiêng liêng ngó mặt Trời! 

Thất Nương giáng cơ ban cho đôi liễn Thảo Xá Hiền Cung ngày 12-6-Mậu Thìn (dl 28-7-1928): 
(Xem chi tiết nơi chữ: Thảo Xá Hiền Cung) 

. Thảo Xá tùy nhơn, ngu muội bần cùng nghinh nhập thất, 

. Hiền Cung trạch khách thông minh phú quí cấm lai môn.

7*-  Đức Cao Thượng Phẩm đăng Tiên: 

Đức Cao Thượng Phẩm, từ ngày về Thảo Xá Hiền Cung thì lâm bệnh nặng, thân thể hao mòn, sắc 
diện âu sầu buồn bã. Ngài bị tâm bịnh vì thất chí, lương y khó phương điều trị cho lành mạnh. 

Đức Chí Tôn dạy Hội Thánh cất Tịnh Thất trong Nội Ô để rước Đức Cao Thượng Phẩm nhập tịnh. 

"Ngày 15-10-Mậu Thìn (1928), 7 giờ sáng, một đoàn xe hơi Chức sắc Đại Thiên phong Hiệp Thiên, 
Cửu Trùng, đến Thảo Xá Hiền Cung rước Đức Cao Thượng Phẩm, thì Ngài vui lòng lên xe về Tòa 
Thánh, nhập Tịnh Thất. Hội Thánh có chọn Chức sắc phụng sự mọi việc thường thức cho Ngài. Đức 
Cao Thượng Phẩm nhập Tịnh Thất một thời gian, bịnh tình cũng chưa thuyên giảm, hằng ngày kém 
ăn mất ngủ, thân thể xem gầy còm. 

Ngày 26-12-Mậu Thìn (1928) (gần Tết), Ngài tỏ với người bạn thân là Bà Giáo Sư Hương Hiếu, lo 
sắp đặt 6 giờ chiều trở về Thảo Xá. Ngài không cho Chức sắc hay trước. 

6 giờ chiều, Giáo Hữu Thượng Trí Thanh kêu một cỗ xe ngựa, lót nệm để Ngài nằm, đi theo hộ vệ 
chỉ có người bạn thân của Ngài và Giáo Hữu Trí, đưa Ngài về Thảo Xá. 

7 giờ rưỡi tới nơi, đỡ vào phòng nghỉ ngơi, xem được khỏe như lúc lên xe. Từ đây ở yên nơi Thảo 
Xá." (ĐS. I. 65) 
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Đức Cao Thượng Phẩm đăng Tiên: 

"Ngày 1-3-Kỷ Tỵ (dl 10-4-1929), 11 giờ trưa, Đức Cao Thượng Phẩm cho mời Đức Phạm Hộ Pháp 
cùng ông Bảo Văn Pháp Quân, Bà Giáo Sư Hương Hiếu, Giáo Hữu Thượng Trí Thanh, Giáo Hữu 
Thượng Kỳ Thanh, Lễ Sanh Thượng Nguơn Thanh. 

Đức Cao Thượng Phẩm nhìn Đức Phạm Hộ Pháp trối rằng: "Nay Qua về chầu Đức Chí Tôn, Em ở 
lại hiệp với Chức sắc chung lo nền Đạo của Thầy cho được vẹn toàn mọi sự. Anh dầu có nhắm mắt 
thì sự mất cũng như còn." 

Nói rồi tuôn hai hàng nước mắt. Kế day qua nói với người bạn thân của Ngài, căn dặn để trọn tâm 
lo tròn phận sự. Nói dứt lời thì Ngài xuất linh hồn êm ái, gương mặt cũng như người đương ngủ. Có 
một điều phi thường là lời trối Ngài nói có hàng có chấm, cũng như lúc mạnh khỏe. Cả Chức sắc 
có mặt đều cảm động ngậm ngùi thương tiếc. 

Khi Ngài dứt hơi thì đỡ ngồi dậy, thúc xác ngồi kiết tường, trước mặt lập bàn hương án có chưng 
hoa quả trà rượu. 

Đức Phạm Hộ Pháp ra kiểu cho thợ mộc đóng liên đài hình bát quái. 

Thời Tý, 12 giờ đại liệm, rồi thành phục tế lễ theo nghi tiết. Hội Thánh thông tri cho toàn đạo các 
tỉnh đều hay, đặng hành lễ cầu nguyện cho Đức Cao Thượng Phẩm được tiêu diêu nơi miền Tiên 
cảnh. 

Quàn tại Thảo Xà Hiền Cung 3 ngày, Chức sắc và Đạo hữu Nam Nữ điếu tế rất đông. 

Chức sắc HTĐ cầu cơ bút, Đức Cao Thượng Phẩm giáng cơ tỏ vẻ vui mừng được về bái mạng Đức 
Chí Tôn cùng Đức Phật Mẫu nơi Bạch Ngọc Kinh và DTC. Hai Đấng đều ban ân công nghiệp buổi 
Khai Đạo làm tròn sứ mạng. 

Ngài cho tiếp một bài thi tứ tuyệt: 

 CAO thanh miệng thế mặc chê khen, 
 THƯỢNG trí màng chi tiếng thấp hèn. 
 PHẨM cũ ngôi xưa dầu rõ giá, 
 Từ bi tập tánh được thường quen. 

Ngài tỏ vẻ vui mừng nay đã thoát khỏi biển trần về cảnh Thiêng liêng Hằng sống." (ĐS. I. 67) 

"Sau đây, Đức Cao Thượng Phẩm có giáng cơ cho hai bài thi khi di liên đài ra Bửu tháp: 

 Xủ áo trần hoàn đã rảnh tay, 

 Thung dung nhờ núp bóng Cao Đài. 

 Rừng tòng nhựt rọi khi mờ tỏ, 

 Xóm lạc trăng lồng lúc tỉnh say. 
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 Phi thị mặc đời nơi quán tục, 

 An nhàn rảnh dạ khách Thiên Thai. 

 Ngậm cười nêu quạt chờ sanh chúng, 

 Biển khổ ngày qua đếm một ngày.

   *** 

 Ngảnh lại mà đau cảnh đoạn tràng, 

 Cõi Thiên mừng đặng dứt dây oan. 

 Nợ trần đã phủi, lòng son sắt, 

 Ngôi vị nay vinh, nghĩa đá vàng. 

 Cổi tấm chơn thành lòa nhựt nguyệt, 

 Phơi gan chí sĩ nhuộm giang san. 

 Bốn mươi hai tuổi sanh chưa phỉ, 

 Để mắt xanh coi nước khải hoàn. 

Bài thi (Ngảnh lại mà đau.......) được dùng làm Bài Thài hiến lễ Đức Cao Thượng Phẩm. 

Ngày 7-3-Kỷ Tỵ (dl 16-4-1929), giờ Tý tại Tòa Thánh Tây Ninh, tức là sau khi Đức Cao Thượng 
Phẩm đăng Tiên 6 ngày, Đức Chí Tôn giáng cơ như sau: 

"Thầy đã nói rõ rằng: Thượng Phẩm phải về Thầy trước các con, nhưng mà hại thay! Vì biếng nhác, 
các con không đọc Thánh ngôn của Thầy mà kiếm hiểu. 

Tắc! Con có nhớ Thầy nói với các con rằng: Đạo vốn vô vi, nếu Thượng Phẩm không trở lại Thiêng 
liêng chi vị, thì ai đem các chơn hồn các con vào cửa Thiên giùm đó con, lại nữa các con vốn là kẻ 
dẫn đường cho cả chúng sanh, thay mặt Thầy nơi thế nầy về phần Đời, còn phần Đạo cũng có đôi 
đứa con mới đặng cho. Cười... 

Con đừng phiền hà trách mấy anh con, nhứt là đừng nói rằng: Chúng nó giết Thượng Phẩm nghe, 
vì Thiên cơ đã định, các con có biết chi mà hờn trách lẫn nhau. 

Thơ! Con phải xây cái Tháp của Thượng Phẩm phía trước cây Ba nhánh, phải day mặt về Đông, 
giống như ngó vào Điện mà hầu Thầy vậy, song 3 từng phải lợp ngói như nóc chùa của Đường nhơn 
vậy nghe! 

Đừng làm cái Tháp như của Bảo Đạo, vì hai đứa phẩm vị khác nhau, chung quanh bát quái, phải làm 
như hình có cột, tại chính giữa Tháp phải có lỗ cho Nhựt quang giọi vào tới liên đài." (ĐS. I. 76) 

Theo lời Đức Phạm Hộ Pháp, Đức Cao Thượng Phẩm là chơn linh của Hớn Chung Ly giáng trần. 
Hớn Chung Ly tức là  Chung Ly Quyền thời nhà Hớn (Hán) bên Tàu, là một vị Đại Tiên trong Bát 
Tiên, đứng dưới Lý Thiết Quả, lãnh lịnh Đức Chí Tôn giáng trần làm tướng soái cho Đức Chí Tôn 
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khai Đạo, có phận sự xây dựng nền Đạo lúc sơ khai. 

Vua Hớn Võ Đế bên Tàu cũng do chơn linh Đại Tiên Hớn Chung Ly đầu kiếp, cho nên Hớn Võ Đế 
và Đức Cao Thượng Phẩm, chỉ là hai kiếp giáng trần của Đại Tiên Hớn Chung Ly. 

Do đó, nơi Báo Ân Từ, khi Đức Phạm Hộ Pháp tạc tượng Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương 
giáng trần chứng lễ Khánh thọ của Hớn Võ Đế, thay vì tạc tượng Hớn Võ Đế thì Đức Ngài cho tạc 
tượng Đức Cao Thượng Phẩm thay vào. 

Đức Cao Thượng Phẩm hợp với Đức Phạm Hộ Pháp thành cặp Phò loan Phong Thánh để lập Hội 
Thánh, và lập Pháp Chánh Truyền làm Hiến Pháp của Đạo. 

Đức Cao Thượng Phẩm rất thường giáng cơ góp ý kiến với Đức Phạm Hộ Pháp để điều hành nền 
Đạo. 

Ngoài ra, Đức Cao Thượng Phẩm cũng thường giáng cơ dạy Đạo, Ngài cùng với Bát Nương giáng 
cơ dạy về Luật Tam Thể, tạo thành một tập sách quí báu cho người tín đồ cần học Đạo. 

DTC: Diêu Trì Cung - HTÐ: Hiệp Thiên Ðài - ÐÐTKPÐ: Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ.

TRONG SỐ NẦY
  1*- Ngày mùng 1 tháng 3 Âm lịch hằng năm: 
  Vía Đức Cao Thượng Phẩm “ Tiểu sử Đức 
  Cao Thượng Phẩm” (Cao Đài Tự Điển - Đức Nguyên) . . . . . .01
  2*- Vườn Thơ Thế Đạo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
  3*- Phân ưu:
        1*- HT Nguyễn Thanh Liêm quy vị ngày 17-3-2022
         hưởng thượng thọ 89 tuổi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
        2*-Đạo hữu Trần Văn Chúa quy vị ngày 23-2-2022
        hưởng thượng thọ 81 tuổi . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
        3*- HT Nguyễn Văn Đôi quy vị ngày 27-2-2022 
                            hưởng thọ 79 tuổi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .22
        4*- Đạo hữu Hồ Thị Tất quy vị ngày 25-3-2022
        hưởng thượng thọ 90 tuổi . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . 23

LIÊN LẠC BẢN TIN THẾ ĐẠO
dutani@comcast.net hoặc

tnndk4@gmail.com
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Tưởng Niệm ĐỨC CAO THƯỢNG PHẨM
 (Mồng 1 tháng 3 ND)

Mùng Một tháng Ba Vía Đức Ngài
Thiên phong Thượng Phẩm bậc anh tài

Công lao to lớn nhằm khai Đạo
Cứu độ chúng sanh kiếp đoạ đày
Ân điển Chí Tôn điềm mách bảo

Ra quân Tướng Soái Thầy phân Ngai
Những năm lao lý bao gian khổ !

Toà Thánh nguy nga hiện bóng Ngài …
                  Yên Hà  (7/3/2022)

HỌA 1
Sử Đạo ghi công Thượng Phẩm Ngài,

Dẫn đầu mở lối đức kiêm tài.
Phò cơ chấp bút truyền Thiên chỉ;

Dựng Thất phá rừng, lắm đọa đày ! 1

Phàm kế vu oan buồn trọng bệnh,
Thiên điều định số sớm về ngai 2.
Ba năm giúp Đạo ra chơn tướng;
Nâng đỡ xác  hồn phận sự Ngài.

    Hoàn Nguyên  (7 Mar 22) 

HỌA 2

Hiền Cung Thảo Xá kính yêu Ngài
Thượng Phẩm Thiên Phong mở Đạo tài

Chấp bút phò cơ đây tín ngưỡng
Phá rừng khẩn đất đó lưu đày...!
Long Hoa khổ trí trần gian bệnh

Tướng Soái Tiền Khai cựu vị ngai
Thánh Điện hoàn thành công hãn mã

Bửu Tòa “Bạch Ngọc” nhớ công Ngài...3

Mai Xuân Thanh  ( March 07 2022 ) 

1- Pháp ngăn cản - bắt bớ. 
2- Ngài TP chi Đạo về trước, rước chơn hồn. 
3- Đền Thánh, Bạch Ngọc Kinh tại thế 
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PHÂN ƯU

Chúng tôi nhận được tin buồn: 

Hiền Tài

NGUYỄN THANH LIÊM
Cựu Qu. Quản Tộc ĐTPM San Jose,  California

Đã quy vị vào ngày 17-3 -2022 (nhằm ngày Rằm
tháng 2 năm Nhâm Dần) tại TP. San Jose tiểu bang CA 

Hưởng thượng thọ 89 tuổi

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng gia đình cố HiềnTài Nguyễn Thanh Liêm và tang gia 

hiếu quyến

Chúng tôi nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban hồng ân độ 
rỗi cho chơn linh cố Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm sớm về & dục tấn trên cõi Thiêng Liêng 
Hằng Sống

Thành kính phân ưu

Ban Thế Đạo Hải Ngoại 
Ban Thế Đạo Bắc California
Hệ thống truyền thông BTĐHN
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PHÂN ƯU
 Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:

HIỀN TÀI 
NGUYỄN THANH LIÊM

Cựu Trưởng Ban Bảo Vệ Tín Ngưỡng Đạo Cao Đài TTTN
Thành viên Ban Cố Vấn 

Tây Ninh Đồng Hương Hội Bắc CA
Đã qui vị Ngày 17 -3 - 2022 tại California, Hoa Kỳ.

Hưởng  Thượng Thọ 89 Tuổi
Chúng tôi thành kính chia buồn cùng tang quyến của 

Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm

Chúng tôi thành tâm cầu nguyện cho hương linh Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm được sớm về 
Cõi Thiêng Liêng Hằng Sống. 

Thành kính phân ưu
TM. Tây Ninh Đồng Hương Hội Bắc California 

Hội Trưởng: Trương Thị Vân Lan 

Hội Liên Trường Tây Ninh Bắc CA 
Hội Trưởng: Lưu Hữu Hạnh

Ban Cố Vấn- Ban Giám Sát & Ban Chấp Hành
Nguyễn Ngọc Dũ- Trần Văn Sung- Trần Minh Quan- Trần Minh Khiết- Duy Văn - Nguyễn Đăng 
Khích- Nguyễn Thành Hưng- Nguyễn Hữu Tường- Tô Mỹ Huệ- Minh Đức Nguyễn Văn Phép.
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Chúng tôi nhận được tin buồn: 

Hiền Tài
NGUYỄN THANH LIÊM
Đã quy vị vào ngày 17-3 -2022 (nhằm ngày Rằm

tháng 2 năm Nhâm Dần) tại TP. San Jose tiểu bang CA 

Hưởng thượng thọ 89 tuổi

Chúng tôi  Chức Sắc Chức Việc  BTS và Đồng đạo  Hương Đạo Nashville và Vùng Phụ Cận 

thành thật chia buồn cùng Bà quả phụ Trần Thị Thu ( Hiền nội của HH HT Nguyễn Thanh Liêm) 
và tang gia hiếu quyến.

Thành tâm cầu nguyện Ơn Trên Đức Chí Tôn, Phật Mẫu, các Đấng Thiêng Liêng, Địa Tạng 
Vương Bồ Tát độ rỗi chơn linh cố Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm cao thăng Thiên vị.

         Đồng thành kính phân ưu

   *-  Đại Diện BTS Thánh Thất Cao Đài Nashville        
Tiểu Bang Tennessee:  CTS Sinh Cẩm Minh

   *- HT Lê Thành Hưng và gia đình tiểu bang AL
   *- HT Huỳnh Văn Bớt và gia đình tiểu bang TN
   *- HT Lê Thị Huệ Hường và gia đính tiểu bang TX
   *- HT Nguyễn Ân Hồng và gia đình tiểu bang OH
   *- HT Võ Ngọc Độ và gia đình tiểu bang GA
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PHÂN ƯU

Thánh Thất Cao Đài Nashville, Tiểu bang Tennessee nhận được tin buồn:

Đạo hữu 
TRẦN VĂN CHÚA

(Tự là Trần Xương)
Đã quy vị vào lúc 10.00 AM  ngày 23-2-2022 ( nhằm ngày 23 tháng giêng Nhâm Dần) tại 
Thành Phố San Jose California..

Hưởng thượng thọ 81 tuổi
Trước cảnh “Sinh ký Tử quy” nầy, Chúng tôi Bàn Trị Sự và đồng đạo Cao Đài cùng thân hữu 
khu vực Nashville & vùng phụ cận thành thật chia buồn cùng Bà Quả Phụ Huỳnh Mỹ Loan và 
gia đình tang gia hiếu quyến.

Thành tâm cầu nguyện Ơn Trên, Đức Chí Tôn - Phật Mẫu, Các Đấng Thiêng Liêng, Địa Tạng 
Vương Bồ Tát, độ rỗi chơn linh cố đạo hữu Trần Văn Chúa được nhẹ nhàng Siêu Thăng Tịnh Độ

Đồng thành kính phân ưu:

*- Cố vấn Hương Đạo Nashville: HT Huỳnh Văn Bớt

*- Đại Diện BTS & Đồng đạo Cao Đài Nashville:
Chánh Trị Sự Sinh Cẩm Minh 



       SỐ 187                  Bản Tin Thế Đạo ngày 31-3-2022       22    
 

PHÂN ƯU

Chúng tôi vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn:

Anh ruột của Hiền Tài Nguyễn Thị Lứa là:

Hiền Tài 

NGUYỄN VĂN ĐÔI
Hiền Tài khóa 2 năm 1967

Cựu giáo sư Trướng Nông Lâm Súc Tây Ninh

Đã quy vị vào lúc 4,30 phút ngày 27-2-2022 (nhằm ngày 27 tháng Giêng năm Nhâm Dần) 
 tại Thị Xã Tây Ninh - Việt Nam

Hưởng thọ 79 tuổi

Chúng tôi thành kính phân ưu cùng Hiền Tỷ Hiền Tài Nguyễn Thị Lứa & chồng là Hiền Huynh 
Hiền Tài Nguyễn Văn Cầu cùng tang gia hiếu quyến.

Chúng tôi nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban hồng ân độ rỗi 
hương linh Cố Hiền Tài Nguyễn Văn Đôi sớm được trở về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Ban Thế Đạo Hải Ngoại & 
Hệ Thống Truyền Thông BTĐHN
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Chúng tôi nhận được tin buồn: 

 Nhạc mẫu của HH Phó Trị Sự Mai Xuân Thanh phục vụ tại Thánh Thất San Jose, 
Thành Phố San Jose, Tiểu bang California là:

Đạo hữu
HỒ THỊ TẤT

Quy vị ngày 25-3 -2022 (nhằm ngày 23
tháng 2 năm Nhâm Dần) tại Đà Lạt - Việt Nam

 Hưởng thượng thọ 90 tuổi

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng HH Phó Trị Sự Mai Xuân Thanh và hiền thê là Hiền Tỷ       

Phan Thị Hải cùng tang gia hiếu quyến.

Chúng tôi nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban hồng ân độ 
rỗi chơn linh cố đạo hữu Hồ Thị Tất sớm về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống

Thành kính phân ưu

Ban Thế Đạo Hải Ngoại 
Ban Thế Đạo Bắc California

Hệ thống truyền thông BTĐHN


