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LỜI TỰA

Trong một Thánh Giáo, Đức Chí Tôn gởi 
cho Đức Bảo Đại có 2 câu đặc sắc như vầy:

“Quốc Đạo kiêm triều thành Đại Đạo,
Nam Phong thử nhựt biến Nhơn phong.”

Đức Hộ Pháp đã dày công nghiên cứu nó và hễ 4 
đêm là Ngài giảng một đêm sau khi cúng thời Tý tại Đền 
Thánh cho toàn Đạo được lãnh hội, kéo dài hơn 2 tháng 
mới dứt đề tài nầy.

Hệ trọng thay! Hỏi Đạo Cao Đài có những đặc điểm 
nào mà được chọn làm Quốc Đạo của nước Việt Nam và 
phong hóa của nước Việt Nam có những đặc điểm nào 
mà làm gương mẫu cho cả thế giới đồ theo bắt chước?

Nay chúng tôi xin trích ra những bài thuyết Đạo của 
Đức Hộ Pháp từ đầu đến cuối nói lên cái hay, cái đẹp của 
nó. Kế bổ cứu thêm những sự tích Việt Nam anh hùng 
cao thượng hầu cống hiến quí đọc giả một tài liệu không 
dám nói dồi dào, nhưng tạm thời thêm phần đóng góp 
với hoài bảo thêu hoa trên thảm gấm.

Có lẻ sau khi đọc, quí vị hảnh diện được mang giồng 
máu Lạc Hồng mà Đức Chí Tôn đã chọn không lầm để 
trao nền Chánh Giáo trong tay dân tộc Việt Nam để tô 
điểm.

Truy đến nguồn gốc, chúng tôi xin sao y nguyên văn 
bài Thánh Gíao ấy để quí vị rộng đường suy gẫm.
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Đêm 11 tháng 12 năm 1947
Phò loan: Hộ Pháp — Tiếp Pháp 

THẦY CÁC CON
Ừ, ngày nay là ngày Thầy đã đắc vọng cho toàn cả nòi 

giống các con.
Vinh! Con và Hoạch phải hiệp cùng Vĩnh Thụy mà 

làm tròn sứ mạng theo Thánh ý Thầy đã định đa nghe.
Tắc! Con biểu Tài viết Nho văn bài thi nầy rồi Hoạch 

con đưa tận tay cho Vĩnh Thụy.
Thượng hạ nhị Thiên xử đại hườn,
Việt Nam nhứt quốc, nhứt giang sơn.
Hoàng đồ toàn bảo Thiên thi định,
Đảnh tộ trường lưu Tổ nghiệp tồn.
Quốc Đạo kim triều thành Đại Đạo,
Nam Phong thử nhựt biến nhơn phong.
An dân liệt quốc tùng Nghiêu Thuấn,
Văn hóa tương lai lập đại đồng.

Thầy lại còn muốn cho hai con Hoạch và Vinh hiệp 
cùng Vĩnh Thụy hội thuyết tại vịnh Hạ Long. Nghe à!

Thầy ban ơn cho các con.
 ❒ Thăng

Khởi viết tại Thánh Địa ngày Rằm 
tháng 10 năm Mậu Ngọ (1978)

Giải Tâm
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CHƯƠNG I 

CÁC BÀI THUYẾT ĐẠO CỦA ĐỨC HỘ PHÁP 
VỀ QUỐC ĐẠO NAM PHONG

Từ ngày mùng 1 tháng 4 Mậu Tý (1948) đến 
ngày mùng 9 tháng 6 Mậu Tý, nghĩa là trong 2 

tháng 8 ngày, Đức Hộ Pháp đã giảng rành mạch trong 11 
bài thuyết Đạo về phong hóa đẹp đẻ của nước Việt Nam.

Vậy xin trích ra sau đây để quí đọc giả thấy của báu 
mà Tổ Tiên ta đã lưu lại cho con cháu hầu trước sửa nền 
phong hóa hiện tại và sau gương mẫu cho phong hóa nhơn 
loại noi theo.

1– HƯỜN THUỐC THỜ TrỜI VÀ THỜ NGƯỜI

Đức Hộ Pháp thuyết Đạo:
 ❒ Tại Ðền Thánh, đêm mồng 1 

tháng 4 năm Mậu Tý (1948)

Bữa nay Bần Ðạo giảng một vấn đề trọng yếu nhưng 
chẳng giảng một bữa mà đủ, nên cần phải tiếp tục nhiều 
lần Bần Ðạo mới giảng dứt. Sau một buổi lễ cúng rồi, 
thì giờ lên giảng đài rất ít, Bần Ðạo phải thúc nhặt lại là 
vì mỗi lần hành lễ rồi cả thảy đều mệt. Bần Ðạo sẽ liệu 
phương sắp đặt lại là giảng trước giờ hành lễ. 

Theo trong bài thi của Ðức Chí Tôn gởi cho Hoàng 
Ðế Bảo Ðại có hai câu yếu trọng cho nền Thánh giáo Chí 
Tôn hơn hết là hai câu nầy:
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“Quốc Ðạo kim triêu thành Ðại Ðạo
Nam phong thử nhựt biến Nhơn phong”

Hai câu nầy chúng ta hiểu rằng, Ðức Chí Tôn muốn 
nói với Ngài Bảo Ðại nền Quốc Ðạo của Người, ngày nay 
đã thành Ðại Ðạo, trong chữ Ðại Ðạo bao trùm cả đức 
tin loài người, câu thứ nhì “Nam phong thử nhựt biến 
Nhơn phong” chữ phong không phải là gió, nó có nghĩa lý 
lắm! Phong đây là phong tục, Chí Tôn muốn nói phong 
tục nước nhà của Người sẽ làm nền phong hóa của loài 
người, hai câu ấy chúng ta nên đoán xét, suy gẫm coi Ðức 
Chí Tôn vì thương mà quá lời không? Thảng như Tôn 
giáo nào kích bác họ sẽ nói Chí Tôn tự tôn, tự trọng, hay 
là họ có đức tin hơn nữa họ có thể họ bàn luận rằng: Chí 
Tôn vì quá thương mà nói. 

Vậy chúng ta thử coi nền Quốc Ðạo của chúng ta sẽ 
trở nên nền Tôn giáo của toàn cầu chăng? Và phong hóa 
chúng ta có thể thay thế cho cả nhơn loại trên mặt địa cầu 
nầy chăng? Chúng ta nên quan sát, suy gẫm rồi tưởng tượng 
coi có thể đặng vậy không? Có thể được và Bần Ðạo tin 
quả quyết rằng nó phải như vậy đó. Tội nghiệp thay! Một 
sắc dân đã từng bị nước Trung Hoa khắc phục, tuy chịu 
trong hoàng đồ, chúng ta có một lịch sử trong 4.000 năm 
tranh đấu, vẫn tự do, độc lập không chịu tùng mạng lịnh 
của Trung Hoa. Nước chúng ta như cái vải áo, còn Trung 
Hoa như cái áo, chúng ta không có lý lẽ gì từ chối tinh 
thần một sắc dân anh dũng ấy, nó phải nương cái năng 
lực nơi chỗ nào? Ấy là nương tinh thần Ðạo giáo nước 
nhà của nó, chúng ta phải chịu ảnh hưởng trọng hệ hơn 
hết của hai nền Tôn giáo Trung Hoa thọ giáo Ấn Ðộ dạy 
chúng ta tu cho được chí thiện, chí nhơn, Phật giáo bên 
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Ấn Ðộ dạy chúng ta tự tu đặng đạt đại từ đại bi. Hai cái 
khối tinh thần hiệp nhau lại làm một nền Tôn giáo, để 
được bảo trọng tinh thần quốc túy của mình.

Chí Tôn đã nói cùng người Pháp: Từ thử một sắc 
dân ấy chỉ biết nô lệ chưa biết vi chủ, vì vậy mà Ta đến bồi 
thường sự bất công ấy, Ðạo giáo đã dạy chúng ta chí thiện 
chí nhơn, đại từ đại bi, tinh thần đó vậy, hỏi vậy ngày nay 
chúng ta phải tùng hay chăng? Tôi dám chắc giọt Cam 
Lồ ấy, tinh thần loài người đã khao khát, để bảo tồn sanh 
mạng, bằng chẳng vậy thì nhơn loại phải tự diệt mà chớ.

Tại sao tự diệt? Chúng ta thấy trường hổn độn một 
nền văn minh gồm có tinh thần duy vật mạnh mẽ mà chớ, 
cái chánh sách của loài người chạy theo duy vật đương 
nhiên thì mặt địa cầu này chưa hòa bình vì họ chỉ biết tranh 
sống với duy vật, chớ chưa sống với tinh thần chí thành, 
cái quyền năng của Ðạo giáo Gia Tô mạnh mẽ dường nào 
mà ngày nay phải thoái bộ trước năng lực của toàn cầu, 
còn Ðạo giáo mà đến thay thế đặng cái năng lực ấy, rồi 
đây cũng chưa chắc quyết thắng tấn tuồng tương lai, mà 
vật chất sẽ dẫn đến con đường tử lộ không phương cứu 
chữa, duy có Ðức Chí Tôn đến cứu loài người mà thôi.

May thay! Trong nòi giống tổ phụ chúng ta để lại 
một tủ thuốc, tủ thuốc ấy ngày nay lấy ra làm món thuốc 
cứu cả tinh thần nhơn loại trong hoàn cầu này và trong 
tủ thuốc thiêng liêng đó để làm vị cứu sanh, tức nhiên 
là cái phương cứu khổ chẳng khi nào sai chạy. Nhưng vì 
chẳng đủ năng lực để cứu thế, đem hoàn thuốc hằng sống 
ấy bảo tồn sanh mạng loài người.



CHƯƠNG ICÁC BÀI THUYẾT ĐẠO CỦA ĐỨC HỘ PHÁP VỀ QUỐC ĐẠO NAM PHONG

14

2– HƯỜN THUỐC THỜ TrỜI VÀ THỜ NGƯỜI (Tiếp Theo)

 ❒ Tại Ðền Thánh, đêm mồng 5 
tháng 4 năm Mậu Tý (1948)

Bần Ðạo ngày nay giảng tiếp câu Thánh ngôn «Quốc 
Ðạo kim triêu thành Ðại Ðạo» của Ðức Chí Tôn, giảng 
hôm kỳ lễ vừa rồi. Bần Ðạo để đại khái đề mục cho toàn 
cả tiềm tàng thử coi nền Tôn giáo của chúng ta sẽ biến 
tướng ra thành Ðại Ðạo là chỗ nào? Nó đã đem cái gì cho 
nhơn loại về mặt tinh thần đạo đức mà biến ra đại đồng. 
Chúng ta đã ngó thấy nguyên do Ðạo giáo bao giờ loài 
người phải chung họp lại với nhau, nào xã hội, nào là gia 
đình, dầu trong buổi ăn lông ở lổ loài người chẳng hề qua 
mặt luật thiêng liêng đó đặng. Buổi ấy, tất cả có bí pháp, 
hội họp gia đình; Ðức Chí Tôn duy có một mình, Ngài 
phân ra mới có Phật Mẫu, Ngài phân ra đệ nhị quyền 
hiệp lại đệ nhứt quyền, đủ quyền năng tạo ra Càn Khôn 
Vũ Trụ để lập gia đình cho loài người đó vậy. Nhờ Chí 
Tôn phân tánh là bí pháp lập thành xã hội đó, chúng ta đã 
hằng tưởng hiểu cả, loài cầm thú phải có hiệp lại mà biến 
sanh được, giải rõ là trống mái, đực cái hay nam nữ vậy, nó 
tương liên trước mặt chúng ta, hoặc một cách âm thầm 
bí mật, vậy loài người bao giờ cũng có xã hội nhơn quần, 
gia đình, vì mặt luật buộc như vậy, lời chúng ta thường 
nói: «Chưa ai ở đất nẻ mà chun lên».(*)

Mỗi cá nhân đều có nguyên do căn bản. Hại thay! 
Xã hội bình quyền tức nhiên mặt địa cầu ngày nay bị một 
quyền năng vật chất ấy nương với quyền năng tinh thần mà 
loài người đạt đến địa vị cao trọng và đạt cơ mầu nhiệm 
của tạo đoan, đời có triết lý, khoa học làm cho đảo lộn 
tinh thần, họ làm rồi họ tự kiêu là làm chủ cả cơ quan bí 
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mật của loài người, tự khoe mình là Trời; tự kiêu, tự đắc, 
tự tôn, tự đại, chúng ta đã thấy họ từ chối mọi lẽ thiên 
nhiên. Ngày giờ nhân loại xu hướng theo phương pháp vật 
hình, quyền năng khoa học, lý thuyết quái gở dị đoan ấy, 
làm cho tinh thần loài người ngu xuẩn, cho rằng không 
Trời, không Ðất, tức nhiên không Ðạo, không người, 
không xã hội, không gia đình; sống như con vật chung 
hiệp với nhau đồng sống vậy thôi. Sống không quyền lực 
tinh thần vi chủ, không thể nào nhơn loại tự bảo tồn cho 
dân chúng đặng mà tránh khỏi nạn tiêu diệt, họ coi mạng 
sống của loài người là một vật dụng, để hưởng hạnh phúc 
sung sướng, lường gạt, buộc tinh thần loài người làm nô 
lệ cho vật hình, chúng ta thấy tấn tuồng nguy ngập, xô 
đẩy loài người đi đến diệt vong.(*)

Tổ phụ chúng ta sống từ thượng cổ đến nay 3.000 
năm, một vị chí Thánh để lưu lại cho đời mực thước niêm 
luật xã hội, nhơn quần, Ngài định phải có gia đình, có tông 
tổ, có xã hội, Ngài lập pháp trọn trong điều ấy, từ thường 
dân chí Vương Ðế, không ai ra khỏi mặt luật.

Tổ phụ chúng ta chịu Ðạo giáo để lại sự thờ phượng 
tông tổ gia đình chúng ta, tức nhiên thờ kẻ quá vãng, ta coi 
người chết như sống, chúng ta tôn sùng mạng sống của con 
cái Người, vì loài người là Thiên hạ mà Thiên hạ là Trời.

Chúng ta biết nhìn nhận Trời trên mặt địa cầu, chúng 
ta biết thờ phượng Trời, tức nhiên thờ loài người đó vậy. 
Ðạo giáo chúng ta để lại 2.000 năm, vậy điều trọng hệ là 
thờ Trời và thờ Người, buổi hổn độn nầy, nhơn loại vì 
khoa học mà đi đến một đường tử lộ. Chúng ta cần đến 
Ðạo giáo phô trương trên mặt địa cầu nầy cho nhơn loại 
họ biết tự tỉnh để trụ cả tánh loài người lại, hưởng hoàn 
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thuốc cứu sanh mạng họ.
Bần Ðạo giảng lần trước, tiếp kỳ nầy kết luận là huờn 

thuốc thờ Trời và thờ Người, thảng vạn loại phản phúc 
mà còn chối nữa thì chịu tận diệt mà thôi.

3– QUỐC ĐẠO CÓ PHƯƠNG PHÁP GÌ LÀM TÔN GIÁO 
HÒAN CẦU CHĂNG?

 ❒ Tại Ðền Thánh, ngày 14 tháng 4 năm Mậu Tý (1948)

Hôm nay Bần Ðạo giảng tiếp Thánh ngôn của Thầy 
câu: «Quốc Ðạo kim triêu thành Ðại Ðạo, Nam phong thử 
nhựt biến Nhơn phong». Chúng ta quan sát coi nền Quốc 
Ðạo của chúng ta có phương thế gì để làm một nền Tôn 
giáo cho hoàn cầu?

Ðương nhiên bây giờ, cái tinh thần của loài người 
chỉ xu hướng theo trí thức đương nhiên của họ. Họ có 
thể được cái hành vi bí mật thiêng liêng mà lập nên cơ 
giới phi thường ở mặt địa cầu nầy. Nhưng cái cơ giới ấy 
do nơi hóa công sản xuất ra tâm não của kẻ trí thức thông 
minh đặng bảo vệ sanh mạng của loài người và lập hạnh 
phúc cho loài người.

Trái ngược lại, những hạng trí thức thông minh ở 
trong thời đại nầy, đều nảy sanh do một tâm lý khoa học 
mà thành hình, rồi tâm lý khoa học ấy trở lại tàn sát sanh 
mạng của loài người, đó là đến những cảnh bạo ngược. 
Hơn nữa, trước mắt chúng ta đã ngó thấy hai trận giặc 
trên hoàn cầu đã giết hại nhau, nên hiện giờ trên mặt địa 
cầu đã tự giết chết bao nhiêu mà kể.

Cái trí thức tinh thần ấy có làm gì cho đồng bào và 
thời đại nầy đặng hạnh phúc chăng? Trái lại, nó đem cho 
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đời một tấn tuồng thống khổ trước mắt cả thảy. Bần Ðạo 
chỉ nhắc lại cho con cái của Ðức Chí Tôn thấy rõ, nhơn 
loại hiện nay đã xu hướng theo hạng trí thức tinh thần 
khoa học thì có kể đâu là thương chủng tộc, nên ngày nay 
đã gây ra biết bao tấn tuồng thê lương thảm đạm, nhơn 
loại hết yêu ái nhau, mà trái lại người với người họ đối 
nhau còn quá hơn thú dữ, người với người mà họ chưa 
biết tôn trọng mạng sống với nhau, họ lại đoạt mạng sống 
của nhau đặng tìm hạnh phúc.

Mặt địa cầu nầy, sanh ra các đảng phái nào thì chỉ 
biết tương tàn tương sát với nhau mà thôi, họ không kể gì 
là sanh mạng của con người ra thế nào cả. Họ không biết 
tôn trọng mạng sanh của loài người, họ chỉ biết lấy xương 
cốt của loài người mà lập đài danh dự của họ thôi. Cái mục 
đích bạo tàn của họ, chúng ta đã thấy hiển nhiên trước 
mắt, cái thảm khổ của đời mà chưa hề có ai thấu rõ tâm 
lý khổ não của đời, đem lòng thương hại đến nhơn sanh.

Từ Phật giáo ra đời đến bây giờ, tinh thần của loài 
người mới biết thương hại cho nhau, một nơi nào có một 
tâm hồn ưu ái thì các Tôn giáo đương nhiên trước kia là 
một huờn thuốc để cứu chữa cái bịnh thảm khổ của loài 
người nơi mặt địa cầu nầy, nhưng nay huờn thuốc cứu 
chữa ấy để tại mặt thế nầy, nó không thể trị đặng một bịnh 
tinh thần, khoa học đương nhiên của họ đã sản xuất trên 
mặt địa cầu nầy. Thử hỏi chúng ta có đem gì hạnh phúc 
cho họ không? Chúng ta chỉ biết đem hai chữ nhơn nghĩa 
mà lập nền hạnh phúc cho họ thôi.

Tuy vậy, nòi giống của chúng ta là một sắc dân chiến 
đấu, một sắc dân oanh liệt, từ xưa tổ phụ ta biết hiền lành, 
biết kỉnh trọng, biết thương yêu, kỉnh trọng mạng sống 
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của loài người lắm, cái tánh thông thái, cái tánh thông 
minh của tổ phụ của chúng ta sản xuất trong một nguồn 
cội từ lành, không điều gì đem đến trước mắt tổ phụ của 
chúng ta, mà tổ phụ chúng ta tìm tòi không đặng.

Nước Việt Nam ở trong khoản đất phì nhiêu nên tổ 
phụ chúng ta biết trọng sanh mạng con cái của Trời, biết 
nhận nhơn loại là anh em, là cốt nhục, đồng chung mà 
ra, biết nhìn câu: «Tứ hải giai huynh đệ»; tổ phụ ta biết 
thương yêu nhơn loại, bất kỳ là một sắc dân nào, một nòi 
giống nào có trí thức cao minh làm cho loài người đặng 
hạnh phúc thì tổ phụ ta kỉnh trọng tôn thờ vậy. Một nền 
Tôn giáo nào đến nước Việt Nam ta truyền bá thì tổ phụ 
ta kỉnh trọng tôn sùng ngay. Nên mối Ðạo nào vào nước 
Việt Nam ta đều được kết quả mỹ mãn. Lòng mộ Ðạo 
của tổ phụ ta trước kia lấy lương thiện làm căn bản, lấy 
nhơn nghĩa làm môi giới, cái sự tôn nghiêm của tổ phụ 
ta từ thử hiển nhiên chúng ta đã ngó thấy.

Trong nước hiện giờ thì có các Ðạo giáo thanh liêm 
chánh trực đang làm cha mẹ cho dân, cái tinh thần tạo 
hạnh phúc cho dân, một trang anh dũng biết bảo trọng 
nền quốc túy, nâng đỡ nước nhà, biết tôn sùng nhơn nghĩa, 
chúng ta đã ngó thấy các Ðạo giáo của chúng ta đem cái 
nhơn nghĩa làm huờn thuốc liệng vào tâm lý của loài 
người là có thể trị đặng cái tinh thần bạo ngược của họ.

Nhơn loại vì quá ỷ tài sức nương theo cái tinh thần 
khoa học mà làm mất cái tinh thần căn bản nhơn luân. 
Nên nay ta đem cái đạo nhơn nghĩa mà thức tỉnh loài 
người, đặng cho họ nhìn với nhau vì danh nhơn nghĩa 
hầu thương yêu nhau, dắt nhau đi đến chủ nghĩa đại đồng.

Cái nền nhơn nghĩa của chúng ta, nó có thể làm môi 
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giới cho các chủng tộc trên thế giới, đạo nhơn nghĩa của 
chúng ta là một căn bản của quốc thể của nước Việt Nam 
và có thể thành Quốc Ðạo được.

4– NAM PHONG THử NHỰT BIẾN NHƠN PHONG

 ❒ Đền Thánh đêm 26–4 Mậu Tý (dl. 03–06–1948)

Bần Đạo tiếp tục giảng câu Thánh Ngôn của Đức Chí 
Tôn gởi cho Đức Hoàng Đế Bảo Đại. Bần Đạo đã giải câu 
“Quốc Đạo kim triêu thành Đại Đạo” rồi nay giảng câu 
kế “Nam Phong thử nhựt biến Nhơn Phong.”

Chánh văn Nam Phong tức là phong tục nhà Nam; 
thử nhựt là ngày nay biến nhơn phong làm thành phong 
hóa của con người. Chữ nhơn ấy Chí Tôn không nói là nhân 
loại hay nhơn sanh chỉ nói là con người, nghĩa là phong hóa 
của con người mà thôi. Mà muốn nói đến con người tức là 
nói đến toàn cả nhơn sanh vậy.

Ta suy tầm cái câu ấy mà xem, coi ta có cái gì đáng 
giá trị để đem ra cho toàn nhơn loại chăng? Ta đã chán biết 
rằng nhơn sanh trên bề mặt địa cầu nầy, nguyên do do sự 
tương liên của chồng vợ khởi đoan trước hết. Có chồng vợ 
mới ra gia đình, mới ra Hương đảng, Hương đẳng mới ra 
Quốc gia xã hội, mới biến hóa ra toàn thể toàn cầu vạn quốc.

Nguyên do trọng yếu là cả sự liên can ấy khởi đoan nơi 
cặp vợ chồng trước hết và quan hệ hết là gia đình. Vì cớ nên 
Đức Khổng Phu Tử mới đem triết lý đặng lập xã hội nhơn 
quần chung cho đến tương lai toàn vạn quốc.

Ngài dùng phương pháp của Nho Tông và lấy chơn 
tướng của con người là tu thân để tạo mình trước đã, tìm 
tàng chỗ đáng làm người đã, rồi mới tiếp đến tề gia. Đó là 
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tìm an nhàn đặng chỉnh đốn khuôn phép nhà. Kế trị quốc 
là nâng đở tinh thần quốc gia. Có định quốc gia được rồi 
mới do khuôn khổ ấy mà trị bình thiên hạ.

Bây giờ chúng ta quan sát nhơn luân có thể nào mà có 
được câu quí và có thể “Nam phong thử nhựt biến Nhơn 
phong”. Đạo nhơn luân trên mặt địa cầu nầy nhất là bên 
Âu Châu ngày nay đã ra thô bỉ. Đó là Đạo nhơn luân đã 
đi đến trụy lạc, chồng chẳng phải chồng, vợ chẳng phải vợ. 
Cho đến việc hôn phối là phép trọng hệ đem hiệp hai đời 
sống của nam và nữ buộc vào khuôn khổ tạo đoan nhơn loại 
thêm nữa, mà đối với khuôn khổ đương nhiên vợ chồng, đầu 
óc của nhơn loại tấn triển trí hóa rất cao rồi sinh tệ; tệ đến 
mức nói rằng sống tại thế gian nầy mỗi người đều có quyền 
tự do, lấy cái quyền ấy mà nam nữ định phận cho nhau, 
nghĩa là tự do kết hôn không cần cha mẹ. Thế là buôn đầu 
chợ, bán cuối xóm, không trọn tình với nhau, vì đó mà vợ 
chồng không bền bỉ.

Lại nữa cha mẹ có trí hóa hơn hết, lựa chọn người rễ 
phù hạp với tánh đức của đứa con mà định đôi bạn. Cho 
nên từ trước đến giờ có khi cha mẹ định hôn cho con mà cả 
hai kẻ nam và nữ đó chưa biết mặt nhau. Thế mà chẳng hề 
khi nào sơ suyển; hôn nhơn vẫn thành tựu. Tuy không biết 
trước nhau mà kết cấu vợ chồng, giữ Đạo trọn đời không 
sai là do bởi gương mẫu gia đình của cha mẹ để lại cho con; 
hiển nhiên trước mắt là phong hóa tồi bại trên mặt địa cầu 
nầy nhứt là nước Mỹ. Hiện giờ ta nhìn thấy sự tồi phong 
bại tục ấy không thể tả được. Ví như tại Hollywood là nơi 
quay phim chóp bóng danh tiếng dám cả gan ra cái tuồng 
nam nữ đính hôn với nhau trong 24 giờ đặng chỉ tập cho 
cái hôn nhau cho mặn nồng, cho thiên hạ thấy thiệt. Những 
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quái tướng về hôn luân thấy gớm ghiết làm sao! Các nước 
Âu Châu định cho tự do kết hôn để cho phỉ chí tương liên, 
nên sự phối hợp nhơn duyên rất rẽ rúng, vì lợi vì danh chớ 
không vì sự yêu ái nên ân tình đã hết vì điều đó. Phong hóa 
gia đình là dường đó, quốc phong mới thế sao?

Sự tồi bại gương mẫu đó là hung tàn bạo ngược, vì 
xu hướng theo vật chất mà không còn mãi múng vì có tính 
chất gia đình. Đã ra mặt xã hội, sống không tinh thần xã 
hội, cho đến vợ chồng cấu kết cùng nhau cũng như con vật 
kia thì chỉ có thể tạo sanh ra con vật mà thôi; tức nhiên cha 
không thương yêu con, con làm sao mến thương cha được. 
Rồi con đối với cha không hiếu là do căn bản vợ chồng coi 
nhau không ra gì.

Phong hóa nhà Nam đương nhiên suy đồi hình như 
cũng bị ảnh hưởng bịnh chướng ấy lây rồi. Dòm lại Nam 
Phong tốt đẹp biết bao mà bị ảnh hưởng của Âu Châu còn 
phải thay hình đổi tướng thành ra thô bỉ như thế ấy, huống 
lựa là các quốc gia lạc hậu, không văn hóa, không thuần 
phong.

May thay! Nếu Chí Tôn đến không kịp thì phong hóa 
nhà Nam cũng suy tồi như vạn quốc vậy. Ngài đến chỉnh 
đốn dùng ái tình làm căn bản, mà ái tình cần yếu là do nơi 
chồng vợ gây nên. Ái tình buộc nam nữ tương thân tương ái, 
không vì quyền lợi, dụng ái tình mà lập nên xã hội phong 
hóa nhà Nam ta cũng do ái tình mà thành tướng. Một đôi 
vợ chồng ở với nhau dầu đến 100 tuổi cũng coi như bạn, như 
khách biểu sao con cái không đồ theo. Đối với bực cha mẹ 
mà có tình ái như thế thì tức nhiên con cái cũng bắt chước 
mà rập theo khuôn mẫu.

Phong hóa trước đây một trăm năm, trước khi chưa 
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chịu ảnh hưởng của Âu Châu, Bần Đạo dám chắc rằng 
văn hóa của nước Nam đứng đầu các dân tộc. Mặc dầu bị 
nạn ảnh hưởng đồi bại ấy nhưng ông cha ta vẫn cố thủ nền 
phong hóa của mình nên thiên hạ gọi là thủ cựu hay là gì 
cũng mặc kệ. Cái phong hóa 4.000 năm của Tổ tiên lưu lại 
đến ngày nay, cố giữ lấy cho nguyên vẹn mà thôi vì nó là 
một gia tài Thiêng Liêng vĩ đại của ta đó.

Chí Tôn đến lấy phong hóa ấy đặng chỉnh đốn bắt 
đầu từ vợ chồng, đến gia đình, quốc gia, đến cả địa cầu nầy. 
Chúng ta có của báu ấy cho nhơn loại cần dùng đặng chỉnh 
đốn gia đình của họ nên Chí Tôn để câu: “Nam phong thử 
nhựt biến Nhơn phong” là đúng vậy.

5– NGUYÊN CĂN NAM PHONG DO ĐÂU SẢN XUẤT

 ❒ Tại Ðền Thánh, thời Tý mồng 5 
tháng 5 Mậu Tý (dl. 11–06–1948)

Hôm nay Bần Ðạo giảng tiếp câu Thánh ngôn của 
Ðức Chí Tôn «Nam phong thử nhựt biến Nhơn phong». 
Bữa trước Bần Ðạo đã giải rõ đại công của nền nhơn luân 
phong hóa của ta. Nay ta sưu tầm căn nguyên của Nam 
phong coi do đâu mà sản xuất. Bần Ðạo đã giảng là cốt 
yếu muốn thực hành phong hóa nhà Nam, phải do nơi 
Nho tông mà làm căn bản.

Thời kỳ nầy Chí Tôn đến, lấy Nho tông để chuyển 
thế và thi thố cho cả toàn cầu vạn quốc một triết lý tối 
tân, đặng chỉnh đốn sửa đương những tệ tục tồi phong 
của nhơn loại mà đem vào Thánh chất của con người. 
Ðức Chí Tôn đã tìm định đến đặng sửa đương. Vậy ta 
nên tìm hiểu Nho tông là thể nào? Ðã cho ta vật gì? Có 
đủ phương tiện mà chuyển thế đặng chăng? Trước hết ta 
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phải biết trong tay ta có khí cụ gì rồi mới có đủ can đảm 
xông pha ra chiến trường quyết thắng, tìm xem coi nhơn 
loại đang thiếu thốn điều gì và xem coi nhơn loại đang 
tìm kiếm vật gì, mà vật ấy chúng ta có hay không?

Nói đến Nho tông, thì chẳng còn gì phải biện thuyết 
nữa, vì đã có chẳng biết bao nhiêu là Hiền môn, Thánh tích 
để lại từ thử. Kể từ ngày Ðức Khổng Phu Tử giáng thế đã 
hai ngàn năm trăm (2.500) năm, nếu ta suy xét cao xa hơn 
nữa thì ta thấy Ðạo Nho phát sanh từ vua Phục Hi là tối 
cổ hơn hết. Ta không thể tìm đâu xa hơn nữa, duy biết 
rằng Ðức Khổng Phu Tử học Nho của ông Châu Công, 
đặng chỉnh đốn lại Ðạo Nho, khi Ngài đến tại thế nầy vậy.

Ðạo Nho đã làm được những gì? Ta thấy Ðạo Nho 
của chúng ta có Hội Thánh mà Hội Thánh ấy bí ẩn khéo 
léo lạ lùng duy có một người có thể kiến thiết quốc phong 
của một nước mà thôi, chớ không đủ năng lực chuyển cả 
tâm lý toàn cầu được. Vì sự khuyết điểm ấy, Ðức Chí Tôn 
mới đến lập Hội Thánh, đền thờ của Ngài kêu là Cao Ðài, 
danh từ đó chỉ rõ đền thờ cao trọng của Ngài tại thế nầy, 
tiếng Pháp gọi là Haute Église (nghĩa là đức tin cao trọng).

Hỏi Hội Thánh của Ðạo Khổng lập quốc thế nào? 
Ta thấy Hội Thánh của Ðạo Khổng trong gia đình làm 
gia pháp biến sanh ra phong hóa gia nghiêm đó vậy. Người 
chưởng quản gia đình tức là giáo sư, Hội Thánh của Ðạo 
Khổng tức là ông cha, nên thiên hạ thường kêu là chủ gia.

Trong hương đảng có Hội Thánh của hương đảng, 
theo cổ tục thì ông Hương Chủ là chủ của Hội Thánh 
hương đảng, còn chức Hương Cả và Ðại Hương Cả là 
người ta mới bày ra sau đây mà thôi. Trong hương lân ngày 
xưa, chức Hương Chủ là lớn hơn hết vậy. Khởi đầu trong 
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gia đình, rồi mới tới hương lân, rồi mới ra đến quốc gia, 
người chủ của quốc gia ấy là nhà Vua. Ông cha ta trong 
gia đình, ông Hương Chủ trong hương thôn, ông Vua 
trong nước, cả ba người ấy giữ ba giềng mối đạo, phụng 
thờ ba Tôn giáo. Tổng số ba Tôn giáo ấy lại là Nho tông.

Ông cha trong nhà thì thờ Tiên Tằng Tổ Khảo của 
Tông Môn, ông là giáo sư, là thầy cả trong gia đình. Ông 
Hương Chủ thì thờ Chư Thần tức là cả Công Thần vì 
nước mà hy sanh tánh mạng, được nhà Vua ân tứ làm chủ 
hương lân, nên trong làng ta chỉ thấy có đình thờ Thần 
thiên thu phụng tự mà thôi, nên ông Hương Chủ là thầy 
Cả của làng. Nhà Vua thì thờ Ðức Chí Tôn tức là Ngọc 
Hoàng Thượng Ðế, ta thấy sự tế tự Ðấng Chí Tôn ấy lưu 
truyền từ đời thượng cổ, nên hằng niên mới có tế Nam 
Giao, đó là tế Ðức Chí Tôn vậy.

Từ đời lập quốc đến giờ, trong phong hóa nhà Nam 
không thấy lúc nào sơ thất sự phụng tự, nếu đoán chắc 
là nhờ âm chất của tổ tiên ta biết phụng thờ Ðức Chí 
Tôn, cái thâm tình ấy còn lưu truyền lại mà ngày hôm 
nay Ngài mới đến đặng đền bồi ân nghĩa ấy lại có lẽ. Thế 
thì Ngài đến vì Tổ tiên ta đã gieo mối thâm tình nồng 
hậu, chớ chẳng phải vì sự tình cờ mà Ngài đến nước Việt 
Nam nầy đâu. Trong phong hóa của ta gồm có: Phong hóa 
của nhà, phong hóa của làng, phong hóa của nước, tức là 
phong hóa chung của xã hội nhơn quần Việt Nam ta đó. 
Bây giờ chúng ta khảo cứu coi Nho tông đối với xã hội là 
gì? Tức nhiên ta thấy là luật pháp, tuy rằng 86 năm nay bị 
ảnh hưởng của văn minh Âu Châu, chúng ta lãng quên 
nền phong hóa tốt đẹp của ta mặc dầu, nhưng tự cổ chí 
kim chưa nước nào có đặng.
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Chí Tôn đã đến, Ðạo Nho có Thất thập nhị Hiền, và 
Tam thiên đồ đệ, Chí Tôn lập Hội Thánh có Nhứt Phật, 
Tam Tiên, Tam thập lục Thánh, Thất thập nhị Hiền, và 
Tam thiên đồ đệ, rõ ràng là Hội Thánh của Ðạo Nho 
đó. Hiện giờ ta nhận thấy Ngài áp dụng nền chánh trị 
của nhà Châu đặng lập chánh trị của Ðạo, làm cho cả cơ 
quan yếu thiết của Ðạo Cao Ðài ra thiệt tướng, đặng đủ 
năng lực chuyển thế, ta không có gì mà nghi ngờ nữa cả.

Gia nghiêm của ta lập thành do phong hóa của tổ phụ 
để lại có những gì? Căn bản gia nghiêm hay gia pháp do 
nhơn luân chi Ðạo, nên lấy nhơn luân làm chuẩn đích, 
mà nói về nhơn luân thì mỗi người đều biết. Khởi đoan 
là hôn phối, việc vợ chồng đối với nhau để trọn quyền của 
ông chủ gia định liệu là người chồng, sau quyền chủ gia 
ấy lại có quyền nội trợ để cho người vợ, hai quyền ấy vô 
đối. Ta thấy lối 100 năm trước đây, quyền của cha bảo con 
chết cũng phải chết, không phải bất hiếu như ngày hôm 
nay của những kẻ học đòi theo lượn sóng tự do văn minh 
vật chất, rồi còn trở lại muốn làm chủ cha mẹ. Không, 
Nho pháp không cho có quyền lực ấy bao giờ. Nho pháp 
không chịu cho cái giọt máu, cái giọt khí huyết, do vật ấy 
tạo hình, lại muốn làm chủ vật ấy tạo đoan ra nó, như vậy 
là sái luật thiên nhiên của Chí Tôn dĩ định. Hỏi vậy cái 
quyền nắm đạo nhơn luân trong tay của ông cha ta quan 
sát theo con mắt của đời văn minh nầy thì nói là quyền áp 
bức có phải? Hại thay! Nếu quyền ấy không chỉnh đốn lại 
phong hóa của con người đem vào khuôn khổ thuần phong 
mỹ tục thì cả nhơn loại trên mặt địa cầu nầy sẽ chạy theo 
hưởng ứng với sự tự do mà đi đến địa vị con vật, là mất hết 
tính chất làm người đó. Tự do kết hôn, tự do định phận, 
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không cần cha mẹ là những người đã trọn kiếp sanh lịch 
duyệt thế tình, mà sự lịch duyệt ấy còn vốn thiếu; nên ta 
hằng thấy cảnh tượng của sự tự do định phận ấy, đã làm 
bại hoại thân hình, tâm lý con người tại thế thể nào rồi, 
điều ấy không chối cãi được.(1)

Bần Ðạo buổi ấu xuân bị ảnh hưởng của tự do, thấy 
sự kềm thúc của gia nghiêm lấy làm khó chịu. Khi ấy Bần 
Ðạo đang học Pháp Văn. Lúc về thăm ông thầy Nho, khi 
đến đó ông mới tường thuật tình cảnh bối rối gia đình 
của một vị quan viên bà con xa với Bần Ðạo. Vì vợ làm 
khổ tâm cho chồng là vị quan viên ấy, đến nỗi gia đình 
phải tan nát. Ông tường thuật câu chuyện nầy vừa xong 
thì lại than rằng: “Hại thay! Vì buổi trước không phải cha 
mẹ định hôn, mà tự do kết hôn nên ngày hôm nay mới ra 
dường ấy”. Thừa dịp ấy Bần Ðạo mới vấn nạn ông, Bần 
Ðạo hỏi rằng: “Gia pháp của ta nghiêm khắc quá lẽ, đến sự 
chăn con như chúa ngục chăn tù, nếu không có quyền tự do 
thì con sẽ tối tăm ngu dốt?”. Ông lại trả lời rằng: “Không, 
không phải gia pháp áp bức làm cho con mất tự do đâu, 
mà trái lại người có quyền lắm chớ, đến nỗi gia pháp định 
cho mẹ phải tùng con kia mà “tại gia tùng phụ, xuất giá 
tùng phu, phu tử tùng tử”. Quyền của con còn có thể thế 
cho quyền cha được rồi, thì có áp bức chỗ nào đâu? Chỉ có 
kềm thúc tâm tình của con cho nó đừng thương ai trước 
khi thương vị hôn phối của nó, để cho nó đủ đầy tình ái mà 
thương người vợ tương lai của nó vậy thôi. Muốn định hôn 
cho con thì trước hết cha mẹ đã lựa chọn tâm lý của vị hôn 
thê coi có hòa hiệp với tâm tình của con mình không, chứ 
chẳng phải xem xét tánh đức mà thôi, mà cha mẹ là người 
lịch lãm thế tình, nên thâm hiểu cả tâm tình của đôi lứa, 
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dầu cho đôi lứa chưa biết nhau trước mà cũng có thể chung 
khổ cùng nhau, đồng tâm đồng chí thương yêu nhau đặng.”

Ðạo nhơn luân khởi thủy từ hôn nhơn, mà Nho 
phong đã định cho cha mẹ vi chủ, nếu để cho đứa con vi 
chủ thì chỉ có hư mà thôi, mà gia đình hư tức nhiên sẽ có 
ảnh hưởng tới xã hội vậy.

Ðây là Bần Ðạo duy mới nói có gia nghiêm mà thôi, 
vậy bây giờ chúng ta luận về tâm lý. Sự hám vọng tự do quá 
lẽ, mà đưa tâm lý con người đến mức khả ố, nguy hiểm 
không thể tả được. Ta thấy nó gieo trên mặt địa cầu nầy 
một triết lý vô lối là triết lý: Vô phụ, vô quân, không quê 
hương, không gia đình, bởi vậy ta mới thấy thế tình con 
sanh ra ngỗ nghịch, không tuân phụ huấn. Thảng như 
ngoại nhơn có hỏi đến tại sao đã lớn, đã khôn, mà không 
biết nghe lời phụ huấn cư xử với đời vô để vô nhơn không 
còn tình thương nhơn phẩm, thì chư Ðạo Hữu biết kẻ bất 
hiếu kia sẽ trả lời ra sao không? Nó trả lời rằng: Tôi không 
xin họ sanh tôi, tôi không muốn họ sanh tôi, chẳng qua là 
họ vì lỡ mà sanh tôi nên họ phải nuôi tôi đó thôi. Ôi! Ân 
đức thâm sanh thật không còn có nghĩa gì hết.

Những tục lệ ấy nếu Ðạo Cao Ðài không xuất hiện 
đặng chỉnh đốn lại, sợ e cả nhơn loại trên mặt địa cầu nầy 
sẽ thành ra ác thú.

6– NAM PHONG ĐỐI VớI PHONG HÓA CÁC DÂN TỘC KHÁC

 ❒ Tại Ðền Thánh, 12 tháng 5 năm 
Mậu Tý (dl. 18–06–1948)

Hôm nay, Bần Ðạo tiếp tục khảo cứu phong hóa của 
dân tộc Việt Nam đối với phong hóa các dân tộc khác, cốt 
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yếu xem coi chúng ta có phương gì chỉnh đốn đạo nhơn 
luân của họ đặng? Mấy kỳ trước Bần Ðạo đã giảng rằng: 
Ðạo nhơn luân khởi đoan do chồng vợ, có chồng vợ mới có 
cha con, có cha con mới có dân tộc lập thành quốc gia xã hội.

Ðương nhiên chúng ta thấy đạo nhơn luân của các 
sắc dân trên mặt địa cầu buổi nầy đã nghiêng đổ và lung 
lạc tất cả, nhứt là bên Âu Châu, đạo nhơn luân của họ tồi 
tệ là thường, Bần Ðạo thấy rất nên bại hoại, từ thử đến 
giờ chưa nghe ai nói cha lấy con, anh lấy em, mà bên Âu 
Châu thường có xảy ra điều ấy. Hại thay! Trải qua tám 
chục năm nay những tánh tình yêu nghiệt ấy lại truyền 
sang đến nòi giống chúng ta, ngày nay vẫn còn thấy tấn 
tuồng đó nữa, yêu nghiệt đã biến tướng biểu sao thiên 
hạ không loạn được. Ðạo nhơn luân đã vậy, tinh thần 
của con người không còn biết phẩm vị, nhơn cách gì hết, 
nên hột giống ác nghiệt biến sanh ra mãi thôi. Thành thử 
nhơn loại ngày nay quá bạo ngược, tương tàn tương sát 
lẫn nhau, người đối với người còn dữ tợn hơn thú đối với 
thú nữa, vô nhơn vô đạo, cha không xứng phận cha, con 
chẳng biết đạo con, anh chẳng ra anh, em chẳng ra em, 
chồng không nên chồng, vợ không đáng vợ, nền luân lý 
của nhơn loại trên mặt địa cầu nầy không còn có khuôn 
khổ gì hết. May thay! Ðạo nhơn luân của tổ phụ chúng 
ta lưu lại, dầu bị ảnh hưởng của văn minh ngoại bang 
làm cho ô uế đôi chút, nhưng nhờ Ðức Chí Tôn đến phổ 
truyền nền Chơn giáo của Ngài nơi đất Việt Nam nầy, 
có thể còn sửa đương đặng và lại sẽ làm khuôn mẫu cho 
toàn cả các sắc dân nơi địa cầu nầy bắt chước theo nữa.

Ðạo làm chồng, chúng ta có gương xưa tích cũ, nhờ 
nơi Nho tông rất oai quyền, nghiêm khắc, mặt luật của 
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nó kềm chế tâm lý của con người. Ðạo nhơn luân của nhà 
Nho ta có cái vẻ đẹp thiên nhiên, ai tiêm nhiễm đến cũng 
sanh mê mẩn, cảm kích, vậy mới tạo tâm lý theo Nho tông 
làm hình trạng tinh thần Nho Ðạo, khuôn tuồng đó duy 
ở Việt Nam mới có, còn các Tôn giáo khác hình tướng lại 
biến ra làm khuôn mẫu riêng trên sân khấu đời, nên Ðạo 
Nho tông thâm nhập vào cốt thể của cả thảy con người 
đặng. Bao nhiêu gương để chỉnh đốn đạo nhơn luân, 
cốt yếu làm con người biết đạo vợ chồng là trọng, đặng 
sửa đương cho nhau lập mình lên bực chí Thánh. Như 
thời xưa vợ ông Châu Công, Ngài là Tể Tướng đầu triều 
mà bà vợ vẫn lo canh cửi làm ăn nuôi mẹ chồng, một vị 
mạng phụ phu nhơn mà cư xử được như vậy thật đáng 
quý. Kịp đến khi ông hồi hưu, buổi già cả vợ chồng đối 
với nhau như chủ khách. Nước ta lại có bà vợ của ông 
Phan Thanh Giản. Ông xuất sĩ rồi bận việc triều chánh 
luôn, hết khi ở Bắc rồi lại vào Trung, không mấy khi vào 
Nam. Bà mạng phụ ở nhà với cha mẹ chồng lo thủ hiếu 
thay thế cho chồng, xét ra thì gương ấy cả Âu Châu cũng 
chưa hề có vậy. Ngày giờ nào, gương mẫu tiết liệt ấy trải 
ra cho toàn phụ nữ trên mặt địa cầu nầy đồ theo, thì ngày 
ấy danh thể của phái nữ mới được trọng nể, nhứt là phụ 
nữ Cao Ðài cần phải làm cho đặng, hầu sửa đương nền 
phong hóa của Việt Nam trước đã.

Còn về sự tồi tệ thì chúng ta hằng thấy tích xưa điển 
cũ, như có câu: «Ðố phụ loạn gia». Lạ lùng thay và khéo 
léo thay! Chẳng phải do ở bọn hàn mặc hoặc thượng 
lưu trí thức, lại ở nơi một người đàn bà hạng thường, đủ 
khôn ngoan đạo đức có đủ hạnh kiểm có thể sửa chồng 
nên phận được.
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Xưa kia có người lính cầm lọng cho Yến Tử là quan 
Tể Tướng. Ông nầy thì nhỏ người, còn chú lính cầm lọng 
thì to lớn kịch cợm. Ông Yến Tử tuy là Tể Tướng đầu 
triều, nhưng con người có tánh cách nho nhã, nề nếp nhà 
quan, không kiêu hãnh, gương mặt khiêm hòa, còn chú 
lính cầm lọng lại vênh mày vênh mặt, bộ tướng tá nghinh 
ngang, tưởng rằng không phải Yến Tử mà chính anh ta là 
Tể Tướng đầu triều mà chớ! Lúc Tể Tướng đi ngang qua, 
người vợ chú lính núp kẹt cửa thấy vậy, nên khi về nhà 
mới đòi làm tờ để. Anh ta hỏi tại sao? Người vợ nói rằng: 
«Thiếp núp sau cửa, thiếp thấy chàng đi ngang, Quan Tể 
Tướng, Ngài thì nhỏ người mà gương mặt nho nhã, tỏ vẻ 
hạ mình còn chàng thân hình to lớn mà chàng hiên ngang 
coi trái mắt quá lẽ, vì thế, thiếp lấy làm hổ ngươi không thể 
ở với chàng nữa». Nhờ vậy, chú lính ấy biết cảm hóa, sau 
sửa mình lập thân trong hàng ngũ quân binh lên đến bực 
Tướng. Ấy vậy, đạo nhơn luân nếu biết giữ chặt, thì vợ có 
thể làm nên cho chồng, dạy chồng nên đạo được. Phụ nữ 
Cao Ðài cũng thế đã hai mươi ba năm nay tiêm nhiễm 
đạo đức tinh thần, tạo đầu óc tâm não, vậy tìm phương 
dạy chồng thế nào!

Có nhiều hạng người được vinh vang thì lên mặt 
phách xấc, không nhớ đến căn bổn hèn hạ của mình khi 
trước, phải biết rằng chúng ta đứng đợt với thiên hạ được 
là nhờ Chí Tôn tô mày vẽ mặt cho đó, hạng nầy rất nhiều, 
phụ nữ nên để ý sửa dạy cho họ bớt tâm tự kiêu đôi chút.

Ðối với cha con, Nho tông để lại nhiều vẻ đẹp của 
tổ phụ chúng ta lưu truyền đặng làm chuẩn thằng mà 
sửa đương xã hội và lập quốc. Cha hiền mới sanh con 
thảo, con thảo là hột giống để làm một nền móng tương 
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lai, tương lai quý hóa không thể tả, bởi Tiên Nho chúng 
ta đã nói: «Vua Nghiêu tìm ông Thuấn đặng truyền ngôi, 
chẳng vì lẽ gì hơn là nghe danh ông Thuấn chí hiếu, mà một 
khi ta được chí hiếu rồi thì không gì sánh bằng. Có hiếu rồi 
mới có nghĩa, có trung, có cang, có trí, nghĩa là hễ có hiếu 
rồi thì có thể có đủ hết tính đức khác».

Ngày xưa người ta tầm hiếu, đến tại nơi thôn lân, 
huyện, phủ, tỉnh lỵ, để hỏi thăm những gương hiếu thuận. 
Người ta tìm hiếu tức là tìm hiền, do cái hiếu ấy suy độ 
ra cái hiền của bậc danh thần triều chánh, mà muốn có 
hiếu thì cha phải có từ vậy. Bần Ðạo thấy quốc dân Việt 
Nam bị ảnh hưởng của ngoại quốc, con không cần cha, 
cha không biết đến con, tồi phong tệ tục ấy đã thấy rõ ràng 
trước mắt. Bởi vậy, trong xã hội có ba người quan trọng: 
Cha, Chủ, Chúa. Cha là ông chủ của một gia đình, Chủ 
là ông chủ của một hương đảng, Chúa là ông chủ của một 
nước, cả ba vị ấy làm đầu từ gia đình lên xã hội. Nếu quyền 
cha nắm không kham là do người cha bất lực. Truy căn 
nguyên là do tại tự do kết hôn, chồng không phải chồng, 
vợ không phải vợ, cập xách với nhau rồi tự lập gia đình, 
đạo nhơn luân không có chỗ nào ràng buộc, chẳng qua là 
chơi hoa giỡn nguyệt, không căn bản gì hết, biểu sao khi 
sanh con ra mà chúng lại không trở nên kẻ vô bổn. Nhứt 
hạng Việt Nam lai của ta là tối hại.

Bần Ðạo đã nói để cha mẹ định hôn, như thế có 
lợi hơn vì như ta vẫn thấy, cả kiếp sanh lúc còn nhỏ, cha 
mẹ còn đủ, đến ông nội, ông cố cũng còn nữa, trộng một 
chút là ta vẫn cũng còn thấy đông đảo, đó là khi chưa biết 
khôn, khi đã khởi biết khôn ngoan thì ông nội đã đi đâu 
rồi, rồi cha mẹ đã già, mà mình cũng già nữa, trong lúc 
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ông bà cha mẹ mất, mình cảm thấy cái quyền trong tâm 
lý của mình cũng mất.

Cha mẹ là bực cao kỳ trí thức, đáng kính, đáng tôn, 
khi cưới vợ cho con dầu cho chúng ta chưa có tình thương 
nồng nàn đi nữa, nhưng thời gian qua chừng nào, nhứt là 
khi cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng đã khuất, thì vợ nhận 
thấy ở chồng là hình ảnh người cha của mình, còn chồng 
nhận thấy ở vợ là hình ảnh mẹ của mình, nên được khuây 
khỏa tấm lòng và khắn khít không lìa nhau là vì lẽ ấy. Nói 
gì trên bộc trong dâu, một đời nếu không có xảy ra điều 
gì thì thôi, còn nếu có xảy ra điều chi sanh phiền sanh 
giận, thì chừng ấy không phương thuốc gì trị được cả, 
tâm lý phải chia lìa thì tình kia phải xa cách, mới dễ bỏ 
nhau thay chồng đổi vợ, con cái sanh ra thấy tấn tuồng 
ấy tập tánh học theo, biểu sao tương lai không hư hèn và 
tánh đức không lạc lầm phàm tâm lìa đạo đức. Làm cha 
mẹ nếu chúng ta biết Tiên Nho đã đối với con người như 
thế nào, và toàn cả xã hội Việt Nam, cả nòi giống cưng con 
như thế nào, đến nỗi trong một Tông đường có đứa con 
nào ngỗ nghịch cha mẹ định từ bỏ thì chỉ nói ngoài cửa 
miệng, chớ chưa thấy ai từ con được bao giờ.

Nhớ lại, khi Bần Ðạo đi ngoài Qui Nhơn, gặp một 
ông già tên là ông Sáu Chèo, vì ông bán chèo nên mọi người 
kêu như vậy, vô nhà nhìn thấy bàn thờ ông bà không có 
treo tranh biển gì hết, chỉ để một câu đối, mà chỉ có một 
vế thôi: “Nhược niệm Cửu Huyền chi bổn, khả năng tu tỉnh 
ngộ thân”, nghĩa là: “Nhớ đến Cửu Huyền thì phải rán gìn 
giữ thân mình”. Bần Ðạo thấy thờ có một câu mà không 
có sơn thủy gì hết, lấy làm lạ thì ông nói: “Một câu đó đủ 
nghĩa để dạy con cái biết tuân theo, thành tâm tu chỉnh thì 
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Cửu Huyền sẽ vinh diệu, biết giữ thân mình không bịnh 
nhược thì sanh con sáng láng mạnh khỏe khôn ngoan”. 
Ðời bây giờ thiên hạ mê đường hoa nguyệt phong tình, 
sanh con lớn lên thành ho lao, ho tổn, hay tật nguyền, có 
nhiều sắc dân sanh con thấy tàn tật ghê khiếp lắm, vì cớ 
mà mấy năm trước đây Hitler thi hành chánh sách của 
Ðức Quốc Xã xử tử hay là thiến những kẻ tàn tật, bịnh 
hoạn, lấy lý rằng kẻ ấy chẳng giúp ích gì cho nước, chẳng 
những thêm một miếng ăn cho xã hội lại còn di hại cho 
nòi giống nữa, nên giết bỏ đi chỉ chừa lại những dân đinh 
cường tráng, nhưng vì Ðức Quốc Xã đã làm quá lẽ thành 
ra tàn ác nghịch đạo làm người.

Tổ phụ chúng ta không thi thố chánh sách ấy, chỉ 
dùng tinh thần đặng giữ con cho nó tránh khỏi sự bạc 
nhược đã nói, mà nòi giống Việt Nam nầy không bị tiêu 
diệt là nhờ khéo giữ đạo nhơn luân từ trước đó vậy.

7– NAM PHONG ĐỐI VớI PHONG HÓA CÁC DÂN TỘC KHÁC (Tiếp Theo)

 ❒ Tại Ðền Thánh, đêm 19 tháng 5 
năm Mậu Tý (dl. 25–06–1948)

Bần Ðạo giảng tiếp về khảo cứu phong hóa nước ta 
đối với các dân tộc vạn quốc.

Bần Ðạo đã giảng rằng trong quốc gia xã hội chúng ta 
có ba quyền: Cha, Chủ, Chúa. Ba quyền ấy cầm cả chánh 
trị của nước nhà, có khác nhau chăng duy có nhỏ và lớn, 
chớ chánh kiến vốn đồng với nhau. Ba quyền ấy làm nền 
tảng cho phong hóa chúng ta vậy.

Hôm nay, Bần Ðạo tiếp giảng về quyền làm cha và 
triều chánh của ông cha, tức là gia đình liên quan thế 
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nào đối với triều chánh của làng và triều chánh của nước.
Chúng ta thấy trong ba quyền ấy, duy có quyền chúa 

là trên hết, sau biến tướng đến quyền cha, quyền thầy. Ấy 
là đạo Tam Cang: Phụ tử, Sư đệ, Quân thần. Bần Ðạo 
sẽ giảng rành mạch về quyền chúa ấy sau. Bây giờ Bần Ðạo 
giải rõ quyền cha mà thôi.

Vả chăng chúng ta để ý cho tận tường xem coi xã hội 
chúng ta thấy có điều đặc sắc riêng biệt không giống với các 
xã hội khác, là từ khi Ðức Khổng Phu Tử hiệp ba quyền 
ấy làm Hội Thánh của Ngài. Ông cha tức là thầy của gia 
đình, ông chủ tức là ông thầy cả của làng, ông vua chúa 
tức là ông thầy cả của nước. Vì cớ nên hình trạng của ba 
quyền ấy Bần Ðạo nói rõ là lớn nhỏ khác nhau, mà chánh 
kiến vẫn là một. Trong gia đình nếu ta không gọi là ông 
Cha thì gọi là ông Chúa của gia đình, cầm đầu cái triều 
chánh của ông, bà vợ trong gia đình, người ta còn gọi là 
Nội Tướng tức là Thủ Tướng của gia đình, cả con cái là 
Lục Bộ Ðài Quan, tôi tớ hoặc những công nhân giúp việc 
trong gia đình tức nhiên là toàn dân vậy.

Ấy vậy, gia đình theo phong hóa Việt Nam ta rất 
trọng hệ, ông Cha của gia đình cũng như ông Chúa của 
nước vậy, nên xét ra đến cực điểm phong hóa của ta thì 
thấy tốt đẹp lạ lùng, chỉ vì ta không quan tâm đến thôi, 
nếu để ý ta sẽ vui hứng hạnh phúc đặc biệt, bởi không có 
dân tộc nào giống như chúng ta, kỳ dư nước Tàu cũng chịu 
một ảnh hưởng văn minh như chúng ta mà cũng không 
đồng một vẻ hay là giảm bớt thì có. Trọng hệ là gia đình, 
mà gia đình có được trọng hệ thì ông Chúa của gia đình 
mới trọng. Vì cớ đạo làm Cha, phong hóa chúng ta kính 
trọng một cách vô đối. Ðối với xã hội, tổ phụ chúng ta 
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biết con cái lớn lên phải lập gia thất, nên mới lưu truyền 
món hương hỏa ấy. Lấy gia pháp làm chủ đích, gia pháp ấy 
biến ra gia nghiêm, mà gia nghiêm chặt chịa kềm thúc con 
cái chẳng có ý chi khác hơn là dụng oai quyền đó mà tạo 
một vị Chúa tương lai cho gia đình, nên tổ phụ chúng ta 
trông nom điều trọng hệ ấy mà hủy bỏ cả hành tàng phụ 
thuộc ở ngoài là cả sự sanh hoạt của gia đình, chỉ lo bảo thủ 
lấy tinh thần làm Cha tương lai cho đúng giá trị của nó.

Lạ chi đối với nòi giống của chúng ta thường nghe 
mọi người nói: “Phụ có từ, tử mới hiếu” mà Bần Ðạo đã 
nói rằng cả tánh đức của con người đứng đầu trên hết là 
hiếu, Bần Ðạo cũng đã giảng, đời Thượng cổ người ta đi 
tầm hiền chỉ do nơi hiếu, nên Vua Nghiêu chọn ông Thuấn 
kế vị cho Ngài là vì ông Thuấn là bậc chí hiếu, tánh đức 
hiếu ấy là cái năng lực căn bản của các tánh đức khác, nó 
là tánh đức của đạo đức tinh thần và nó đi gần tánh chất 
của loài người. Con người đã có hiếu thì các tánh đức tốt 
đẹp khác đều là phụ thuộc, bởi vì khởi đoan của tâm hiếu, 
không phải biến sanh một ngày, một bữa gì mà kể từ giọt 
sữa mẹ mà hiện ra làm căn bản môi giới cho các tánh đức 
khác nảy nở, mà ta đã thấy và định quyết rằng người đã 
làm được con hiếu thì thế nào cũng sẽ là cha từ. Mà hạng 
phụ từ rất tối cần, tối trọng cho xã hội vậy.

Ấy vậy, trong gia đình phải có phụ từ, mà tại sao cha 
phải từ? Phương ngôn nói: “Cha hiền sanh con thảo”, lại 
có câu: «Hiếu thuận huờn sanh hiếu thuận tử, ngỗ nghịch 
huờn sanh ngỗ nghịch nhi», sách xưa truyện cũ ta thấy 
còn lưu lại nhiều thành tích rất quí hóa. Ðứa bé thơ kia 
học ai trước hết? Học cha mẹ nó. Trí óc non nớt của nó 
chưa có hình trạng gì, bởi lúc sơ sanh không có điều gì ô 
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trược dính vào chung quanh nó, hỏi nó trông vào ai, dòm 
ai. Dòm cha bắt chước cha, dòm mẹ bắt chước mẹ, dòm 
anh em bắt chước anh em. Trong gia đình nếu có gương 
cha lành, thì sự ấy huyền bí thay! Nó sẽ bắt chước như 
vậy, dầu buổi sơ sanh, đứa con chưa biết nghe, hiểu thấu 
đáo cho thấu lý, nhiều khi cha mẹ dạy nó không tuân, 
Bần Ðạo vẫn quả quyết rằng cái phụ giáo và mẫu giáo đó 
không mất, dầu đứa con có lơ lảng không nghe đi nữa, chớ 
rồi nó cũng hằng để vào tâm cái huyền diệu vô đoán ấy, 
chúng ta không thể tưởng tượng được, khi cha mẹ khuất 
rồi, đứa con sẽ tiềm tàng cái giáo hóa buổi sơ sanh ấy làm 
căn gốc trong bản tâm của nó.

Làm người cha hiền không biết làm mất tự do của 
con, trái lại còn trọng nữa, trong xã hội chúng ta như vậy 
đó. Ðừng thấy hình trạng giáo hóa bề ngoài lấy nghiêm 
trị làm căn bản mà gọi rằng đối với nòi giống chúng ta cha 
mẹ áp chế con làm mất tự do của nó. Không phải như vậy 
đâu! Có lẽ vì nhìn thấy Tông đường hư hoại, nên cha mới 
nghiêm trị con, đặng bảo thủ tương lai của Tông đường, 
chớ chẳng phải cố làm cho mất quyền tự do của con.

Bần Ðạo giảng tích này cho cả thảy nghe mà suy 
gẫm, thì thấy nòi giống chúng ta vốn trọng sự tự do của 
con cái mà trọng một cách khéo léo.

Ðời Tiền Lê có ông Thừa Tướng đầu triều không 
có con. Hai ông bà thường đến chùa này miễu kia cầu tự. 
«Nhơn hữu thiện niệm, thiên tất tùng chi», nên bà vợ hạ 
sanh được một đứa con trai. Quan Thừa Tướng đã niên 
cao kỷ trưởng mà có một đứa con trai thì nỗi mừng vui 
đó không thể luận được. Người Nam mình hay ví trứng 
mỏng cũng không ví bằng cậu công tử đó nữa. Từ khi 
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nhỏ đến lớn, trong gia đình đối với cậu thì ai cũng là tôi 
đòi nô lệ hết. Hai ông bà cưng đáo để, lớn lên rồi hễ thấy 
cưng lại thêm nhỏng nhẻo, rồi du côn, rồi hoang đàng 
chi địa vô giáo dục. Tấn tuồng xảy ra như vậy mà quan 
Thừa Tướng và phu nhân cũng không dám động tới, vì 
quá cưng thì còn ai dám động tới cậu nữa đâu, cậu muốn 
lên trời hay xuống đất gì cũng được.

Ðến tuổi đi học, cho vào trường thì không ai chịu 
nổi, con các quan bị cậu đánh luôn, ngày nào cũng có mắng 
vốn. Thấy tình trạng như vậy, biết con mình bị cưng quá 
không ai động tới được. Ðến khi trưởng thành 17, 18 tuổi, 
ôi thôi thanh lâu, tửu quán, trà đình, cờ bạc, không món 
nào mà cậu không có, ngoài ra còn du côn, du đảng, ai thấy 
gia đình ấy mà không nói rằng do căn trước tạo nhiều quả 
nên nay phải thống khổ tinh thần như vậy. Nhưng ông bà 
cũng vẫn cưng không động gì tới cậu công tử cả, ông chỉ 
buồn than nói với ông bạn là quan Hình Bộ Thượng Thơ 
rằng: “Tôi có một đứa con mà con cầu, con khẩn nên nay 
mới ra cớ đổi”, thì ông bạn nói: “Thưa quan Thừa Tướng, 
nếu Ngài giao quyền trọn vẹn cho tôi đem lịnh lang về ở với 
tôi đặng tôi giáo hóa thử coi”. Quan Thừa Tướng đã hết 
phương rồi, nên giao cho ông bạn dạy dỗ cũng không được 
gì hết, cậu công tử vẫn còn buông lung điếm đàng hơn 
nữa, nên ông định dùng oai quyền mà trị, mới cho quan 
Thừa Tướng hay: «Tôi phải dụng quyền đối với lịnh lang 
mà đối với Ngài nữa, việc làm của tôi thế là nhẹ thể Ngài, 
nếu Ngài vui lòng như vậy, tôi mới sửa lịnh lang đặng». 
Quan Thừa Tướng chịu: «Bạn làm sao giúp tôi được thì 
làm, vì tôi cùng đường hết kế rồi». Quan Hình Bộ Thượng 
Thơ thả cho cậu công tử ra ngoài đánh lộn, giựt của, làm 
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đủ thứ, rồi bắt bỏ tù, lên án như các tội nhơn khác vậy. Vô 
khám cậu bị đánh khảo tra tấn chịu không thấu, thông 
tin về nhà cho Thừa Tướng hay. Ngài làm như tuồng cha 
đau lòng vì con, ra chịu tội trước triều đình, rồi Ngài và 
quan Hình Bộ Thượng Thơ đến người nầy người nọ xin 
tha thứ, đi tới đâu dắt công tử theo tới đó, cậu thấy khổ 
trạng như vậy nên lương tâm tự hối, biết tội mình làm để 
lụy đến cha dường ấy.

Về nhà ông rước thầy cho đi học thêm nữa, vì cậu 
đã biết ăn năn, sợ cha mẹ và chịu ở nhà không dám phóng 
túng chơi bời nữa. Nhưng, trong gia đình cũng không 
chiều được cậu chỉ kiêng có cha mẹ thôi, ngoài ra không 
kể ai cả, nổi giận là cậu đánh đập liền. Ông mới tính 
một phương thế, lấy cớ là con nhà trâm anh, bắt cậu để 
móng tay, từ đó cậu ít đi ra ngoài chơi bời, mà cũng hết 
đánh thiên hạ nữa, là vì cũng bị lật móng tay hai ba lần gì 
đó, nên hoảng mà thuần nết lại. Ðến khi triều đình mở 
khoa mục, cậu nhờ trí thông minh sáng suốt lạ thường 
lại học giỏi nên được chấm đậu Trạng Nguyên. Nhà vua 
và cả mọi người biết tánh đức của cậu trước như vậy mà 
nay được như vầy thì ai cũng mừng, trong gia đình còn 
mừng hơn nữa. Thiết lễ Tân quan, khi vị Tân quan vào 
bái lễ Từ đường, rồi trở ra hội yến với các quan, quan Thừa 
Tướng mới kêu con lại nói: «Ngày nay con đã vinh hiển 
rồi sẽ ra làm quan thì móng tay con không để làm chi nữa, 
con đưa đây cho cha», ông cắt tử tế, đem vào bàn thờ Từ 
đường, lấy giấy đỏ gói lại, bao ở ngoài một lớp hàng đỏ 
nữa, đề bốn chữ “Trấn tâm chi bửu” nghĩa là của báu để 
trấn tâm, ông đưa lại cho con và dạy rằng: “Từ đây trở đi 
hoặc sau nầy con có kế chí cha làm đến đầu triều, vật trấn 
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tâm chi bửu này cũng không nên rời con”. Thì y như vậy, từ 
đó về sau, cậu con trai thăng quan tiến chức, kế được chí 
cha làm đến đầu triều, mà cái gói trấn tâm chi bửu tức là 
móng tay đó vẫn còn luôn.

Bần Ðạo dám cả gan nói rằng: Nhờ cái phụ giáo như 
vậy, mà triều chánh Việt Nam ta mới bền bĩ, và chắc chắn 
rằng người đó là kẻ đem viên đá đầu tiên xây nền độc lập 
từ trước đến giờ, nhờ cái tinh thần đó mà chúng ta đạt 
được tinh thần độc lập ngày nay.

Phụ giáo rất cao kỳ quý hóa. Nếu xét tường tận như 
vậy thì ta chưa đáng phận làm chúa gia đình. Trước khi 
tạo gia đình, cần suy gẫm coi ta có xứng đáng làm chúa 
làm nội tướng chăng rồi sẽ tạo, cả khuôn khổ tốt đẹp nòi 
giống chúng ta đã xao lãng, nào giục tấn, nào cấp tiến, 
nào văn minh, nào duy tân đáo để thôi. Tấn tuồng duy 
tân vật chất đưa đến tồi phong bại tục, hiện giờ là hoàn 
thuốc quá độc hại vậy.

Phong hóa tốt đẹp bị bôi dơ, hỏi vậy chúng ta ngày 
nay đây, ai dẫn đạo tinh thần mà đã biết như vậy thì nên 
bỏ hay là phải cố thủ? Phải bảo thủ cái thể chất toàn hảo 
ấy là điều Chí Tôn mong muốn hơn hết. Ngài không nỡ 
nói ra, mà Ngài trông cho chúng ta biết phục hồi cái phong 
hóa của Tổ phụ lưu lại, đặng tạo một văn hóa tương lai 
cho toàn thể mặt địa cầu nầy vậy.

Nếu Ngài nói ra thì nòi giống Việt Nam sẽ nói là Ngài 
thủ cựu hay là muốn phá hoại sự tự do của loài người và 
đời văn minh vật chất này không thể không chỉ trích Chí 
Tôn với lời lẽ ấy, nên Ngài không nói đó vậy.
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8– QUYỀN CỦA CHA

 ❒ Tại Ðền Thánh, đêm 23 tháng 5 năm Mậu Tý (1948)

Hôm nay Bần Ðạo tiếp tục khảo cứu nền phong 
hóa của chủng tộc Việt Nam đối với các chủng tộc khác.

Bần Ðạo đã giảng rõ về đạo làm cha trong xã hội của 
chúng ta đã tạo thành một nền phong hóa đặc sắc của nòi 
giống như thế nào rồi. Vậy, Bần Ðạo lần lượt giảng tiếp 
về cái quyền của cha. Bần Ðạo giảng về đạo và quyền của 
cha trước rồi sẽ giảng về đạo và quyền của chủ, sau chót 
mới đến đạo và quyền của nhà vua tức là chúa.

Ai cũng biết điều trọng yếu trong xã hội Việt Nam ta 
là Tổ phụ là nguồn cội của các Tôn giáo, nên từ Thượng 
cổ Tổ phụ ta đã lưu lại cho nòi giống ta cái cảnh tượng 
là biết tôn trọng Cửu Huyền Thất Tổ, dầu quá vãng hay 
hiện tiền cũng vậy, sự sùng thượng ấy còn tồn tại trong 
tâm hồn mãi thôi, chẳng hề khi nào quên ông bà của 
chúng ta được. Nên Tôn giáo chơn thật ấy nó buộc vạn 
quốc nhìn nhận là một Tôn giáo đặc sắc của một sắc dân 
chơn thật hơn hết. Thế thì đạo nhơn luân của chúng ta 
là do truyền nối hương hỏa của Cửu Huyền Thất Tổ đó 
vậy. Ta chẳng còn luận chi sâu xa hơn nữa, chỉ nói cái nợ 
máu thịt mà nòi giống Việt Nam nầy xem mắc hơn các nòi 
giống khác trên mặt địa cầu nầy. Vì bởi Tiên Nho chúng 
ta đã lưu lại một lý thuyết chánh đáng chuyên nghiệp để 
cảm (cầm?)(1) tâm lý của nòi giống chúng ta là «Bất hiếu 
hữu tam vô hậu nhi kế đại». Trọng hệ hơn hết của nền 
quốc giáo Việt Nam ta, là vô hậu kế đại, tức nhiên thêm 
vào cái nợ máu thịt mà ông bà ta để lại, nếu không đương 
nỗi thì phải chịu thất hiếu với cả Tông tộc, Cửu Huyền 
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Thất Tổ. Thất hiếu trọn vẹn, mà đã thất hiếu rồi thì buổi 
tương lai về cõi Hư Linh không ngó mặt ông bà ta đặng. 
Vì cớ, nên việc hôn nhân nơi nước ta có vẻ nghiêm khắc, 
truyền lại làm căn bản Tôn giáo trong nước, dùng khuôn 
khổ trọng nghiêm ấy đặng định luật, thì ta chẳng còn ngạc 
nhiên, hỏi bởi cớ sao luật nhơn luân lại gắt gao như vậy?

Xưa kia hễ định luật hôn phối với nhau thành chồng 
vợ rồi thì chủ hướng duy có một điều là nối truyền hương 
hỏa. Tiếng tục thường nói rằng: “Dài dòng cả họ”, nên 
Tông tộc nào dài dòng cả họ thì hạnh phúc đáo để, trước 
phong hóa mà được dài dòng cả họ thì được tôn trọng vô 
đối, tức nhiên buộc đạo nhơn luân phải gắt gao; khi cưới 
vợ ba năm mà không sanh con trai nối hậu thì đàng trai 
đặng phép để bỏ và lập thứ. Tại sao? Nếu người đàn ông 
cả gan vì thương vợ mà không chịu để bỏ thì mang tội bất 
hiếu với Cửu Huyền Thất Tổ, với cha mẹ kia kìa.

Thấy đạo nhơn luân của chúng ta trọng yếu dường ấy, 
mà hễ trọng yếu tức nhiên quyền cha vẫn là cái oai quyền 
cao trọng, quyền cha trong phong hóa chúng ta, nếu con 
bất hiếu có thể lên án tử hình được, lên án với luật pháp 
hữu định, bởi vậy nên Tổ phụ ta nói: “Quân xử thần tử, 
thần bất tử bất trung; phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu”, 
ấy là luật nhơn luân của ta như vậy đó.

Ðối với các quốc gia, các nòi giống khác, nếu có 
công kích thì họ nói đó là làm mất quyền tự do, mất nhơn 
phẩm của con. Bần Ðạo dám chắc rằng họ thèm thuồng 
lắm mà họ làm không được vì tình trạng phong hóa của 
ta, các nước Âu Châu không thế đối đặng. Bần Ðạo giảng 
về cái quyền cha mà chính mắt Bần Ðạo trông thấy hiển 
nhiên là khi Bần Ðạo mới ra trường đi làm việc, đổi xuống 
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Cái Nhum, có ông Kế Hiền ở làng Chánh An, tên là Kế 
Hiền Kỷ làm một vị Trưởng tộc trong Tông đường, niên 
kỷ độ lối 55 tuổi.(*)

Khi ấy trong nhà thờ Tông đường làm lễ cúng ông 
Cao Tằng gì đó, mà lệ trong dòng họ, người nào đến giờ 
tế tự mà vắng mặt thì năm đó mất phần hương hỏa. Sự 
nghiêm trị rất nhẹ nhàng nhưng mực thước, nên kẻ nào 
trong năm đó bị phạt ắt cất đầu không nổi, rồi chỉ có khóc 
lóc lén lút vậy thôi nên cả thảy đều phải đến. Bần Ðạo tọc 
mạch theo coi nghe tiếng đồn mà đến, chớ trong Tông 
đường của Bần Ðạo gia phong thì lại khác. Bởi biết ông 
Kế Hiền Kỷ còn theo Nho lắm, trong lúc ấy Bần Ðạo ngạc 
nhiên thấy trong con cháu, dầu nhỏ, dầu lớn, dầu trọng, 
dầu khinh, mỗi đứa đều đem tới một món, đi thôi rần 
rộ, độ 7 giờ cúng thì lối 5 giờ đi rước ông Trưởng tộc, các 
con cháu xúm khiêng ông, ba bốn chục người giành mà 
khiêng, còn bao nhiêu đi theo sau kiệu, tới nhà thờ làm lễ 
nghinh tiếp, ôi thôi! Bần Ðạo tưởng nhà Vua cũng không 
bằng. Vô tới giữa điện thờ, con cháu đem bộ áo của ông 
cố hay ông sơ gì đó mặc vô cho ông, bịt khăn và trao cho 
cây gậy. Bần Ðạo tưởng tượng đó là ông Vua, ông Chúa 
của gia đình rõ ràng như vậy.

Còn nếu biết ông trị nghiêm trong Tông đường thế 
nào thì lại càng cảm mến hơn nữa, vì bởi từ thử chưa hề 
có một con cháu nhà nào đem nhau tới làng mà kiện thưa 
một việc chi cả, gia luật thật đáo để đẹp đẽ và nghiêm khắc, 
như thế mà đã năm sáu đời truyền kế. Tộc phái không 
kể Nội Ngoại gì cũng kế nghiệp được. Trong Tộc phái ấy 
có một bộ Tông chi không sót một tên nào mà vẫn còn 
giữ vĩnh cửu luôn. Ngày giờ nầy các nước ngoại quốc kia 
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nói nhà Nam ta bảo thủ cổ tục ấy, hỏi có ai làm đặng vậy 
chưa? Nếu có được thì một phần ít thôi, mà cũng không 
có nữa. Tại sao? Tại tiêm nhiểm văn hóa Âu Châu rồi đem 
của quý liệng đi hốt của bỏ đem vào, tinh thần đã thành 
ra bạc nhược, thô bỉ, chạy theo thuyết duy vật của văn 
minh vật chất, quên hẳn khuôn khổ Tổ nghiệp ta để lại 
rất đẹp đẽ vô cùng, thâu thập những vật không đáng giá, 
làm xáo trộn nền phong hóa tận thiện tận mỹ. Hỏi thử 
ngày giờ gần đây ta thấy cái hại trong nước là tại làm sao 
chăng? Cả đạo nhơn luân điên đảo, biểu sao không trộm 
cướp loạn lạc, giặc giã tứ tung cho được!

Nền đạo nhơn luân có đủ năng lực bảo trọng tương 
lai quốc vận lại đem bỏ đi, lấy cái hoàn thuốc độc của thiên 
hạ đưa cho, đã thiệt thòi mà cũng còn rán trướng cổ lên 
mà nuốt, nuốt cho chết.

Quyền hạn của chúng ta, ngày nào chưa bảo thủ 
cho toàn dân tộc được thì đừng mong gì vĩnh cửu. Trái 
lại cần phải tô điểm Nam phong do tinh thần Tổ phụ ta 
để lại làm căn bản mới đủ sức mạnh, đủ cường liệt đứng 
đợt với toàn cầu vạn quốc. Bằng chẳng vậy thì đừng mong 
sớm hưởng, còn xa vời lắm.

9– QUYỀN CỦA ÔNG HƯƠNG CHỦ

 ❒ Tại Ðền Thánh, thời Tý mồng 1 tháng 
6 năm Mậu Tý (dl. 07–07–1948)

Chúng ta hôm nay tiếp tục khảo cứu nền phong hóa 
của nước nhà ta đối với các dân tộc toàn thiên hạ.

Bần Ðạo đã giảng về chủ quyền thứ ba của xã hội 
chúng ta, gọi là quyền giáo sư thứ ba theo Ðạo Nho mà vị 
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chủ quyền về đạo nhơn luân hay là chủ quyền về gia đình 
ấy tức là ông cha. Bần Ðạo đã giảng về đạo và quyền của 
người rồi, bây giờ tiếp giảng về ông chủ quyền thứ nhì 
của xã hội.(*)

Ông chủ quyền thứ nhì mà cũng là giáo sư văn 
minh Nho Giáo là ông Chủ của Hương đảng. Bần Ðạo 
đã nói chức Ðại Hương Cả hay Kế Hiền là mới bày đặt 
sau này, chớ Nho Giáo chỉ định tới Hương Chủ là hết. Ta 
thấy rằng vị đó cầm quyền hương thôn, mà thật ra người 
cũng là chủ quyền của xã hội. Ta để tâm nghiên cứu coi cái 
phong hóa của đệ nhị chủ quyền nắm đó ra thế nào? Bần 
Ðạo xin nói trước rằng nó tốt đẹp không gì bì đặng, hại 
thay! Ngày giờ này vì quốc dân xu hướng theo văn minh 
tân thời mà muốn phế bỏ hủy hoại và cũng do bởi cớ mà 
Ðức Thanh Sơn để câu thi tự hào rằng:

“Văn hiến bốn ngàn năm có sẵn,
Chi cần dị chủng đến dâng công?”

Nền văn hóa đạt được trải qua bốn ngàn (4.000) 
năm, không cần ai dâng công tạo văn hiến khác.

Ðạo của vị chủ Hương đảng là coi sóc sự sanh hoạt 
của dân chúng trong thôn hương, chẳng những nắm chủ 
quyền sự sanh hoạt mà còn nắm chủ quyền sự chết sống, 
cầm vận mạng cả thôn hương trong tay nữa. Ðạo của 
người là Ðạo thường, lo phụng thờ tôn miếu của triều 
đình. Các đình làng đương nhiên là Công thần miếu, 
thờ những vị Công thần bất kỳ nơi nào trong thôn quê 
đã xuất hiện những vị trung quân ái quốc, vị quốc vong 
xu, tô điểm giang san, binh vực lợi quyền của xã hội; có 
công vĩ đại với triều đình, đến khi qui liễu được nhà Vua 
ân tứ phong cho Thần vị. Ðiều hay hơn hết là vị Công 
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thần đạt vị đó, lại được trong bổn thôn sanh quán của 
người thờ người. Sự khéo léo ta thấy hiển nhiên, vì cớ vị 
Hương Chủ trong thôn hương cần nhứt tạo hiền tài; nào 
là lập trường học, bố thí kẻ côi cúc không phương học vấn, 
nào là nâng đỡ các gia đình hữu học. Khi đạt đặng khoa 
mục, khỏi làm xâu, bởi gọi hàng khóa sĩ. Bần Ðạo xin nói 
rằng chưa nước nào đã làm như nước Nam ta, khi xuất 
sĩ vị Tân khoa về quê gọi là bái tổ vinh qui, lạy tạ mồ mã 
Tông đường; ngày đó chẳng cần tả, sự vinh hiển vô đối 
của họ, nên phương pháp ấy giục tâm toàn quốc cố học, 
học đặng hành.(*)

Hại thay! Trong thôn hương nhiều nhặt nhiệm nên 
cũng có sự hay mà cũng có sự dở, là kẻ nào bất tài thiếu 
học, hay có tánh chất hèn kém, không đủ tinh thần tế thế 
an bang; làm cục bướu của xã hội, nếu kẻ ấy không lập 
thân danh đặng thì duy có trốn mà đi chớ không dám ở 
trong làng mình nữa. Vì cớ cả quốc dân nong nả học hành, 
chẳng phải học để lập thân danh mà thôi chỉ thấy khuôn 
khổ nghiêm nghị, dìu dắt chủ hướng người quân tử dù 
tánh đức tiểu nhơn mà ở trong làng cũng phải sửa nết lại.

Vị Hương Chủ có phận sự bảo vệ sinh mạng nên 
theo đàng cựu thì trích đất quốc gia làm công điền; hồi 
cựu trào số đất công điền trong các đất đai của làng rất 
thặng, vì thuở ấy dân chưa có gia nghiệp tư bản. Những 
đất hoang vu, ông Hương Chủ khai mở thành công điền, 
toàn thể dân đinh buộc họ duy có làm xâu mà thôi, mà 
chẳng phải làm xâu như bây giờ, người nào có làm xâu thì 
số lúa tư sản của mình được hưởng trọn vẹn, người nào 
không làm sẽ bị trích mấy phần mười số lúa tư bản (sản?)(1) 
của mình đó. Số sản xuất những công điền ấy chia làm ba 
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phần: Hai phần ba (2/3) để vào công nho làng, một phần 
ba (1/3) nạp cho triều chánh của nhà Vua, nên không có lấy 
thuế bằng tiền bạc. Nhà Vua buổi nọ muốn thưởng công 
các quan duy có đong lương mà thôi, vị nào cao cấp mấy 
hộc, trung cấp mấy hộc, hạ cấp mấy hộc; ngoài ra lương 
ấy nhà Vua có phương pháp kêu là ban thưởng đặc biệt về 
công nghiệp vĩ đại, ân tứ cho ngựa bốn cặp, sáu cặp hay 
mười cặp, hay xe đôi chục, năm chục mà thôi, sự khéo léo 
của quốc gia là giục tâm cho dân cày cấy, ngoài ra sự chăn 
nuôi súc vật, rồi vì sau nầy việc canh điền nặng nề thì lại 
bày ra việc thưởng trâu bò thay thế cho đầu ngựa. Ngày 
xưa làm quan không ăn tiền chỉ lãnh lương nên tiếng tục 
gọi là “ăn lương” là vậy.

Một phần ba số lương triều chánh thâu vào thì nhà 
Vua dùng phát lương cho các quan, năm nào đặng mùa 
dư dã thì làm kho dự trữ, nơi các Hương đảng cũng đều 
phải vậy. Thảng như rủi năm nào thất bác, dân đói khó, 
thì lập tức mở kho ấy phát cho dân gọi là chẩn bần, mà 
đầu tiên đứng ra tế chẩn là ông Hương Chủ, khởi phát 
ở kho lúa của làng trước, khi nào thiếu mới lấy thêm ở 
kho quốc gia.(*)

Sự nong nả chẳng phải tìm phương cho dân cày cấy 
ruộng nương mà thôi, phải khuyến khích chăn nuôi súc 
vật, khuếch trương các tiểu công nghệ trong làng, thúc 
giục dân nuôi tầm dệt vải làm tơ lụa, các nghề thợ mộc, 
thợ rèn và các kỹ nghệ nào hay khéo mà dân sở tại làm 
đặng, quyền ấy là quyền của ông Chủ Hương đảng, còn 
Ban Hội Tề, Hương Sư, Hương Hào, v.v... đều là phụ thuộc 
vào triều chánh của ông Hương Chủ mà thôi.

Cái Ðạo của vị Hương Chủ là thờ Công thần, mà là 
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thờ mạng sống của toàn dân trong hương nữa, nên cổ tục 
ấy lưu truyền đến ngày hôm nay, sống cũng phải lo cho 
dân, mà chết cũng phải lo cho dân. Vì cớ đồ âm công phải 
có sẵn. Hồi cựu trào bất kỳ hạng nào, dầu là một vị quan 
hồi hưu về ở trong làng cũng vậy, hễ khi có một đám tử, 
người dân của làng đã được định làm nhưng quan, thì bắt 
khiêng đám cũng phải đi, không ai khỏi đặng.

Lại nữa, chẳng phải lo việc chết thôi, còn phải lập 
nhà thương, nhà nuôi trẻ em, trường học, cả cái khuôn 
khổ văn minh hương đảng lưu lại ngày nay là do nơi chủ 
quyền của Hương Chủ mà ra vậy.

Hồi lúc Bần Ðạo còn nhỏ, nhớ nhứt là khi xay lương 
và giả lương, hễ lúa đem về kho rồi thì dân làng nhứt là 
phụ nữ, xúm lại giả cho trắng đặng nạp về triều kêu là nạp 
lương, tục ấy mới bỏ trong thời gần đây. Mà xay lương thôi 
thì đô hội, mệt nhọc mà vui vẻ lạ lùng. Không thể nói hết 
đặng, câu hò, câu hát còn lưu lại trong dân gian ngày hôm 
nay là do nguyên cội xay lương đó. Xay giả xong, 1/3 nộp 
cho triều đình, 2/3 để cho hương đảng.

Còn một điều nữa là ở trong làng hễ có người nghèo 
khổ cơ hàn, thì Hương Chủ dạy toàn dân làng phải bảo 
vệ, hễ cưới vợ không được thì xúm nhau chung tiền lại 
giúp, cất nhà không nổi thì xúm nhau tạo nhà cho, khi có 
bịnh hoạn thì xúm nhau đến thăm viếng và giúp đỡ, tình 
liên lạc mật thiết như cốt nhục, mà khuôn tuồng đó ngày 
nay đã mất rồi, vì chưng tư lợi tư kỷ nhiều quá mà làm cho 
tiêu diệt hết lòng tương ái tương thân trong hương đảng.

Ta thử nghĩ lại, một ông chủ cầm quyền xã hội dường 
đó, chánh sách còn bằng mấy Cộng sản, mà là Cộng sản 
tinh thần, nên Quốc gia chúng ta có Cộng sản thúc nhặt 
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tâm lý làm khuôn phong hóa chung sống cùng nhau, không 
cướp bóc, không tranh quyền đoạt vị. Ở trong làng, quyền 
làm chủ hương thôn ấy chỉ có truyền biểu mà thôi, dầu 
trong triều về đó ở mà dân không tín nhiệm thì cũng không 
có quyền gì buộc dân đem mình lên đặng. Phần nhiều 
triều chánh sau nầy mới có tham quan ô lại, chớ thời xưa 
một người làm quan rất sợ điều đó lắm, là vì hễ đã mang 
danh tham quan rồi thì về làng không ở với ai được, cả 
làng mạt sát chịu không nổi, cho nên cả cái bí pháp hằng 
tâm gìn giữ rất nhặt nhiệm, kẻo buổi về già không chịu 
nổi sự trích điểm của thôn lân, được vinh quang chừng 
nào thì lại càng giữ gìn tánh đức. Trong làng mà vị nào vì 
dân, lo cho dân, đủ tánh đức nuôi dạy dân, thương dân 
như con đỏ thì dân sanh cử lên, chớ không phải bầu cử 
hốt mớ, rồi đưa kẻ bất tài thất đức lên được, vì trong triều 
chánh của ông Hương Chủ, ở dưới có Ban Hội Tề, đi từ 
mức đào luyện từ cấp, rồi mới lên đến Hương Chủ thì đã 
sáng suốt mực thước lắm rồi.

Ngoài ra nữa, còn một điều là trong hương đảng coi 
chủ quyền ấy như ông Tòa, đến bây giờ còn chức tước mà 
quyền không phải vậy. Ông chủ của làng làm Tòa xử, hòa 
giải dân tình, nên không có tụng cáo ra triều đình bao giờ, 
hay là trừ các án tiết trọng hệ, như cường đồ, sát mạng, 
mới thấu đến luật hình triều chánh. Trong làng có điều gì 
chinh tâm với nhau thì ông chủ của làng xử trước, nếu bất 
đồng đem nội vụ ra nhà việc, hễ lỗi nhỏ thì nạp tiền câu 
tra, tội lớn thì căng nọc đánh giữa dân làng, không đến 
nỗi chết mà hễ bị đánh rồi thì về nhà còn có nước trốn đi 
nơi khác, hoặc đóng cửa đi đâu đi lén lút khổ não lắm vì 
bị gièm pha nhạo báng xấu hổ chịu không nổi. Còn nói 
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về phụ nữ nhứt là gia đình nào con hát bè, hát bộ, thì có 
dọn mà đi luôn. Ðến nghiêm luật gái chửa hoang, đẻ lạnh 
thì cha ông, con cháu, đều bị đòi ra giữa làng hết thảy. Thứ 
vợ hổn với chồng, chồng hiếp vợ, con bất hiếu, em vô lễ 
với anh cũng vậy, đặng giữ nghiêm phong hóa xã hội do 
khởi đoan từ hương đảng ra quốc gia xã hội.

Triều đình cốt yếu làm đầu đặng nắm giềng mối, chớ 
thật ra cầm quyền xã hội là trong hương đảng, mà quyền 
trong hương đảng là của Ðệ Nhị chủ quyền, tức là quyền 
ông Hương Chủ đó vậy.

Phụ ghi:

(1). Nơi đoạn thứ 8: Vị Hương Chủ có phận sự bảo vệ sinh 
mạng nên theo đàng cựu thì trích đất quốc gia làm công 
điền;........., người nào có làm xâu thì số lúa tư sản của 
mình được hưởng trọn vẹn, người nào không làm sẽ bị 
trích mấy phần mười số lúa tư bản (sản?) của mình đó....
Chúng tôi xin đề nghị cho rõ nghĩa hơn: Vị Hương 
Chủ có phận sự bảo vệ sinh mạng nên theo đàng cựu 
thì trích đất quốc gia làm công điền;........., người nào 
có làm xâu thì số lúa tư sản của mình được hưởng trọn 
vẹn, người nào không làm sẽ bị trích mấy phần mười 
số lúa tư sản của mình đó....

(*). Cuối những đoạn có dấu (*): Ðể cho người đọc được 
dể dàng, chúng tôi xin mạn phép phân đoạn tại những 
nơi có dấu (*). Nguyên bản chánh không có phân đoạn 
tại những nơi ấy. Kính cáo.

10– SO SÁNH HƯƠNG ĐẵNG VớI BÀN Trị SỰ

 ❒ Tại Ðền Thánh, thời Tý mồng 5 tháng 
6 năm Mậu Tý (dl. 11–07–1948)

Kỳ trước, Bần Ðạo đã giảng về đạo của vị chủ quyền 
xã hội chúng ta là ông chủ, nay tiếp thuyết về phương 
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pháp tổ chức xã hội ta trong hương thôn là thế nào và ai 
cầm quyền ấy.(*)

Ta đã thấy Nho Ðạo ta lấy gia đình làm căn bản, bước 
từ tiểu gia đình là gia tộc lên đại gia đình là quốc gia, lại 
thấy sự khéo léo trong gia đình là phương pháp thực hành. 
Các phần tử trong gia tộc hiệp lại thành Tông đường, một 
gia tộc nào đủ nhơn nghĩa đạo đức thì Tông đường đó, để 
mắt nong nả cho có đủ phương pháp thi thố cả sở năng của 
mình, bởi chỉ trông cậy nơi mình làm cho gia đình đứng 
đợt được với thiên hạ một cách vinh diệu, mà hễ Tông 
đường được vinh diệu, tức nhiên người đại diện cho Tông 
đường ấy khi ra thay mặt cho Tông đường, đã đào luyện 
trí thức tinh thần, sở năng, sở kiến, đặng thay thế Tông 
đường cho xứng đáng trước luật quan phép nước. Trong 
hoàn cảnh kiến thiết xã hội là vậy. Làm đầu Tông đường 
được, tức nhiên trong hương đảng đã để dành địa vị cho 
danh thể cao trọng ấy rồi, thanh niên thì vào hàng thành 
đinh, niên kỷ cao trưởng thì vào hàng kỳ lão, lãnh kiến 
thiết hương đảng, không bỏ một ai. Tuy vậy, Ban Hội Tề 
có đông đảo mặc dầu, nhưng Bần Ðạo đã nói rằng Hội 
Tề bất quá là triều chính của Ðệ Nhị chủ quyền là ông 
Hương Chủ trong hương đảng vậy thôi.

Ấy vậy, trong hương thôn có mặt nào đứng đợt làm 
đầu hương thôn, mặt ấy không lẽ triều chính không biết 
đặng, nên danh nghĩa trong hương đảng liên quan mật 
thiết với triều đình, mà hễ có liên quan tức nhiên là địa 
vị triều đình sẽ dành để cho người cầm quyền hương 
đảng đó vậy.

Tổ chức xã hội chúng ta đi từ tiểu gia đình lên đại 
gia đình là quốc gia, vì cớ nên Tiên Nho chúng ta, dầu cho 
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Ðệ Tam quyền là ông Cha trong gia đình, mà có tội đem 
ra giữa triều chánh buộc tội là trị đạo bất nghiêm, còn Ðệ 
Nhị chủ quyền lại là trị dân không nghiêm cũng gọi là trị 
đạo bất nghiêm. Hình phạt nặng nề sẽ định án cho hai 
chủ quyền Ðệ Nhị và Ðệ Tam đó không phương chối cãi.

Cái đạo, nói tiếng đạo, mà người cầm quyền trị đạo 
phải thật hành được đạo, đã không dễ, thì cầm quyền trị 
đạo lại càng không dễ nữa. Phải làm thế nào thi thố cho 
dân sự trong bổn thôn thấy tâm Thánh của mình là thay 
thế Ðức Khổng Phu Tử làm cha mẹ dân, mà chẳng vậy 
thôi, còn cầm quyền làm thầy trong bổn thôn nữa mà chớ.

Tổ chức xã hội quốc gia chúng ta không mắc mỏ mà 
thật sự thì khó đáo để. Thuở mà nòi giống nầy còn kêu 
cha là bố và mẹ là cái, kẻ nào đạt được vị Bố Cái hương 
đảng, tức là cha mẹ của hương đảng, ấy là lời ban thưởng, 
tặng khen lớn lao lắm vậy, tức nhiên Ðệ Nhị chủ quyền 
là quyền của vị Bố Cái hương đảng là vinh diệu hơn hết.

Ấy vậy, Ðệ Nhị chủ quyền làm cha, làm thầy hương 
thôn, ta suy xét tưởng tượng xem phận sự ấy trọng yếu 
như thế nào? Coi dân như con đỏ, làng như cha mẹ dân 
thay thế cho triều đình, mà muốn nên phận cha mẹ dân 
thì vị chủ quyền đó không tư tâm, tư kỷ, hễ tư tâm tư kỷ 
tức bốc lột dân, trộm cướp của dân, hiếp bức dân. Ta thấy 
phương pháp đương nhiên, hiện giờ còn giữ khuôn khổ 
ấy, chỉ hại một điều là hương đảng đương nhiên xu hướng 
tân thời đã hết làm cha mẹ dân, dở thói tham quan ô lại, 
làm cục bướu làm mụt ghẻ tâm lý của dân. Vì cớ nên giá 
trị của Ðệ Nhị chủ quyền không còn năng lực nữa, mà 
nếu không còn năng lực tức là hết cầm quyền chuyển tâm 
lý được, biểu thế nào ngăn cản được dân xu hướng theo 
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văn minh mới, mà nhứt là nòi giống Việt Nam nầy hay 
nghinh tân yểm cựu lắm. Nếu không đủ biệt tài cầm cái 
khối báu do Chí Tôn để lại mà trau giồi làm cho có giá 
trị cứ do theo điều mới mẻ ấy thì chỉ có làm cha làm chủ 
bướng vậy thôi, nên cần phải biết sửa đương lại thì xã hội 
này sẽ đứng đầu hơn hết. Tại mình làm chủ mà không biết 
của báu, khinh miệt nên thiên hạ mới khinh miệt nó. Ấy 
vậy đương thời bây giờ thiên hạ không còn làm cha mẹ, 
bố cái hương đảng nữa, nên cái vinh diệu của Tiên Nho 
ta lưu lại đã bị bại hoại thành hình tướng dị hợm lắm rồi.

Vị chủ quyền hương đảng của nhà Nho ta, tuy là tư 
tưởng tinh thần rất đơn sơ, nhưng nói ít mà làm nhiều, 
nên vị Hương Chủ hồi cựu trào lãnh làm chủ hương đảng 
thì triều đình phái một vị quan đến phong quyền cho và 
thường nói: “Triều chánh cầu xin một điều là vị Hương 
Chủ làm sao cho xứng đáng phận sự cha mẹ của dân”.

Trước ta đã thấy quyền làm cha mẹ trong gia đình 
khó khăn thế nào rồi, thì vị Hương Chủ lên làm cha mẹ 
dân trong một làng, lời xưa thường gọi là bá tánh là vì bởi 
nhiều Tông đường hiệp lại mới thành một làng. Nên việc 
làm cha mẹ dân trong một làng không phải dễ, dân đói 
phải lo, dân rách phải lo, dân khổ phải lo, một tên dân 
đau khổ thì ông chủ quyền phải ở bên mình như cha ở 
bên mình con vậy, cha nâng đỡ danh thể làm cho con nên 
thế nào, thì ông chủ quyền của hương thôn cũng phải làm 
nên cho dân thế ấy. Nghĩa là tâm lý của ông cha cầm quyền 
gia đình trị con thế nào, thì ông chủ cầm quyền hương 
lân trị dân cũng như cha trị con vậy.

Nếu từ trước đến giờ còn giữ được khuôn khổ tổ 
chức của tổ phụ để lại, thì Bần Ðạo tưởng chẳng hề thấy 
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sự tồi phong đương nhiên, và cầm chắc sự thống khổ loạn 
lạc chẳng hề có đặng. Ngày hôm nay, phong hóa quốc gia 
xã hội ta không còn nguyên hình tướng nữa, đã thay đổi 
ra thô tục gớm ghiếc quá chừng.

Ðức Lý Giáo Tông lập Bàn Trị Sự, Ngài lập chức 
Chánh Trị Sự và Phó Trị Sự, rồi Ngài lại biểu Bần Ðạo 
lập chức Thông Sự. Ngài nói Phó Trị Sự là Giáo Tông em, 
mà nơi làng có Giáo Tông em thì tức nhiên phải có Hộ 
Pháp em là Thông Sự nữa chớ. Nếu sự tổ chức hương lân 
chưa phải cần yếu thì Ðức Lý đã không làm như vậy. Ngài 
đặt chức Chánh Trị Sự tức là ông Chủ, Ðệ Nhị quyền 
trong thôn lân về phần Ðạo, hỏi vậy mơ vọng của Ðức 
Lý để Chánh Trị Sự làm gì? Ðức Lý có ý đem qui cũ Ðạo 
vào Ðệ Nhị chủ quyền, đặng phục hồi lại y như trước. Ngài 
quyết định hơn nữa là để vị Chức Sắc ấy nắm quyền Hội 
Thánh tức là vào Thánh Thể của Ðức Chí Tôn, nghĩa là 
dự định đặng lên Lễ Sanh, rồi lên Giáo Hữu, tức là vào 
hàng Thánh Thể đó vậy. Muốn chỉnh đốn xã hội lại, nên 
luôn dịp để một khuôn khổ trị Ðạo cho dân sanh tỉnh 
giác, biết vật báu ấy mà gìn giữ, tô điểm, làm cho xã hội 
thôn lân thêm xinh lịch. Ý muốn là vậy, mà thử hỏi Bàn 
Trị Sự toàn thể quốc gia ta ngày kia có đủ năng lực và đủ 
tinh thần đạo đức để chỉnh đốn xã hội ta trong hương 
thôn, lần lần sửa lại theo tổ chức tối cổ của quốc gia xã 
hội ta trước được không?

Bần Ðạo dám chắc rằng Ðạo Cao Ðài làm đặng, và 
nhờ bàn tay của toàn thể quốc dân Việt Nam ta đó. Việc 
làm bất luận lâu hay mau, miễn đạt được thì thôi, Bần Ðạo 
sợ e một điều là đầu óc hình thể ta thấy trước mắt, thay vì 
chỉnh đốn đi ngược trở lại khuôn cũ, rồi lại còn xu hướng 
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theo tổ chức xã hội, làm diệt vong phong hóa; thay vì cứu 
sống lại cái gia tài, lại làm tiêu cả sự tốt đẹp thọ hưởng đã 
bốn ngàn (4.000) năm nay còn noi lại. Bần Ðạo mơ ước 
một điều là toàn con cái của Ðức Chí Tôn trong hương 
thôn tức là Bàn Trị Sự, biết phận sự trọng yếu của mình 
để đủ tinh thần làm vừa theo Thánh ý của Ðức Lý Giáo 
Tông và Ðức Chí Tôn. Bần Ðạo mong mỏi cả thảy đem 
cái quý của Tổ phụ chúng ta lưu lại chỉnh đốn cho đẹp 
cho xinh đủ oai quyền năng lực, đặng ngày kia đem cho 
toàn các sắc dân khác đồ theo. Ðương buổi này thiên hạ 
đương thống khổ tâm hồn, nếu họ thấy chánh sách của 
ta đạt được, họ sẽ lấy và đồ theo mà lấy trong tay Cao Ðài 
họ không thẹn mặt.

Cả thảy nam nữ nhớ lời căn dặn, đặng khi thái 
bình trở lại, lo chỉnh đốn Bàn Trị Sự trong hương 
thôn, để làm nền móng tổ chức quốc gia ta sống lại 
đẹp đẽ mỹ mãn và cường liệt, mà quốc gia ta có đẹp đẽ 
mỹ mãn cường liệt thì nhờ nơi hương đảng tạo ra; nếu 
mấy người tạo ra thô bỉ thì sự kiến thiết cũng thô bỉ, hễ 
mấy người tạo ra đẹp đẽ thì sự kiến thiết đẹp đẽ, mạnh 
mẽ vì bởi khởi đầu đào tạo bằng hột giống mạnh, thì cây 
lên mạnh, bằng hột giống yếu thì cây sẽ lên yếu.

Phụ ghi:

(*). Cuối những đoạn có dấu (*): Ðể cho người đọc được 
dể dàng, chúng tôi xin mạn phép phân đoạn tại những 
nơi có dấu (*). Nguyên bản chánh không có phân đoạn 
tại những nơi ấy. Kính cáo.
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11– QUYỀN CỦA ÔNG VUA

 ❒ Tại Ðền Thánh, thời Tý mồng 9 tháng 
6 năm Mậu Tý (dl. 15–07–1948)

Ðêm nay Bần Ðạo giảng tiếp về đệ nhứt chủ quyền 
của xã hội chúng ta. Bần Ðạo đã giảng kỳ rồi về đệ nhị 
chủ quyền tức là chủ quyền hương đảng, và đã giải rõ 
ràng cái phương pháp kiến thiết từ thử là lấy gia đình 
làm căn bản. Tiểu gia đình là trong một nhà liên quan 
với cả Tông đường gọi là họ, là tánh, trung gia đình tức là 
tổ chức trong hương đảng của Ðệ Nhị chủ quyền, tới Ðệ 
Nhứt chủ quyền làm đầu một Ðại gia đình là một nước.

Ta đã tự hiểu Thánh ý của Ðức Chí Tôn sanh ra nòi 
giống chúng ta, và đã tạo cả tinh thần của nòi giống chúng 
ta, không biết chừng dìu dắt tinh thần ấy để lập chánh 
kiến quốc gia, là lấy gia đình làm căn bổn. Ta thấy rõ ràng 
Chí Tôn muốn cho cả nhơn loại chung hiệp cùng nhau 
làm một đại gia đình toàn cầu thế giái sau nầy vậy, nếu 
(nên?)(1) Ngài định trước cho một quốc dân của Ngài đến 
lấy tinh thần đạo đức làm căn bổn cho cả tinh thần đạo 
đức toàn nhơn loại, lấy cả quyền năng lập quốc cho nước 
Việt Nam, đặng làm khuôn mẫu chuẩn đích tương lai lập 
chánh trị toàn cầu thiên hạ mà chớ. Nếu không tự tôn, ta 
cũng nhận thấy rằng điều tưởng tượng ấy không lầm, bởi 
dầu muốn hay không, quyền năng vô hình cũng xô đuổi 
dục tấn các dân tộc vạn quốc phải đi đến sự chung hiệp 
vào đại gia đình của toàn nhơn loại mà thôi.

Ấy vậy, Bần Ðạo thuyết Ðệ Nhứt chủ quyền do Tổ 
phụ chúng ta tổ chức và lưu lại trong văn hiến tức là nhà 
vua. Ðệ Nhứt quyền là giáo sư, là ông cha của cả nước. 
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Không lạ gì, chúng ta cũng thấy như ông cha trong tiểu 
gia đình kia vậy. Ðức Khổng Phu Tử nói: “Ðạo trị dân 
không khác đạo trị gia đình” ấy đạo của Ngài vậy. Chúng 
ta thấy trước khi lên cầm quyền vì một sơn hà xã tắc, một 
nhà đương quyền tại vị, hay đã thoái vị cũng vậy, các vì 
Vương Ðế thường có nói nơi cửa miệng hoặc di chúc lại, 
bao giờ cũng mơ ước cho có người kế vị xứng đáng làm 
cha mẹ của nhơn dân bá tánh, văn hiến của ta tuy đơn sơ 
mà thâm thúy lắm là nói ít mà làm nhiều, và sự khó khăn 
trọng yếu chẳng thể tưởng tượng được.

Bần Ðạo nhắc lại một lần nữa là buổi nòi giống An 
Nam ta đây còn kêu cha là Bố, mẹ là Cái, mà vị Ðế Vương 
nào lên cầm quyền được dân tặng là Bố Cái, như Bố Cái 
Ðại Vương, thì sự vinh hiển của triều chánh đó không 
luận đặng, mà sự vinh hiển của Ðế Vương đó cũng chẳng 
tả được đối với lòng dân. Nói ít làm nhiều. Văn hiến của ta 
do văn hiến của Tàu châm chế sửa chữa lại, lấy của người 
làm của mình. Lấy căn bản chánh gốc của người ta mà làm 
của cải riêng của mình với tư cách đặc biệt, tưởng không 
nước nào khéo léo hơn nước Việt Nam ta vậy.

Ta thấy lời một vị Ðế Vương để lại cho con lên truyền 
kế cho mình như Hớn Chiêu Liệt để lại Hậu Chúa, có 
câu căn dặn rằng: Nếu nhà cầm quyền nào mực thước trị 
dân, biết tùng theo thì thiên hạ thái bình, quốc thới dân an, 
Hớn Chiêu Liệt sắc Hậu Chúa viết: «Vật dĩ thiện tiểu nhi 
bất vi, vật dĩ ác tiểu nhi vi chi» (nghĩa là ông Hớn Chiêu 
Liệt căn dặn con truyền kế rằng: Ðừng thấy lành nhỏ gọi 
nhỏ mà không làm, đừng thấy ác nhỏ gọi nhỏ mà làm). Vì 
Ðế Vương biết rằng trong tay cầm sanh mạng quốc gia, 
trị cả bá tánh để lại cho con một di ngôn bất hủ. Nếu cả 
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các Ðế Vương trên mặt địa cầu nầy, cầm sanh mạng quốc 
gia biết lấy câu ấy làm “trấn tâm chi bửu” cho mình, Bần 
Ðạo tưởng chắc, nếu thi hành cho đúng thì cả quốc dân 
đó hạnh phúc vô cùng.(*)

Tổ phụ chúng ta muốn trong nước ta, dân ta, tình 
của Vua đối với dân thế nào cho mực thước, chơn thật 
như cha đối với con, nếu Vua đối được với dân như cha 
đối với con, tức nhiên lấy tình ái làm quyền hành, công 
chánh làm mực thước, tưởng không quốc gia nào trên mặt 
địa cầu nầy hưởng được hạnh phúc hơn nữa. Ta thấy tấn 
tuồng ly loạn do kẻ cầm quyền định vận mạng cho nước, 
cho dân chỉ biết mình, không biết bá tánh. Thường nghe 
nói:”Thiên hạ vi gia” hại một điều tuy vậy nhà Vua ở với 
bá tánh như cha ở với con nên có câu “thiên hạ vi gia” 
vậy nhà Vua lấy thiên hạ làm nhà, thương dân như con 
đỏ, trái lại họ lấy thiên hạ làm tôi đòi của cải. Thay vì coi 
thiên hạ như nhà như con, họ lại coi thiên hạ như nô lệ, 
tư nghiệp của mình, tức là hiểu lầm khuôn khổ của Tiên 
Nho ta đã quyết định vậy.

Tổ chức thật khéo léo làm sao, chính nhà Vua cũng 
không thoát cái khuôn viên gia đình. Nếu ngôi Vua truyền 
hiền thì chẳng nói chi, từ khi các vị Ðế Vương truyền tử 
đến giờ gia đình vẫn ở bên cạnh họ, họ phải bảo trọng 
gia đình trước nhứt, bởi gia đình của họ là Ðệ Nhứt gia 
đình trong quốc gia. Ta thấy từ khi các quốc gia nầy chẳng 
chịu ảnh hưởng của Nho Tông mà lập quốc, đã trở nên 
suy đồi bởi nguyên căn nào, do trị gia bất nghiêm! Cho 
nên cổ truyền tai hại hơn hết là cái loạn trong cung tần, 
trong vòng hoàng tộc mà sản xuất, đã hiển nhiên như vậy 
không chối cãi được. Các vì Vua trị gia bất nghiêm, biểu 
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không bại hoại sao được, mà Ðệ Nhứt gia đình thất đạo 
có liên quan mật thiết đến cả toàn bá tánh thất đạo.(*)

Nhà Vua cốt yếu coi bá tánh như con đỏ, coi nước 
nhà như đại gia đình, giữ đạo nhơn luân làm trọng hệ, đã 
có quyền sanh sát, mà nếu quyền ấy không chuẩn thằng, 
biểu sao dân trong nước không thống khổ. Khi sự thống 
khổ ấy dân chịu đựng nổi chẳng nói chi, thảng như quá 
sức không chịu nổi được nữa, sanh loạn lên thì triều chánh 
và cả nước nhà phải nghiêng đổ.

Sự kiến thiết quốc gia lấy gia đình làm gốc, ta không 
thể chối rằng không biết gia đình ấy hay là từ bỏ đạo nhơn 
luân, duy có theo lối vô thần thì mới chối đạo nhơn luân 
đặng, nếu không chối đạo nhơn luân, tức không chối đạo 
gia đình, mà không chối gia đình thì cũng không hề chối 
tương lai vận mạng của tổ quốc mình được. Ấy vậy căn 
bản của phong hóa Việt Nam ta do nơi đạo nhơn luân, 
nơi gia đình, dầu ai thuyết minh phong hóa như thế nào 
đi nữa nguyên căn tinh túy cũng vẫn do nơi gia đình mà 
thôi; cho nên gia đình, phân làm ba hạng: Hạ, trung và 
thượng gia đình; thượng gia đình là Quốc gia, trung gia 
đình là Hương đảng, hạ gia đình là Tông đường, không 
có chi là lạ, là khó, nhưng căn nguyên ấy ta không sửa đổi 
đặng bởi ba bực hạ, trung, thượng của cơ tấn hóa thế nào 
thì gia đình cũng thế ấy. Cả Càn Khôn có Thượng giái, 
Trung giái, Hạ giái, mặt luật thiên nhiên của sự tiến hóa 
trật tự ấy không thể tiêu hủy đặng.

Tổ chức xã hội của chúng ta khéo léo làm sao đâu, 
Bần Ðạo dám chắc rằng cao thượng hơn hết. Hại thay! 
Quốc dân ôm của báu trong tay mà không biết quí trọng, 
liệng rồi chạy theo ăn mót đồ bỏ của thiên hạ, lấy làm của. 
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Ðức Chí Tôn đến đặng thức tỉnh nhơn sanh, nên mới 
có câu Ngài nói với nhà Vua: “Nam phong thử nhựt biến 
Nhơn phong” là thêm ý rằng: Tổ phụ chúng bây để lại cho 
bây một phong hóa, nó sẽ biến thành phong hóa của toàn 
nhơn loại vậy.

Ngài cho biết rằng chúng ta vốn có của báu, mà của 
báu ấy thiên hạ đang tìm kiếm đặng sống.

Phụ ghi:

(1). Nơi đoạn thứ 2: Ta đã tự hiểu Thánh ý của Ðức Chí 
Tôn sanh ra nòi giống chúng ta,.......... Ta thấy rõ ràng 
Chí Tôn muốn cho cả nhơn loại chung hiệp cùng nhau 
làm một đại gia đình toàn cầu thế giái sau nầy vậy, nếu 
(nên?) Ngài định trước cho một quốc dân của Ngài đến 
lấy tinh thần đạo đức làm căn bổn cho cả tinh thần 
đạo đức toàn nhơn loại,...
Chúng tôi xin đề nghị cho rõ nghĩa hơn: Ta đã tự 
hiểu Thánh ý của Ðức Chí Tôn sanh ra nòi giống chúng 
ta,.......... Ta thấy rõ ràng Chí Tôn muốn cho cả nhơn 
loại chung hiệp cùng nhau làm một đại gia đình toàn 
cầu thế giái sau nầy vậy, nên Ngài định trước cho một 
quốc dân của Ngài đến lấy tinh thần đạo đức làm căn 
bổn cho cả tinh thần đạo đức toàn nhơn loại,...

(*). Cuối những đoạn có dấu (*): Ðể cho người đọc được 
dể dàng, chúng tôi xin mạn phép phân đoạn tại những 
nơi có dấu (*). Nguyên bản chánh không có phân đoạn 
tại những nơi ấy. Kính cáo.
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CHƯƠNG II 

VIỆT NAM ANH HÙNG CAO THƯỢNG

Chúng tôi xin trích nơi Thành Ngữ Điển 
Tích của Diên Hương những vẽ đẹp mỹ miều của 

phong hóa Việt Nam qua nhiều khía cạnh.

1– ANH HÙNG KHí VIỆT NAM

a.- ĐƠN KỴ BÌNH MAN- Nghĩa là một mình 
một ngựa đánh giặc Man.

Đời Trần, Trịnh Giác Mật làm phản ở Đà Giang. 
Vua Trần Nhật Duật ra dẹp.

Binh trào đến sông Đà, có sứ giặc tới nói: “Nếu chúa 
soái một mình một ngựa dám qua trại giặc thì Giác Mật 
chịu ra đầu, khỏi cần đánh.”

Nhật Duật liền chịu.
Tới nơi, giặc thấy Nhật Duật dám 1 mình tới trại 

mình mà biết tiếng Man thì phục lắm liền kéo hết binh 
Man ra đầu.

b.- LƯƠNG PHU NHÂN hay Đào Nương là người 
có nhan sắc khuynh thành, sanh trưởng tại làng Chuế 
Cần, Tổng Tử Mặc, huyện Y Yên, tỉnh Nam Định. Lúc 
vua Lê khởi nghĩa ở Lam Sơn, bà xin chồng bà là Đinh 
Tuấn để cho bà ra lập hàng nước ở thành Cổ Lộng, lợi 
dụng nhan sắc khuyến dụ quan quân nhà Minh, phục 
rượu chúng say, bỏ chúng vào bao, cột chặt cho chúng 
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không thể thoát khỏi, rồi nửa đêm đón quân của vua Lê 
vào lấy thành.

Lê Thánh Tôn sau phong cho bà: “KIẾN QUỐC 
PHU NHƠN”

Nay còn đền thờ ở làng Chuế Cần.

2– TÌNH VUA TÔI CỦA VIỆT NAM

NGUYỄN THỊ KIM. –Bà là Hoàng Phi vua Lê 
Chiêu Thống. Chiêu Thống sợ vua Quang Trung nên đã 
sang Tàu cầu cứu. Bà chạy theo không kịp về ở ẩn quê nhà 
mười mấy năm trời. Chừng đem hài cốt vua Lê về nước bà 
lạy linh cữu cố quản rồi uống thuốc độc chết theo vua. Vì 
hy vọng của bà là sự thành công của vua, nên sự thất bại 
của nhà vua là cái chết của bà. Các thi ca phục tiết nghĩa 
ấy mà làm thi ca tụng.

Sau đây là 2 bài:

VỊNH BÀ NGUYỄN PHI

Vạc nước làu làu thế đã long,
Bọt bèo bao quản bước long đong.
Dương trần bợ ngợ, tôi xa chúa,
Cửa Phật bâng khuâng, vợ nhớ chồng.
Trời chẳng tựa cho người máu đỏ,
Đất xin dập lấy một mồ chung.
Hai vai tôi chúa và chồng vợ,
Nước bốn ngàn năm một má hồng.

 ❒ Vô Danh
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KHÓC VUA

Nằm gai nếm mật mấy năm thừa,
Nắm cỏ đưa về tất đất xưa.
Biển Bắc chín lần rồng lẩn sớm,
Non Nam một đảnh hạc về trưa.
Tưởng câu năm nọ như ngày nọ,
Nghĩ đến bao giờ khóc bấy giờ.
Thua được cuộc đời thôi để đó,
Gội ơn cây cỏ vẫn còn thưa.

 ❒ Vô Danh

3– TÌNH CHồNG VỢ VIỆT NAM

A�- PHAN THị THUẤN

Bà là vợ của ông Ngô Cảnh Hoàng đời Hậu Lê. Ông 
đi đánh giặc Tây Sơn tử trận ở sông Thúy Ái nay thuộc 
huyện Thanh Trì tỉnh Hà Đông. Người được tin than 
khóc mà bà thì vẫn cười nói như thường, cho rằng chết 
vì nước thì còn gì quí hơn. Bà đợi làm đám tang xong xã, 
mặc quần hồng, áo lụa đến chỗ chồng tử trận đâm đầu 
xuống sông mà chết theo chồng.

Sách Tang Thương Ngẫu Lục của ông Chiêu Hổ thì 
lại chép Bà họ Đòan, vợ thứ của Du Tỉnh Hầu Ngô Phúc 
Du. Phúc Du cũng tử trận ở sông Thúy Ái.

B�- BÀ TrƯƠNG

Tên là Võ Thị Khiết, chồng bà họ Trương phải đi 
thú. Bà ở nhà nuôi con dại một mình. Tối đưa con ngủ 
thì chỉ bóng bà trong vách nói, đó là cha của trẻ.
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Chừng Trương về bồng con nựng, nói mình là cha 
thì đứa trẻ nói không phải. Cha nó tối mới đến, mẹ nó 
ngồi thì ngồi, mẹ nó đi thì đi theo. Trương nghi vợ ở nhà 
có tự tình sĩ mạ đến điều, bà không có biết làm sao tỏ nỗi 
oan ức nhảy xuống sông mà tự tử.

Chừng tối đốt đèn lên, đứa trẻ chỉ bóng trên vách 
mà nói với Trương: “Đó mới phải là cha tôi”. Trương mới 
rõ nguồn cơn, nhưng đã muộn rồi, mới ra mé sông chỗ vợ 
trầm mình lập một đàn chay giải oan cho vợ.

Vua Lê Thánh Tôn đi ngang qua đó, thấy miễu của 
thiên hạ thờ bà, hỏi ra rõ sự tình, cảm tình làm bài Miếu 
Bà Trương

MIẾU BÀ TRƯƠNG

Nghi ngút đầu gành tỏa khói hương,
Miếu ai như miếu vợ chàng Trương.
Ngọn đèn dầu tắc đừng nghe trẻ,
Lằn nước chi cho lụy đến nàng.
Chứng quả có đôi vừng nhựt nguyệt,
Giải oan chi mượn đến đàn trường.
Qua đây mới biết nguồn cơn ấy,
Khá trách chàng Trương quá phụ phàn.

 ❒ Lê Thánh Tôn

4– TÌNH BẰNG HỮU VIỆT NAM

A�- LƯU BÌNH-DƯƠNG LỄ

Lưu Bình nhà giàu có, Dương Lễ thì nghèo mà Lưu 
Bình không kể giàu nghèo, đãi Dương Lễ như ruột chung 
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một đèn, đọc một sách. Đến khoa thi hai anh em cùng 
thi, Dương Lễ đậu còn Lưu Bình rớt. Dương Lễ được 
bổ đi làm quan. Lưu Bình về nhà ỷ có tiền không chăm 
nôm học hành, cứ chơi bời liêu lỏng thành ra thi khóa 
nào rớt khóa ấy.

Sau bị giặc giả, nhà sa sút thiếu trước hụt sau, Lưu 
Bình mới tính tìm Dương Lễ để nhờ bạn cũ.

Dương Lễ vẫn nhớ Lưu Bình, nay nghe Lưu Bình 
tìm đến thì mừng lắm. Nhưng nghĩ rằng bạn mình hay 
chơi bời phóng túng, ăn xài lớn nếu mình đem về nuôi chi 
cho khỏi lười biếng, không lo học thì biết chừng nào nên 
thân. Dương Lễ đành giả bộ quên nghĩa xưa tiếp đãi Lưu 
Bình một cách lảnh đạm. Cho Lưu Bình ra ở nhà ngoài, 
ăn cơm hẩm, uống nước lả, Lư Bình tủi phận bỏ ra về.

Đi dọc đường gặp người con gái trẻ tuổi, đẹp đẽ hỏi 
thăm, nghe Lưu Bình thuật chuyện thì nàng mắn nhiếc 
Dương Lễ thậm tệ rồi nói với Lưu Bình: “Chàng rũi thi 
rớt mà người xưa kia chẳng giúp dùm hết sức, nó lại bạc đãi 
chàng làm vậy thì chàng cũng nên lo học cho nên Thiếp thấy 
đứa tiểu nhơn vỏ ngoài Thiếp ghét. Vậy như chàng chịu thì 
Thiếp nguyện theo giúp đỡ, xôi kinh nấu sử cho danh thành 
công toại làm cho đứa vô ân bạc Ngài không còn khinh chàng 
nữa. Chừng đó như chàng có thương thiếp thì Thiếp nguyện 
theo chàng nâng khăng sửa trấp.”

Lưu Bình ưng chịu và bắt đầu lo ăn học không chơi 
bời nữa. Thế là kỳ thi năm sau Lưu Bình đã thi đậu.

Lúc vinh qui thì người đàn bà hiền đức bỏ đi mất. 
Lẽ tất nhiên Lưu Bình lấy làm buồn và tiếc. Vừa khi đó 
Dương Lễ cho người đem lễ vật đến mừng và mời Lưu 
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Bình sang dinh chơi.
Lưu Bình trước không muốn đi, sau nghĩ lại cũng 

nên đến thử coi Dương Lễ mời mình làm chi đây. Đến 
nơi Dương Lễ chào hỏi xong xuôi phân ngôi chủ khách 
rồi thì cho mời phu nhân ra, chừng đó Lưu Bình mới rõ 
người đàn bà đi theo nuôi mình ăn học là nàng Châu 
Long vợ của bạn cho theo mình đặng khuyên mình cố 
học cho thành danh.

B�- TÌNH BẰNG HỮU CỦA CỤ PHAN THANH GIẢN

Cụ Phan Thanh Giản là Khâm Sai Miền Nam của 
Triều Đình Huế. Cụ có một bạn học rất giõi, văn võ song 
toàn nhưng không chịu ra làm quan.

Một hôm cụ Phan đi thăm bạn. Quân lính theo hầu 
rất đông nhưng cụ dừng chân rất xa nhà bạn. Cụ lấy bộ đồ 
cũ hồi đi học ra mặc, thay áo mão và bách bộ vào nhà bạn.

Ông bạn nghe tin, lúc gặp cụ thì quì xuống thi lễ, cụ 
đở dậy và chỉ vào chiếc áo mà nói: “Tôi đến đây với tư cách 
bạn của anh ngày nào, với bộ đồ học trò, xin anh đừng giữ lễ 
nghĩa”. Sau khi hàn huyên cụ hỏi: “Tại sao bạn có tài, không 
ra giúp nước mà mãi chịu cảnh nghèo hèn mãi như vầy”.

Ông bạn tả lời: “Tôi xem sao lấy quẻ dịch biết Trời đã 
định cho Việt Nam phải bị lệ thuộc nên dầu tôi có ra làm 
quan cũng không sửa được luật trời”.

Cụ Phan ngủ nhà bạn một đêm hầu tâm sự việc 
thạnh hưng của nước nhà. Sáng ra từ giã bạn buồn bả 
và quyết định uống độc dược để kết thúc cuộc đời mình 
như sử hằng viết lại.

“Ngày 20 đến 24 tháng 6 năm 1867, Pháp đánh chiếm 
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Vĩnh Long (vốn đã được trao trả triều đình Huế ngày 25 
tháng 5 năm 1863) rồi An Giang và Hà Tiên. Trước sức 
mạnh áp đảo của Pháp về mặt quân sự, biết thế không thể 
giữ nổi, nên để tránh đổ máu vô ích, Phan Thanh Giản đã 
quyết định trao thành, không kháng cự, với yêu cầu người 
Pháp phải bảo đảm an toàn cho dân chúng. Sau khi thành 
mất ông tuyệt thực suốt 17 ngày, rồi uống thuốc độc tự tử 
vào ngày 4 tháng 8 năm 1867, hưởng thọ 72 tuổi. Đền thờ 
Phan Thanh Giản hiện ở ấp Thạnh Nghĩa, xã Bảo Thạnh, 
huyện Ba Tri, Bến Tre. Và từ rất lâu, nhân dân ở vùng núi 
Ba Thê, thuộc huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang vẫn coi ông 
là một vị thần Thành Hoàng.”

Tại sao cụ Phan không sống để kháng chiến đến 
viên đạn cuối cùng hầu tỏ sĩ khí của Nho gia Việt Nam?

Không phải cụ thiếu tinh thần thượng võ, nhưng cụ 
so sánh lực lượng địch hơn hẵn mình nhiều khía cạnh. 
Nếu chiến tranh kéo dài chỉ làm mồ chôn cho chiến sĩ ta 
mà thôi. Cụ rất thức thời, biết tiết kiệm xương máu của 
dân tộc. Người ta máy bay, tàu lặn, xe tăng thiết giáp… Còn 
mình thủy lục không quân hầu như không có. Nền văn 
minh Pháp đã đạt đến mức độ khá cao mà triều đình ta 
còn chấm bút long bảo thủ, không chịu canh tân mọi mặt.

Dịp đi Pháp Quốc cụ đã nhiều phen xin cho Thanh 
Triều du học để khai hóa nền kỹ thuật khoa học mà sĩ phu 
ta lại cho là đi xa về bịa đặc chẳng chịu tin. Biết mình, biết 
người, so sánh người hay ta dở. Cụ không ngần ngại cầm 
chén thuốc độc ngâm:

“Minh tinh chín chữ lòng ghi tạc,
Trời đất từ đây bậc gió thu.”

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thu%E1%BB%91c_%C4%91%E1%BB%99c&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ba_Tri
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1%C2%BA%C2%BFn_Tre
http://vi.wikipedia.org/wiki/N%C3%83%C2%BAi_Ba_Th%C3%83%C2%AA
http://vi.wikipedia.org/wiki/N%C3%83%C2%BAi_Ba_Th%C3%83%C2%AA
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tho%C3%A1%C2%BA%C2%A1i_S%C3%86%C2%A1n
http://vi.wikipedia.org/wiki/An_Giang
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%83%C2%A0nh_Ho%C3%83%C2%A0ng
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Năm 1931 ông giáng cơ ngày 20–2 Tân Mùi cho 
một bài.

Tuyệt cốc hy sinh báo quốc cừu,
Tế nguy tam Tỉnh hủy danh lưu.
Văn bang bất cữ giang san đảnh,
Võ lược nam trung loại tặc hưu.
Khám thán Nguyễn trào di ngọc bệ,
Ai tai bá tánh khổ công sưu.
Ngã ngôn nhược đắc nghê quân thính,
Nam Việt cường ban kế vận trù.

 ❒ Phan Thanh Giản

Ngày 6–1–1934 ông Phan Thanh Giản có giáng cơ 
tặng bà bạn đời của ông 1 bài thi để tỏ dấu biết ơn đã vất 
vã nuôi mẹ mình trong lúc mình vì nước bôn ba đó đây để 
phục vụ tổ quốc. (Lúc nầy bà Phan còn sanh tiền).

THI HỨA PHU NHÂN

Một vòng nhật nguyệt tuyết in làu,
Son sắc giữ niềm vẹn trước sau.
Thức ngọc không lờ cao trọng giá,
Mảnh gương trọn đẹp lại nêu sao.
Đường công danh toại phần quân tử,
Nẽo nghĩa nhơn khoe tiếng má đào.
Lời dặn đinh ninh tua để nhớ,
Thu sang cảnh trở, dạ đừng nao.

Bát Nương Diêu Trì Cung cũng tặng bà Phan một 
bài:

Đài Tần bao thuở hiệp Đông Châu,
Biển hoạn mênh mông đã đủ cầu.
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Ngoài ngõ dậm vang chơn ngựa tứ,
Trong trường ré dậy cánh chim câu.
Đài mây yên để nên thanh sử,
Cửa ngõ lời khoe tận Ngọc Lầu.
Đất Việt chừ nghe câu phúc hạnh,
Xin về Nhị Thủy nhấp cần câu.

Thật vạn hạnh cho một vị phu nhân biết giúp chồng 
làm tròn nhiệm vụ cùng tổ quốc nên được đời khen tặng 
mà các Đấng cũng tưởng thưởng hạnh đức. Há có phải 
một nữ lưu gương mẫu của Việt Nam cận đại chăng?

Bà Phan đâu có thua gì gương xưa:
Vợ Châu Công hiền thần mạng phụ,
Ở thôn gúc lam lụ làm ăn.
Chồng thì triều nội cao sang,
Vợ lo canh cưỡi, cơ hàn khổ thân.

Những gương đẹp ấy cũng có thể làm tiêu biểu cho 
phụ nữ quốc tế noi theo mà chớ?

Còn phần Phan Tiên Sinh, dân tộc Việt Nam ngày 
nay biết ơn một vị đại công thần, thà tự hủy mình chớ 
không chịu đầu giặc, nêu gương bất khuất của một dân 
tộc anh hùng, lại đủ tánh đức một nho phong sĩ khí.

5– THẦN ĐồNG VIỆT NAM

Từ xưa đến nay, xứ ta đã sản xuất biết bao nhiêu 
bực nhơn tài lỗi lạc, nhứt là tuổi còn xuân mà đối đáp 
tài tình như:
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A� NGYỄN BỈNH KHIÊM

Khi có ông Huyện đến trường thấy cậu ăn mặc sốc 
sết mới ra câu đố:

“Học trò là học trò con,
Quần áo lon son là con học trò.”

Ông liền đối:
“Ông Huyện là ông Huyện thằng,
Ăn nói lằng nhằn là thằng ông Huyện”.

Tinh thần không chịu thua mà còn nói gát kèo trên 
là khác.

Lớn lên ông đỗ Trạng Nguyên đời Mạc Đặng Dung 
(1530–1540) làm quan được 8 năm, được thăng lên Lại Bộ 
Tả Thị Lang thì xin qui điều. Ông về quê dựng Bạch Vân 
Am, sống làm cư sĩ. Về sau vua Mạc lại gia phong chức 
Lại Bộ Thượng Thư Thái Phó Trình Quốc Công. Vì thế 
nên người ta thường gọi ông là Trạng Trình.

Ông là người học lực uyên bác, lại am tường dịch lý, 
điều gì cũng tiên tri trước được. Mười quyển Bạch Vân 
Thi Tập mà ông truyền lại gồm nhiều bài “Thơ Sấm” rất 
đúng với thời cuộc mỗi ngày một đến.

Hiện nay ông đại diện cho nhơn loại ký hòa ước 
thứ ba với Đức Thượng Đế để thực thi luật thương yêu 
và quyền công chánh.

Trước Tòa Thánh Tây Ninh có tượng hình ông cùng 
với Tôn Dật Tiên và Victo Hugo đang ký hòa ước đại ý: 
“Nếu người thế gian có đủ thương yêu và trọn công bình 
thì quyền Thiêng Liêng sẽ nhìn nhận ngôi vị Thần, Thánh, 
Tiên, Phật của họ.”
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B� LƯƠNG HỮU KHÁNH

Là con của quan Bảng Nhãn Lương Đắc Bằng, sanh 
vào thời Mạc tiếm ngôi nhà Lê (1528–1592) lọt lòng mẹ 
thì cha mất, nhà nghèo mà mạnh ăn. Một buổi đi học về 
sang 1 chuyến đò cùng 3–5 ông Thầy Chùa đi làm đám 
về. Mấy Thầy đổ xôi chuối ra ăn mời Khánh. Khánh nói 
mấy Thầy có bao nhiêu đó mà mời tôi, tôi ăn thì còn đâu 
mấy Thầy ăn.

– Không hề gì, trò em cứ làm một bài thơ cho chúng 
tôi, chúng tôi để hết xôi chuối cho trò em ăn.

Khánh xin vâng liền đọc:

CÙNG QUA MỘT CHUYẾN ĐÒ

Hòm kinh sử, túi Kim Cang,
Người tớ cùng sang một chuyến thoàn.
Người lại rằng thiền người húng hính,
Tớ qua biển Thánh tớ nghinh ngang.
Sao người chẳng nhớ lời Hàn Dũ,
Đây tớ còn căm lửa Thủy Hoàng.
Người tớ phân nhau đâu tới đó,
Người trông thành Phật, tớ nên quan.

 ❒ Lương Hữu Khánh

Ai nấy đều khen thơ hay mà ăn cũng giỏi vì Khánh 
đã nuốt hết xôi chuối của mấy ông Thầy.

6– TÌNH YÊU NƯớC CỦA GÁI VIỆT NAM

Biết bao liệt nữ Việt Nam đã trải thảm gánh vác 
sơn hà trong lúc nước nhà nguy khốn, tùy lúc yếu mạnh 
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của tổ quốc.
Lúc yếu thì dụng mỹ nhân kế.
Khi mạnh thì cởi voi tuốc kiếm chống quân thù.
Huyền Trân Công Chúa dụng sắc khuynh thành, 

đoạt 2 châu Ô Lý còn cứu dân Nam khỏi nạn chiến binh 
cùng quân Chàm được đời khen bằng bài thơ:

“Khéo Đổi”

Đổi chác khen ai khéo nực cười,
Vốn đà không mất lại thêm lời.
Hai châu Ô, Lý vuông ngàn dậm,
Một gái Huyền Trân của mấy mươi.
Lòng đỏ khen ai lo việc nước,
Môi son phải giống mãi trên đời.
Châu đi rồi lại châu về đó,
Ngơ ngẩn trông nhau mấy đứa Hồi.

Tàu có Điêu Thuyền, Việt há thiếu Huyền Trân sao?
Đó là lúc bên nam nhi thiếu kẻ đảm đan. Nhưng 

hiếm khi gái Việt cùng Đinh Triều an bang tái thế, gương 
Nhị Trưng quốc tế khó bì.

Hậu thế vẫn tôn sùng bằng đôi vần khen tặng:

Thù chồng nợ nước lẽ đành cam?
Giải phóng quê hương việc phải làm.
Chiêu mộ anh hùng trừ giặc Bắc,
Phất cờ Nương Tử cứu dân Nam.
Xác trôi Sông Hát thơm giòng bích,
Hồn hiển Mê Linh quyện khói lam.
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Nhớ thuở bành voi tùng kiếm báo,
Nghe danh Tô Định xám như chàm.

Nào Triệu Ẩu, Bà Lê Chân có kém gì Jeanne d’Arc 
của Pháp, gương nữ kiệt sử Việt lòa soi kim cổ.
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KẾT LUẬN

Nếu kể hết những sự tích về nền phong hóa 
Việt Nam có những tình tiết nào cao thượng đẹp 

đẻ thì trong quyển “Danh Nhân Nước Nhà” đã nêu biết 
bao anh hùng ái quốc liệt nữ tài tình.

Hãy nhìn xem ở Thủ Đô có bao nhiêu con đường 
là bao nhiêu tên của các vị lỗi lạc. Nền Phong hóa Việt 
Nam được Đức Thượng Đế chọn làm nền phong hóa của 
nhơn loại thì không có gì làm thẹn thuồng cho một dân 
tộc nhỏ bé nầy.

Chúng ta đem đấu xảo với các cường quốc thì cái 
gì cũng kém cỏi, nhỏ nhoi, hèn mọn. Nhưng về Đạo đức 
tinh thần chưa chắc một dân tộc nào có được những tánh 
đức tốt như dân Việt Nam, nhứt là sự sùng kính Đấng 
tạo đoan vạn vật thì không khi nào chểnh mãng. Lại nữa 
từ ngày lập quốc đến giờ trãi 4.000 năm văn hiến mà hết 
2.000 năm bị lệ thuộc, nên Chí Tôn đền lại sự thiệt thòi 
đó cho đứa con hiếu thảo bị bạc đải nầy được hưởng luật 
công bình Thiêng Liêng của ông cha đại từ đại bi ấy.

Nền Quốc Đạo của Việt Nam sẽ là nền Đạo Cao 
Đài, điều ấy sẽ tiến dần trong thời gian ngắn. Lời tiên tri 
ấy dễ tìm được vì nó đã thành tướng từ vĩ tuyến 17 trở vào, 
nhưng chưa phát triển từ vĩ tuyến 17 trở ra, chỉ vì nước 
nhà chưa được hoàn toàn tự do tín ngưỡng.

Còn nền phong hóa gương mẫu của Tổ Phụ ta để 
lại sẽ làm nền phong hóa nhơn loại thì do huyền diệu của 
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Đấng Thượng Đế xoay chuyển lâu hay mau, chúng ta hy 
vọng nó sẽ sớm thực hiện để chỉnh đốn sự suy đồi của nền 
phong hóa Âu Mỹ đang trên đà sụp đổ.

A�- VỀ MẶT ĐỜI

Đứng trên đọan đầu đài mà Cao Bá Quát vẫn bình 
tỉnh ngâm thi:

“Ba hồi trống giục mồ cha kiếp,
“Một nhát gươm đưa bỏ mẹ đời.”

Trên ngưỡng cửa của tử thần mà Trần Bình Trọng 
võng vạc tuyên bố:

“Thà làm quỉ nhà Nam hơn là làm vương đất Bắc.”
Bị trói vào cọc tại Yên Bái mà 13 nhà cách mạng Quốc 

Dân Đảng do Nguyễn Thái Học lãnh đạo đã hô to: “Việt 
Nam muôn năm”.

Một Ngô Tùng Châu, một Võ Tánh đã xem lửa hồng 
như ngọn suối để tấm mát linh hồn mình. Một Phan 
Thanh Giảng đã dùng độc dược để kết liễu đời công dân 
không làm tròn bổ phận bảo vệ tổ quốc trước sức mạnh 
của đế quốc Pháp.

Đó là luận phía Nam giới. Còn phía Nữ giới: Bà 
Trưng, Bà Triệu cởi voi ra trận chống xăm lăng, tô được khí 
hùng võ tướng. Còn Đoàn Thị Điểm, Hồ Xuân Hương, 
Sương Nguyệt Ánh, Bà Huyện Thanh Quan…. có kém 
kém nào nữ thi nhân trên hoàn vũ đâu?

Bao nhiêu tinh thần cũng đủ làm chứng cho một 
dân tộc hùng cường về mặt tâm linh để làm gương mẫu 
cho thế giới soi chung vậy.
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B�- VỀ MẶT ĐẠO

Từ năm 1926 đến nay, Đức Chí Tôn khai nền Đại 
Đạo đã dẫn dắt bao chơn linh vào cửa Thánh, phế cả đời 
tư, không màng danh lợi, cam phận nâu sồng, rèn tâm 
luyện đức, đấp xây một nền tôn giáo nhằm mục đích đại 
đồng huynh đệ.

Ngoài các vị lãnh Đạo như Đức Hộ Pháp, Đức Quyền 
Giáo Tông, Đức Cao Thượng Phẩm… chúng ta còn có thể 
nêu danh Phối Thánh Phạm Văn Màng, Phối Thánh Bùi 
Ái Thoại; quí vị Thánh Đỗ Quang Hiển, Nguyễn Hượt 
Hải, Phạm Ngọc Trấn, Phan Hữu Phước…

Bên Nữ phái quí Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh, 
Nguyễn Hương Hiếu, Nguyễn Hương Lự, Phối Sư Hương 
Nhiều… còn nhiều Thánh Tử Đạo đã:

“Cổi thân ra mảnh áo tơi,
“Che mưa đở nắng cho đời nguy nang”.

Tất cả quí vị đã làm một gương sáng tô điểm cho 
phong hóa nhà Nam được rạng ngời xinh lịch, xứng đáng 
làm gương mẫu cho phong hóa vạn quốc đồ theo trong 
trong buổi tương lai đó vậy.

Ấy vậy, dầu Đạo, dầu Đời, phong hóa Việt Nam rất 
xứng đáng làm kiểu mẫu cho văn hóa nhơn loại y như Chí 
Tôn đã tiên tri: “Nam Phong Thử Nhựt Biến Nhơn Phong”.

(Viết xong 1978)
Giải Tâm(1)

(1). Giải Tâm: là Đạo Hiệu của Sĩ Tải Bùi Văn Tiếp được 
Đức Thanh Sơn Đạo Sỹ giáng cơ cho:

Giải quả tùng Thiên mạng,
Tâm thanh đắc Chơn như.
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