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THAY LỜI TỰA

Trường tôi tuy rất nghèo nàn
Mái tranh vách đất một gian sơ sài,
Nhưng tôi yêu quí lắm thay!
Vì cùng Thầy, bạn tháng ngày náu nương…
Tòa Thánh Tây Ninh, Xuân Ngươn Tân Mão
( Dương Lịch: 03–03–2011)
Nữ Soạn Giả Nguyên Thủy
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A

i đã từng sống qua tuổi học trò? Hơn nữa
là một học trò khó mới cảm thông cái
khó của tuổi học trò. Ai đã từng yêu cái tuổi hoa niên
nhiều mơ-mộng ngày hai buổi cắp sách đến trường: Thầy,
bạn, lớp học, cổng trường, sân chơi… cho đến tiếng trống
trường, cây phượng vỹ… tất cả đều là sự thân quen, khởi
điểm có từ buổi học đầu tiên đầy bỡ-ngỡ, đến sau cùng
kết thúc bằng buổi phân kỳ nhiều lưu luyến.
Đời họp để rồi tan, hoa nở để rồi tàn, trăng đầy rồi
lại khuyết… trong cái chu kỳ ấy không ai tránh khỏi, vì
đó là định luật bất di bất dịch rồi.
Bạn ơi! Mái trường xưa hay mái trường nay nào có
khác, mỗi năm mỗi chứng kiến một tình cảm mới của tuổi
học trò: họp tan, tụ tán! Nhưng mỗi sự tụ tan ấy mang
một ý nghĩa khác nhau và riêng mỗi cá nhân mới tự nhận
ra một sắc màu riêng biệt, đọng trong tâm tư một sự sâu
kín nơi lòng. Và đây tâm trạng của Bạn và Tôi có khác
gì nhau: Những hình ảnh thân thương của ngôi trường
Tiểu Học ĐẠO ĐỨC HỌC ĐƯỜNG, của Trường Trung
Học Lê Văn Trung, cho chí đến ngôi trường Công Lập
Tây Ninh còn đó, giờ đây đã hiện về trong ký ức tôi.
Từ một hình ảnh thân quen của “Tiếng trống trường”
cho đến kỷ niệm “Một mái trường yêu một mái trường”.
Ôi! Dù trước đây là mái tranh nghèo xơ xác:
“Mái tranh vách đất một gian sơ sài,
“Nhưng tôi yêu quí lắm thay!”
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Qua nhiều kỷ niệm ghi khắc trong tôi:
“Nhịp roi giáo hóa làm dư ảnh,
“Phấn bảng buồn thương nát mảnh hồn”
Phải đến bao giờ đây? Khi trường không còn vang
tiếng trống thì lòng này mới tắt lịm trong con tim hình
ảnh của thời học sinh mà “Tiếng trống như còn đang vấn
vương”!
Tất cả! Tất cả những gì xoay quanh cái tuổi học trò
đều ghi đậm nét trong tâm tư của cuộc đời như nét chữ
ghi lên nền trang giấy trắng. Từ cổng vào trường, bạn bè
thân quen…. Mỗi mỗi đều in sâu vào ký ức:
Đây con đường trải đá,
Im lìm bên chiếc cổng xinh xinh.
Kỹ niệm xưa sống lại cả tâm tình,
Niềm nhung nhớ nghẹn ngào tim héo úa
Để rồi một mai đây lại đến Buổi Phân Kỳ, thì: Còn
đâu nữa trong năm trường thân thiết? Còn hay chăng
những kỹ niệm ngày xưa!
Ôi! Đẹp, tuổi học sinh yêu đời, trong trắng, thơ ngây.
Và nếu ai đã xuất thân từ ngôi trường đầu tiên Đạo-Đức
Học- Đường chắc không bao giờ quên câu liễng đối đặt
ngay trên cổng trường, đơn sơ mộc mạc:
– Đạo Đức lưu truyền hậu tấn Hiếu Trung phò Xã Tắc.
– Học Đường giáo hóa thơ sanh Nhơn Nghĩa lập Giang San
Để nhắc nhở cho tuổi thư sanh nhất là người đã xuất
thân nơi lò giáo huấn của Đạo Đức Học-Đường đừng
quên, đừng quên rằng trên vạn nẻo đường đời: Lời cảnh
tỉnh phải lấy “Hiếu Trung phò xã tắc” và nhất là phải biết
dụng “Nhơn nghĩa lập giang san”. Bởi còn đây:
14
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Tiếng Trống Trường
Tôi lắng buồn nghe tiếng trống trường,
Dội vào óc trẻ những buồn thương
Vang vang ảnh hưởng bao ngày cũ
Như nhắc lòng ai nhớ học đường!
Một mái trường yêu một mái trường
Biết làm sao tả những tình thường?
Vang vang tiếng trống khi vào lớp
Lặng lẽ nghe lòng đang vấn vương
Tôi nhớ ngày xưa nhớ những người
Mối tình in rõ ở lòng tôi
Vang vang tiếng thước trên bàn viết
Những tiếng khuyên răn, những tiếng cười!
Những lúc còn đang đứng sắp hàng,
Rồi ngày đưa tiễn lúc hè sang.
Rồi ngày sum họp, ngày xa hẳn?
Như thế về trong trí rộn ràng.
Nay lại nghe vang tiếng trống trường
Biết còn giữ mãi những nguồn thương?
Hay rồi ly cách? Giờ ly biệt?
Tiếng trống như còn đang vấn vương!?
Tôi lắng hồn như giữa giấc mơ,
Để ôn kỹ niệm lúc bao giờ?
Trống ơi! Mình thấy bâng-khuâng quá!
Một tiếng vương lòng, một ý thơ.
Tôi gởi lòng dâng những chốn xưa,
Để dâng cả những lúc bây giờ,
15
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Gởi dâng đôi mái trường yêu dấu,
Một tấm tình thương vạn ý thơ.
 N.T (Hè 1959)
Trong cuộc đời học sinh chắc chắn rằng có nhiều
điều để nhớ. Họ sẽ nhớ gì? Nếu không nói đến hình ảnh
thân quen của trường, của lớp, có Bạn có Thầy, ngày vui
vẻ trong buổi học, giờ chơi, để cô đọng lại thành nỗi niềm,
thế nên tâm tư chảy thành thơ.
TÔI NHỚ

Tôi nhớ mãi những ngày vui vẻ ấy,
Mái trường yêu bao kỹ niệm không nhoà.
Tôi nhớ mãi như lòng tôi vẫn thấy,
Một nỗi niềm lưu luyến lúc ly ca.
 N.T(Tháng 5 năm 1959)
Rồi đây hình ảnh cây phượng vỹ cũng gợi lên đầy
đủ nét thân quen của chốn học đường. Cây “Hoa học trò”
ấy đã ghi khắc trong lòng của mọi lớp tuổi học sinh. Màu
hoa đỏ như máu, ngày nào máu còn tuần hoàn qua tim
là ngày ấy chưa quên kỹ niệm của thời còn cắp sách đến
trường. Và đây.
TÂM TÌNH MÙA PHƯỢNG VỸ

Phượng vỹ sang rồi, bạn trẻ ơi!
Nghẹn-ngào ai chẳng thốt nên lời!
Ngày mai đâu nữa? Ngày mai nhỉ?
Bao cánh chim bay khắp đường đời!
Phượng-vỹ sang rồi, Buổi biệt ly!
Lặng buồn ai có nói chăng gì?
Mái trường tê tái buồn lưu luyến!
16
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Bạn trẻ âm thầm tiễn bước đi.
Phượng-vỹ sang rồi, đâu bóng xưa?
Thầy yêu còn có những bao giờ?
Còn bao giờ nữa cười sum họp?
Và có còn đâu phút đợi chờ?
Phượng-vỹ sang rồi, tập sách ôi!
Ngày mai quạnh quẽ xó bàn thôi.
Tường xưa lối cũ còn đâu tá?
Hương sắc thời gian trả lại đời!
Phượng vỹ sang rồi, kỹ niệm qua,
Lòng đơn viễn xứ khó phai nhoà.
Ngày mai, tất cả ngày mai nữa,
Vắng bóng chim ngàn thôi cách xa!
Phượng-vỹ sang rồi, tim tái tê!
Đường xa lặng-lẽ đón người về
Thầy xưa, bạn cũ còn đâu tá?
Đã vắng xa rồi, một chuyến đi!
Phượng-vỹ sang rồi, phượng-vỹ ôi!
Niềm thương như lắng cả thân tôi.
Bao nhiêu kỹ niệm êm đềm ấy,
Hương sắc thời gian trả lại đời!
Phượng-vỹ sang rồi! Bạn trẻ ôi!
Dù xa xa vắng bốn phương trời
Dù phôi pha nữa nguồn vui cũ,
Văng vẳng còn đây những giọng cười!...
Phượng-vỹ sang rồi, Bạn trẻ ôi!
17
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Tình thương dâng cảm, nghẹn bao lời!
Buồn dâng lặng-lẽ ngày đưa tiễn,
Phượng-vỹ sang rồi, phượng vỹ ôi!
 N.T (Mùa ly cách 1962)
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T

uổi hoa niên nhiều mộng đẹp! Tôi muốn ghi
tất cả lên lòng trang giấy trắng những
kỹ niệm thân thương của “TUỔI HỌC TRÒ ” như ngày
nào ép cánh bướm xinh lộng vào kính treo lên tường
ngắm nghía.
Bạn ơi! Tôi sẽ ghi lại một cái gì nơi “Mái hiên xưa đã
kết hợp muôn lòng” ấy, người thơ sinh mới giữ lại những
“Dòng lưu niệm” trong tuổi hoa niên.
Ồ! Mà đẹp thật.! Sau nữa thế kỷ mới có dịp thả hồn
mộng về chốn xa xưa, ngồi mà viết lại những kỹ niệm thân
yêu của tuổi học trò. Hơn 50 năm trường dài dẳng, Tôi
dở trang lưu niệm: hình ảnh cũ còn đây. Bạn bè ngày ấy
với gương mặt thơ ngây nhiều mơ mộng, những nét chữ
dù có nhạt-nhoà theo năm tháng nhưng tình cảm dường
như gợi một sự nhớ nhung khắn khít vô cùng. Người xưa
đã biền biệt trên vạn hướng đường đời. Thành công với
đời cũng lắm, mà thất bại cũng khá chua cay. Quan hầu
khanh tể cũng có, mà eo-xèo như buổi chợ tàn đông cũng
lắm người. Thầy cô hầu như đã ra đi là số lớn, giã biệt cuộc
đời nhiều sóng gió. Mà bạn bè cũng có số bỏ mạng trên
chiến trường khi tuổi đời còn quá trẻ!
Bạn ơi! khi mỗi lần nhìn lá rụng, là cứ mỗi lần ngắm
mây chiều trôi lờ-lững, lòng tôi nghe rạt rào thương cảm
và miên man nghĩ đến cảnh chia ly. Những ngày vui vẻ,
những phút sum vầy. hôm nay còn tiếp diễn, có biết đâu
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rằng ngày mai khi mỗi người quay về mỗi nẻo trên quảng
đường đời, có còn vương lại ở lòng ta? Hay rồi đây theo
với thời gian, theo với dòng đời bao nhiêu kỹ niệm niên
thiếu sẽ phai mờ và sẽ xoá nhoà đi trong ký ức?
Chia ly là định luật của ngàn đời, dù muốn dù không
hôm nay ta họp mặt rồi vì chí hướng, vì sự nghiệp, vì lẽ
sống mỗi người sẽ tìm đi mỗi hướng đời riêng biệt. Chim
Bằng khi đã vỗ cánh, khó mong ngày quay lại tổ xưa. Dư
ảnh bao ngày cũ có còn ghi lại, có còn nhắc nhở đến khi
mà ta còn giữ nó một nơi nào!
Với phút giây mơ màng như vầy: trân trọng gởi đến
Bạn để ghi lại những dòng tư tưởng thân yêu, của ngày
tương ngộ thời niên thiếu. Ở đây một lời thơ văn, một
tư tưởng thâm tình là những kỹ niệm êm đềm nhứt đối
với một người trong vạn nẻo cùng sum họp, cùng vui đùa
hay cùng buồn trong một mảnh đất xinh xinh hay trong
một mái trường êm-ấm. Tôi xin gởi nó đến Bạn với tất
cả lòng chơn thành, với tất cả tình thân mật để mong
rằng tâm tư này được gói trọn làm hành trang kỹ niệm
cho một chuyến đi xa của một lần đến trên trái đất này.
Đây sẽ là một cuộn phim dài nhất sẽ còn chiếu mãi trong
lòng đây, cũng như trong tất cả tuổi học trò qua không
gian lẫn thời gian.
Bạn hãy lắng lòng nghe tâm tình người viễn xứ có
khác nào BUỔI HOÀNG HÔN TRÊN SÔNG với chiếc
thuyền neo bến đợi:
Thuyền ai lơ-lững lướt dòng khơi?
Như nhắc người đi vạn nẻo đời:
Mây nước bao la tình bát-ngát,
Phải rằng cũng gợi cảnh chia phôi?
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Hoặc cũng mơ màng như khách thơ nhìn vầng
trăng, so với mình qua vầng trán. Hỏi vầng trăng cao hay
vầng trán cao?
Trăng về chiếu sáng mặt trùng dương,
Mây nước bao la cũng đượm buồn.
Cây đứng mơ-màng trong gió lặng.
Thuyền thơ lờ-lững nặng nguồn thương
Trên con đường vạn nẻo, khi một dấu chân đặt lên
đất khách quê người, ra đi mong mang về chí cả làm nên
một kiếp con người khí phách kiêu hùng, không thành
danh cũng thành nhân! chính trái đất này là nơi đào luyện
con người nên tim chí Thánh, chính cái vùng Thánh Địa
này sản xuất ra ngôi Đạo-Đức Học-Đường. Từ nơi đó
biết bao cánh chim bay tung trong gió và làm nên lịch sử
vẻ vang. Một khi là con người của vũ trụ thì nét uy nghi
trong tâm tưởng cũng bộc lộ nên lời khí khái kiêu hùng:
Có phải rằng đây cảnh vắng không?
Ai đem núi dựng giữa trời Đông?
Ba cây đã tạo thành non cả!
Mới biết rằng đây nghĩa ĐẠI-ĐỒNG?
Bạn ơi! Cuộc đời học sinh chúng ta lúc nào cũng thấy
cổng trường mở rộng để đón những mầm non thế hệ lần
lượt bước vào. Còn gì thân thương hơn! Rồi chính cổng
trường này đưa ta vào cuộc đời tươi sáng… Nào chúng ta
cùng nhìn vào chiếc.
CỔNG TRƯỜNG

Bao năm xa vắng,
Tôi về viếng lại chốn thân yêu.
Phượng nở hoa lá úa cũng rụng nhiều,
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Niềm cảm xúc dâng trào trong tâm khảm.
Lối đi cũ lạ dần theo năm tháng,
Mà cỏ hoa đã mấy độ thay màu.
Đây con đường trải đám,
Im-lìm bên chiếc cổng xinh xinh:
Kỹ niệm xưa sống lại cõi tâm tình,
Niềm thương nhớ nghẹn ngào tim héo úa.
Chính ở đấy! Ngày xưa qua cổng ấy,
Bạn quen thường vẫn thấy:
Đoá hoa tươi nằm trọn túi áo sơ mi,
Tay xoa cành điệp thắm,
Dường như âm thầm nhắn:
“Từ giã nhé: Tôi về!”
Rồi ngày hai buổi đến trường xưa,
Những lúc ra chơi, những lúc đùa,
Lặng-lẽ nhìn về nơi chiếc cổng,
Im-lìm khép nhẹ lúc ban trưa.
Hôm nay, trở về chốn cũ,
Thầy yêu, Bạn mến xa rồi!
Kỹ niệm ngày qua nhắc lại,
Nghẹn ngào dâng ngập tim tôi.
Bao hình bóng xưa?
Còn thấy nơi đây chiếc cổng.
Sớm trưa im-lìm đóng,
Tươi cười trong gió lộng
Xem ngày, tháng dần qua.
Chuyện ngày xưa, tâm trí vẫn chưa nhoà,
Kỹ niệm cũ, rạt-rào tình trìu mến.
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Người viễn xứ,
Ngày xanh theo đuổi mộng ngàn phương,
Cổng trường ôi!
Cho gởi vạn nguồn thương.
Để rồi ngày mai, tất cả ngày mai.
Vun vút tận muôn đường.
Giữ làm sao hết vấn vương?
Giữ làm sao hết tình thương đậm-đà?
 N.T (4–6–1959)
Khi còn thư sinh, TÂM TƯỞNG luôn gói trọn trong
lời thơ đượm nét thuỷ chung, luôn nhủ thầm:
Tôi trở về thăm mái học đường,
Ghi vào dư ảnh những nguồn thương.
Nhưng hàng điệp thắm đìu hiu quá!
Bạn cũ quay về với bốn phương.
Nay cánh chim trời bay nẻo xa,
Tâm tư vương-vấn chốn quê nhà.
Những dòng kỹ-niệm năm nào ấy?
Ly biệt nhưng còn vọng khúc ca.
Say ngắm trùng dương lớp sóng vờn,
Cánh thuyền thấp thoáng cánh thuyền đơn.
Chim trời trong nắng bay heo-hút,
Ly khách lòng sao héo hắt buồn?
Chia cách đi tìm chia cách thôi,
Trường xa cũng đến biệt ly rồi.
Năm dài sum họp nay xa vắng.
Thương nhớ dâng trùm khắp bể khơi
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Cái thuở đầu xanh cách biệt nhiều,
Tâm tình nói hết biết bao nhiêu!
Người đi kẻ ở buồn da diết,
Lưu-luyến dâng theo ngọn gió chiều.
Lẩn-thẩn ví mình như áng mây,
Như con nhạn trắng lúc xa bầy,
Bốn phương mong nhớ người thân cũ,
Nhạc sóng trùng dương trổi khúc dài.
 (NT.1959)
Phải chăng chính ngôi trường Đạo Đức này đã un
đúc tâm hồn tôi thành những khối thơ, kết tinh từ khối
muối trong những bữa ăn “Trai Đường” thân thiết nhất.
Để giờ đây mình mới có được nhiều tình thương mến, xin
gởi Bạn ngày xưa cũng như ngày nay và cả ngày mai nữa…
Mùa hè phượng nở thắm tươi,
Phượng tươi như phượng, phượng cười chia ly.
Tôi nhớ nhất là những buổi trưa sau giờ học, từng
lớp, từng lớp, xếp hàng đôi hướng về phía Trai Đường để
dùng bửa cơm trưa…. Rồi tất cả tản mát trong cả hai khu
rừng thiên nhiên: các anh lớp lớn thì leo cây sổ hái trái,
họ ỷ lớn nên ăn hết phần bên ngoài vừa chua vừa ngọt,
còn lại phần ruột thì liệng xuống gốc cây cho mấy tụi con
gái chúng tôi thừa hưởng. Nhưng chỉ thấy vui mà chẳng
thấy thiệt thòi gì. Cái gì cũng trở thành kỹ niệm. Nhất là
đám con trai quá nghịch, trong trường cả mấy năm mới
có một chuyện chị học trò gái hẹn với anh học trò trai,
đứng tâm sự dưới gốc cây gòn, thế mà cả nhóm trêu chọc
bị Thầy ghi phạt, để rồi đến ngày thứ năm hàng tuần thì
cho “lên đài”. Đài này giống như một cái thang đứng
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rộng và dài, cao chừng hai thước. Hễ người nào bị phạt
thì leo lên đây, hài tội xong thì Thầy bắt cúi xuống đánh
cho mấy roi, bỏ tật. Nhưng hình ảnh ấy bị bạn bè trêu
ghẹo có nước mắc cỡ suốt đời…. nếu tội nhẹ hơn thì lên
văn phòng quì hương trước bàn thờ Đức Khổng Thánh
để nghiệm mình.
Chưa hết đâu, cả một đoàn học sinh cả ngàn người,
xếp hàng đến Trai Đường ăn cơm, mà con trai nghịch vừa
đi lại vừa lấy muỗng gõ vào cái đĩa nhôm gây thành âm
thanh vang dậy, tuổi trẻ như hứng thú quá chừng!
Thật đúng với câu “Nhất quỉ, nhì ma, thứ ba học trò”
là vậy. Dường như không thiếu một thứ gì mà không có
sự tham gia của học trò. Trưa về còn lấy cơm cháy bỏ vào
cặp, ra về gặm tiếp.
Đến ngày mồng một Tết, tất cả xếp hàng vào Đền
Thánh làm lễ Đức Chí-Tôn, kế sang Báo Ân Từ làm lễ
Đức Phật-Mẫu, xong qua Hộ Pháp-Đường mừng tuổi Đức
Hộ-Pháp, Thầy cho mỗi đứa một đồng mới. Ôi! Điều đó
mới vinh quang làm sao, trò nào cũng vui vẻ, hân hoan
như ngày tết!! Thế mà vẫn có những trò nghịch, được tiền
rồi, liền trà trộn trong đám đông để được xin thêm một
đồng nữa. Thầy gõ đầu, chứng tỏ Thầy đã biết cái “Nghịch
tử” của “học trò” đây. Bây giờ ngồi nhắc lại thì nay đã trên
70 tuổi rồi. nhưng chắc rằng tất cả trờ thành những kỹ
niệm khó quên trong đời.
Nhà trường như là tổ chim non lúc nào cũng tung
cánh hướng đến con đường vạn dặm. Nhưng rồi có ai
thấy được tâm trạng của kẻ sĩ chưa gặp thời “Long đong
chừ tiếp long-đong” là đây.
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Kìa là những con người qua lối nhỏ,
Tranh giành nhau dẫm nát đến tâm can.
Và… người trông! Đường lớn rộng vô vàn
Đã hoang lạnh từ muôn trăng thế kỷ.
Đừng bảo lại: Mênh mông là vạn lý!
Biết làm sao đi hết quãng đường xanh?
Và cô đơn và gió lạnh vây quanh,
Chân nhỏ bé, đường nhiều gai gốc quá!
Đừng bảo lại: Bên kia còn biển cả!
Còn rừng sâu, còn vực thẵm, non cao!
Đường năm xưa ánh sáng nhuộm muôn màu,
Nhiều nét biến đã thành hoang phế ấy.
Lữ khách hỡi! Thành công và thất bại?
Chói loà hay mai một nghĩa gì đâu?
Tình mến thương lớn rộng đến ngàn sao!
Đấy! Ánh sáng! Bên kia trời rực cháy.
Khánh dụi mắt, nghe hồn đang thức dậy,
“Đây đèn mờ! Đây ánh sáng bao la! “
Đây quán hẹp, Kia toà nhà thế giới!
Khách nện gót: Ra đi vào giữa tối:
Ôi! Muôn tình! Ánh sáng một ngày mai!
 (N.T.1960)
Tôi không là văn nhân mà cũng chưa là thi sĩ, nhưng
khối tinh thần đạo đức đã đúc kết nên con người tôi nhiều
suy tư, nhiều nghĩ nghị cho ngày nay và cả những ngày
mai. Trước mặt tôi toàn là những Thầy yêu, Bạn quí. Ôi!
Sao mà cao cả quá! Uy nghiêm quá! Tình bao la như đại
dương không có sóng. Thầy tôi ngày hai buổi đến trường:
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đi bộ hàng bao nhiêu cây số đến trường dạy trẻ. Nếu sang
lắm thì cũng là một chiếc xe đạp khá màu mè, Còn lại
một số thầy đơn giản hơn thì chỉ một chiếc xe cùi, chỉ
có cái sườn và hai bánh đủ lăn trên con đường đất thôi.
Một số Thầy cô giáo thì đi bộ cùng với một đám học trò
nheo nhóc, hình như chưa người nào có được chiếc xe đạp
quèn. Dù xa, dù gần cũng chỉ “cuốc bộ” mà thôi. Lương
bổng không, may lắm có chút tiền “xà bông” cuối tháng.
Thế mà sao tình Thầy trò khăn khít quá, yêu thương,
chăm chút như tình cha mẹ yêu quí con cái nhà.
Ngay từ tuổi nhỏ, tuổi thư sinh nghèo nàn nhưng
cảm tình chan chứa, không xa hoa, không kiêu sa ngã mạn.
Đã biết tự lực cánh sinh. Phải phấn đầu bằng mọi
cách để được đến trường. Học trò bấy giờ chưa bị nhiễm
dòng máu lưu manh, mất dạy, chưa bao giờ biết văng tục
chửi thề hay yêu cuồng sống vội. Cả cuộc đời thơ ngây
chưa bao giờ biết nói tiếng yêu đương nên tình bạn mãi
đến giờ này vẫn trong xanh như làn nước biếc.
Tiếc thay, văn minh xã hội đến tuyệt đỉnh cao chừng
nào thì đạo đức lùi xa, lùi xa dần để nhường chỗ cho những
lố lăng, khó nhìn, khó ngắm và cũng hết luận bàn…. Vì
nó đã kết tinh thành khối…. nực mùi!
Người học sinh phải tắm gội cho mình một thứ
minh triết, hiên ngang không bao giờ khuất phục. Trong
cái lý sống đã quá rõ ràng “Khánh dụi mắt”, nghe hồn đang
thức dậy” nghĩa là phải tự phá mê, đã tự giác ngộ, tâm
linh tự thức dậy réo gọi để nhận chân thấy rõ hướng đời!
Phải biết mình đang làm gì cho ngày nay và cả ngày mai
để cho mình không bao giờ tự thẹn hay xấu hổ với đời!
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Tuổi trẻ là tương lai của đất nước, của Đạo Đời đang chờ
đợi, như bông hoa chực hé, đừng để nhuỵ rửa hoa tàn vì
ong bướm lả lơi. Bạn nhé!
Đây! Một bên là “đèn mờ” của phút trần gian” là quá
hẹp. Bởi trần gian là cõi tạm, là quán trọ. Đến rồi lại đi
khi làm xong trách nhiệm. Người chỉ là “lữ khách” phải
đến trần gian này đem “ánh sáng bao la” đến cho muôn
người cùng thụ hưởng và cùng “hát khúc tình ca vạn kỷ” để
đến “toà nhà thế giới”. Phải chăng một thế giới Đại Đồng
trong cõi hữu hình này và cũng là phút thiêng liêng đến
với thế giới của cõi hằng sinh?
Kìa bạn đang vẫy tay gọi mình đến trao cho thi:
Ngày ấy chúng mình quen biết nhau,
Rồi mai hai đứa sẽ về đâu?
Chèo lan nhẹ mái chèo nhân thế,
Xa vắng tình ghi chuyện buổi nào!
 (NT.1960)
Tôi yêu cái “Tuổi học trò” lắm Bạn ạ! Nó đẹp làm sao,
như mây vương tơ, như suối mơ… huyền.
Bởi vì dù muốn dù không bạn cũng Vào Đời:
Ta đi vào Đời với hai bàn tay buốt giá
Ta đi vào Đời khi bóng tối phủ đường xa
Gió loạn vùng lên… vun vút cát bay nhoà.
Đây núi chắn, kia trùng khơi sóng cuộn.
Ta dõi mắt cố nhìn về khắp hướng,
Cả khung Trời lặn mất những vì sao!
Ta bước đi lảo đảo giữa đồi cao,
Tăm tối quá, Làm gì? Ta đứng lại.
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Không! Không hề! Ta không là bóng tối!
Vậy thì sao chịu lẫn với âm u?
Vậy thì sao khuất phục đám mây mù?
Không ánh sáng! Ta sẽ tìm ánh sáng.
Ta đi vào đời! Trắng: hai bàn tay trắng.
Trắng tâm tư, trắng toát nẻo đường đời,
Âm thầm nghe luồng gió rít, mưa rơi!
Ta tìm hướng…. địa bàn đã hoàn toàn sai lạc.
Đây ghềnh thác và bên kia ghềnh thác.
Khách lữ hành cô độc phải dừng chân!?
Giữa đường xa nện mạnh gót phong trần,
“Mặc bão tố! Ta đi tìm nẻo sáng!”
 (Ngày 30–04–1975)
Đó là ý chí và con tim thôi thúc phải lên đường, tâm
tư không cho ngủ yên trong tháp ngà tư tưởng, Phải thấy,
phải nhìn ra thế giới, nhìn suốt mấy từng không. Nhìn
bằng tâm tư của một con người mang “Lý sống”. Sống cho
nên sống, còn chết thì cho nên chết, đừng vật vờ như xác
chưa chôn.
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CHƯƠNG I

TRƯỜNG ĐẠO-ĐỨC HỌC-ĐƯỜNG
(Tài liệu tham khảo lịch sử ĐĐHĐ
của Đức Sơn chưa xuất bản)
1–BẠN CÓ BIẾT ĐẠO-ĐỨC HỌC-ĐƯỜNG CÓ TỰ BAO GIỜ KHÔNG?
Vào năm Bính Dần (1926) là năm khởi đầu của một
Tân Kỷ nguyên Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
Bước sang năm Đinh Mão vào ngày 02–05 Hội
Thánh ban hành Tân Luật (dl: Thứ Tư, 01–06–1927)
Chiếu theo Tân Luật nơi Chương VI đã qui định
việc lập thành Đạo-Đức Học Đường để huấn luyện tất
cả Nhi Đồng của Đạo.
Đạo-Đức Học-Đường là một trong những cơ quan
văn hoá của Đạo Cao Đài, mà chủ trương của Đạo Cao
Đài là “Nho Tông chuyển thế” cho nên, việc giáo huấn con
em của Đạo đã được phát huy theo chiều hướng đạo Nho.
Hai câu liễn Đạo Đức Học-Đường đã nói lên điều đó:
ĐẠO ĐỨC LƯU TRUYỀN HẬU TẤN HIẾU TRUNG PHÒ XÃ TẮC
HỌC-ĐƯỜNG GIÁO HOÁ THƯ SINH NHÂN NGHĨA LẬP GIANG SAN.

Nghĩa là:
Giữ nền đạo đức để truyền cho thế hệ sau, lấy hai
chữ Hiếu Trung giúp dân, giúp nước.
Học Đường dạy dỗ trẻ thơ sinh, lấy hai chữ Nhân
Nghĩa để xây dựng non sông.
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2–ĐẠO ĐỨC HỌC-ĐƯỜNG TRỰC THUỘC QUYỀN CỦA CỬU TRÙNG
ĐÀI TOÀ-THÁNH TÂY NINH.
Đặc biệt trong cửa Đạo Cao Đài là ba vấn đề: Giáo
dục (Học), y tế (Y), Nông nghiệp (Nông) thì trực thuộc
quyền quản lý của Học-viện Nội chánh Cửu Trùng Đài,
là một trong ba viện thuộc quyền của Thượng Chánh Phối
Sư (được gọi tắt là Phái Thượng).
Do đó, lịch sử của Đạo-Đức Học-Đường được gắn
liền với Sử Đạo; lần lượt:
❒❒ Trường Đạo Đức Học Đường có trước (1927)
❒❒ Trường Trung Học Lê Văn Trung có năm (1952)
❒❒ Đạo Đức Đại Học Đường (1971) tên gọi đầu tiên
của Viện ĐẠI HỌC CAO ĐÀI (Tòa Thánh –
Tây Ninh)
Nhưng trong chương trình học vấn thì liên hệ trực
tiếp với phái thượng điều hành học viện. Thế nên ở đây
chúng ta tìm hiểu riêng về Phái Thượng từ thời khởi thuỷ
(1927) cho đến năm 1975 là năm được đánh dấu một bước
ngoặc lớn trong nền Đại Đạo.
A- PHÁI THƯỢNG LÀ THƯỢNG CHÁNH-PHỐI-SƯ TỪ CHÁNHPHỐI-SƯ MÀ RA
CHÁNH PHỐI SƯ 正 配 師 (Phẩm)

E: The Principal Archbishop.
F: L’Archevêque Principal.
(Chánh là đứng đầu, lớn nhứt. Phối Sư là phẩm
chức sắc Cửu Trùng Đài đối phẩm với Thiên Thánh của
Bát Quái Đài). Chánh Phối-Sư là người đứng đầu các vị
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Phối sư. Theo Pháp Chánh Truyền, phẩm Chánh Phối-Sư
không do công cử, mà do Đức Giáo Tông lựa chọn một vị
trong 12 phối sư của mỗi phái lên làm Chánh Phối Sư cầm
đầu 11 vị Phối-Sư còn lại. Cửu Trùng Đài có 3 phái: Thái,
Thượng, Ngọc nên có ba Chánh Phối-Sư: Thái Chánh
Phối-Sư, Thượng Chánh Phối-Sư. Ngọc Chánh Phối-Sư.
Quyền hành và đạo phục của ba Chánh Phối Sư được ghi
rõ trong Pháp Chánh Truyền Chú-giải.
Sau khi tạm ngưng việc phổ độ, thì vào ngày 12–10–
Bính Dần (dl: 16–11–1926), Đức Chí Tôn phong:
 Phối Sư Thái Thơ Thanh: Thái Chánh Phối Sư
 Phối Sư Thượng Tương Thanh: Thượng Ch. Phối Sư
 Phối Sư Ngọc Trang Thanh: Ngọc Chánh Phối Sư
Sao lại giao cho Chánh Phối Sư chỉnh đốn TânLuật, ngày sau có phải giao cho Chánh Phối Sư như vậy
nữa chăng?
Trên kia đã nói: Chánh Phối Sư là người thay mặt
cho cả nhơn sanh giữa Hội Thánh, ấy là người làm chủ
nhơn sanh trong nền Đạo[1], hễ gọi là chủ nhơn sanh ấy
là nhơn-sanh vậy.
Đức lý dạy tiếp “Đạo đã thành, Đạo đã mạnh, cho đến
đỗi Trái Càn-khôn này dở hổng lên khỏi ngất mấy từng”.
Phái Thượng điều hành Tam viện: Học viện, Y viện
và Nông viện.
[1] Chú thích: Đây cũng nên giải vì cớ nào kể từ phẩm Chánh PhốiSư trở xuống thuộc về THẾ, nghĩa là ĐỜI và từ phẩm Đầu Sư
đổ lên Thuộc về THÁNH, nghĩa là Đạo, Bên Hiệp Thiên Đài
cũng có Đời và Đạo, mà Bát Quái Đài cũng phải có vậy, mới
nhằm cơ hiệp một Đời cùng Đạo. Tức là trong Đạo có Đời, mà
trong Đời cũng có Đạo
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Việc phân chia trách nhiệm này là do theo Thánh
giáo của Đức Lý Thái Bạch – Nhứt Trấn Oai Nghiêm
kiêm Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ qua bài thi:
Thái: Hộ, Lương, Công ngoại chủ trương,
Thượng: Học, Y, Nông chấp phương cương
Ngọc: Hòa, Lại, Lễ quyền cai quản,
Cửu viện phân qua khả khán tường.
Nghĩa là:
 Phái Thái coi Ba viện: Hộ, Lương, Công chủ
trương về bên ngoài.
 Phái Thượng coi Ba viện: Học, Y, Nông nắm giữ
phương pháp làm cho mạnh lên.
 Phái Ngọc coi Ba viện: Hòa, Lại, Lễ nắm quyền
cai quản.
Chín viện phân qua cho thấy rõ ràng:
Thượng Chánh Phối Sư: Lo về mặt ngoại giao với
chánh phủ, giữ quyền giáo hóa, làm chủ tọa Hội Nhơn
Sanh, dưới quyền có ba viện:
1. Học viện: Lo bảo tồn Thể, Trí, Đức Dục của toàn
thể Chức sắc, Đạo hữu và Nhi Đồng.
2. Y viện: Chuyên môn khoa cứu tế, lo trị các chứng
bịnh cho toàn Đạo.
3. Nông viện: Lo khai phá mở mang đồn điền,
chuyên về trồng tỉa.
B. HỌC VIỆN:
Học-viện là cơ quan chuyên lo về ngành văn hóa, giáo
dục cho con em tín đồ trong đạo và góp phần giáo dục
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quần chúng, đào tạo Giáo chức đồng thời phụ trách Giáo
Lý Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ mà Hội-Thánh Cửu Trùng
Đài giao phó. Có trách nhiệm mở mang Học đường từ
Trung ương đến các Thánh thất địa phương.
C-SỰ PHÂN NHIỆM TRONG VIỆN NHƯ SAU:
 Thượng Thống Học Viện: Phẩm Phối Sư, có phận sự
điều hành tổng quát nhân viên trong viện, đối nội,
đối ngoại, chịu trách nhiệm với Hội Thánh.
❒❒ Đối nội: Hội Thánh Lưỡng Đài: Hiệp Thiên và
Cửu Trùng, Hội Thánh Phước Thiện và các cơ
quan Đạo.
❒❒ Đối ngoại: Bộ Quốc-gia giáo-dục, Nha Tư Thục,
Thanh tra Tư thục miền.
 Phụ Thống Học Viện: Phẩm Giáo Sư, tiếp tay cùng
Thượng Thống nghiên cứu và quan sát các phần hành
thuộc viện, thay mặt vị Thượng Thống khi vắng.
 Quản Văn: Phẩm Giáo Hữu, Quản văn phòng có
trách nhiệm quan sát và lập các văn kiện đến và đi
 Đầu Phòng Khoa Mục: Phục tiếp Quản văn làm việc
nơi văn phòng.
 Thư Ký: phụ trách đánh máy, tiếp và chuyển công văn.
D-CHỨC SẮC PHÁI THƯỢNG VÀ HỌC VIỆN:
Từ năm Bính Dần đến năm Ất Mão (dl: 1926–1975)
Hội Thánh đã bổ nhiệm và ban quyền cho các vị theo liệt
kê dưới đây và Học Viện thuộc Phái Thượng.
– Bính Dần (1926):
❒❒ Thượng Chánh Phối Sư: Thượng Tương Thanh
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(Nguyễn Ngọc Tương). Ngài Nguyễn Ngọc
Tương được Đức Chí Tôn phong Thượng
Chánh Phối Sư vào ngày 12–10–Bính Dần
(dl: Thứ Sáu, 16–11–1926)
– Quý Dậu (1933):
❒❒ Thượng Chánh Phối Sư: Khai Thế Hiệp Thiên
Đài: Thái Văn Thâu.
❒❒ Quản Lý Học Viện: Giáo sư Thượng Thành
Thanh (Trần Văn Thành)
❒❒ Phó Quản Lý Học Viện: Giáo Hữu Thượng
Sáng Thanh
– Bính Tý (1936):
❒❒ Quyền Thượng Chánh Phối Sư: Phối sư Thượng
Thành Thanh (Trần Văn Thành)
❒❒ Phó quản lý Học Viện: Lễ sanh Ngọc Chợ
Thanh (Võ văn Chợ)
– Đinh Sửu (1937):
❒❒ Quyền Thượng Chánh Phối sư: Phối sư Ngọc
Trọng Thanh, quyền Ngọc Chánh Phối Sư kiêm
quyền Thượng Chánh Phối Sư.
(Quyền Thượng Chánh Phối sư Thượng Thành
Thanh mất vào ngày 14–11–1937)
– Mậu Dần (1938):
❒❒ Quyền Thượng Chánh Phối Sư: Giáo hữu
Thượng Chữ Thanh (Đặng Trung Chữ)
Từ năm Tân Tỵ đến năm Bính Tuất (1941–
1946) Pháp chiếm đóng Tòa Thánh và vùng
Nội-ô Thánh Địa.
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– Bính Tuất (1946):
❒❒ Quyền Thượng Chánh Phối Sư: Tiếp Đạo Hiệp
Thiên Đài Cao Đức Trọng. (Ngài Tiếp Đạo
được Hội Thánh cử vào chức vụ quyền Thượng
Chánh Phối Sư để triệu tập Hội Nhơn Sanh
gầy dựng trở lại cơ nghiệp Đạo)
– Đinh Hợi (1947):
Quyền Thượng Chánh Phối Sư: Giáo Sư Thượng
Vinh Thanh (Trần Quang Vinh)
Quyền Thượng Thống Học Viện: Giáo Hữu Thái
Đến Thanh (Huỳnh Văn Đến)
Quyền Phụ thống Học Viện: Lễ Sanh Ngọc Hài
Thanh (Lê Phú Hài)
– Kỷ Sửu (1949):
❒❒ Quyền Thượng Chánh Phối Sư: Phối Sư Thượng
Sáng Thanh (Trần Ngọc Sáng)
❒❒ Quyền Phụ Thống Học Viện: Giáo Hữu Thượng
Lương Thanh
❒❒ Quản Văn Phòng Học Viện: Lễ Sanh Thượng
Cảnh Thanh (Nguyễn Công Cảnh)
❒❒ Thanh tra ĐĐHĐ: Lễ Sanh Ngọc Hài Thanh
(Lê Phú Hài)
Đạo Đức Học Đường mở bậc Trung Học theo
giấy phép số: 1303/cab/Dapa ngày 28–10–1949
(Trường Trung học đầu tiên của tỉnh Tây Ninh)
– Canh Dần (1950):
Đại hội các cơ quan Chánh Trị Đạo ngày 15–07–
Canh Dần (dl: Thứ Hai, 28–08–1950), Đạo
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Đức Học Đường được tạm giao cho Bộ Tham
mưu Quân Đội Cao Đài điều khiển. Tháng
08 Canh Dần, Bộ Tham mưu Quân Đội Cao
Đài thành lập Ban Quản trị và Khảo cứu Đạo
Đức Học Đường.
– Tân Mão (1951):
Quân đội Cao Đài lập trường phổ thông để dạy
các con em binh sĩ và Đoàn thiếu nhi Quân.
– Nhâm Thìn (1952):
Đạo Đức Học Đường chỉ còn lại bậc Tiểu học
theo giấy phép số: 1438–GD ngày 11–04–1952
Bộ Tham mưu Quân Đội Cao Đài thành lập
trường Trung - Tiểu Lê Văn Trung, vào niên
học 1952–1953 (bốn khối lớp: Đệ Thất, Đệ Lục,
Đệ Ngũ và Đệ Tứ của bậc Trung học Đạo Đức
Học Đường được chuyển qua sát nhập với bậc
Tiểu học trường Phổ thông.)
– Ất Mùi (1955):
Thượng chánh Phối Sư: Thượng Sáng Thanh
(Do quyền Chí Tôn tại thế ân phong chánh vị)
Quyền Thượng Thống Học Viện: Giáo Sư Thượng
Chuyện Thanh (Nguyễn Văn Chuyện)
Quyền Phụ Thống Học Viện: Giáo Hữu Ngọc
Hài Thanh (Lê Phú Hài)
Thanh tra ĐĐHĐ: Giáo Hữu Thượng Cảnh
Thanh (Nguyễn Công Cảnh)
– Kỷ Hợi (1959):
Dưới trào Ngô Đình Diệm, chánh phủ biến đổi
38



CHƯƠNG I TRƯỜNG ĐẠO-ĐỨC HỌC-ĐƯỜNG

Đạo Đức Học Đường thành trường Bán Công.
Hội Thánh cho dời trường ra khỏi nội-ô Tòa
Thánh, nơi Cơ Thánh Vệ gần chợ Thương Binh.
– Quý Mão (1963):
❒❒ Quyền Thượng Chánh Phối sư: Phối Sư Thượng
Tước Thanh (Bùi Tấn Tước) kiêm TM quyền
Thái Ch. Phối sư. (Thượng Chánh Phối Sư
Thượng Sáng Thanh thăng phẩm quyền Đầu
Sư)
❒❒ Quyền Thượng Thống Học Viện: Phối sư Thái
Đến Thanh (Huỳnh Văn Đến)
❒❒ Quyền Phụ Thống Học Viện: Giáo Hữu Thượng
Cảnh Thanh
Sau ngày Cách mạng 01–11–1963, Hội Thánh
cho dời Đạo Đức Học Đường từ Cơ Thánh Vệ
cũ về nơi vị trí đã được Đức Hộ Pháp sắp đặt
vào năm 1946 (trên Đại lộ Cao Thượng Phẩm,
gần cửa số 6 nội-ô Tòa Thánh)
– Giáp Thìn (1964):
Thượng Chánh Phối Sư: Quyền Đầu Sư Thượng
Sáng Thanh được thăng phẩm Đầu Sư chánh
vị nhưng phải tạm hành quyền Thượng Chánh
Phối Sư. Hành quyền Chánh Phối sư chánh
vị nhưng kiêm luôn Quyền Đầu Sư. (Do 3 vị
Chánh Phối Sư: Thái Bộ Thanh, Thượng Tước
Thanh và Ngọc Non Thanh về hưu dưỡng lão
theo Thánh giáo của Đức Lý Nhứt Trấn Oai
Nghiêm kiêm Giáo Tông Đại-Đạo Tam-Kỳ
Phổ-Độ)
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Quyền Phụ thống Học Viện: Giáo Hữu Thượng
Cảnh Thanh
Thanh Tra Đạo Đức Học Đường: Giáo Hữu
Ngọc Lương Thanh (Hiệu trưởng Nguyễn
Hữu Lương)
E-THÀNH LẬP BAN KIẾN THIẾT ĐẠO ĐỨC HỌC ĐƯỜNG LẦN I:
Ban kiến thiết có nhiệm vụ hoàn thành 30 phòng
học và 1 văn phòng Ban Giám đốc.
❒❒ Trưởng ban kiến thiết Đạo Đức Học Đường: Giáo
Hữu Thượng Cảnh Thanh Quyền Phụ Thống
Học Viện.
❒❒ Thư Ký bút toán: Lễ Sanh Thượng Nghĩa Thanh
(Dương Trung Nghĩa)
❒❒ Phụ tá ban quản lý kiến thiết: Giáo viên Nguyễn
An Ngộ. Phụ tá kiểm soát Ban Kiến thiết: Giáo
viên Nguyễn Ngọc Hiền (Tổng Thư Ký ĐĐHĐ)
– Ất Tỵ (1965):
❒❒ Quyền Thượng Thống Học Viện: Giáo Sư Thượng
Cảnh Thanh
– Bính Ngọ (1966):
❒❒ Quyền Thượng Chánh Phối sư: Phối Sư Thượng
Tửng Thanh
❒❒ Quyền Thượng Thống Học Viện: Giáo Sư Thượng
Chiếu Thanh
❒❒ Phụ Thống Học viện kiêm Thanh tra Đạo Đức
Học Đường Giáo Sư Thượng Giỏi Thanh.
– Mậu Thân (1968):
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❒❒ Thượng Thống Học Viện: Phối Sư Thượng Sẳng
Thanh
❒❒ Phụ Thống Học Viện: Giáo Sư Thượng Đảm
Thanh (Trần Đại Đảm)
F-THÀNH LẬP BAN KIẾN THIẾT ĐĐHĐ LẦN II:
Ban kiến thiết ĐĐHĐ lần II có nhiệm vụ vận động
tài chánh và vật liệu để xây cổng trường, hàng rào mặt
tiền và 10 phòng học có lầu.
❒❒ Trưởng ban kiến thiết ĐĐHĐ lần II: Giáo Sư
Thượng Đảm Thanh.
❒❒ Phụ tá kiêm quản lý ban kiến thiết: Nhà giáo
Nguyễn Minh Sang
❒❒ Phụ tá ban kiến thiết: Giáo viên Thái Văn Gia
❒❒ Phụ tá kiểm soát ban kiến thiết: Nhà giáo Nguyễn
Ngọc Hiền.
– Canh Tuất (1970):
❒❒ Quyền Thượng Thống Học Viện: Giáo Sư Thượng
Đảm Thanh
❒❒ Phụ Thống Học Viện kiêm Tổng Thanh Tra:
Giáo sư Ngọc Minh Thanh.
– Tân Hợi (1971):
❒❒ 02–01–1971 (AL: 06–12–Canh Tuất) Ngài Khai
Đạo Hiệp Thiên Đài Phạm Tấn Đãi được Hội
Thánh giao nhiệm vụ: Trưởng ban nghiên cứu
kế hoạch xây cất Đạo Đức Đaị Học Đường
(Tên gọi đầu tiên của Viện Đại Học Cao Đài)
❒❒ 27–11–1971 (Al:10–10–Tân Hợi): Ngài Khai
Đạo Hiệp Thiên Đài Phạm Tấn Đãi được Hội
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Thánh giao nhiệm vụ: Chủ tịch Hội Đồng quản
trị Viện Đại Học Cao Đài.
❒❒ 19–01–1972 (Al: 04–12–Tân Hợi) Ngài Khai
Đạo HTĐ Phạm Tấn Đãi được Hội Thánh
giao nhiệm vụ: Quyền Viện Trưởng Viện Đại
Học Cao Đài.
– Nhâm Tý (1972):
Hiền tài Nguyễn Văn Nhã được Đức Lý Thái
Bạch Nhứt Trấn Oai Nghiêm kiêm Giáo
Tông ĐĐTKPĐ đặc cách phong Phối-sư Phái
Thượng, lãnh nhiệm vụ Thượng Chánh Phối Sư
thế cho Thượng Tửng Thanh vì kém sức khỏe
[15–11–Tân Hợi - (dl: 01–01–1972)]
– Quý Sửu (1973):
❒❒ Phụ Thống Học viện kiêm Tổng Thanh tra: Giáo
Sư Thái Phát Thanh
– Giáp Dần (1974):
❒❒ Thượng Thống Học Viện: Phối sư Thượng Thơ
Thanh
– Ất Mão (1975):
Sau ngày 30–04–1975, Miền Nam hoàn toàn giải
phóng, các trường học trên toàn quốc đều được nhà nước
quản lý theo chính sách. Do đó, Văn phòng Học Viện Nội
Chánh Cửu Trùng Đài không còn hoạt động nữa, Ban
quản lý tài chánh của các trường tạm thời tùng quyền
trực tiếp với Thượng Chánh Phối sư đến khi có lệnh mới.
Riêng về Phối Sư Thượng Cảnh Thanh (Nguyễn
Công Cảnh). Thầy Nguyễn Công Cảnh là giáo viên lúc
Đạo Đức Học Đường
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■■ Giám Đốc Tiểu học Đạo Đức Học Đường (1946–
1959) kiêm phó Giám-đốc Trung Học Lê Văn
Trung (1952–1959). Từ 1949–1952, Đạo Đức Học
Đường là trường Trung Tiểu Học.
■■ Trưởng ban Quản trị và khảo cứu ĐĐHĐ (1950)
■■ Thăng phẩm Giáo Hữu (1955)
■■ Hiệu Trưởng Trung học Bán công Lê Văn Trung
(1959–1963)
■■ Hiệu Trưởng Trung–Tiểu học ĐĐHĐ (1964–
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1975).
Mái Trường xưa: ĐẠO ĐỨC HỌC ĐƯỜNG

Une classe à l’école du Saint-Siège Tây Ninh.
(Ảnh số 39. Le Caodaisme en Images.
Đạo nghèo nên nhìn cảnh càng nghèo, tuy vẫn là nhà
lá đơn sơ, nhưng mùi đao-đức một lò đang nhen nhúm)
“Trường tôi tuy rất nghèo nàn,
Mái tranh vách đất một gian sơ sài.
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Nhưng tôi yêu quí lắm thay!
Ví cùng Thầy, Bạn tháng ngày náu nương…”
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CHƯƠNG II

ĐẠO ĐỨC HỌC ĐƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ
A. TÓM LƯỢC CÁC THỜI KỲ LỊCH SỬ
– Thời Kỳ Thứ Nhứt (1928–1938):
Nghĩa thục Đạo Đức Học Đường
– Thời Kỳ Thứ Nhì (1938–1941):
Quyền Vạn linh xin chỉnh đốn ĐĐHĐ và lập
thành Học đường các tỉnh
– Thời Kỳ Thứ Ba (1941–1946):
Pháp chiếm đóng Tòa Thánh và các cơ quan của
Đạo, khủng bố Chức sắc và Tín đồ, Đức Hộ Pháp và
5 vị Chức sắc bị Pháp lưu đày qua đảo Madagascar
– Thời kỳ Thứ Tư (1946–1950):
Đức Hộ Pháp hồi loan, tái thiết lại các cơ quan,
với sự đóng góp nhiệt thành của toàn Đạo, Đức
Ngài cho xây dựng lại ĐĐHĐ kịp thời cho niên
học 1946–1947.
– Thời kỳ thứ năm (1950–1955):
Đạo Đức Học Đường trong thời gian Bộ Tham
mưu Quân Đội Cao Đài điều khiển. Sự hình thành
của trường Trung- Tiểu học Lê Văn Trung.
– Thời kỳ thứ sáu (1955–1959):
Học viện quản lý và điều hành các trường của Đạo,
do Quân Đội Cao Đài được Đức Hộ Pháp thuận
cho Quốc Gia hóa.
– Thời kỳ thứ bảy (1959–1963):
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Chánh phủ Ngô Đình Diệm biến đổi các trường
của Đạo thành trường Bán Công. Hội Thánh cho
dời ĐĐHĐ ra khỏi nội-ô Tòa Thánh.
– Thời kỳ thứ tám (1963–1975):
Cách mạng 01–11–1963 thành công. Hội Thánh
quan tâm cho kiến thiết ĐĐHĐ, trường lại được
dời về Nội-Ô Tòa Thánh.
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B- ĐẠO ĐỨC HỌC ĐƯỜNG ĐƯỢC HỘI THÁNH LẬP THÀNH CĂN CỨ
THEO TÂN LUẬT, PHẦN ĐẠO PHÁP
Chương VI: Về Giáo Huấn
– Tân Luật do Đức Chí Tôn ban lịnh lập thành, do
Hội Thánh thay mặt cho Nhơn sanh lập nên, đương nhiên
phù hạp với trình độ tiến hóa của nhơn sanh.
Như ngày sau, nếu Đức Chí Tôn ban quyền cho
Nhơn sanh lập Luật lại nữa, khi nhơn sanh tiến hóa đến
một giai đoạn cao hơn, thì Luật sẽ được nhơn sanh chỉnh
đốn cho phù hạp với nhơn trí, làm cho Đạo - Đời tương
đắc mà dìu dắt cả nhơn sanh đời đời kiếp kiếp.

Một lớp học Đạo Đức Học Đường
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thất

– Tân luật gồm 3 phần: Đạo pháp, Thế luật và Tịnh
1. Đạo pháp: gồm 32 điều, 8 chương.
2. Thế Luật: có 23 điều
3. Tịnh thất: có 8 điều.
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CHƯƠNG III

ĐẠO ĐỨC HỌC ĐƯỜNG Qua các thời kỳ lịch sử.
I. THỜI KỲ THỨ I: NGHĨA THỤC ĐẠO ĐỨC HỌC ĐƯỜNG
Từ năm Mậu Thìn đến 15–01–1938
(dl: từ 1928 đến 14–02–1938)
A THÀNH LẬP
Chiếu theo Tân Luật đề ngày 1ev Juin 1927 đã qui
định việc lập thành Đạo Đức Học Đường để huấn luyện
tất cả nhi đồng của Đạo (xem Nghị định bổ dụng số 100
nơi thời kỳ thứ năm)
TÂN LUẬT: ĐẠO PHÁP
CHƯƠNG VI: VỀ GIÁO HUẤN
 Điều thứ hai mươi ba: Trong Đạo sẽ lập trường để
dạy chữ và dạy Đạo
 Điều thứ hai mươi bốn: cách dạy và các việc sắp đặt
trong trường sẽ có lập thể lệ riêng.
 Điều thứ hai mươi lăm: Sau, những người có giấy
tốt nghiệp của nhà trường mới được dự cử vào hàng
Chức sắc trong Đạo.
Đạo Đức Học Đường được Hội Thánh thành lập
vào năm Mậu Thìn (1928) tại phần đất gần bên Đông
Lang Tòa Thánh.
Buổi đầu, vì Đạo còn nghèo nên Hội Thánh cất
trường bằng “Mái tranh, vách đất”, bàn ghế rất thô sơ.
Học sinh là những con em trong nhà Đạo qui tụ về Tòa
Thánh làm công quả, được Hội Thánh nuôi cho ăn học,
“Cơm Trai đường” chỉ có rau và nước muối, hôm nào có
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được nước tương Đại Đạo (nước tương được Hội Thánh
làm bằng đậu nành) thì được kể là ngon lắm!.
Thầy cô giáo của trường là những vị có trình độ từ
bằng Tiểu học Yếu lược hồi xưa trở lên (Certificat d’Études
primaire: bằng Tiểu học chương trình Pháp) được Hội
Thánh bổ nhiệm làm Giáo viên, nhiệt tâm hành Đạo,
góp phần công quả, nên toàn thể đều rất siêng năng và lo
lắng sự dạy dỗ.
B- HỆ THỐNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG PHÁP VIỆT CÓ 3 BẬC
?? Bậc Tiểu học: 5 năm
– Lớp Đồng ấu (Enfantin)
– Lớp Dự bị (Cours préparatoire)
– Lớp Sơ đẳng (Cours Élémentaire)
Học sinh thi lấy bằng Sơ học Yếu lược (Primaire
Élémentaire)
– Lớp Nhì (Cours Moyen)
– Lớp Nhất (Cours Supérieur)
Học sinh thi lấy bằng Tiểu học Yếu lược (Certificat
d’ études Primaire Franco-Indigène. viết tắt là
C.E.P.F.I.
?? Bậc Cao đẳng Tiểu học (Primaire) 4 năm [sau gọi là
Trung học đệ nhứt cấp. Nay gọi là Trung học cơ sở.]
Học xong 4 năm, học sinh thi lấy bằng Cao Đẳng
Tiểu Học (Diplôme d’ Étude primaire Supérieurs Franco
– Indigène) còn gọi là bằng Thành chung
?? Bậc Trung học (Enseignement Secondaire) 3 năm: còn
52



CHƯƠNG III ĐẠO ĐỨC HỌC ĐƯỜNG Qua các thời kỳ lịch sử.

gọi là bậc Tú Tài Pháp - Việt
Học 2 năm đầu thi lấy Bằng Tú Tài phần thứ nhứt
(Baccalauréat 1ère partie)
Đậu bằng Tú Tài phần thứ nhứt được học tiếp năm
thứ ba để thi Tú Tài toàn phần (Certificat defin d’ Études
Secondaire Franco – Indigène)
<<<O>>>
C-NGHĨA THỤC ĐẠO ĐỨC HỌC ĐƯỜNG (1928–1938)
1– Niên học đầu tiên (1928–1929):

Trường chỉ có 3 lớp học:
– 2 lớp Đồng ấu (Cours Enfantin)
– 1 lớp Dự bị (Cours Préparatoire)
Dạy theo chương trình Pháp
Lễ phát thưởng niên học đầu tiên:
Lễ phát thưởng niên học đầu tiên của Nghĩa Thục
Đạo Đức Học Đường được tổ chức vào ngày 14–07–Kỷ
Tỵ (dl: Chúa Nhựt, 18–08–1929). Trong buổi lễ, Ngài
Đầu sư Thượng Trung Nhựt hiệp lý “Cửu Trùng Đài”
có đọc bài diễn văn kể lại lịch sử của Đạo từ năm Bính
Dần đến năm Kỷ Tỵ (dl: từ năm 1926–1929) đồng thời
nói đến việc lập trường, việc dạy và học trong hoàn cảnh
còn rất khó khăn.
Hiệp lý “Cửu Trùng Đài”: Trước năm Bính Tuất
1946, các trách nhiệm.
❒❒ Quản lý: tức Thượng Thống từ năm Bính Tuất
(1946) đến nay
❒❒ Phó quản lý: tức Phụ Thống, hiệp đủ các quản lý
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“Cửu viện” do 3 vị Chánh Phối Sư điều hành được
gọi là: hiệp lý “Cửu Trùng Đài”.
Bài Diễn văn của Ngài Đầu Sư Thượng Trung
Nhựt, Hiệp lý - Cửu Trùng Đài - đọc trong
buổi Lễ phát thưởng cho học sinh
Tòa Thánh, 14 tháng 07 năm Kỷ Tỵ (dl: 18 Aout 1929)
Chư Đạo hữu Lưỡng phái.
Bóng thiều quang nhặt thúc, cuộc ngày tháng lụn qua,
Mậu Thìn bước sang Kỷ Tỵ, nay trót ba năm dư, lần tay tính
Lễ Trung nguơn đây là Lễ Trung nguơn thứ ba. Thiên địa
tuần huờn, chia ba nguơn dựng lại, mỗi năm cũng chia ra
ba nguơn, cũng như người có Tam tiêu, ai biết điều hành
chánh lý cũng tùy Âm Dương vận chuyển, được một điều
nên biết trước là đường Đạo lắm chông gai, hằng ngày lo
lắng, bước từng bước gìn cho chặc bước.
Ngoảnh lại, ba năm trước chúng ta là một lũ con hoang,
lớn nhỏ mê đường danh lợi, sa đắm trầm luân đã đến đỗi,
khi biết hồi đầu toan trở bước, mà chẳng có nhà thọ truyền
chánh giáo. Trời hằng thương con dại biết bao, mới vận trù
thiết kế lập thế độ nhà Thiền, mượn cảnh chùa Gò-Kén cheo
leo, lập Pháp Chánh Truyền mà khai Đại Đạo: Mười bốn
tháng mười, năm Bính Dần sang năm Đinh Mão lúc hạ
tuần Thượng nguơn, đất bằng sóng dậy, Trời đương thanh
bạch, khiến ngút tỏa mây giăng, trong mối Đạo hằng mang
ách nạn, vì có đơn vào nơi Chánh phủ. Bốn muôn dư đồ
đệ của Đấng Chí Tôn lòng dạ ủ-ê, ngồi nhìn cảnh non sầu
tuyết xủ, giọt lệ tuôn dầm.
Đêm 13 tháng 02 năm Đinh Mão (1927), Quả Càn
Khôn, Cốt Phật Tổ, Tòa Bát Quái, Tượng Ngũ Chi, vậy
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phải dời đi hết. Đức Lý Giáo Tông truyền dạy mua đất Long
Thành, cất chòi tranh, y lời Ngọc Trang Thanh khẩn vái,
thảm thiết bấy đêm dời cốt Phật. Trời vần vũ tỏ cuộc bi-ai,
thương bầy con đỏ, đất rung rinh dường đưa cốt Phật qua
miền Chùa Mới, từ Gò Kèn qua tới đây đạo hữu nam nữ
lao nhao, lố nhố, chen chật đường sá sáng đêm, qua tảo Thìn
chư Phật được yên nơi yên chỗ, đều cũng ở ngoài rừng trống,
dãi nắng dầm mưa. Kế đó, người phá rừng, đánh gốc bứng
chồi, kẻ dở gỗ đánh tranh, tạm một lều tranh che cốt Phật:
“Mái tranh thưa thớt, bóng trăng rằm giọi thấu lòng sen.
“Vách tre xịch xạc, ngọn gió thổi lồng tạt sương trắng”.
Ấy cảnh chùa Đại Đạo hồi năm Đinh Mão, còn kể
chi sao xiết, việc đắng cay ngăn đường đón ngõ, như mường
tượng “phần nho khanh sĩ”.
Ôi! Khi ấy, thương bấy chí hào kiệt trí tri chẳng núng,
ngày nay nhìn mặt anh hùng nước mắt lại nhỏ sa, tuy mạch
sầu như thế. Nhưng Thượng Đế lắm phen độ chúng sanh
qua khỏi tai nàn, cảnh “Chùa rách Phật vàng” chỉ rõ. Tuy
tạo-phạo chùa tranh, trong Đạo thật là rất thạnh hành, thảy
thảy đều trọn câu Phổ Độ. Tôi hằng nhớ Lễ Trung nguơn
năm Đinh Mão, nhủ người đến dư muôn, sang Mậu Thìn
cuộc tuần hoàn cơ tạo hóa vần xây, mà cuộc thạnh suy khiến
cái dây liên ái Thầy ung đúc bấy lâu, thế ý cũng muốn lơi.
Máu anh hùng không phai lợt, kế Tà quái xen vào, xem
đường Đạo thể như dừng bước: người cậy sức, kẻ lại khoe
tài, tranh quyền lấn bước; khiếm trật tự, mất khiêm cung.
Đạo rấp lạc đường, người hành Đạo gần xa Thánh
giáo: kẻ muốn tẻ nẻo, người toan tự lập, đem thế lực phàm
phu, đánh đổ lẫn tâm thành, đức vẹn, người hành đạo chẳng
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tôn ti thượng hạ, tranh lấn chẳng khác nào như nước không
vua, như nhà chẳng chủ.
Tòa thánh đìu hiu không người lui tới…. Trong buổi ấy:
Trống Lôi Âm giéo giắc như khải cơn sầu!
Chuông Bạch Ngọc rền vang dường khêu mạch thảm!
Trách bấy những người gieo ác cảm, làm cho Trời đổ lụy
đòi phen, thương bầy con dại cấu xé chẳng hòa theo Thiên ý.
Nay Thầy chấn chỉnh nền Đạo, kêu Chức sắc Hiệp
Thiên và Cửu Trùng có trách nhiệm lớn lao về Tòa Thánh
vun trồng cây đức, ba tháng nay nhờ Thiêng liêng giúp sức,
cùng anh em xây cật đâu lưng lo chấn hưng chơn đạo trở
nên thạnh hành, cất tiếng than với người ngoan ngạnh,
lỗi một thuở làm chênh nghiêng nền Đạo. Thiếu chút nữa
Thuyền Bát Nhã dang ra khỏi bến, nhờ Ơn Trên Đại Từ
Phụ quá yêu tha lỗi trước, dắt dìu lại nữa, khuyên từ đây
phải rèn lòng cải sửa lỗi xưa. Bỏ tánh tự kiêu, tự bạo mà
trau giồi đạo đức. Vậy rán nhớ các việc hồi năm Mậu Thìn
kiêng dè chừa lỗi, nên mấy vị Giáo Hữu, mấy em học sinh,
cùng nhi nữ. Trong mấy năm dư Đạo nghèo, nên mấy em
chịu phần hui-hút, còn mấy Anh đây lại bị kẻ thúc người
đè, cũng không săn sóc mấy em trẻ dại, để mấy em chiu chít
như gà kia mất mẹ!
Ít người xét cổ suy kim, mới biết rằng Tôn giáo nào
cũng nhờ học thức mà thìn mối Đạo, truyền chánh giáo mới
đặng tròn câu Phổ Độ. Đạo nghèo đồng tiền eo hẹp, còn thầy
giáo-huấn không một đồng lương, lại thêm ngày ngày dạy
dỗ ấu nhi, phải làm công quả vùi cùng sanh chúng, học sinh,
đồng nhi nam nữ tập viết bằng lá buông, chỗ ngủ lấy ván
sạp làm giường, bề ăn uống tương rau hẩm hút, ba năm
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dư mới rảnh chút thì giờ, mấy Anh đây mới lập trường mà
phát thưởng, lễ đơn sơ để dạ yêu thương, giục mấy cháu hết
lòng lo đạo đức
Thượng Trung Nhựt
2. Niên học thứ tư (1931–1932)

Năm 1931, Tín đồ qui tụ về Tòa Thánh lập nghiệp
dần dần đông hơn nên số học sinh của trường tăng lên. Cơ
sở cần phải rộng lớn hơn, nên Hội Thánh cho dời trường
đến phần đất tại góc đường Oai Linh Tiên và Lộ Bình
Dương. Hiện nay, vị trí này là Bệnh viện Y-học Dân tộc.
Trường được Hội Thánh cho cất thành hai dãy gồm
8 lớp học và 1 văn phòng nơi giữa, tất cả cũng đều bằng
“Mái tranh, vách đất”
“Đạo Đức Học Đường có 8 lớp học: 6 lớp con trai, 1 lớp
con gái và 1 lớp con nít Đàn thổ. Tất cả 274 trò. Các thầy đều
có bằng Sơ học trở lên, làm công quả không lấy tiền, học trò
cũng không đóng học phí. Ngoài ra cứ mỗi tối những người
công quả Nội-ô Tòa Thánh ước chừng 400 người đều phải
theo học, có những lớp dạy chữ, dạy kinh, dạy Đạo tùy theo
sự hiếu học của mỗi người.”
 (Trích chương trình phái Thượng do Thượng Chánh
Phối Sư Thượng Tương Thanh đọc trong Hội Nhơn
Sanh nhóm tại Tòa Thánh Tây Ninh lần thứ nhứt,
ngày 15–10–Tân Mùi (dl: 24–11–193)
Ghi chú: ý nghĩa Đàn thổ và Đàng thổ:
Đàn thổ: chỉ người dân tộc vốn ở tại địa phương
trước đó. Khác với Đàn thổ, người miền Nam gọi người
Khmer (người Miên) là Đàng thổ.
Chữ Đàn thổ trong nguyên văn của Ngài Thượng
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Chánh Phối Sư Thượng Tương Thanh nêu trên phải viết
là Đàng thổ. Vì người Miên rất mộ Đạo và góp công rất
lớn trong việc phá rừng, đánh gốc, bứng chồi để dựng lên
ngôi Đền Thánh tạm.
Người Miên (Đàng thổ) tại Tây Ninh sống tập
trung ở Khe-đon (Kêdol), Tà-dong, Miễu Ông Tà (Chữ
Tà tiếng Miên nghĩa là Ông, bậc hiền đức được họ tôn
kính và thờ cúng).
Người Miên gọi người Việt Nam là juôn (Duôn)
Tại sao trước đây người Việt miền Nam gọi người
Khmer là Đàn Thổ?
Kiến Thức Ngày nay: số 124, ngày 01–11–1993. An
chi. Chuyện đông chuyện tây. Tr.38,39
Trả lời:
“Không phải là “Đàn thổ” mà là “Đàng thổ” nói Đàng
Thổ là để phân biệt với Đàng Trong, cũng như nói Đàng
Trong là để phân biệt với Đàng Ngoài và Đàng Trên (xưa
gọi là đàng Tlên). Đàng Trên chính là đất mà trong những
trang ghi chép của mình A.de Rhodes đã gọi là Vương
quốc Cao Bằng, tức là vùng cát cứ của con cháu nhà Mạc
từ 1592–1677. Còn Đàng Thổ là phần đất của Thổ dân, tức
dân bản Thổ đã sinh sống tại đó từ xưa, trước khi người
Việt từ Đàng Ngoài vào lập nghiệp ở Đàng Trong. Khi
người Việt miền Nam, tức người Việt ở Đàng Trong gọi
người Khmer là dân Đàng Thổ, là họ đã công bằng và
khách quan thừa nhận một sự kiện lịch sử. Sự thật đó là
khi họ vào đến Đàng Trong, nói rõ hơn là đất Nam Bộ thì
họ đã gặp người Đàng Thổ đang sinh sống tại đó trước rồi.
Sử Đạo gọi người Đàng Thổ là Thổ Nhơn.
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Đức Giáo Tông Lý Thái Bạch giáng cơ cho biết:
người Thổ Nhơn gốc con cái nhà Tần..
Trích: “Người Thổ Nhơn gốc con cái nhà Tần, biết
Đạo Phật, chẳng biết Đạo Nho, một phen lầm lỡ, phải đọa
muôn đời.
Nước gần tiêu diệt. May thay! Thầy đã đến mà chúng
nó cũng là con yêu dấu của Thầy hay đặng tự nhiên đến.
Cười..
Vì vậy mà Thầy hằng nói với Lão rằng: khi Môn đệ Ta
đến đâu thì cây cờ hiệu của Ta cặm nơi đó. Các con Ta trong
các nước, hễ thấy thì đến, trừ ra loài tà thần tinh quái. Cười…
Thật quả vậy, Chư sơn Thổ nhơn cần phải chịu dạy
dỗ nhiều lắm đó.
Chư Đạo hữu thấy đức tin của người Thổ lớn là dường
nào chưa? Chẳng phải như người Nam vậy.
 (Đạo sử II. Nữ Đầu Sư Hương Hiếu. Tr.176 Thánh
giáo của Đức Lý Giáo Tông ngày 13.12.Bính Dần
(dl: Chủ Nhật, 16–01–1927)
Do đó, trong Đạo gọi người Miên là Tần nhơn: Miên
quốc được gọi là Tần quốc, còn người Miên theo Đạo thì
thuộc vào Tông đạo Tần Nhơn.
Tông Đạo Tần Nhơn có lập một văn phòng thường
trực trong nội-ô Tòa Thánh, Lễ Khánh thành vào ngày
17–03–Mậu Thân (dl: Chúa Nhựt, 14–04–1968), trước
cổng có khắc đôi liễn:.
– Tông Đạo đồng môn tích nhứt khai lâm thành Thánh vức
– Tần Nhơn hiệp chủng kim triêu hướng thiện hưởng Thiên ân
Nghĩa là:
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– Những Tín đồ Đạo Cao Đài trong Tông Đạo Tần
Nhơn, ngày xưa đã khai phá rừng thành vùng Thánh địa.
– Người Miên hợp cùng chủng tộc của họ, ngày nay
hướng về điều lành sẽ được hưởng ân huệ của Đức Chí Tôn
3– Niên học thứ năm (1932–1933)

Trích: 1 lớp năm
“Đạo Đức Học Đường mở thêm được 3 lớp học, cộng
chung 11 lớp, được 417 em gồm 312 nam và 105 nữ (thêm
được 143 trò so với năm 1931).
Kỳ thi Tiểu học rồi nhà trường có đem 26 trò đi thi
đều đậu hết, có 21 em đậu luôn về phần học chữ Lang-sa
(Mention de Francais).
Thầy và cô giáo nơi trường đều siêng năng và lo lắng
sự dạy dỗ. Không có vị nào ăn lương bổng, toàn thể đều vui
dạy trẻ em mà dâng công quả
Đạo có nuôi được 94 trò nam và nữ ăn cơm trong Chùa
để tập làm Đồng nhi, phần đông là những trẻ em mồ côi
và gia đình nghèo nàn. Có 19 trò cha mẹ chịu phụ tiền cơm
mỗi tháng mỗi trò 2 đồng”
 (Chương trình phái Thượng do Thượng Chánh phối
Sư Thượng Tương Thanh đọc trong Hội Nhơn Sanh
nhóm tại Tòa Thánh lần thứ nhì ngày 15–10–Nhâm
Thìn (dl: Thứ Bảy, 12–11–1932)
4– Niên học thứ mười (1937–1938)

Hội Quyền Vạn linh tại Tòa Thánh Tây Ninh, 15–10–
Đinh Sửu (kỳ lễ Hạ nguơn) [dl: Thứ Tư, 17–11–1937)
Hội Ngánh Hội Nhơn sanh:
Phần phái Thượng do Ngài quyền Ngọc Chánh Phối
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Sư Ngọc Trọng Thanh thay mặt cho Thượng Chánh Phối
Sư đọc tại Tòa Thánh Tây Ninh, kỳ Hội ngánh Hội Nhơn
Sanh ngày 11–10–Đinh Sửu.
Hội ngánh Hội Nhơn Sanh được tạm nhóm tại
Khách Đình do Ngài quyền Ngọc Chánh Phối Sư chủ tọa.
Trích: “Phái Thượng”
Đạo Đức Học Đường.
Trường Đạo Đức Học Đường, số trẻ em đến học quá
đông, trên 350 đứa, nên tốn kém rất nhiều. Có ngày phải
khiếm khuyết cơm ăn cùng giấy mực.
Chiếu theo Nội Luật nhà trường, cả học trò chia ra
là 2 hạng;
1. Nếu cha mẹ đã phế đời hành Đạo, hoặc trọn hiến thân
thì được học bổng.
2. Còn như chưa phế đời hay không trọn hiến thân thì
phải đóng tiền cơm và tiền trường.
Nhưng từ ấy đến nay, chẳng có vị nào chịu đóng số
tiền ấy cả.
Bổn chức xin nhắc một lần nữa, nếu vị nào muốn cho
con hay cháu của mình được thông minh đạo đức, hầu ngày
sau đường đột với đời, thì chẳng nỡ để nặng lòng Hội Thánh
nhiều phen nhắc nhở. Rồi đây Hội Thánh cứ chiếu theo
Nội Luật nhà trường, không còn lãnh dạy hay dưỡng nuôi
những trò em nào chẳng nạp đủ số tiền y theo Luật đã định
 (Vi bằng Hội Quyền Vạn Linh tại Tòa Thánh Tây
Ninh ngày 15–10–Đinh Sửu – Kỳ lễ Hạ nguơn
1937 trang 5)

* Vi bằng Hội Nhơn Sanh 12–10–Đinh Sửu (dl:
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Chúa Nhựt, 14–11–1937)
Hội Nhơn Sanh cũng được tạm nhóm tại Khách
Đình. Ngài Ngọc Chánh Phối Sư có phái một vị Lễ Sanh
Nam và một vị Lễ Sanh Nữ đến tư đường rước Đức Hộ
Pháp và Ngài Khai Pháp Hiệp Thiên Đài Trần Duy Nghĩa
Chưởng Quản Cơ Quan Phước Thiện.
Đến nơi, chư Chức sắc, Chức việc và chư Đạo hữu
đứng dậy chào mừng.
Vì có lời yêu cầu của Ngài Ngọc Chánh Phối Sư nên
phiên nhóm hôm nay, Đức Hộ Pháp ngồi ghế Chủ tọa
Trích:
Điều thứ bảy: Phương diện giáo dục, cất Hạnh Đường
và lập Học Đường các nơi Thánh Thất.
Lời quyết nghị của Ủy Ban Phái Thượng
(Phần A và B nói về Hạnh Đường)
c/- Mỗi Thánh Thất phải có lập Học Đường giáo
hóa đoàn thơ sanh cho biết chữ và kinh kệ đặng lo gầy
dựng thanh niên sau này cho đủ tài đức hầu mai sau sẽ
nối chí đoàn anh mà tô điểm lịch xinh mối Đạo.
 (Vi bằng Hội Quyền Vạn Linh tại Tòa Thánh Tây
Ninh ngày 15–10–Đinh Sửu – Kỳ lễ Hạ Nguơn
1937 trang 30)

* Vi bằng Hội Thánh 14–10–Đinh Sửu (dl: Thứ

ba, 16–11–1937)
Phiên Hội Thánh nhóm tại Báo Ân Từ, trước Bửu
Điện. Ngài Ngọc Chánh Phối Sư có phái hai vị Giáo Sư
Nam và Nữ đến tư đường rước Đức Hộ Pháp, có nhạc lễ
và chư chức việc Bàn cai quản theo hầu.
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Khi Đức Hộ Pháp vừa đến thì cả thảy chư Nghị viên
nam nữ đồng đứng dậy chào mừng.
Ngài Ngọc Chánh Phối Sư bèn yêu cầu Đức Hộ
Pháp ngồi chủ tọa
Trích:
Điều thứ bảy: phường diện giáo dục, cất Hạnh Đường
và Học Đường các Thánh Thất.
Lời quyết nghị của Ban ủy viên Hội Thánh
Ban Ủy viên Hội Thánh đồng ý kiến và công nhận
y theo lời quyết nghị của Hội Nhơn Sanh, nên đồng xin
Hội Thánh tu tạo Hạnh Đường lại đặng giáo hóa chư
Chức sắc, Chức việc và xin Đức Hộ Pháp nắm quyền Giáo
Chủ xin đủ phép cho các Thánh Thất được phép tạo lập
Học Đường như Hội Thánh Gia Tô giáo vậy và thuyên
bổ các Giáo viên đến các Học đường giáo hóa đoàn thơ
sanh, hay là cho quyền chư Đầu Tỉnh Đạo tìm phương
cho có người giáo dục trẻ em đặng mở mang khoa học
văn chương đạo đức.
 (Vi bằng Hội Quyền Vạn Linh tại Tòa Thánh Tây
ninh ngày 15–10–Đinh Sửu – Kỳ lễ Hạ Nguơn
1937 trang 50)

* Thượng Hội:
Luôn dịp Đức Hộ Pháp cho Hội Thánh rõ rằng: Theo
lẽ thì ngày mai sẽ có Thượng hội, nhưng quyền Thượng Hội
kể từ phẩm Đầu Sư, Chưởng Pháp, Thượng Phẩm, Thượng
Sanh và Giáo Tông. Song các bậc ấy đều thiếu, nên Bần Đạo
sẽ phê chuẩn các lời bàn nghị của Hội Nhơn Sanh và Hội
Thánh đã đồng thinh công nhận.
Khi dứt lời, Đức Hộ Pháp mời chư Thánh đứng dậy
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tụng Kinh Xuất Hội. Liền đó có Nhạc Lễ và Bàn cai quản
đưa Ngài về Hộ Pháp Đường.
Quyền vạn Linh: Ý dân là ý Trời
Những quyết nghị nào được cả 3 Hội: Hội Nhơn
Sanh, Hội Thánh và Thượng Hội tán thành tức là được
quyền Chí Linh chấp thuận, cũng bởi nguyên lý ấy nên
mới có câu: Quyền Vạn linh đối với quyền Chí Linh
(Dieu et Humanité)
Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Đức Chí Tôn dạy:
“Thầy là các con, các con là Thầy”
Tức là:
– Quyền Vạn linh bằng với Quyền Chí linh
– Ý muốn của Vạn linh tức là ý muốn của Chí Linh
– Ý muốn của con cái tức là ý muốn của Cha lành.
Vì thế mới có lập Quyền Vạn Linh để Vạn Linh tự lập
Luật lấy đặng tự kiềm chế mình trong con đường tu, hầu
qui hồi cựu vị, hiệp hội cùng Thầy.
Quyền Vạn Linh là quyền của ba Hội. Trước nhứt
từ Hội Nhơn Sanh, kế đệ lên Hội Thánh, rồi còn dâng
lên Thượng Hội biểu quyết và chấp thuận mới thành
Quyền Vạn Linh.
Bổn chức
Trích: Tờ của Đức Hộ Pháp gởi cho ba vị Chánh Phối
Sư “Tiếng bổn chức là xưng hô của quan viên triều chánh,
nó chỉ là tiếng tự tôn của phẩm vị Quan viên trường đời
đối với dân.
Ta có thể dùng đối dư thừa với Đạo, đang mất vẻ tự
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khiêm
Đức Giáo Hoàng xưng mình “Servibus” là Serviteur
nghĩa là tớ của Chí Tôn và Chức sắc Tòa Thánh, cũng như
Bần Đạo của Tôi đã dùng.
Muốn cho có vẻ Đạo ta nên tránh những ngôn ngữ
quyền đời, tỷ như:
– Hàng Lễ Sanh xưng mình là Thiểu phẩm
– Hàng Giáo Hữu xưng mình là Thiểu Vị
– Hàng Giáo Sư xưng mình là Thiểu Đức
– Hàng Phối Sư xưng mình là Tiện hay Khiếm Minh
– Hàng Đầu Sư hay Chưởng pháp xưng là Tệ Tinh
– Hàng Giáo Tông & Hộ Pháp xưng mình là Bần Đạo
Chung trí nghĩ thế nào rồi cho Bần Đạo hiểu.
Đạo Luật
 (Chiếu theo nguyện ước của chúng sanh do tờ kiết
chứng của Quyền Vạn Linh ngày rằm, tháng 10
năm Đinh Sửu)

* Trong kỳ hội ngày 14–01–Mậu Dần (dl: Chúa nhựt,
13–02–1938) Đức Hộ Pháp dạy chư vị Sĩ Tải Hiệp Thiên
Đài đọc Luật và các Phương pháp thực hành. Rồi Đức
Ngài dạy bên Hành chánh, bên Phổ tế và bên Phước Thiện,
mỗi cơ quan luân phiên nhau đọc lời quyết nghị đặng xem
coi có phản khắc cùng nhau chăng, hay là đồng ý kiến?
Qua hai ngày bàn cãi tại Cửu Trùng Đài Tòa Thánh.
Sau khi chư Chức sắc Thiên phong nam nữ trong toàn thể
Chánh Trị Đạo bỏ thăm công nhận Bộ Đạo Luật, Đức
Hộ Pháp cầm bộ Đạo Luật ấy đưa lên và tuyên bố rằng:
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“Ngày nay trong nền Đại Đạo của Đức Chí Tôn đã có
cho Hội Thánh một bộ Đạo Luật nữa.
Vậy từ đây, mỗi năm sau khi tom góp các nguyện ước
của Quyền Vạn Linh rồi, thì mỗi cơ quan trong nền Chánh
Trị Đạo cũng do theo để mà định Luật cho Hội Thánh thi
hành, hầu khỏi điều phản khắc”
Lúc đó là 20h ngày 15–01–Mậu Dần.
– Bộ Luật này ngày sau còn thêm vào nữa tùy theo
trình độ của chúng sanh.
– Đạo Luật gồm có 4 chương, 17 điều:
 Chương thứ nhứt: Hành Chánh
Các điều 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,16 và 17 (13 điều)
 Chương thứ hai: Phước Thiện
Điều thứ 10 và 11
 Chương thứ ba: Phổ Tế
Điều thứ 14
 Chương thứ tư: Tòa Đạo
Điều thứ 15
Trích:
Điều thứ bảy: phương diện giáo dục, cất Hạnh Đường
và Học Đường các Thánh Thất
Luật: Phải lập Hạnh Đường nơi Tòa Thánh và các
văn phòng Đầu Tỉnh Đạo đặng giáo hóa Chức sắc Thiên
Phong và Chức việc cùng lập Học Đường đặng dạy dỗ trẻ
em cho rõ thông chữ nghĩa và kinh kệ. Các Thánh Thất đều
phải có Học Đường. Mỗi năm mở khoa mục khảo duợt một
lần đặng ban cấp bằng hay là giấy chứng nhận cho những
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vị thi đỗ
Phương pháp thật hành: Hạnh Đường (từ 1–4)
Học Đường:
1. Nhà trường Đạo Đức phải chỉnh đốn lại cho hoàn
toàn và mở thêm cho rộng lớn. Phải mở thêm một
Nữ học Đường như bên Nam vậy.
2. Tu bổ nhà trường cho có đủ lớp học, nhà ngủ Giáo
viên, nhà ngủ học trò, nhà ăn, bàn ghế và các vật
dụng trong trường (Fournitures Classiques)
3. Mộ thêm giáo viên Nam, Nữ và định Phần châu
cấp mỗi tháng.
4. Con nhà đạo từ 6 tuổi đổ lên phải cho vào nhập học,
bất luận là trường nào. Hễ để cho con dốt thì sẽ bị
Hội Thánh định tội
5. Một hạng được học bổng (Boursiers) là con của
Chức Sắc Thiên phong đương quyền hành chánh,
những trẻ em mồ côi, hoặc con của Đạo hữu hiến
thân trọn vẹn.
6. Cha mẹ có của cải và có bề thế làm ăn đủ thì phải
đóng tiền học phí (payants) mỗi tháng theo thể lệ
nhà trường nhứt định.
7. Ty Giáo-huấn nên lập một cuốn sổ lạc quyên (Caisse
de Charité) dưới quyền của Thượng Chánh Phối Sư,
để nhờ nơi lòng từ thiện của Nhơn sanh trợ giúp cho
các trẻ em mồ côi ăn học
8. Chư Đầu Tỉnh, Đầu Họ và Đầu Quận Đạo phải
kiếm những đạo hữu thanh niên có cấp bằng tốt
nghiệp đặng xin phép Chánh phủ mở Học đường
trong toàn cả Thánh Thất.
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Các cơ quan Chánh Trị Đạo:
Đức Hộ Pháp dẫn giải các cơ quan trong nền Chánh
Trị Đạo như sau:
Hiện nay trong nền Chánh Trị Đạo của Đức Chí
Tôn có 4 cơ quan như sau:
1– Hành Chánh
2– Phước Thiện
3– Tòa Đạo
4– Phổ Tế
Hành chánh: là cơ quan để thi hành các luật lịnh
của Hội Thánh hoặc của Chúng sanh dâng lên mà đã có
Quyền Chí Tôn phê chuẩn, nghĩa là buộc chúng sanh phải
tuân y Luật Pháp mà đi trên con đường đạo đức cho đặng
thong dong, hòa bình, trật tự, hạnh phúc, an nhàn, tức
là thật hành cả khuôn viên Luật Pháp cho ra thiệt tướng.
Phước Thiện: là cơ quan bảo tồn sanh chúng trên
đường sanh hoạt, nuôi sống thi hài tức là cơ quan giải
khổ cho chúng sanh, tầm phương bảo bọc những kẻ tật
nguyền, cô độc, dốt nát, ít oi, hoặc giúp tay cho bên Hành
Chánh thi hành Luật Pháp cho đặng dễ dàng trọn vẹn.
Tòa Đạo: là cơ quan bảo thủ Chơn truyền, gìn giữ
Luật pháp, chăm nom chư Chức sắc, Chức việc và chư đạo
hữu thi hành phận sự, chở che những kẻ yếu tha, binh vực
những người cô thế, hoặc tiếp cả sự uất-ức bất công của
toàn sanh chúng, tức là giữ nét công bình trên mặt Đạo, lại
cũng là một cơ quan giúp cho Hành Chánh, Phước Thiện
và Phổ Tế thêm oai quyền mạnh mẽ tôn nghiêm đặc sắc.
Tóm lại là lập phương bảo tồn sanh chúng khỏi điều
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thông thiết đau khổ với nét oai nghiêm của Chức sắc
đương quyền Hành chánh.
Phổ tế: là cơ quan để cứu vớt hoặc độ rỗi những
người lạc bước thối tâm, cùng an ủi khuyên lơn những
kẻ đã bị Luật pháp buộc ràng mà phế vong phận sự, hay
là độ rỗi những kẻ hữu tâm tầm Đạo.
Tổng hợp 4 cơ quan này gọi là toàn thể Chánh Trị
Đạo (Đạo Luật, trang 3 và 4)
5– Thành phần giáo viên Nghĩa Thục Đạo Đức Học
Đường (1928 – 1938)

Gồm có:
Nguyễn Hữu Đắc: Giám đốc (xưa gọi là Cai trường)
Ông Nguyễn Hữu Đắc được Hội Thánh bổ nhiệm là Giám
đốc Nghĩa Thục Đạo Đức Học Đường từ niên học đầu
tiên: 1928–1929. Đến niên học thứ bảy: 1934 -1935, sau khi
Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt qui Thiên
[13–10–Giáp Tuất (dl: Thứ Hai, 19–11–1934)]. Khi niên
học 1934 – 1935 sắp kết thúc ông Nguyễn Hữu Đắc làm
đơn xin phép Hội Thánh cho thôi việc nơi Đạo Đức Học
Đường và trở về Sài Gòn.
Ông Nguyễn Hữu Đắc nguyên là cậu bà con của Đức
Quyền Giáo Tông, có sự liên lạc giữa ông Nguyễn Hữu
Đắc và Đức Quyền Giáo Tông từ năm 1925, lúc quý Ngài:
Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc còn chưa Xây bàn. Trích:
Thượng Đế thâu phục ông Cựu Thượng Nghị Viện Lê
Văn Trung (Chợ Lớn)
“Vào tháng tư nhuần, năm Ất Sửu (Juin 1925) trong
Chợ Gạo (Chợ Lớn) thường đêm có thiết đàn thỉnh Tiên.
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Một hôm ông Hội Đồng Thành Phố Chợ Lớn Nguyễn
Hữu Đắc gặp ông Lê Văn Trung đương đi dạo mát, ông
Đắc bèn rủ ông Trung lên Chợ Gạo hầu đàn. Biết chỗ rồi
từ đây mỗi lần ở Chợ Gạo có cầu cơ thì ông Trung đều đến.
Lần lần ông nhiễm thâm mùi Đạo, một ngày một tỉnh ngộ,
phế lần gia đình thế sự, rồi trường trai giữ giới mà chuyên
việc tu hành. Sau khi độ được Ông Trung rồi, chư Tiên liền
dạy bế đàn Chợ Gạo, làm cho chư Nhu thảy đều ngơ ngẩn
không rõ cớ chi.
Mãi đến ngày mùng 05 tháng chạp năm Ất Sửu (dl:
Thứ Hai,18–01–1926) ở Sài Gòn, Đức Thượng Đế giáng cơ
dạy hai ông Cư, Tắc đem cơ vô nhà ông Trung (Chợ Lớn,
Quai Testard) cho Ngài dạy việc. Hai ông này lấy làm bợ
ngợ vì thuở nay chưa hề quen biết ông Trung, nhưng lệnh
trên đã dạy dưới phải vâng theo.
Hỏi thăm tìm đến nhà ông Trung, ông Cư thuật rõ
đầu đuôi thì ông Trung lòng rất hoan nghinh, lật đật sắm
sửa thiết đàn. Thượng Đế giáng cơ dạy Đạo và khuyên việc
tu hành. Ngài lại phân rằng: Ngài đã sai Lý Thái Bạch dìu
dắt ông Trung nơi đàn Chợ Gạo đã lâu rồi. Ngài lại dạy:
“Trung, nhứt tâm nghe con. Sống cũng nơi Thầy,
thác cũng nơi Thầy, thành cũng nơi Thầy mà đọa cũng
nơi Thầy. Con lấy sự sáng của con mà suy lấy:
Một Trời, một đất, một nhà riêng
Dạy dỗ nhơn sanh đặng dạ hiền
Cầm mối Thiên Thơ lo cứu chúng
Đạo người vẹn vẻ mới thành Tiên”
Từ đây Ông Trung ngừa vâng Thánh ý, thâu xếp việc
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nhà, một dạ xả thân hành Đạo.
 (Đại Đạo căn nguyên. Nguyễn Trung Hậu sài
gòn 1957)
Võ văn Chợ:
❒❒ Nhâm Thân (1932) thọ phong Lễ Sanh, thánh
danh Ngọc Chợ Thanh
❒❒ Bính Tý (1936) Phó Quản Lý Học Viện
❒❒ Từ Ất Hợi–Đinh Sửu (1935–1937). Được Hội
Thánh bổ nhiệm chức Cai trường (nay là Hiệu
Trưởng) thay thế cho ông Nguyễn Hữu Đắc xin
nghỉ việc
Nguyễn Văn Hợi:
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Là giáo viên buổi đầu nơi Đạo Đức Học Đường
❒❒ Năm Ất Hợi (1935) ông đắc phong Sĩ Tải Hiệp
Thiên Đài
❒❒ Năm Đinh Sửu (1937) được Hội Thánh bổ nhiệm
làm Giám Đốc Đạo Đức Học Đường thay thế
cho ông Võ Văn Chợ đã mất
❒❒ Đến năm học thứ mười hai: 1940–1941; thì vào
năm 1941 Pháp đưa quân chiếm đóng Tòa Thánh
và vùng Nội Ô Thánh Địa để làm trại đóng quân
❒❒ Ông Nguyễn Văn Hợi làm Giám Đốc Đạo Đức
Học Đường được 4 niên học.
Trần Ngọc Văn Chương:

Ông Trần Ngọc Văn Chương được Đức Quyền
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Giáo Tông nhận làm con nuôi nên còn có tên là Lê Văn
Chương, tuy tên là Văn Chương nhưng ông được tất cả
mọi người gọi là Thầy Giáo Văn.
– Gọi là Thầy giáo Văn để tránh trùng hợp với Giáo
Chương, bút hiệu Ngài Bảo Đạo Hiệp Thiên Đài Ca
Minh Chương
– Ngài Ca Minh Chương được dân chúng làng Mỹ
Lộc Tây, thuộc quận Cần Giuộc cử làm Hương Bộ, sau
một thời gian Ngài xin nghỉ và đi dạy học nên được dân
làng gọi là Thầy Giáo Chương. Giáo Chương còn là bút
hiệu của Ngài, dù rất ít làm thơ. Dưới đây là một bài thơ
của Ngài, bên dưới bài thơ đề là Giáo Chương, tức thầy
giáo Ca Minh Chương
Chữ Bần
(Họa vận bài thơ Nguyễn Thuần Đức)
Chi bận trần gian nẻo phú bần
Dốc tìm đường cả đẩy đưa chân
Kinh luân chí dễ an thân phận
Hồ hải tình mong lánh nợ nần
Vui lại ngổn ngang dòng nước Ttrí
Buồn về lẩn bẩn khóm non Nhân
Huỳnh Đình mấy cuốn hằng ngâm đọc
Ngõ họa thân sau khỏi bợn trần.
(Giáo Chương).
Năm Quí Dậu (1933), sau khi nhị vị Quyền Đầu Sư
Thượng Tương Thanh và Ngọc Trang Thanh (Nguyễn
Ngọc Tương và Lê Bá Trang) tự tách về Bến Tre lập thành
Chi Phái gọi là Ban Chỉnh Đạo. Nhị vị Quyền Đầu Sư
đã đem theo số hồ sơ và giấy đất của Đạo. Thầy giáo Văn
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đã len-lỏi theo xuống Bến Tre, được Giáo Tông Nguyễn
Ngọc Tương tin dùng [Giáo Tông của phái Bến Tre do
cuộc bầu cử ngôi Giáo Tông ở Thánh Thất An Hội ngày
08–01–năm Ất Hợi (dl: Thứ hai,11–02–1935) thừa dịp Thầy
Giáo Văn tìm được số hồ sơ và giấy đất của Đạo đem trở
về cho Hội Thánh)].
Sau việc trên thì Đức Hộ Pháp dạy Thầy Giáo Văn
giả điên vì sợ nhóm người của Ông Nguyễn Ngọc Tương
lên ám sát Thầy Giáo Văn được Đức Chí Tôn phong Sĩ
Tải Hiệp Thiên Đài.
Chuyện kể về Thầy Giáo Văn trong dân gian:
Vào năm 1972, trong lễ Hội Kỳ-yên, Đình Thần làng
Long Thành ở Bến-kéo (Đức Chí Tôn ban sắc cho Thần
Hoàng Long-Thành lên chức Văn Xương ngày 19–01–
Đinh Mão (dl: Chúa nhựt, 20–02–1927)
Vì cúng mặn, nên Thầy Giáo Văn có nhập vào một
em bé trai khoảng 7 tuổi. Đột nhiên, đi ra giữa buổi lễ
và rầy ban tổ chức (y như tiếng nói của Thầy Giáo Văn
lúc còn sống)
“Ta là Thầy Giáo Văn, nay được lịnh của Đức Chí
Tôn đến trấn nhậm vùng này thay thế cho Văn Xương. Kể
từ đây ta lịnh cho Lễ Hội tại Đình phải cúng chay mà thôi”
Nói xong, con bé ngã lăn ra bất tỉnh. Em được mang
ra ngoài đánh dầu một lát sau mới tỉnh lại.
Đình Thần làng Long Thành ở Bến Kéo có lập bàn
thờ Thầy Giáo Văn và lệ cúng Đình được làm chay do đó.
Về sau, Thầy giáo Văn còn nhập vào nhiều vị khác
để dạy và chữa bệnh cho dân chúng rất hiệu nghiệm.
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Nguyễn văn Kiết:
Nguyễn văn Kiết là giáo viên Đạo Đức Học Đường
buổi đầu tiên. Trong thời gian từ năm Ất Tỵ (1965) đến
năm Bính Thìn (1976) Ngài được thăng đến 3 phẩm:
❒❒ Ất Tỵ (1965) Giám Đạo Hiệp Thiên Đài
❒❒ Nhâm Tý (1972) Thăng phẩm Cải Trạng
❒❒ Ất Mão (1975) thăng phẩm Chưởng Ấn
❒❒ Bính Thìn (1976) Tiếp Dẫn Đạo Nhơn
Nguyễn Công Cảnh:
Ngài Phối Sư Thượng Cảnh Thanh, Phó Trưởng
ban Đạo Sử là giáo viên Đạo Đức Học Đường buổi đầu:
❒❒ Đinh Mão (1927) Thư ký cho Đức Quyền Giáo
Tông Thượng Trung Nhựt
❒❒ Đinh Sửu (1937) thọ phong Lễ Sanh, Quuyền Phó
Quản lý Lại Viện
❒❒ Đinh Hợi (1947) thăng phẩm Giáo Hữu
❒❒ Ất Mùi (1955) Giáo Hữu - Thanh Tra Đạo Đức
Học Đường
❒❒ Giáp Thìn (1964) Giáo Hữu- Quyền Phụ Thống
Học Viện kiêm Trưởng ban Kiến thiết Đạo Đức
Học Đường lần I. Nhờ sự quan tâm của Ông, Ban
kiến thiết đã vận động các nhà hảo tâm giúp tiền
bạc và vật liệu xây dựng hoàn thành được 1 văn
phòng và 6 dãy lớp gồm 30 phòng học xây vách
tường, 2 dãy lớp ngói và 4 dãy lợp tole có đầy đủ
bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên và bảng đen
❒❒ Ất Tỵ (1965) thăng phẩm Giáo Sư, Quyền Thượng
Thống Học Viện.
75

CHƯƠNG III ĐẠO ĐỨC HỌC ĐƯỜNG Qua các thời kỳ lịch sử.

❒❒ Bính Ngọ (1966) Khâm Trấn Đạo Biên Hòa
❒❒ Tân Hợi (1971) Phó Trưởng Ban Đạo Sử. Trong
thời gian lãnh nhiệm vụ Phó Trưởng ban Đạo
Sử, ông tiếp tục vận động trong toàn Đạo kiến
thiết được một dãy nhà khang trang dùng làm
văn phòng Ban Đạo Sử
❒❒ Nhâm Tý (1972)
thăng phẩm Phối Sư, Phó
Trưởng Ban Đạo Sử.
Phan Hữu Phước:
Ông Phan Hữu Phước là giáo viên Nghĩa
Thục Đạo Đức Học Đường. Ông là Thừa Sử Hiệp
Thiên Đài, mất ngày 06–05–Đinh Dậu (dl: Thứ Hai,
03–06–1957) trong thời gian bị câu lưu tại Trung
tâm cải huấn Thủ Đức dưới trào Chánh Phủ Ngô
Đình Diệm
Phạm Ngọc Trấn:
Ông Phạm Ngọc Trấn là giáo viên Nghĩa Thục
Đạo Đức Học Đường
Ông là Thừa Sử Hiệp Thiên Đài, Thánh Vệ
trưởng bị ám sát chết ngày 06–07–Nhâm Thìn (dl:
Thứ Hai, 25–08–1952)
Huỳnh Văn Rằng:
Ông Huỳnh Văn Rằng là giáo viên Nghĩa Thục
Đạo Đức Học Đường
– Nhâm thân (1932) thọ phong Lễ Sanh phái
Thượng, Thánh danh Thượng Rằng Thanh.
Về sau, ông được thăng phẩm Giáo Hữu rồi mất
Lê Phú Hài:
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Ông Lê Phú Hài là Giáo Viên Nghĩa Thục
Đạo Đức Học Đường
❒❒ Mậu Tý (1948) Lễ Sanh Ngọc Hài Thanh, Quyền
Phụ Thống Học Viện
❒❒ Kỷ Sửu (1949) Thanh Tra Đạo Đức Học Đường
❒❒ Ất Mùi (1955) thăng phẩm Giáo Hữu, Quyền phụ
Thống Học Viện
Nguyễn Văn Châu:
Ông Nguyễn Văn Châu là giáo viên Nghĩa
Thục Đạo Đức Học Đường
Châu Văn Biên:
Ông Châu Văn Biên là giáo viên Nghĩa Thục
Đạo Đức Học Đường
Nguyễn Minh Sang:
Ông Nguyễn Minh Sang là giáo viên Nghĩa
Thục Đạo Đức Học Đường
Nhờ có hoa tay, viết chữ đủ kiểu và đủ lối, nét
chữ của ông được khen là nhứt vùng Thánh Địa, nên
ông được Ngài Ngọc Chánh Phối Sư Ngọc Trọng
Thanh rút về văn phòng Ngọc Chánh Phối Sư làm
thơ ký vào năm Bính Tý (1936).
Năm Đinh Sửu (1937) ông được Ngài Ngọc
Chánh Phối Sư dâng tờ đề nghị lên Đức Hộ Pháp,
được Đức Hộ Pháp ban cho Phẩm Chánh Trị SựĐầu Phòng Văn, khỏi phải cầm quyền Hành chánh
Đạo trong một Hương như những người khác
Về sau, đến năm Giáp Thìn (1964) ông tiếp
tục tham gia nơi Đạo Đức Học Đường, được Hội
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Thánh bổ nhiệm giảng dạy môn Giáo lý các lớp Đệ
Thất, Đệ Lục bậc Trung học (lớp 6 và 7 ngày nay)
Năm Mậu Thân (1968) Ban kiến thiết Đạo
Đức Học Đường lần II được thành lập, ông được
Hội Thánh và Nhà trường tín nhiệm giao nhiệm
vụ. Phụ tá kiêm Quản lý Ban Kiến thiết
Không quản khó nhọc, Ban kiến thiết lần II
đã đi vận động các nhà hảo tâm giúp tiền bạc cùng
vật liệu xây dựng hoàn thành được 2 công trình:
cổng trường vào năm Mậu Thân (1968) vào 10 Phòng
học có lầu vào tháng 12 năm Tân Hợi (1972)

Lời kết về Nghĩa Thục Đạo Đức Học Đường:
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Đạo luật ban hành 15–01–Mậu Dần (dl: Thứ Hai,
14–02–1938) tuy đã đặt dấu chấm hết thời kỳ Nghĩa Thục
của Đạo Đức Học Đường. Nhưng đã mở ra một thời kỳ
mới: Phát triển nền giáo dục trong toàn Đạo theo Luật
và phương pháp thật hành đã qui định nơi chương thứ
nhất, điều thứ bảy.
Nếu sau này, trình độ chúng sanh cao hơn, Đạo Đức
Học Đường được Nghĩa-Thục-hóa thì Luật cũng sẽ thay
đổi cho phù hợp với nhơn trí và ước nguyện của chúng
sanh, nhưng cũng phải được cả ba Hội: Hội Nhơn Sanh,
Hội Thánh và Thượng Hội tán thành mới được Quyền
Chí Linh chấp nhận
II. THỜI KỲ THỨ NHÌ: QUYỀN VẠN LINH XIN CHỈNH ĐỐN ĐẠO ĐỨC
HỌC ĐƯỜNG VÀ LẬP THÀNH HỌC ĐƯỜNG CÁC TỈNH
Từ ngày 15–01–Mậu Dần (04–06–Tân Tỵ)
(dl: Từ 14–02–1938–28–06–1941)
Chiếu y Đạo Luật đề ngày 15 tháng giêng Mậu Dần
(dl: 11–02–1938) Quyền Vạn Linh xin chỉnh đốn Đạo Đức
Học Đường và lập thành Học Đường các Tỉnh (xin xem
nơi Đạo Luật, chương thứ nhứt, điều thứ bảy đã trích)
Việc lập thành Học Đường các Tỉnh xin nêu một
điển hình tại Tộc Đạo Châu Thành Tân An:
Để giúp cho trẻ em Đạo tản cư khỏi nạn thất học,
năm Mậu Tý (1948) Đầu Tộc Đạo Châu Thành Tân An:
Lễ Sanh Ngọc Nhượn Thanh (tức Ngài Đầu Sư Ngọc
Nhượn Thanh, thế danh Bùi Đắc Nhượn) sáng lập Đạo
Đức Học Đường tại căn cứ Đạo Châu Thành Tân-An,
được Tỉnh Ttrưởng cho đứng làm Hiệu Trưởng và Được
Hội Thánh hợp-thức-hóa là ngôi trường của Đạo. Ngày
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26–11–Canh Dần (dl: Thứ Tư, 03–01–1951) được Hội
Thánh ban khen hữu công với Đạo trong việc sáng lập
Đạo Đức Học Đường tại Tân An.
Đến năm Giáp Ngọ (1954) Giáo Hữu Ngọc Nhượn
Thanh được Đức Hộ Pháp dạy mở lên ban Trung Học
Đạo Đức Học Đường Tân An.
Nghị định số 9602/GD/HV của Chánh phủ cho
phép mở 2 lớp Đệ Thất bậc Trung học (lớp 6 ngày nay).
Lúc bấy giờ trường có 3 dãy lớp ngói và tole, gồm 13 lớp
Tiểu học và Trung học.
>>>0<<<
III. THỜI KỲ THỨ BA: PHÁP KHỦNG BỐ TOÀ THÁNH
Pháp khủng bố Chức sắc và tín đồ Đạo Cao Đài,
đóng cửa Tòa Thánh và các cơ Quan của Đạo. Đức Hộ
Pháp và 5 vị Chức sắc bị Pháp lưu đày ở đảo Madagascar
Từ ngày 04–06–Tân Tỵ — 04–08–Bính Tuất (dl:
28–06–1941 – 30–08–1946)
Từ năm Canh Thìn (1940) chánh phủ Pháp càng
tăng cường vơ vét sức người và sức của ở Thuộc địa để
cung ứng cho chiến tranh thế giới lần thứ hai, đã đưa tình
hình kinh tế của nước Việt Nam đến mức bần cùng, hơn
70.000 thanh niên của xứ Nam kỳ thuộc Pháp đã bị bắt
đi lính theo lệnh tổng động viên để đưa sang Pháp phục
vụ chiến tranh!
Năm Tân Tỵ (1941) nhà cầm quyền Pháp muốn tiêu
diệt Đạo Cao Đài, nên đã gây ra nhiều hình thức khủng
bố Tín đồ và Cchức sắc
Ngày 04–06–Tân Tỵ (dl: Thứ Bảy, 28–06–1941), lính
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Mật thám vào Tòa Thánh bắt Đức Hộ Pháp.
Ngày 17–06–Tân Tỵ (dl: Thứ Sáu, 11–07–1941), lính
Mật thám lại vào Tòa Thánh bắt thêm 3 vị Chức sắc nữa:
❒❒ Phối Sư Ngọc Trọng Thanh (Nguyễn Văn Trọng),
Quyền Ngọc Chánh Phối Sư.
❒❒ Giáo sư Thái Gấm Thanh (Thái Văn Gấm) Quản
lý Công viện
❒❒ Sỉ Tải Đỗ Quang Hiển (Hiệp Thiên Đài)
Đồng thời, tại Sài Gòn chúng đến bắt Ngài Khai
Pháp Trần Duy Nghĩa (Hiệp Thiên Đài), và ở Miên Quốc,
chúng đến Thánh thất Kim Biên tại Thủ Đô Nam Vang
bắt Giáo Sư Thái Phấn Thanh (Trần Văn Phấn)
Ngày 04–06 nhuần-Tân Tỵ (dl: Chúa nhựt, 27–07–
1941) chánh quyền Pháp đưa Đức Hộ Pháp và 5 vị Chức
sắc kể trên xuống chiếc tàu Compiège đày sang Hải đảo
Madagascar ở Phi Châu.
Sau đó, Chánh quyền Pháp ra lệnh đóng cửa Tòa
Thánh cùng các cơ quan của Đạo tại Trung ương, giải tán
tất cả bổn Đạo ở vùng Thánh địa Tây Ninh ai về quê nấy
rồi đưa Quân đội chiếm đóng Tòa Thánh và vùng Nội Ô
Thánh Địa để làm trại đóng quân. Trại binh Pháp có tên
là Compagnie de Camp n.3 viết tắt là C.C.3 chà đạp lên
sự tín ngưỡng của hàng triệu tín đồ.
– Đầu năm Quí Mùi (Tháng 02–1943), Giáo Sư Đại
Biểu Thượng-Vinh-Thanh hiệp cùng Giáo Sư Thượng
Minh Thanh thành lập cơ chuyển thế tại hãng tàu Nitinan,
Sài Gòn, hợp tác với Nhật Bổn để chống Pháp và đòi hỏi
Pháp phải trả tự do cho Đức Hộ Pháp.
Ngày 09–03–1945 Quân đội Cao Đài chiếm lại Nội
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Ô Thánh Địa khi Pháp đã bị quân Nhật lật đổ trên toàn
cõi Đông Dương.
– Tháng 08–1945, Nhật đầu hàng Đồng minh không
điều kiện
– 23–09–1945 được sự giúp đỡ của Anh, Thực Dân
pháp mở đầu cuộc xâm lược nước ta lần thứ hai.
– Năm Bính Tuất (1946) Pháp giành lại quyền hành
ở Miền Nam
– Ngày 25–07–Bính Tuất (dl: Thứ Tư, 21–08–1946)
Đức Hộ Pháp cùng ba vị Chức sắc: Ngài Khai pháp Trần
Duy Nghĩa, Ngài Phối Sư Ngọc Trọng Thanh và Giáo Sư
Thái Phấn Thanh cùng với 13 lính Pháp-hồi được chính
phủ Pháp đưa về Việt Nam trên chiếc tàu buôn Ile de
France, cặp bến ở Vũng Tàu.
Đức Hộ Pháp được Chánh Phủ Pháp đem phi cơ
rước về Sài Gòn và đưa đến tạm ngụ nơi nhà của ông Sĩ
Tải Nguyễn Văn Hợi (Giám Đốc Đạo Đức Học Đường
từ năm 1935–1941) gần chợ Thái Bình, Sài Gòn. Tới nơi lúc
17 giờ ngày 26–07–Bính Tuất (dl: Thứ năm, 22–08–1946)
(còn 2 vị kia là Giáo Sư Thái Gấm Thanh và Sĩ Tải Đỗ
Quang Hiển đã chết trên đảo, Sỉ Tải Hiển đắc Thánh
Phi Châu)
– Ngày 04–08–Bính Tuất (dl: Thứ Sáu, 30–08–1946)
chánh phủ Pháp làm lễ đưa Đức Hộ Pháp cùng ba vị
Chức sắc trên từ Sài Gòn về Tòa Thánh. Hội Thánh và
rất đông đảo tín đồ tổ chức lễ nghinh tiếp vô cùng trọng
thể và cảm động đến rơi lệ
Sau 5 năm 2 tháng bị đồ lưu nơi hải ngoại (tính từ
ngày Đức Hộ Pháp bị đưa xuống tàu Compiège đày sang
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Hải đảo Madagascar đến ngày Đức Hộ Pháp trở về Tòa
Thánh:
– Âm lịch: từ 04–06–nhuần Tân Tỵ đến 04–08–
Bính Tuất là đúng 5 năm 2 tháng (dl: từ 27–07–1941 đến
30–08–1946 là 5 năm 1 tháng 3 ngày)
Nếu tính từ ngày Đức Hộ Pháp bị bắt tại Tòa Thánh:
– Âm lịch: từ 04–06–Tân Tỵ đến 04–08–Bính Tuất là
đúng 5 năm 3 tháng vì phải cộng thêm tháng 6 nhuần (dl:
Từ 28–06–1941 đến 30–08–1946 là 5 năm 2 tháng 3 ngày)
Khi trở về Tòa Thánh, Đức Hộ Pháp gặp rất nhiều
việc khó khăn của Đạo:
 Tòa Thánh còn dang-dở ngổn-ngang vì việc xây dựng
bị ngưng trệ hơn 5 năm cùng sự phá hoại của quân
đội pháp lúc chiếm đóng.
 Hội Thánh và các cơ quan Đạo rã rời sau nhiều cuộc
đàn áp và khủng bố của bạo quyền và chiến tranh
 Về sự hiện diện của Quân Đội Cao Đài do Đức
Lý Giáo Tông và Đức Quyền Giáo Tông Thượng
Trung Nhựt chỉ đạo thành lập, Đức Hộ Pháp chỉ
thị phải thực thi chủ trương BẢO SANH-NHƠN
NGHĨA-ĐẠI ĐỒNG, phải là một Quân đội nghĩa
hiệp và gương mẫu, bảo tồn nền Đạo của Đức Chí
Tôn và tín đồ.
Trích:
“Khi Qua bị đồ lưu nơi Hải ngoại đến lúc về, cả cơ
nghiệp làm trước kia đều bị tiêu phá hết, duy còn Tòa Thánh,
Báo Ân Từ, Khách Đình cũ, Hộ Pháp Đường, Giáo Tông
Đường còn sót lại, còn bao nhiêu tiêu thảy hết”
 [Đức Hộ Pháp thuyết Đạo tại Đền Thánh đêm
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30–02–Quí Tỵ (dl: 13–04–1953)]
Đức Ngài không có thì giờ để nghĩ-ngơi, liền bắt
tay ngay vào việc huy động công quả, công thợ trước đây
gấp rút hoàn thành Đền Thánh, đồng thời Đức Ngài đã
quan tâm cho tái thiết Đạo Đức Học Đường với sự đóng
góp nhiệt thành của toàn Đạo về công cũng như của hầu
kịp thời cho niên học 1946–1947.
Madagascar hòn đảo lạ lùng:
(Văn hóa và đời sống. Nhà xuất bản Thành Phố Hồ
Chí Minh. 62.Xô viết Nghệ tĩnh. Q1. Số xuất bản: 142/64
–20KHXB 91, trang 54,55,56 và 57)
“Đứng hàng thứ tư trên thế giới về diện tích sau
Groenland, Tân Guinée và Bornéo. Đảo Madagascar có
nhiều nét mới lạ. Mọi người thường nói đùa rằng đảo
Madagascar đã tạo lạc nhầm đại dương. Nằm giữa Ấn
độ Dương, ngoài khơi Châu Phi hay Ấn Độ, cả văn hóa
và ngôn ngữ của đảo lại bắt nguồn từ các bờ biển Mã lai
và Indonésia ở Thái Bình Dương..
Dài 1600km, rộng trung bình 600 km, có diện tích
tương đương nước Pháp, từ xưa đảo vẫn như vừa khiêu
khích vừa hấp dẫn với vẻ khó hiểu của mình. Ngày nay,
sự cách biệt đã giảm phần nào vì chỉ độ chục giờ bay là
có thể đến Paris
Từ ngoài nhìn vào, sau cuộc nổi dậy năm 1947 ta
những tưởng giữa Madagascar và Pháp đã có hố sâu ngăn
cách. Nhưng không, truyền thống 60 năm chung vai chung
sức vẫn thắng thế và hiện nay tiếng Pháp vẫn là ngôn ngữ
giao lưu với nước ngoài, đồng thời là ngôn ngữ văn hóa.
Cả hai dân tộc này đã cùng biến đảo từ chế độ thuộc
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địa thành một nước độc lập thật êm thắm, thật nhanh
chóng và thật thành công, một việc hiếm có trên thế giới.
Khối Phi châu cũng như khối Á-Châu đã đôi phen toan
lôi kéo Madagascar vào cuộc chiến tranh lạnh, nhưng vô
ích. Tổng Thống đảo là Philibert Tsiranana đã tuyên bố;
– Chúng tôi không phải là người Châu Phi, chúng
tôi không phải là người Châu Á. Chúng tôi là một cái gì
khác biệt
Đúng như thế, xưa nay đảo vẫn nuôi nhiều tính cách
khác biệt, một cõi hoang vu với những loại chim chóc, thú
bốn chân, bướm hoa, thảo mộc không nơi nào có. Chẳng
hạn, chỉ riêng ở vùng biển quanh Madagascar, loại cá của
thời nguyên thủy, mà gần đây thôi, người ta vẫn ngỡ là
tuyệt chủng 60 triệu năm nay rồi. Hoặc chỉ ở Madagascar
mới có chim Epiornis, loại chim khổng lồ không cánh,
cao bằng con ngựa, nặng hơn đà điểu gấp 6 lần, đẻ trứng
to bằng quả bóng cà-na. Chim mới tuyệt chủng gần đây.
Chỉ cách Châu Phi có 400 km về phía Tây mà động
vật thực vật trên đảo gần như hoàn toàn khác. Bờ biển Phi
Châu nhung-nhúc những rắn độc, Madagascar lại không
có, không có cả thú to như sư tử, beo, linh dương, voi.
Trong cuộc chạy đua thuộc-địa-hóa, nét đặc thù của
thế kỷ XIX, hai nước Anh và Pháp tranh nhau quyền cai trị
đảo. Đến năm 1890, theo thỏa thuận, Anh sẽ giữ ZanZibar
còn Pháp giữ Madagascar. Năm 1895, Pháp chiếm đảo, đưa
một nữ vương bù nhìn lên cai trị đảo trong hai năm, sau
đó tướng Gallieni hạ bệ quân chủ.
Madagascar có đủ mọi tài nguyên, chỉ trừ dầu hỏa.
Đất đai dễ trồng trọt lại phì nhiêu, khoáng sản phong
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phú: Madagascar đứng thứ nhì thế giới về xuất khẩu
Graphite. Ngoài mica, vật liệu rất cần cho ngành điện tử,
đảo còn có các chất quý để sản xuất năng lượng nguyên
tử như Beryllium, thorium, tantale, niobum và uranium.
Rồi nickel, quặng sắt, than… Đảo xuất khẩu các nông sản
như cà phê, gạo, sắn, thuốc lá, raphia (loại dừa), bố đay,
hương liệu và 80% lượng vani của thế giới.
Tuy nhiên ta phải kể đến các nhân tố kìm hãm sự
phát triển của đảo, mà nổi bật là sự thương yêu quá trớn
của cư dân dành cho bò Zebu, giống bò Ấn Độ có sừng
rộng lớn và một cục u trên gáy chứa nhiều mỡ. Số lượng
Zébu ở đây khoảng 8 triệu con, đàn bò khổng lồ này
không cung cấp thịt, không cho sữa. Trước kia người ta
chỉ dùng chúng để tế lễ. Ngày nay, dân Madagascar dựa
vào số lượng đàn bò để đánh giá chủ nhân của chúng trên
bậc thang xã hội và mọi người cùng thi nhau nuôi chúng
với một tinh thần không vụ lợi, rất ư là.. nghệ sĩ.
Một nhân tố cản trở sự tiến triển của đảo nữa là việc
tôn sùng những tập tục do ông bà để lại. Chẳng hạn dân
đảo không dám thay đổi cách canh tác nông nghiệp đã lỗi
thời, không dám theo phương pháp tân tiến vì sợ ông bà
giận. Ở đây, việc một người thân qua đời không phải là
điều bất hạnh gì lớn lao cho lắm. Người thân ấy vẫn được
xem là thành viên của gia đình, có điều đã dọn đi nơi khác
ở và thỉnh thoảng ta có bổn phận viếng thăm. Đôi ba năm
một lần, gia đình tổ chức buổi lễ lớn mời bạn bè tham
dự, sau đó cả đoàn kéo nhau đến khu nghĩa trang riêng
của gia đình, lôi xác của những người thân nào được yêu
mến nhất, khiêng đi dạo một vòng, thay quần áo mới rồi
đặt vào chỗ cũ. Không khí rất vui tươi, thân mật, quanh
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bàn nhậu tiếng nhạc vang vang
Vào ngày 26–06–1960 Madagascar đã hoàn toàn độc
lập sau một vòng đàm phán thật êm xuôi với Pháp, êm
xuôi và thông suốt đến nỗi nhiều người dân không nhớ
ngày độc lập là ngày nào.
Cho đến nay, đảo vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp với
Pháp và vẫn nhận viện trợ. Theo Tổng Thống Tsiranana,
nếu ngày nào đó phải ngưng việc viện trợ thì sẽ ngưng
một cách dần dà và hợp lý. Ông không muốn bước vào
vết xe đổ của nước Congo – Léopoldville, ông muốn thấy
một vụ “truyền máu” hơn là đổ máu.
– Lính Pháp hồi: còn gọi là chiến sĩ Pháp hồi. Tức là
những Tín đồ Cao Đài vâng lịnh Hội Thánh tùng chinh
làm lính công binh giúp Pháp khi nước Pháp bị quân Đức
xâm lăng, để đáp ân nhà cầm quyền Pháp cho Tôn giáo
Cao Đài được tự do truyền bá trên cõi Đông Dương (có
một số được đưa qua đảo Madagascar)
Trích:
“Phối Sư cố vấn truyền ngôn lại chiến sĩ Pháp hồi khi
đặng lịnh Đức Chưởng Đạo đi dự chiến nước Pháp thì tình
nguyện hi sinh cùng Ngài, nên Ngài hứa trước nếu còn sống
trở về thì đặng ân tứ vào phẩm Lễ sanh, còn chết thì về
Thánh Tử Đạo, Bần Đạo phải tuân lịnh ấy thi hành. Còn
về các chiến sĩ Cách mạng nơi Việt Nam, Bần Đạo chưa hề
đặng lịnh chi hết nên không quyết định đặng.
Phối sư nên nói cho Trí (Vệ úy Nguyễn Hùng Trí,
Thánh Vệ) biết rằng: không phải vì nó kháng chiến với Pháp
mà Pháp đem Bần Đạo trả về, nên nói rõ cho cả thảy mấy
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đứa quân sĩ hiểu sự thật điều lầm của chúng”
 (Lời phê của Đức Hộ Pháp. Trang 50)
“Tư cho Bộ Pháp Chánh minh tra coi tại ai và do nơi
đâu mà mấy vị chiến sĩ Pháp hồi mới nhập môn theo Đạo
ở Pháp với Đại Tá Kiết mà thôi (Nguyễn Văn Kiết, giáo
viên Đạo Đức Học Đường buổi đầu tiên), chớ không phải
là người tình nguyện vì Đạo mà đặng cầu thăng vào phẩm
Lễ Sanh, phẩm ấy vốn là một đặc ân ban cho người Đạo vì
Đạo tình nguyện hi sinh chớ không phải để cho toàn những
lính Pháp hồi”
 (Lời phê của Đức Hộ Pháp trang 95)
IV. THỜI KỲ THỨ TƯ: ĐỨC HỘ PHÁP HỒI LOAN CHỈNH ĐỐN ĐĐHĐ
Đức Hộ Pháp quan tâm cho tái thiết Đạo Đức
Học Đường với sự đóng góp nhiệt thành của toàn Đạo
Từ 04–08–Bính Tuất – 15–07–Canh Dần (dl: 30–
08–1946 – 28–08–1950)
Sau 5 năm bị gián đoạn do Pháp chiếm đóng Tòa
Thánh và vùng Nội-Ô Thánh Địa, cơ sở vật chất của Đạo
Đức Học Đường bị hư hại hoàn toàn. Nhờ vào buổi hồi
hương của Đức Hộ Pháp, Ngài đã quan tâm cho tái thiết
Đạo Đức Học Đường kịp thời cho niên học 1946–1947.
1– NIÊN HỌC (1946–1947):
Trường được Đức Hộ Pháp sắp đặt tại vị trí gần cửa
số 6 Nội-Ô Tòa Thánh, nằm trên đường Cao Thượng
Phẩm. Cở sở mới của Trường được xây dựng gồm: 8 dãy
nhà tranh vách đất, 1 dãy xây tường lợp ngói và một ngôi
nhà chính giữa dùng làm văn phòng
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Lễ bãi trường niên học 1946–1947
Lễ bãi trường niên học 1946–1947 được tổ chức vào
ngày 16–08–Đinh Hợi (dl: Thứ Ba, 30–09–1947)
2–LỜI THÁNH HUẤN CỦA ĐỨC HỘ PHÁP:
Đạo Đức Học Đường ngày 16–08–Đinh Hợi (dl:
30–09–1947): Lễ bãi trường Đạo Đức Học Đường
Mời mấy vị giáo viên và ân nhân của Trường Đạo
Đức Học Đường vào trước mặt Thầy.
Lời Tiên Nho chúng ta đã nói: “Gia bần tri hiếu tử,
Quốc loạn thức trung thần”, hoàn cảnh khó khăn làm cho
Thầy khó định tâm cảm xúc vô hạn, thấy tinh thần mấy em
đối với đoàn hậu tấn tức là tương lai vận mạng nước nhà.
Đạo ngày sau cũng nhờ đám này. Cả thảy thống khổ
của mấy em, Chí Tôn và Hội Thánh đều nhận thấy cả yếu lý.
Hại thay! Gặp buổi loạn lạc, khuôn khổ phong hóa
nước nhà bị tiêu hủy, đời xu hướng theo vật hình bỏ rơi
đạo đức… hễ tranh đấu tức nhiên còn trường tiêu diệt, có cơ
quan tiêu diệt tức là có cơ quan bảo tồn, chẳng phải mình ta
là đủ. Chí Tôn mở trường dạy con cái của Ngài, là lo làm
sao bảo tồn sanh mạng cho nhơn loại, chẳng phải kiếp này
mà đời đời kiếp kiếp. Phận sự tối trọng Ngài giao cho Đạo,
chúng ta chỉ mới vẽ một nét đầu mà thôi, kết quả không
phải trong buổi này mà trong tương lai đoàn hậu tấn. Mấy
em nhận định được điều ấy, chẳng kể vì danh vị, chẳng kể
hoàn cảnh khó nhọc, chẳng nài đói khó, khổ não chẳng tủi
hờn, cái cảnh mấy em chịu đói rách với Đạo tạo đầu óc cho
mấy em nhỏ, thì không ân nào trọng hơn nữa.
Đài Tần đảnh Hớn, từ Thượng cổ đến giờ còn ghi, đó
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là cơ quan hữu hình, cả khối tinh thần chúng nó do mấy
em tạo sẽ trường cữu, không có năng lực nào đối phó đặng
Mấy em như là “ kiến trúc viên” vẽ từ nét coi từ điều,
quan sát tất cả mọi hay dở mà sửa đổi cho tận thiện tận mỹ.
Cái thành trì Chí Tôn giao cho mấy em kiến trúc đó sẽ tạo
lập thành quách tương lai mà chớ.
Bần Đạo cảm ơn và tin cậy mấy em’
3– NIÊN HỌC (1947–1948):
Lời Thánh huấn của Đức Hộ Pháp: Đạo Đức Học
Đường, ngày 22–12–Đinh Hợi (dl: Chúa nhựt, 01–02–
1948) Lễ tất niên tại Đạo Đức Học Đường
‘Mấy vị giáo viên nhứt là Lương, mỗi phen có lễ nơi
Học Đường, mỗi phen đến dự, nó làm cho Bần Đạo cảm
xúc, đến hễ thấy đám nhỏ trước mắt rồi thấy tình cảnh khổ
não đương thời, tấn tuồng khổ sở ấy nó phô diễn cùng các
sắc dân và cả toàn quốc chúng ta. Ngày Nay Đạo Đức Học
Đường biết đảm nhiệm thì Thầy biết giá trị của mấy con
chịu khổ não nhọc nhằn dường nào!
Hiện chúng ta có ba mặt trận Đạo:
Thứ nhứt: mặt trận hình thức là để chiến đấu quân
tàn bạo sát hại nòi giống quốc dân ta, có chiến tướng binh
sĩ dưới cây cờ Nhơn Nghĩa của Đạo binh Cao Đài về phần
xác, phần hữu hình ta thấy để bảo tín Đạo giáo, để bảo thủ
thân sống con người.
Mặt trận thứ nhì: Để chiến đấu với tinh thần trí
thức mấy con là chiến tướng, thẳng tới, tiến tới và cố gắng
hy sinh thắng đặng trận.
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Cũng như mặt trận thứ ba, Thánh Thể của Đức Chí
Tôn là Chức sắc Thiên phong đã làm chiến tướng thắng cả
tân hồn, bảo thủ nền Quốc Đạo từ mảy mún và tô điểm
thêm xinh, không có lực lượng nào đến phá hoại nó đặng.
Ba mặt trận ấy thấy hiển nhiên trước mắt, cả tương
lai rực rỡ sẽ có lời hứa hẹn tốt đẹp, trước sau qua tới giữ nền
Quốc Đạo, nếu mấy em, mấy con không bảo thủ vững vàng
thì sẽ bị phản-động-lực ngoại xâm húng hiếp, cái tương lai
ấy trong tay các em, các con. Thầy có lời thiết yếu gởi gấm cả
tương lai rực rỡ đó cho mấy em, mấy con. Nghe à!
4– ĐỨC HỘ PHÁP BAN HÀNH THÁNH LỊNH:
CƯỠNG BÁCH GIÁO DỤC
Giữa lúc nước nhà lâm cơn khói lửa, nạn trẻ em thất
học ngày càng đông. Vì lo cho tương lai và đào tạo mầm
non đất nước cũng như để mở mang dân trí, phá nạn mù
chữ, ngày 26–10–Mậu Tý (dl: Thứ Sáu, 26–11–1948) Đức
Hộ Pháp đã ban hành Thánh lịnh số: 7. Cưỡng bách giáo
dục đối với con em trong toàn Đạo.
Hộ Pháp Đường
Văn Phòng
Số 7

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
(Nhị Thập Niên)
Tòa Thánh – Tây Ninh

***
THÁNH LỊNH
Hộ Pháp Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài:
Hiệp Thiên và Cửu Trùng
Chiếu y Pháp Chánh Truyền ban quyền hành cho
Giáo Tông và Hộ Pháp
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Chiếu y Đạo Luật ngày rằm tháng giêng năm Mậu
Dần (14–02–1938) giao quyền thống nhứt Chánh Trị Đạo
cho Hộ Pháp cho tới ngày có Đầu Sư chánh vị.
Chiếu y tờ phúc sự không số đề ngày 11 tháng 10
dương lịch 1948 của Cảnh Vệ Trưởng Nguyễn Hồng
Điểm và tờ xin xuất tiền tạo lập thêm nhà trường của
Phụ Thống Học Viện Lễ Sanh Ngọc Hài Thanh số: 133
đề ngày 19 October 1948.
Nghĩ vì cần phải giải nạn mù chữ theo kịp phong
trào tiến hóa văn minh.
Thánh lịnh
Điều thứ nhứt: Những gia đình nào trong toàn Đạo
có con hoặc cháu bất luận nam nữ từ 6 tuổi trở lên phải
cho vào trường học chữ và học đạo.
Cả thảy chư Đạo hữu có con hay cháu phải tuân y
Thánh lịnh nầy, trái lại sẽ bị nghiêm huấn và Hội Thánh
không nhìn nhận những trẻ con thất học.
Điều thứ nhì: Quyền Ngọc Chánh Phối Sư và Phụ
Thống Học Viện, các tư kỳ phận lãnh thi hành Thánh
lịnh nầy.
Tòa Thánh, ngày 26 tháng 10 Mậu Tý
(dl: 26 November 1948)
Hộ Pháp
(Ấn ký)
5–NIÊN HỌC (1949–1950) MỞ TRUNG TIỂU HỌC ĐẠO ĐỨC HỌC
ĐƯỜNG
Niên học 1949–1950: Đạo Đức Học Đường mở
lên bậc Trung học theo giấp phép: 1303/Cab/Dapa ngày
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28–10–1949
Chú thích: Các tư kỳ phận (Các: Mỗi người, mọi
người Tư: Coi giữ. Kỳ: cái ấy, của người ấy. Phận: phận
sự). Các tư kỳ phận là người nào giữ phận sự của người
ấy mà làm. Thành ngữ này thường được đặt trong điều
cuối của một Thánh Lịnh để các Chức sắc có trách nhiệm
tùy theo phận sự của mỗi người mà thi hành Thánh lịnh
Các lớp bậc Tiểu học gồm: Đồng ấu, Dự bị, Sơ
đẳng, Trung đẳng và Cao đẳng (lớp 1,2,3,4 và 5) được dạy
theo chương trình tiếng Việt của Bộ Quốc Gia Giáo Dục.
Trường khởi đầu mở lên lớp: Première année (Lớp năm
thứ nhất của bậc trung học)
Các lớp bậc Trung học thì còn dạy theo chương
trình Pháp gồm: Première année, Demième année,
Troisième année và Quatrième année. Đến lớp Quatrièmie
année (lớp năm thứ tư thuộc bậc Trung học) học sinh đi
Sài-gòn dự thi Bằng Thành-chung (Diplôme d’ Études
Primaires Supérieurs)
 Đạo Đức Học Đường: Trường Trung học
đầu tiên ở Tỉnh Tây Ninh.
Vào cuối thập niên 40 (1940–1949) và đầu thập
niên 50, Trường cấp Trung học chỉ có ở vài Tỉnh: như ở
Mỹ-tho có trường Collège de Mỹ Tho (năm 1953 đổi tên
là trường Nguyễn Đình Chiểu), tỉnh Cần-Thơ có trường
Trung học Phan Thanh Giản (thành lập năm 1913, có tên
là Collège de Cần-Thơ), còn các Tỉnh khác thì chưa có
Trường Trung-học. Sự giáo dục chỉ đạt đến Tiểu học mà
thôi! Do đó, học sinh ở các Tỉnh nếu muốn học lên cao
phải nộp đơn xin thi tuyển vào hai trường nói trên hoặc
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phải lên Sài-gòn nộp đơn xin tuyển vào Trường Jean
Jacques Rousseau (trước có tên là Chasseloup Laubat, nay
là trường Lê Quí Đôn) trường Pétrus-Ký (nay là Trường
chuyên Lê Hồng Phong), Trường Nữ Trung Học Gia
Long (trước có tên là Collège des Jeunes Filles, còn gọi là
Trường Áo Tím, nay là Trường Nguyễn Thị Minh Khai).
Sự xuất hiện của trường Trung học Đạo Đức Học
Đường vào niên học 1949–1950 đã góp phần rất lớn trong
việc đào tạo nhân tài và nâng cao dân trí cho nước ta thời
đó và giúp cho con em trong Đạo có cơ hội học lên bậc
Trung-học, phải đến niên học 1954–1955, Nhà nước mới
thành lập Trường Trung-học Tây-Ninh.
6– TRƯỜNG ÁO TÍM:
Năm 1911, Ngài Lê Văn Trung (năm 1930 Quyền
Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ) khởi xướng một
việc rất mới mẻ có quan hệ mật thiết, ảnh hưởng lớn lao
đến xã hội nước ta, nơi đang chịu sự thống trị của chính
quyền Pháp. Đó là việc xây dựng Nữ Học Đường để giáo
dục con gái, thực hiện Nam Nữ bình quyền.
Ngài Lê Văn Trung đi vận động với Bà Tổng Đốc
Đỗ Hữu Phương và một số trí thức ủng hộ, quyên góp
tiền bạc, xây dựng được một ngôi trường Nữ đầu tiên tại
Sài Gòn gọi là Collège des Jeunes filles, còn được gọi là
trường Áo Tím, vì nữ sinh mặc đồng phục áo dài màu tím,
quần trắng. Tượng trưng cho tính đoan trang kín đáo và
khiêm nhường của Thiếu nữ Việt Nam (1940 Trường đổi
tên thành Collège Gia-Long rồi Lyceé Gia Long, sau ngày
miền Nam hoàn toàn giải phóng Trường lại đổi thành
THPT Nguyễn Thị Minh Khai thu nhận cả nữ sinh và nam
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sinh, không còn là một Nữ-Học-đường thuần túy nữa).
Trường Nữ Học Đường Áo Tím ngày xưa đến nay
đã qua ba thế hệ: Áo Tím – Gia Long – Nguyễn Thị Minh
Khai vẫn còn sừng sững như ngày nào tại số 275 Điện Biên
Phủ. Quận 3. Thành Phố Hồ Chí Minh.
V. THỜI KỲ THỨ NĂM: TRƯỜNG DO BỘ THAM MƯU & SỰ HÌNH
THÀNH TRUNG HỌC LÊ VĂN TRUNG
Đạo Đức Học Đường trong thời gian Bộ Tham
mưu Quân Đội Cao Đài điều khiển, sự hình thành
của Trường Trung Học LÊ VĂN TRUNG
Từ 15–07–Canh Dần – 11–03–nhuần Ất Mùi (dl:
28–08–1950 – 02–05–1955)
Chiếu theo Vi bằng Đại Hội các cơ quan Chánh Trị
Đạo ngày 28–08–1950 đã được sự phê chuẩn của Đức Hộ
Pháp tạm giao Đạo Đức Học Đường cho Bộ Tham Mưu
Quân Đội Cao Đài điều khiển một thời gian.
(Chiếu theo Tân Luật đề ngày 1er Juin 1927
Chiếu đạo luật đề ngày….
Chiếu theo Vi bằng xin xem Nghị định số 100 trang
kế tiếp
Trích: “Bây giờ Bần Đạo thuyết về tài chánh của Đạo
Đức Học Đường đương buổi loạn ly nầy.
Trong buổi thống khổ nghèo nàn, tài nguyên của Con
cái Đức Chí Tôn gởi về đặng tạo dựng cái nhà hương hỏa
chung của họ. Thảng nghĩ, chúng ta gầy dựng được đây là vì
giỏi tiện-tặn lắm mới còn, bằng không nuôi ăn cũng chưa đủ.
Còn về Quân Đội thì chúng ta đi làm mướn, hy sinh
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tiện tặn sớt bớt ra để nuôi nấng mấy đứa côi cút, gánh vác
Học đường, đào tạo đám thơ sinh, phải chịu ăn không no,
mặc không lành, mọi bề thiếu thốn.
Nếu để cho Hội Thánh gánh vác thì tài sản của Hội
Thánh không còn tồn tại như bây giờ, tiêu hết mà chứ!
Điều ấy Quyền Vạn Linh trọn quyền quan sát kiểm điểm
tận tường thì rõ”
(Đức Hộ Pháp thuyết Đạo tại Nữ Đầu Sư Đường
ngày 30–08–Tân Mão (dl: Chúa Nhật, 30–09–1951– Lễ
Khai mạc Hội Nhơn Sanh)
1– BAN QUẢN TRỊ VÀ KHẢO CỨU ĐẠO ĐỨC HỌC ĐƯỜNG
Tháng 8 Canh Dần (dl: tháng 9–1950), Ban Quản trị
và Khảo cứu Đạo Đức Học Đường được thành lập. Văn
phòng ban được đặt tại Đạo Đức Học Đường. Các Văn
thơ, Nghị định, Quyết định bổ dụng… Đều do nơi Ban
Quản Trị và Khảo cứu ĐĐHĐ được Tham Mưu Trưởng
Quân Đội Cao Đài chuẩn y hoặc phê kiến[2]. Ông Nguyễn
[2] Chú thích: Chuẩn y: (Chuẩn trong trường hợp chuẩn y, chuẩn
phê hay phê chuẩn có nghĩa là chấp thuận cho phép. Y là y
nguyên) Chuẩn y là chấp thuận y theo văn kiện của người xin
(xem Nghị định số 100 do Trưởng ban Quản Trị và Khảo cứu
ĐĐHĐ được Thiếu Tướng Tham Mưu Trưởng TM. Trung
Tướng Tổng Tư Lệnh Quân Đội Cao Đài chuẩn y Phê chuẩn:
(Phê là xác định và ghi ý kiến đúng sai, thuận hay bài bác) Phê
chuẩn là trường hợp giấy tờ đã dâng lên đến tột phẩm rồi để vị
đứng đầu xét nét quyết đoán. Và khi giấy tờ đã được phê chuẩn
rồi thì cứ ban ra mà theo đó thi hành, không còn ai có thể phản
kháng được (xem Nghị định số 100 nêu trên: “Chiếu theo vi
bằng Đại Hội các cơ quan Chánh Trị Đạo ngày 28–08–1950
đã được sự phê chuẩn của Đức Hộ Pháp”.
Phê Kiến (Phê kiến đồng nghĩa phê duyệt; Phê nghĩa như phê trong
phê chuẩn; Kiến: thấy, Duyệt: xem) Phê kiến nghĩa là có thấy
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Hữu Lương, Giám Đốc ĐĐHĐ được bầu làm: Trưởng
Ban Quản Trị và Khảo cứu Đạo Đức HĐ.
Đức Hộ Pháp nhìn nhận công
nghiệp của GIÁO VIÊN
Ngày 26–03–Tân Mão (dl: Thứ ba, 01–05–1951) Đức
Hộ Pháp ban hành Thánh Lịnh số: 28 nhìn nhận công
nghiệp của giáo viên (xem tờ Tứ Ân do Thượng Thống
Học-viện đã được Thượng Chánh Phối Sư Phê kiến)
Bộ Tư Lịnh Quân Đội Cao Đài ban
hành Huấn Lịnh[3] số 27/HL
Ngày 07–06–Tân Mão (dl: Thứ Ba, 10–07–1951) Bộ
Tư Lịnh định giáo viên phải dự 2 khoa thi:
❒❒ Văn bằng Tài năng (Certificat de capacité)
❒❒ Nghiệp sư (Brevet d’ aptitude pédalogique) đặng
biết học lực để phân hạng (xem Nghị định số 15/
NĐ nơi trang sau)
3– NIÊN HỌC (1951–1952)
Niên học 1951–1952, Trung tiểu học Đạo Đức Học
Đường đã mở đến lớp Đệ Ngũ (lớp 8 ngày nay)
Kỳ thi Tiểu học năm 1952, 500 học sinh lớp Cao
đẳng (lớp 5 ngày nay) dự thi ở Tây Ninh đậu 499, chỉ rớt
1, chiếm tỉ lệ 99,8%. Đây là một kết quả rất vẻ vang nhờ
đúng, không có điều gì sai. Giấy tờ đã được phê kiến rồi, có khi
còn phải dâng lên bực tối cao để được phê chuẩn, có khi phê
kiến là đủ trả xuống mà ban hành ra. (xem Nghị định số: 15/NĐ
do Trưởng ban Quản trị và Khảo cứu được Tham Mưu Trưởng,
TM. Thiếu Tướng Tổng Tư Lịnh Phê kiến đã được ban hành.
[3] Giải thích: Huấn lịnh: là bản văn của cấp lãnh đạo gởi xuống
các cấp dước để dạy bảo một điều gì, nên theo đó thi hành thì
được dễ dàng và kết quả tốt đẹp. Huấn lịnh đồng nghĩa Huấn thị.
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vào sự tận tâm dạy dỗ của Thầy, cô giáo, xứng đáng được
Hội Thánh ân tứ.
Học sinh Đạo Đức Học Đường thấm nhuần lễ giáo
một cách sâu đậm nên rất biết ơn người Thầy Cô đã một
đời vì tương lai của trẻ mà hết lòng dạy dỗ. Thầy Cô thời
buổi ấy rất đáng nêu gương cho hậu thế. Bài học này mãi
ghi khắc trong lòng tôi hơn 60 năm:
Kính dâng về các Thầy Cô nơi mái trường xưa:
Đạo Đức Học Đường với một lòng biết ơn sâu sắc.
Kính dâng về những bậc quá vãng với lời cầu nguyện quí
Thầy cô sớm tiêu diêu về cõi Hằng sinh:
CÔNG ƠN THẦY
Cây tươi nhờ nước nhờ phân,
Nhờ người nhổ cỏ vun phân bấy chầy
Trẻ nên nhờ bởi có Thầy,
Mở mang trí sáng giồi mài tánh ngu,
Mai chiều chẳng nệ công phu,
Bao nhiêu tật xấu chỉnh tu nết lành.
Văn chương cẩm tú đẹp xinh
Lễ nghi phong hóa, giảng minh Đạo hằng.
Biết bao công khó nhọc nhằn,
Ơn Thầy huấn giáo cũng bằng ơn sanh,
Đã không kết cỏ ngậm vành,
Lẽ nào phụ bạc cho đành trẻ ôi!
Tập chi thói bạc như vôi,
Sân Trình vừa khỏi đã bôi mặt mày.
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4–KHÓ KHĂN VỀ TÀI CHÁNH NƠI TRUNG - TIỂU HỌC ĐẠO ĐỨC
HỌC ĐƯỜNG
Tuy đạt được thành quả tốt đẹp về học tập, nhưng
Đạo Đức Học Đường có rất nhiều khó khăn về tài chánh,
nhà trường không nhận được sự trợ giúp từ QĐCĐ, do
QĐ lập Trường Phổ thông đã khai giảng nào niên học
1951–1952
Trích:
Phúc trình số: 434 ngày 09–05–Nhâm Thìn (dl:
Chúa Nhật, 01–06–1952) của Thượng Chánh Phối Sư
dâng lên Đức Hộ Pháp tường trình sự thâu lợi tức và học
phí không đủ trả lương cho Giáo chức, hiện còn thiếu
38.316.00đ.
Lời phê của Đức Hộ Pháp:
Hội Thánh phải chạy trả số lương cho các Giáo viên
cho đủ khi đã qua kỳ thi Tiểu học rồi Bần Đạo sẽ nhóm các
cơ quan Chánh Trị Đạo đặng quyết định giải tán cả lớp
Tiểu học (cycle primaire) đem về các Châu, Tộc cùng các
Đầu phận lo về phần Tiểu-học, rồi Hội Thánh sẽ tổ chức
lại các lớp Trung Học (Cycle Supérieur) từ 1 ère đến 4 ère
année đặng thi Diplôme rồi đi dần lên Tú tài, Cử nhân và
các khóa trên nữa.
Hộ- viện Hành chánh lo cho đủ số tiền đặng trả cho
các Giáo viên Tiểu học trước khi giải tán Tiểu học.
Chính mình Bần Đạo sẽ trù tính phương pháp cất
Đại Học Đường.
Lời phê thêm:
Phối Sư cố vấn đòi cho đặng số tiền bột mì đặng cho
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mượn trả tiền học phí nầy rồi sau sẽ trả lại.
 (Lời phê của Đức Hộ Pháp, trang 153,154)

Học sinh Trường Đạo Đức no
lòng bằng những bữa cơm
Thời kỳ thứ IV (1946–1950)
5–VỀ VIỆC HỌC ĐƯỜNG CÁC CHÂU, TỘC
Trích:
“Phúc trình số 510 ngày 24 tháng 5 nhuần Nhâm
Thìn của Quyền Thượng Chánh Phối Sư tường trình về
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việc Học Đường các Châu, tộc khi Hội Thánh đã giao
quyền cho chư vị Khâm Châu, Đầu Tộc thì việc tổ chức
này Hội Thánh còn tham dự hay không?
Lời Phê của Đức Hộ Pháp:
Quyền Thượng Chánh Phối Sư đã đủ quyền về Học
Viện thì chiếu theo phép thì Quyền Thượng Chánh Phối Sư
tự liệu quyền hành của mình.
Nếu hay khéo hơn là tương liên với chánh phủ Việt
Nam. Coi chương trình giáo huấn của Chánh phủ thế nào
rồi ra lịnh cho mỗi nơi tự tổ chức lấy. Cũng như nhà nước
từ trước Sơ-học thì giao cho các Tỉnh, các Tham biện và
Quận các làng, còn quyền trên chỉ lo Trung học cùng Đại
học mà thôi. Mình cũng phải đồ theo đó mà tổ chức còn
rộn trí phải lo tới lương hướng giáo viên, sự cất trường và
điều khiểu thì để cho quyền sở tại bảo-đảm cùng tương liệu.
Hội Thánh hơi nào mà lo đến vì họ đã đủ sức đảm đương,
là cha mẹ của đám học sinh rất ỷ lại nơi Hội Thánh, cùng
Chánh phủ thì họ tự êm toan tính.
Đồ vật chi của Quân Đội thì để cho họ lấy. Còn Hội
Thánh lo cất trường Trung học và Đại học cùng sắm các
dụng cụ khác. Các vật cho họ để lại thì ta gìn giữ, còn có
lấy đi thì tùy ý họ”.
 (Lời phê của Đức Hộ Pháp. Trang 154,155)
6– NIÊN HỌC 1952–1953:
Do bậc Trung học của Trường Đạo Đức được Bộ
Tham Mưu Quân Đội Cao Đài tách ra sát nhập với Trường
Phổ thông để thành lập Trường Trung -Tiểu học Lê Văn
Trung nên Đạo-Đức Học-Đường chỉ còn lại bậc Tiểu học.
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Bộ Tham Mưu Quân Đội Cao Đài Thành Lập
Trường Trung - Tiểu Học Lê Văn Trung
Từ khi Quân Đội được giao nhiệm vụ gánh vác
Học Đường từ ngày 28–08–1950, thì Quân Đội có lập
trường Phổ thông để dạy các con em binh sĩ và Đoàn
Thiếu nhi Quân.
Trường Phổ thông được cất trên khu đất trại cưa
công nghiệp của Quân đội ở vườn mít, trên đường Hoàng
Tòng Hướng (sau đổi là Ngô Tùng Châu), khoảng giữa
cửa số 7 ngoại ô và Ngã Tư Ao hồ.[4]
Đến niên học 1952–1953, Bộ tham Mưu QĐCĐ
chuyển 4 khối lớp: Đệ Thất, Đệ Lục, Đệ Ngũ và Đệ Tứ
(đến niên học 1951–1952 ĐĐHĐ đã mở đến lớp Đệ ngũ)
của bậc Trung Học ĐĐHĐ ra sát nhập với bậc Tiểu học
Trường Phổ thông để thành lập Trường Trung -Tiểu học
Lê Văn Trung.
Văn phòng
Đạo Đức học Đường
Ban quản trị và Khảo cứu
Số 15/NĐ

Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
(Nhị thập lục niên)
Tòa Thánh- Tây Ninh

NGHỊ ĐỊNH
Chiếu y Tân Luật và Đạo Luật qui định Đạo Đức
Học Đường dạy văn hóa và Đạo đức.
[4] Chú thích: Cửa số 7 ngoại ô: Từ cửa số 4 Tòa Thánh đi ra theo
đường Quan Âm Các (Đường Âu Cơ ngày nay) khoảng 1.000
mét. Thật ra thì ở đây không có một cửa nào cả, mà chỉ là ngã
ba đường nơi giao điểm của đường Ngô Tùng Châu (Đường Lạc
Long Quân ngày nay) với cuối đường Quan Âm Các. Đây là chốt
số 7 quanh vòng đai Thánh Địa của Quân Đội Cao Đài trước đây.
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Chiếu y Thánh Lịnh số 28 đề ngày 01–05–1951.
Đức Hộ Pháp nhìn nhận công nghiệp giáo viên
Đạo-Đức Học-Đường
Chiếu theo nội luật Đạo-Đức Học-Đường đã thành
lập ngày 17–09–1950 (dương lịch)
Chiếu y Huấn Lịnh số 27/HL đề ngày 10–7–1951 (dl)
của Bộ Tư Lịnh định giáo viên phải dự khoa thi Văn bằng
Tài năng (Certificat de capacité) và Nghiệp Sư (Brevet
d’aptitude pédagogique) đặng biết học lực để phân hạng.
Nghĩ vì giáo viên Nguyễn Thị Hân tuân Huấn lịnh
Thượng cấp, nên:
QUYẾT ĐỊNH

Điều thứ nhứt: Giáo viên Nguyễn Thị Hân 36 tuổi,
Quê quán Lộc Giang (Chợ Lớn) hiện đang tùng sự tại
Đạo Đức Học Đường Minh Đức đặng cấp vào hạng 6 kể
từ ngày ban hành Nghị định này.
Điều thứ nhì: Giám đốc Đạo-Đức Học-Đường
và Đầu phòng văn Ban.Quản Trị lãnh ban hành Nghị
định nầy.
Lập tại văn phòng BQT ngày 12–09–1951
Trưởng Ban Quản trị và khảo cứu
Lễ Sanh: Ngọc Lương Thanh
(ấn ký)
Phê kiến:
T.M Thiếu Tướng Tổng Tư Lịnh
Trung Tá Tham Mưu Trưởng
Dương Quang Đặng
(ấn ký)
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7– LỜI DẠY CỦA ĐỨC HỘ PHÁP VỀ VIỆC ĐẶT TÊN TRƯỜNG
Đức Hộ Pháp có dạy trong Lời phê như sau:
Trích:
“Về vụ đặt tên cái Trường không cần ích, vì ta còn phải
ngừa sẵn ngày kia Đạo tức là Hội Thánh còn phải giải quyết
về quyền giáo huấn cùng Chánh phủ nữa, đừng để trong
trường tranh chấp mà đem tên của mấy vị Tiên Thánh của
Đạo ra không hay”
 (Lời Phê của Đức Hộ Pháp. Trang 76)
Lê Văn Trung là Thế danh của Đức Quyền Giáo
Tông Thượng Trung Nhựt, việc lấy thế danh của Ngài đặt
tên trường mang nhiều ý nghĩa đối với người Đạo Cao Đài:
❒❒ Để tưởng nhớ đến công nghiệp vĩ đại của Ngài
kể từ buổi ban sơ khai Đạo
❒❒ Để nhắc đến việc Ngài đề xướng lập Nữ Học
Đường vào năm 1911, lúc Ngài còn ở ngoài đời.
Trích:
“Trong năm 1911, Ông Lê Văn Trung hiệp sức với một
vài nhà trí thức, quyền bính ở Sài-gòn, Chợ-Lớn mà khởi
xướng được một việc rất mới mẻ có quan hệ mật thiết, ảnh
hưởng lớn lao ở giữa xã hội Việt Nam ngày nay.
Tôi muốn nói về việc lập Nữ Học Đường
Đương giữa buổi mà sự giáo dục của con trai, đàn
ông còn hãy phôi thai, cậu nào đậu được bằng cấp Thành
chung là đã tự Thánh, tự Thần, xách đi cùng Lục Tỉnh
đặng kiếm vợ giàu; đương giữa buổi mà những anh chàng
du học đem được về cái bằng cấp Tú Tài, thì đã hô lớn lên
một cách rất vinh diệu, tự đắc rằng mình quên hết tiếng
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An Nam; đương giữa buổi mà khắp cả cha mẹ trong nước
đều công nhận rằng: cho con gái có nhiều ít học thức là một
mối hại lớn cho gia đình, cho xã hội; đương giữa buổi như
thế mà đứng ra đề xướng Nữ Học, xin lập trường Nữ Học
để dạy bên gái bằng như bên trai, có phải là một việc quá
bạo gan chăng? Những người đề xướng có phải là những
bực tiên kiến chăng?
Bạo gan thật, tiên kiến thật, vì Chánh phủ lúc bấy giờ
như tuồng cũng cho việc ấy là một việc chưa hợp thời, lại
trái với phong tục cũ kỷ của An-nam, nên chi tuy là không
ngăn cấm, song cũng chẳng chịu xuất công nho ra làm chi
phí, mà chỉ để cho những người xướng xuất mở cuộc lạc
quyên, góp của công chúng, cất lên được mấy tòa nhà đồ sộ
mà chúng ta còn thấy ở đường Le Grand de la Liraye, tòa
nhà ấy đã đào tạo ra biết bao nhiêu nhơn tài trong nữ giới.
 (Diệp văn kỳ. Viết tại Sài gòn ngày 28 November
1934)
❒❒ Để nhớ đến công ơn của Ngài cùng các bậc tiền
bối khai Đạo Cao Đài đã lập nên Đạo Đức Học
Đường theo như Tân Luật đã ban hành
Niên học 1952–1953 là niên học đầu tiên của trường
Trung-Tiểu học Lê-Văn-Trung. Với đủ 4 khối lớp từ
ĐĐHĐ chuyển sang gồm: Đệ Thất, Đệ Lục, Đệ Ngũ và Đệ
Tứ (tương đương với lớp 6,7,8 và 9 ngày nay). Đặc biệt khối
lớp Đệ Thất có đến 10 lớp với 499 học sinh của ĐĐHĐ
đã đậu bằng Tiểu học kỳ thi năm 1952. Lớp Đệ Tứ của
trường sẽ dự thi bằng Trung Học Đệ Nhứt cấp ở Sài Gòn.
Phải đến niên học 1954–1955 mới có trường Trung
học Công lập Tây Ninh với các lớp Trung Học Đệ Nhứt
Cấp và Trung học Phổ thông.
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Các lớp Trung Học Đệ Nhứt Cấp tương đương với
các lớp của Trường Trung học Cơ sở ngày nay:
Các lớp Trung học Đệ Nhị cấp gồm: Đệ tam, Đệ
Nhị, Đệ nhứt (tương đương lớp 10,11,12 ngày nay)
Học sinh lớp Đệ Nhị đi Sài-gòn dự thi Tú Tài I, học
sinh lớp Đệ Nhứt đi Sài-gòn dự thi Tú Tài II.
(Năm 1972 là khoa thi Tú Tài I cuối cùng, năm 1973
gọi là Tú Tài phổ thông, học sinh lớp 12 thi Tú Tài Phổ
thông đủ các môn học theo phương pháp trắc nghiệm)
Năm 1962, Chánh phủ bãi bỏ khoa thi Trung học Đệ
Nhứt Cấp. Trường Lê Văn Trung mở dần lên các lớp
Đệ Tam, Đệ Nhị và Đệ Nhứt (tương đương lớp 10,11 và
12 ngày nay) thuộc bậc Trung học Phổ thông kể từ niên
học 1962–1963
8–LỄ PHÁT THƯỞNG NIÊN HỌC ĐẦU TIÊN: 1952–1953
Tại trường trung tiểu học Lê Văn Trung Ngày
18–05–Quí Tỵ (dl: Chúa nhựt, 28–06–1953) Đức Hộ Pháp
phủ dụ Quân Đội, Giáo Chức và Học Sinh Trường Lê
Văn Trung:
“Thưa chức sắc Thiên Phong Nam Nữ,
Chư viên quan Nam Nữ đã có lòng hạ cố đến dự Lễ
làm cho càng thêm long trọng buổi lễ phát phần thưởng cho
mấy em học sinh.
Bần Đạo xin kiếu lỗi quí Ngài, Bần Đạo để lời cùng
Quân Đội có công lập ngôi trường Lê Văn Trung nầy: Các
con trong Quân Đội,
Một lần nữa Thầy để lời cám ơn các con và Thầy thú
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nhận rằng: Thầy đã hưởng được cái vui hứng của các con đã
làm được. Các con đã thắng được mặt trận ngoài tiền tuyến,
mà về mặt tinh thần các con cũng toàn vẹn, cái sự làm của
các con từ thử đến giờ bên võ bị của các nước có lẽ ít làm đó
vậy. Thầy đã nói chí khí sự làm của các con hôm nay là một
điều hi hữu bên võ chức, nó sẽ nêu lên toàn quốc mà chớ.
Thầy đã thường nói và Thầy đã tự nghĩ, nếu như Thầy
không có giao nơi tay của các con một cái câu Bảo Sanh
Nhơn Nghĩa đặng bảo vệ cho Tổ Quốc, binh vực đoàn em
của các con được sống còn và đem vào cửa Đạo, vì cửa Đạo
là một cửa Thiêng Liêng Hằng Sống, một cửa để cứu khổ,
một cửa để giải mê cho thiên hạ, thử coi mặt luật ấy nó
như thế nào. Các con thử nghĩ, cái lẽ bất công của thế gian
đương buổi hôm nay, họ đang dùng cái mạnh hiếp yếu, lấy
cái khôn chê cái dại, họ đã nương nơi quyền lực nào? Phải
chăng họ đã nương cái quyền lực của Quân Đội mà làm
những điều đáng tiếc ấy.
Thầy đã nói các con chưa hiểu thấu, vậy Thầy chỉ cho các
con hiểu theo lối văn minh Âu Châu đã nói “Bras Séculier”.
Còn văn minh của Á Đông thì dùng thủ đoạn này: Quân
Đội của các nước phụng sự cho Nhơn Loại về chơn lý thì ít,
còn về áp bức tâm tánh thì nhiều.
Chúng ta thử nghĩ trong xã hội của chúng ta, dầu một
cái yến tiệc hay là dầu một cái cơ thể hội hiệp nào mà rủi cho
chúng ta có cử chỉ không đặng kín đáo nó không đúng mực
thước giữa cả thảy. Nếu trong lúc đó kẻ khó tánh họ đã trích
điểm và họ cho rằng ta không đáng đứng giữa xã hội với họ.
Một lẽ nữa, một kẻ sát nhơn kia nó chỉ giết có một
người mà cái luật công chánh của xã hội đã buộc đem nó ra
Tòa Công Lý, buộc nó phải thường mạng. Rồi hỏi lại những
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kẻ đã giết người nơi mặt trận hằng hà sa số mà được thăng
phẩm vị và tôn trọng, đem vào xã hội họ đứng trên đầu
thiên hạ, cửa ngực của họ đầy những biểu hiện danh dự.
Hỏi vậy cái công chánh, công bình của xã hội đương nhiên
ở chỗ nào? Như vậy thì chưa phải xã hội của Nhơn Loại.
Trái ngược lụng lại xã hội như thế nó là thù nghịch
của Nhơn loại mà chớ. Vì lẽ ấy mà Thầy đã hãnh diện cho
các con, Thầy được vui, được hãnh diện giao cho các con
cầm giềng Bảo Sanh Nhơn Nghĩa đem nhơn loại chiến đấu,
chiến đấu của các con về mặt tinh thần, chứ không phải về
mặt danh, vì lợi mà tàn sát một cách vô lý vô nhân đạo cả
sanh mạng của loài người đó vậy.
Các con bên Giáo chức,
Các con đã lãnh sứ mạng tạo tinh thần tương lai cho
nòi giống của các con. Thầy rất hài lòng về việc đó, các con
nên cố gắng thêm lên chút nữa.
Bần Đạo nhớ lại khi mới mở đạo có một vị giáo chức
đến dâng sớ vấn nạn Đức Chí Tôn, lúc còn xưng là AĂÂ .
Đức Chí Tôn cho một bài thi để trả lời:
Dạy trẻ con toan trước dạy mình
Cái công giáo hóa cũng đồng sinh
Đạo đời tua biết đời rằng trọng
Một điểm quang minh một điểm linh.
Đức Chí Tôn chỉ nói một điểm quang minh mà thôi.
Vậy các con hãy dạy cho em các con một điểm quang minh đó.
Các con cố gắng tạo điểm quang minh ấy cho cả thiếu
sinh là đoàn em của mấy con và nó sẽ thừa kế vận mạng
của Đạo, của Tổ Quốc, của nòi giống, rồi các con sẽ thấy nó
không tự kiêu, tự đắc. Cái hãnh diện cao thượng đó, dầu
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cho một kẻ nào khó tánh bao nhiêu cũng phải cúi đầu tôn
tặng đó vậy. Chính mình Bần Đạo thấy trước cái hành tàng
cao thượng của các con. Thầy cũng phải cúi đầu kính mến
và tôn tặng. Thầy để lời cám ơn các con đã cho Thầy hưởng
được cái hạnh phúc ấy.
Các con Học Sinh Nam Nữ,
Các con ngó đàn anh của các con, rồi các con sẽ định
vận mạng tương lai của các con như thế nào? Các con đã
thấy cái sống của thầy các con trước mắt là sống eo hẹp, sống
vất vả, sống đau khổ không buổi nào mà Thầy thấy cái sống
của thầy các con đặng mãi mãi hạnh phúc.
Mấy con muốn trả ơn ấy cho xứng đáng, Thầy chỉ có
một điều là mong cho các con khôn ngoan sáng suốt đặng
khi ra trường lập nên thân danh làm cho rạng rỡ danh thể
thầy các con. Một lời tâm huyết Bần Đạo để trong tâm não
của mấy con đặng làm định hướng cho mấy con đó vậy.
Giờ phút này trong đường Đạo của mấy con có hai điều
trọng yếu về tinh thần là: yêu ái và chơn thật. Nếu các con
giữ được hai điều ấy, Thầy dám chắc dầu cho gặp khó khăn
trở ngại bao nhiêu trên đường tiến bước, Bần Đạo quả quyết
nó sẽ cải hóa một cách dễ dàng và êm thắm.”
9–THÀNH PHẦN BAN GIÁM HIỆU VÀ GIÁO VIÊN:
Kể từ năm 1952–1975 Trường Trung học Lê Văn
Trung đã qua 5 thời kỳ Hiệu Trưởng.
?? 1952–1954:
– Giám đốc: Luật sư Trần Văn Tuyên (Luật sư Trần
Văn Tuyên về sau là Phó Thủ Tướng Chánh phủ Miền
Nam)
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– Phó giám đốc: Ông Nguyễn Hữu Lương (Giám đốc
Tiểu học ĐĐHĐ kiêm nhiệm Phó Giám Đốc Trung - Tiểu
học Lê Văn Trung)
– Tổng giám thị: Ông Trần Hữu Khuôn
– Đầu phòng văn: Ông Hạ Chí Khiêm
– Quản lý: Thiếu Tá Nguyễn Văn Ngọ (Do bộ tham
mưu Quân-Đội Cao-Đài đề cử)
Giáo viên: (Trước năm 1975 gọi là Giáo sư)
– Quý thầy:
 Đinh Khắc Quyết
 Trương Bảo Sơn
 Tạ Chí Đông Hải
 Hồ Việt Điểu
 Âu Quang Nhứt
 Nguyễn Văn Vinh (thường được gọi là Thầy
Tư Vinh, sau ra mở Trường Trung học Tư thục
văn học-Văn Thanh ở thị xã Tây Ninh)
 Lâm Ngọc Diệp
 Nguyễn Văn Xem
 Nguyễn Minh Đạo
 Bùi Đắc Sử (Trưởng Nam của Ngài Đầu Sư
Ngọc Nhượn Thanh, về sau phế đời hành Đạo,
thọ phẩm Giáo Hữu, Thánh danh Thượng Sử
Thanh)
 Lê Kim Tấn
 Nguyễn Văn Giàu
 Nguyễn Ngọc Khương (thường được các học
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sinh gọi là chú Tư)
 Nguyễn Chí Nhiều
 Hồ Thái Bạch
 Nguyễn Ngọc Thơ
Quý cô:
 Phạm Thị Côn (phu nhân của LS. Trần Văn
Tuyên)
 Hồ Kim Quang
 Châu Kim Anh
 Huỳnh Thị Long Vân Phi
?? 1954–1957:
– Giám đốc: Chu Văn Bình (Thường được gọi là Ông
Cử Bình, tức nhà văn, nhà báo Chu Tử là vị Giám đốc thứ
hai của trường, thay thế cho Ls Trần Văn Tuyên xin nghỉ)
?? 1957–1959:
Ông hiệu trưởng Chu Văn Bình và Ông Trần Hữu
Khuôn xin nghỈ. Ông Mai-Hữu-Chỉnh Hiệu Trưởng
Trường Trung-học Công lập Tây-Ninh kiêm nhiệm Hiệu
Trưởng Trung học Lê Văn Trung.
?? 1959–1964:
Hiệu trưởng: Nguyễn Hữu Lương (Thầy Nguyễn
Hữu Lương là giám đốc ĐĐHĐ kể từ 1946–1959 Trường
Đạo Đức và Trung học Lê Văn Trung bị Chánh phủ Ngô
Đình Diệm đổi thành trường Bán công, Hội Thánh cho
dời Trường Đạo Đức ra cơ Thánh Vệ ở ngoại-ô Tòa Thánh,
gần chợ Thương Binh thì Hiệu Trưởng Trường Tiểu-học
bán công Đạo Đức Học Đường là Phan Văn Công.)
?? 1964–1975:
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Sau ngày cách mạng 01–11–1963. Trường Lê Văn
Trung vẫn mang danh nghĩa là trường Bán công nhưng
được Chánh phủ trả lại quyền Quản lý cho Hội Thánh.
Ông Dương-Văn-Dũng được Hội Thánh bổ nhiệm làm
Hiệu Trưởng (Ông Dương Văn Dũng là Hiền Tài Ban
Thế Đạo Đệ I Phó Tổng Quản nhiệm kiêm quyền Tổng
Quản nhiệm Ban Thế Đạo
– Thành phần giáo viên từ 1964–1975, có thêm
nhiều vị là cựu học sinh của trường: Trần Việt Hoài, Phan
Văn Chức, Nguyễn Văn Ngữ, Võ Văn Thắng, Lương
Văn Lèo, Võ Văn Ba, Lê Minh Khôi, Nguyễn Việt Hiền,
Nguyễn Văn Mười, Nguyễn Văn Ngỡi, Nguyễn Khắc
Chánh…
– Diệp Văn Kỳ:
Ông Diệp Văn Kỳ sinh năm 1894, cha là ông Diệp
Văn Cương đại quan triều đình Huế. Đi du học ở Pháp,
đậu Tiến sĩ Luật khoa năm 1927. Về nước năm 1928, chủ
nhiệm tờ Thần chung và Đông Pháp thời-báo ở Sài-gòn,
đã mời được nhiều nhà báo, nhà văn, nhà thơ lớn cộng
tác như: Tản Đà, Phan Khôi.
10– ĐỂ BẢO VỆ AN NINH TRẬT TỰ NƠI TÒA THÁNH
CÓ CƠ THÁNH VỆ
Cơ Thánh Vệ là nói tắt Cơ Quan Thánh Vệ có nhiệm
vụ giữ gìn trật tự trên các đường phố nội-ô và ngoại ô của
Tòa Thánh.
Đồng nghĩa về từ ngữ còn có Cơ Bảo Thể. Nhiệm vụ
của Cơ Bảo Thể là gìn giữ trật tự trong các đền đài, dinh
thự, tức là trong các cơ quan của Đạo.
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Hai cơ quan này được Hội Thánh lập ra để bảo vệ
các Chức sắc của Đạo, bảo trọng Đạo quyền và bảo tồn
nghiệp Đạo.
Đây là hai cơ quan công lực của Đạo Cao Đài. Tuy
nhiên, quyền Đạo có khác hơn quyền Đời là vì nó do sự
thương yêu mà có chớ không phải dùng áp lực để chế
ngự người ta.
Trích:
“Đã gọi là nhơn viên công lực thì phải áp dụng công
lực cho phải chỗ, nghĩa là không khuất phục dưới một áp
lực nào mà bảo vệ người đồng Đạo khỏi bị áp lực bất luận
từ đâu đến, cũng không nên lợi dụng quyền công lực sẵn có
mà áp đảo kẻ yếu kém hơn mình, nhứt là đối với tín hữu
là con cái của Đức Chí Tôn thì không nên hiếp đáp đá động
đến, nếu họ có làm gì sai quấy thì dùng cách êm thấm mà
khuyên lơn dạy bảo, chớ không nên hành hung họ. Đó là ý
nghĩa của hai chữ công lực của Đạo và tác phong đạo đức
mà người nhơn viên công lực Đạo cần phải có. Công lực Đạo
còn được áp dụng để đem lại chủ quyền cho Hội Thánh bằng
cách bắt buộc bổn đạo phải tôn trọng luật pháp Đạo, tức là
tôn trọng công lý và lẽ phải.
Ngày nào công lực được áp dụng cho đúng chỗ như vậy
thì ngày ấy Đạo thành và người Đạo mới đi đến chỗ vinh
quang rực rỡ”
 (Lời phát biểu của Ngài Hiến Pháp Trương Hữu
Đức trong bữa tiệc ủy-lạo các nhân viên Thánh
Vệ, Bảo Thể và Phòng bảo nhân dịp tất niên năm
Canh Tuất 1970)
– Cơ Thánh Vệ đặt dưới quyền của Thánh Vệ Trưởng,
nhân viên trong Cơ Thánh Vệ được gọi là Thánh Vệ Viên
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– Đứng đầu cơ Bảo Thể là một chức sắc (phẩm Giáo
Hữu) được gọi là thủ lãnh Bảo Thể Quân. Nhân viên trong
Cơ Bảo Thể được gọi là Bảo Thể Quân. Chánh Bảo Thể
là người cai quản một toán gồm 12 Bảo Thể Quân.
– Đôi liễn đặt tại cổng Cơ Thánh Vệ khởi đầu bằng
hai chữ Thánh Vệ nói lên nhiệm vụ của cơ quan nầy:
– Thánh đức chơn truyền chấn chỉnh tinh thần tùng Đại Đạo
– Vệ quyền Tôn giáo bảo tồn quốc thể hiệp Tam Kỳ.
Nghĩa là:
– Đức của bực Thánh, giáo lý chơn thật truyền lại
để chấn chỉnh tinh thần đạo đức tùng theo ĐĐTKPĐ.
– Quyền bảo vệ Tôn giáo và bảo tồn quốc thể hiệp
vào Đạo Cao Đài.
11– HIỀN TÀI BAN THẾ ĐẠO
Hiền Tài 賢才 (phẩm)
Huấn từ của Đức Thượng Sanh trong lễ tấn phong
Hiền Tài ngày 8–2–Canh Tuất (1970):
“Những Ông Hiền được đời kính nể mến phục vì những
đấng ấy có tư tưởng cao siêu, hành vi xuất chúng, lúc nào
cũng cứ ngay thẳng mà làm điều lành, điều phải, không vì
tư tâm tư lợi mà hại đạo lý. Giàu sang không thể làm cho
đổi được cái lòng của mình, nghèo hèn không thể làm cho
đổi được cái chí của mình, uy quyền võ lực không thể làm
cho khuất được cái khí của mình (phú quí bất năng dâm,
bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất).
Lúc nào bậc Hiền nhân cũng không tự dối với mình
và dối với thiên hạ, cho nên ngưỡng đầu lên không xấu với
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Trời, cúi xuống không thẹn với người, cùng khổ không mất
nghĩa, hiển đạt không lìa Ðạo (Ngưỡng bất quí ư Thiên,
phủ bất tạc ư nhân; cùng bất thất nghĩa, đạt bất ly Ðạo)".
Ngài Hiến Pháp nói trong lễ tấn phong Hiền Tài
ngày 9–4–Nhâm Tý (1972):
“Điều đáng vui mừng hơn hết là số Hiền Tài đã nghe
theo tiếng gọi Thiêng Liêng mà về với Đạo càng ngày càng
gia tăng mãi làm cho chúng ta tin tưởng rằng Anh em trí
thức trong nước cũng không quên nguồn cội của mình đó
vậy. Tôi đã thường nói rằng: Tương lai của Đạo thuộc về thế
hệ thanh niên trí thức, vì họ còn trẻ tương lai còn dài, họ sẽ
có đủ thời giờ để tô điểm thêm cho Đạo trở thành một nền
Quốc Đạo hoàn toàn, mà chính họ sẽ là những tay rường
cột tiếp nối liên tục việc bồi đắp Đại nghiệp Đạo mà các bậc
Tiền bối tô điểm lưu lại đến ngày nay”
Hiền tài Ban Thế Đạo
Ban Thế Đạo được thành lập theo Thánh Lịnh số:
01/TL của Đức Thượng Sanh ngày 28–02–Ất Tỵ (dl: Thứ
Ba, 30–03–1965)
Chiếu theo Thánh Giáo Đức Lý Giáo Tông ĐĐTKPĐ
ngày 03–12–Quý Tỵ (dl: Thứ năm, 07–01–1954) và Thánh
Giáo Đức Hộ Pháp ngày 09–02–Ất Tỵ (dl: Thứ Năm,
11–03–1965)
Trích:
“Đạo không đời không sức, Đời không Đạo không quyền”.
Ban thế Đạo đặt căn bản và định phương hoạt động
trên tư tưởng ấy. Đạo lo cho phần hồn của chúng sanh, Phổ
Độ nhơn sanh để sau khi trả xong nợ thế, trở về cõi Thiêng
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Liêng Hằng Sống, đồng thời Đạo cũng chú trọng đến phần
xác của con người, cải thiện xã hội nhơn quần ngay tại thế
nầy.
Có nhiều bậc ưu thời mẫn thế, sẵn có đạo tâm, giàu
lòng nhân ái, muốn phụng sự Đại Đạo nhưng còn ràng buộc
trách nhiệm đối với quốc gia xã hội, chưa phế đời hành đạo
được. Ban Thế Đạo là nơi dụng hiền, tạo cơ hội cho những
bậc có đạo tâm thực hành thiện nguyện ấy.
Đó là ý nghĩa của sự thiết lập Ban Thế Đạo. Ý nghĩa
này được minh định trong bản Quy Điều.
 (Trích trong Nội Luật, Chương mở đầu. Đức
Thượng Sanh ban hành ngày 27–11–Mậu Thân
(dl: Thứ tư, 15–01–1969)
Ban Thế Đạo có 4 phẩm Chức sắc:
– Phẩm Hiền Tài do Đức Hộ Pháp lập ra
– Ba phẩm: Quốc sĩ, Đại Phu, Phu Tử do Đức Lý
Giáo Tông lập ra
Theo bản Qui điều được sự phê kiến của Đức Thượng
Sanh ngày 27–02–Ất Tỵ (dl: 29–03–1965)
I- Hiền Tài: là bậc trí thức chọn trong hàng Đạo
hữu hoặc trong hàng công, tư chức nam nữ đương quyền
từ 40 tuổi sắp lên hay đã hồi hưu, hay trong hàng sĩ phu
có Tú Tài toàn phần từ 21 tuổi sắp lên và trong hàng Sĩ
quan từ Đại Úy sắp lên.
Theo Thánh lịnh số 70/TL của Đức Thượng Sanh
ban hành ngày 20–08–Bính Ngọ (dl: 04–10–1966)
Chiếu theo Thánh Giáo đêm 12–11–Ất Tỵ (dl: 04–
12–1965) của Đức Hộ Pháp chấp thuận mở rộng cửa Ban
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Thế Đạo cho những vị có học lực khá và có khả năng mở
mang kinh tế làm nên sự nghiệp như Nghiệp chủ, Điền
chủ, chủ xí nghiệp, Nhà thầu khoán… tỏ ra có lòng giúp
Đạo và đã chứng minh sự giúp Đạo đó Hội Thánh Hiệp
Thiên Đài điều chỉnh điều kiện nói trên như sau:
– Hiền tài là bậc trí thức chọn trong hàng đạo hữu
có văn bằng Trung học Đệ Nhứt Cấp hoặc văn bằng Sơ
học (Certificat d’ Etudes primaires) hồi xưa, hoặc trong
hàng công tư chức bậc Trung cấp nam nữ đương quyền
từ 40 tuổi sắp lên hay đã hồi hưu, hay trong hàng sĩ phu
có Tú tài toàn phần từ 21 tuổi trở lên và trong hàng sĩ phu
từ Đại úy sắp lên.
Ngoài ra, những vị có học thức khá và có khả năng
mở mang kinh tế làm nên sự nghiệp như nghiệp chủ, Điền
chủ, Nhà thầu khoán, đã có giúp ích cho đạo có đủ bằng
chứng cũng được xin vào phẩm Hiền tài.
Con nhà Đạo dòng khi xin gia nhập Ban Thế Đạo
được miễn trình Sớ Cầu Đạo.
Hai vị Chức sắc tiến cử phải hoàn toàn chịu trách
nhiệm với Hội Thánh về phương diện hạnh đức của người
mình tiến cử vào Ban Thế Đạo.
12– KHI ĐẠO CÒN YẾU ĐUỐI PHẢI CẦN CÓ: QUÂN ĐỘI CAO ĐÀI
câu:

Đức Hộ Pháp dâng sớ chung niên Ất Mùi (1955) có

“Quân đội Cao Đài dưới quyền chỉ huy của Trung
Tướng Nguyễn Thành Phương và Quân Đội kháng chiến
Liên Minh dưới quyền của Thiếu Tướng Trình Minh Thế
được quốc gia hóa một phần, còn một phần trở về Đạo từ
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ngày 11 tháng 03 nhuần Ất Mùi. Nhơn dịp này Đệ Tử
không còn cầm quyền Thượng Tôn Quản Thế và chỉ lo về
mặt Đạo mà thôi.
Ngày 13 tháng 03 Nhuần Ất Mùi (dl; 04–05–1955)
Thiếu Tướng Trình Minh Thế cầm binh đánh quân đội
Bình Xuyên và tử trận tại cầu Tân Thuận Đông. Chánh
phủ Việt Nam truy thăng Ngài lên Trung Tướng. Đệ tử
Truy phong Người vào Quốc Sĩ. Anh Linh được thờ nơi Báo
Quốc Từ ngoại-ô Thánh-Địa, còn thi hài thì an táng tại
nơi chơn núi bổn tỉnh. Từ khi quốc gia hóa quân đội Cao
Đài Trung Tướng Nguyễn Thành Phương từ chức quốc vụ
khanh trong chánh phủ Ngô Đình Diệm và giữ chức Tổng
Tư Lịnh như trước.”
Đức Hộ Pháp có cho biết Đức Lý Giáo Tông và Đức
Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt thành lập Quân
Đội Cao Đài như sau:
Trích:
“Quân đội không có là một phần công lý sẽ bị tiêu diệt,
mà có Quân đội là một áp bức, bất công không chi bì kịp,
nó là Thánh cũng là phàm, cái Thánh ấy đời đã lợi dụng
đặng làm mạnh cái phàm lực của họ.
Phải! Cơ quan Cửu Trùng Đài là cơ quan dìu đời
nên hai ông chủ của Cửu Trùng Đài dám lập Quân đội,
mà Hiệp Thiên Đài là cơ quan dìu Đạo nên ông chủ của
nó sợ sệt ngại ngùng
Quân đội giờ này là một cơ quan chánh trị tạm thời
thì chỉ đặng quyền làm một cơ quan Chánh trị Đạo như
Cửu viện của Hội Thánh mà thôi, chỉ nghĩa là phải có mặt
cho Quyền Vạn Linh hạch vấn, chớ không phải là một phần
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tử của Quyền Vạn linh” Vậy BTL , BTM, BCH phải có mặt
đặng có chịu dưới quyền Vạn linh vấn nạn.
 (Lời phê của Đức Hộ Pháp trang 5)
Nguyên trong thời gian Đức Hộ Pháp bị đồ lưu nơi
Hải đảo Madagascar thì ở Sài-gòn Giáo Sư Thượng Vinh
Thanh (Trần Quang Vinh) hiệp cùng chư Chức sắc Thiên
Phong Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài lập cơ chuyển
thế tại hãng tàu Nitinan, hợp tác với Nhựt để chống pháp
và đòi Pháp phải trả lại quyền tự do tín ngưỡng cho Đạo.
Ngày 09–03–1945 (Âl: 25–01–Ất Dậu), Nhật lật đổ
Pháp trên toàn cõi Đông Dương, Quân đội Cao Đài về
chiếm lại Tòa Thánh do Pháp chiếm đóng từ 1941.
Tháng 08–1945, Nhật đầu hàng Đồng minh không
điều kiện. Việt Minh đứng lên cướp chánh quyền, kế đến
vào ngày 23–09–1945 thực dân Pháp được sự giúp đỡ của
Anh đã trở lại mở cuộc xâm lược nước ta làm cho Đạo
Cao Đài phải chịu “Lưỡng Đầu thọ địch” con cái của Đạo
bị giết chóc một cách ác liệt, tàn nhẫn, Đạo gây thù giữa
Pháp và Việt Minh
Khi Pháp trở lại thì Giáo Sư Thượng Vinh Thanh
cùng một số Chức sắc Thiên Phong đã tái lập Quân Đội
đặng chống Việt Minh và đầu hàng Pháp, dưới quyền
Tổng Tư Lịnh Trần Quang Vinh.
Vì các cơ thể Quân đội đã tạo thành hiển nhiên nên
Đức Hộ Pháp phải nhìn nhận Quân Đội ấy đặng họ thi
hành sứ mạng thiêng liêng của họ là giành quyền thống
nhứt và độc lập cho nước nhà nên Đức Hộ Pháp phải
đảm đương Quyền Thượng Tôn Quản Thế.
Ngài Trần Quang Vinh đã làm Tổng Tư Lệnh Quân
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Đội từ khi Đức Hộ Pháp vắng mặt nên được Đức
Hộ Pháp phong cho chức Trung Tướng.
<<<O0O>>>
Lễ phát thưởng niên học 1954–1955
Lễ phát thưởng niên học 1954–1955 được tổ chức
vào ngày 03–05–Ất Mùi (dl: Thứ Tư, 22–06–1955) Đức
Hộ Pháp Huấn dụ Giáo Chức và học sinh Đạo Đức Học
Đường: Học và hành phải song song với nhau.
Lời Huấn Dụ của Đức Hộ Pháp:
Thưa cùng viên quan Chức sắc quyền Đời, nhứt là
Bần Đạo để lời cám ơn Tỉnh Trưởng đã đến dự cuộc Lễ
phát phần thưởng các học sinh.
Thưa cùng Hội Thánh nam nữ lưỡng phái: Hiệp Thiên,
Cửu Trùng. Bần Đạo xin kiếu lỗi cùng các Ngài, Bần Đạo
để lời cùng Ty Giáo huấn và học sinh nam nữ.
Hôm nay: các em, các con trong Ty Giáo-huấn hơn ai
hết, Thầy đã biết rõ cái chí hy sinh của mấy con nam nữ, các
Giáo viên; Thầy hiểu rõ hơn ai hết, các con đã thiếu thốn
mọi điều đối cùng sự cực nhọc của các con thì không giá nào
mà so sánh đặng. Trọng yếu của tương lai Đạo là tức nhiên
tạo tâm hồn của sắp nhỏ mà chính mình các con là tay thợ
đào tạo tương lai của chúng đó vậy.
Các con học sinh nam nữ:
Các con sẽ lớn, đời tương lai nòi giống và vận mạng tổ
quốc của mấy con. Hàng niên kỷ như Thầy, như Hội Thánh
đều để cả sở vọng của mình trong trí não tâm hồn các con
đó vậy. Lẽ dĩ nhiên bất kỳ một xã hội nhơn quần chủng tộc
nào cũng thế, mỗi sắc dân đều có văn hóa, phong tục khác
120



CHƯƠNG III ĐẠO ĐỨC HỌC ĐƯỜNG Qua các thời kỳ lịch sử.

nhau cả thảy. Ta có thể so sánh một phong hóa của một
nước nào có thể cao thượng hơn của ta mà không có thể gì
nhìn nó rằng giống hệt của ta. Bởi mỗi tinh thần của một
chủng tộc nào, sắc dân nào, nó cũng có cái đặc điểm của nó
hết, nhứt là chủng tộc Việt Nam đã thọ ảnh hưởng tối cổ
của Nho-Tông chúng ta, cả thuần phong mỹ tục làm cái ảnh
hưởng tâm hồn nòi giống Việt Nam đều là khuôn khổ của
nền văn minh tối cổ Nho Tông của ta đó vậy.
Lẽ dĩ nhiên là mỗi Tôn giáo đều đào tạo một nền văn
minh khác nhau, ta có thể so sánh cả phong hóa văn hiến
của mỗi chủng tộc, hay mỗi nền văn minh ta có thể chia ra
hai đặc điểm:
❒❒ Có nền văn minh xuất hiện ra một Tôn giáo
❒❒ Có nền văn minh xu hướng theo xã hội hơn là xu
hướng theo đạo đức tinh thần
Nòi giống và xã hội của mấy con có phải lạc hậu chăng?
– Chưa chắc, nếu quan sát cho tận tường thì ta ngó thấy cái
khuôn khổ xã hội của Nho Tông chúng ta, nó có thể làm
một nền tảng cho tương lai cả xã hội nhơn quần kia mà chớ.
Chỉ ta có chịu một điều là nền văn minh cao thượng ấy, ta
chưa biết đem nó ra đặng cho cả thiên hạ đều biết cái giá trị
của nó, chỗ khuyết điểm là do nơi đó mà thôi. Đương nhiên
hôm nay ở trước mặt các con, nếu Thầy nói ở trong tâm hồn
các con giờ này có hai cái ảnh hưởng thiêng liêng về hai nền
văn minh Âu, Á: Âu là nền văn minh của Công Giáo, Á
là nền văn minh sở hữu của mấy con là Nho.
Buổi giao thời cả phương pháp giáo huấn nó chưa thiệt
hiện tướng diện nó ra cho thiệt chắc đặng làm con đường,
con đường tinh thần thiêng liêng phù hạp với cả trí não tâm
hồn nòi giống chủng tộc các con. Bần Đạo ngó thấy rằng:
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Cái pha lộn của phương pháp giáo huấn Pháp còn tồn tại,
Bần Đạo cũng nhìn nó đã ăn sâu vào tâm hồn của nòi giống
ta. Sau 80 năm đã chung sống cùng Pháp, nhưng nó chưa
hề chắc rằng, nó đã làm cho tâm hồn của ta phải xu hướng
trọn vẹn cho nó; bởi vì cả phong hóa văn hiến đều khác hẳn
với ngôn ngữ, với trí thức của chúng ta.
Ấy vậy, phương pháp hay ho hơn hết, là nơi các con
làm thế nào dung hòa hai nền văn minh ấy tức nhiên hai
cái phương học thức ấy.
Bần Đạo đã đi quan sát ở Đài Loan, ở Nhật, ở Triều
Tiên rồi mới cân coi phương pháp họ đã cải tổ cả nền văn
minh của họ thế nào và họ đã dìu đường cho hạng thanh
niên của họ về phương học thức thế nào. Bần Đạo ngó thấy
một cái hay của họ hơn hết là những điều chi ngoài họ
chỉ để ngoài, lại với các hàng rào kín đáo, cái chi ở trong
họ giữ một cách đáo để kỹ lưỡng ở trong.
Cả cái duy tân của họ bề ngoài nếu bất kỳ nước nào
để bước chân tới xứ sở của họ thì ngó thấy hoàn toàn là duy
tân từ cách ăn mặc, tánh tình cho tới cử chỉ đều là duy tân
hết. Duy có một điều quý hóa hơn hết thảy mà Bần Đạo
lấy làm sung sướng thấy đặng là cả phong hóa văn hiến cổ
truyền của họ, họ vẫn giữ, họ bảo thủ nó còn tồn tại hiển
nhiên không cho cái ngoài kia xâm phạm.
Ấy vậy cái học thức của nòi giống các con đã 2.500 văn
hiến, phong tục cổ truyền Nho Tông, cái đẹp đẽ của nó, nếu
các con khéo giữ cũng như các nước đã chịu ảnh hưởng của
văn minh Nho Tông của chúng ta, cái chi mà nó ngoài kia
thì để nó ngoài, cái chi mà của ở trong của mình mà nó quý
hóa đó là sở hữu mấy con thì mấy con giữ.
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Cái học thức của Tổ phụ các con để lại, nhứt là do
nơi Tiên Nho, họ chỉ mong có một điều: các con học đặng
hành chớ không phải học đặng làm ông Thầy Nho đó
vậy, hay học đặng làm các nhà triết học vậy thôi. Tổ phụ các
con buộc các con đặng thi hành, họ lấy cái thuyết ấy đặng
cho các con thực hiện.
Bởi cớ cho nên, những phương pháp giáo huấn của Tổ
phụ các con để lại, họ chỉ mơ ước có một điều là các con học
đặng hành, mà các con thực hiện được cái hành đó, hay hay
dở là do sự phục vụ tổ quốc nòi giống các con đó. Nếu nói rằng:
không phải học thức để đặng làm nhà triết học, mà cốt yếu
học thức để phục vụ cho tổ quốc và nòi giống “Khuyển thủ
dạ, kê tư thần, tầm thổ tư, phong nhưỡng mật, nhơn
bất học bất như vật”
Lấy theo một khuôn khổ mà nói, con chó giữ nhà, con
gà nó canh giờ, con tầm nó kén tơ, con ong nó mửa mật, rồi
còn kết luận, “nhơn bất học bất như vật” nghĩa là người
không học không bằng vật. Nếu đem bốn cái thí dụ ấy làm
chủ nghĩa, bốn thí dụ là phục vụ mà thôi, dĩ cái sở hành
vi thượng, lấy cái sở hành ấy làm đầu hết. Các con đã hấp
thụ được sự giáo hóa của các thầy, cô các con về đạo đức
tinh thần. Bần Đạo chỉ mong các con học, học đặng lấy cái
thuyết, rồi cố gắng thực hành cái lý thuyết ấy ra mới đáng
cái học của mình.
VI. THỜI KỲ THỨ SÁU: QUỐC GIA HOÁ QUÂN ĐỘI & ĐỨC HỘ-PHÁP
LƯU VONG
Học viện quản lý và điều hành các trường của Đạo,
do Quân đội Cao Đài được Đức Hộ Pháp thuận cho
Quốc gia hóa.
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Từ ngày 11–03–nhuần Ất Mùi đến Kỷ Hợi (dl: 02–
05–1955 đến 1959)
1– VIỆC QUỐC-GIA-HÓA QUÂN ĐỘI CAO ĐÀI:
Vào tháng 03 năm Ất Mùi. Đức Hộ Pháp đã thuận
cùng Chánh phủ việc quốc-gia-hóa Quân Đội Cao Đài
và để trọn quyền cho chánh phủ sử dụng.
Trích:
Tờ của Tam đầu chế số: 410 ngày 02–03–Ất Mùi
(dl: Thứ sáu, 25–04–1955) thỉnh giáo về việc Đức Hộ Pháp
không làm Thượng Tôn Quản Thế nữa.
Lời phê của Đức Hộ Pháp:
Lập trường tranh đấu độc lập của dân Việt vẫn còn
phức tạp chưa đến mục đích cuối cùng của nó, hễ thuận theo
quốc nội qui thống thì bị trở lực ngoại quốc, mà quốc tế là
một trở lực khó đương đầu cho quốc dân.
Bởi thế mà Đạo bị lôi cuốn theo phong trào trót gần 10
năm hy sinh xương máu của Đạo, cuộc cách mạng của toàn
dân không đi theo một chiều hướng cùng Chánh phủ vì cớ
mà chánh quyền lủng-củng, nội bộ loạn-ly. Ta vì phục vụ
cho tổ quốc giống nòi Việt Nam đã thuận cho quốc-gia-hóa
cả Quân Đội và để trọn quyền cho Chánh phủ sử dụng, thì
kế như Đạo đã xong phận sự cùng nước Việt và dân Việt và
Đạo hôm nay đã trở về lập trường vào địa vị quốc tế của nó.
Bởi cớ mà Bần Đạo không muốn làm Thượng Tôn
Quản Thế là tránh điều trở ngại cho chánh quyền…
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2– ĐỨC HỘ PHÁP LƯU VONG SANG MIÊN QUỐC
Ngày 11–03–nhuần Ất Mùi (dl: Thứ Hai, 02–05–
1955), Đức Hộ Pháp ban hành Thánh lịnh kêu gọi các
Chức sắc sang phục vụ bên Quân đội hãy lập tức rời quân
đội mà trở về Đạo. Đó là những quân nhân gốc Chức sắc,
còn các quân nhân khác muốn rời hàng ngũ Quân đội
Cao Đài thì cũng được tự do.
Đây là việc giải thể Quân Đội Cao Đài một cách
gián tiếp, trong khi đó việc quốc-gia-hóa QĐCĐ cũng
đang kéo dài, nhưng việc này gây nhiều bất mãn cho các
quân nhân đã được quốc-gia-hóa, họ bị ngược đãi nên đa
số đã giải ngũ hoặc tự giải tán.
– Ngày 20–08–Ất Mùi (dl: Thứ Tư, 05–10–1955),
Tướng Nguyễn Thành Phương mang quân lực quốc gia
của Thủ Tướng Ngô Đình Diệm về chiếm Thánh Địa, bắt
Chức sắc, tín đồ, lập ban thanh trừng khủng bố toàn Đạo.
– Ngày 23–08–Ất Mùi (dl: Thứ Bảy, 08–10–1955),
Đức Hộ Pháp ban hành văn thư số: 1670, kêu gọi những
người còn giữ vũ khí thuộc Quân Đội Cao Đài phải đem
nộp liền. Hạn định đến 25–10–1955 là ngày chót, nếu ai
bất tuân sẽ bị buộc vào tội phiến loạn.
– Ngày 01–09–Ất Mùi (dl: Chúa Nhật, 16–10–1955)
Đức Hộ Pháp nhập tịnh Trí Huệ Cung.
– Ngày 05–01–Bính Thân (dl: Thứ Năm, 16–02–1956)
Đức Hộ Pháp lưu vong sang Miên Quốc cùng vài vị Chức
sắc thân cận theo ngã Gò Dầu bằng xe hơi và xin Hoàng
Thân Sihanook cho tị nạn, ngụ tại Thánh Thất Kim Biên,
thủ đô Nam Vang.
Đó là một sự biến động lớn lao nơi Nội Ô Tòa Thánh
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lúc bấy giờ. Thật là một sự đau lòng cho một số người
“bội sư phản bạn” Như Tướng Nguyễn Thành Phương
khiến Đức Hộ Pháp phải lặng lẽ ra đi để tránh cuộc đổ
máu, đồng thời để bảo thân. Một vị Giáo Chủ đã ra đi và
không còn bao giờ trở lại bằng xác hình nữa.
Ba năm sau Đức Ngài từ giã cõi đời trên xứ người
đất Kamphuchia–Xứ chùa tháp.
<<<O0O>>>
3–THÀNH PHẦN BAN GIÁM HIỆU VÀ GIÁO VIÊN:
– Giám đốc: Nguyễn Hữu Lương
Khi Quân đội Cao Đài chuyển bậc Trung học của
Đạo Đức Học Đường ra sát nhập với bậc Tiểu học của
trường phổ thông để thành lập Trường Trung -Tiểu học
Lê Văn Trung thì ông Nguyễn Hữu Lương kiêm nhiệm
chức Phó Giám Đốc Trường Trung học Lê Văn Trung.
– Phó giám đốc 1: Trần Hữu Khuôn
Đến năm 1952, Ông Trần Hữu Khuôn nhận nhiệm
vụ Tổng Giám thị Trường Trung - Tiểu học Lê Văn Trung
– Phó giám đốc 2: Hạ Chí Khiêm
Đến năm 1952, Ông Hạ Chí Khiêm giữ nhiệm vụ
Đầu Phòng văn Trường Lê Văn Trung.
Giáo viên bậc trung học
Giáo viên bậc Trung học Đạo-Đức Học-Đường
được chuyển ra Lê Văn Trung (xem thành phần giáo viên
trường Lê Văn Trung)
Giáo viên Tiểu học:
Quý thầy:
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❒❒ Huỳnh Văn Tiểng
❒❒ Nguyễn Văn Cường (cố Giáo hữu Thượng Cường
Thanh)
❒❒ Nguyễn Bình
❒❒ Huỳnh Văn Lòng
❒❒ Hà Văn Kiệu
❒❒ Nguyễn Văn Đáng
❒❒ Lê Văn Vang
❒❒ Lương Minh trí
❒❒ Lê Văn Thời
❒❒ Tạ Thành Long
❒❒ Nguyễn Ngọc Hiền (Tổng Thư ký, Hiền Tài ban
Thế đạo)
❒❒ Trần Nhơn Tâm
❒❒ Phan Văn Công (Hiệu Trưởng bán công ĐĐHĐ
❒❒ Phan Văn Cẩm
❒❒ Lê Phước Cẩm (Giáo Hữu)
❒❒ Nguyễn Văn Hạnh
❒❒ Nguyễn An Ngộ
Quý Cô:
❒❒ Nguyễn Thị Trụ (Hiền tài, được Đức Lý Giáo
Tông đặc cách phong cho chức Giáo Sư 1972)
❒❒ Hà Huệ Tươi
❒❒ Nguyễn Thị Hân (cô 10, Giáo hữu Hương Hân)
❒❒ Phùng Kim Loan
❒❒ Võ Thị Nguyệt (Cô 8, Hiền tài Ban Thế Đạo)
❒❒ Lê Kim Huê (Cô 6)
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❒❒ Nguyễn Thị Lan (Cô 4, Giáo Hữu Hương Lan)
❒❒ Nguyễn Thị Thới..
VII. THỜI KỲ THỨ BẢY: THỜI NGÔ ĐÌNH DIỆM ĐÀN ÁP TÔN GIÁO
Chánh phủ Ngô Đình Diệm đổi các trường học
thuộc Tôn giáo Cao Đài thành trường bán công. Hội
Thánh cho dời ĐĐHĐ ra Cơ Thánh Vệ ngoại-ô TòaThánh
Từ năm Kỷ Hợi: 16–09–Quý Mão (dl: 1959 – 01–11–
1963) Chánh phủ Ngô Đình Diệm đàn áp các Tôn giáo
(ngoại trừ Thiên Chúa Giáo), các trường Tư thục thuộc
Tôn giáo đều bị biến đổi thành trường Bán công. Do Đạo
Đức Học Đường bị đổi thành bán công nên Hội Thánh
cho dời trường ra khỏi nội-ô Tòa Thánh, nơi Cơ Thánh
Vệ cũ gần với chợ Thương Binh.
Ông Phan Văn Công được Hội Thánh đề cử làm
Hiệu Trưởng Tiểu-học bán công Đạo Đức Học Đường
(thay thế cho ông Nguyễn Hữu Lương được Hội Thánh
đề cử Hiệu Trưởng Trung học bán công Lê Văn Trung)
VIII. THỜI KỲ THỨ TÁM: HỘI THÁNH QUAN TÂM CHO KIẾN THIẾT
ĐẠO ĐỨC HỌC ĐƯỜNG
Cánh mạng 01–11–1963 thành công. Hội Thánh
quan tâm cho kiến thiết Đạo Đức Học Đường. Trường
được dời về Nội ô Tòa Thánh.
Từ 16–09–Quý Mão đến 20–03–Ất Mão
(dl: 01–11–1963 đến 30–04–1975)
Cách mạng 01–11–1963 do Hội Đồng Tướng lãnh
lật đổ chế độ độc tài gia đình trị Ngô Đình Diệm thành
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công, Hội Thánh cho dời Đạo Đức Học Đường về nội-ô
Thánh Địa nơi vị trí cũ do Đức Hộ pháp sắp đặt.
Công quả di chuyển Đạo Đức Học Đường từ Cơ
Thánh Vệ cũ về nội-ô Tòa-Thánh được tiến hành vào đầu
năm 1964, song hành với việc dời trường, ban kiến thiết
Đạo Đức Học Đường được thành lập
❒❒ Ban kiết thiết Đạo Đức Học Đường lần 1:
❒❒ Trưởng ban: Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh.
Quyền Phụ Thống Học Viện
❒❒ Thư ký bút toán: Lễ Sanh Thượng Nghĩa Thanh
(Dương Trung Nghĩa)
❒❒ Phụ tá Ban quản lý kiến thiết: Giáo viên Nguyễn
An Ngộ
❒❒ Phụ tá kiểm soát Ban kiến thiết: Nguyễn Ngọc
Hiền (Tổng Thư Ký Đạo Đức Học Đường)
Với sự đóng góp công và của trong toàn Đạo, ban Kiến
thiết đã hoàn thành, ngôi trường trong khẩn trương với 30
phòng học có đủ bàn ghế cho học sinh, bàn cho giáo viên
và bảng đen để các em học sinh không dang dở việc học.
1– NIÊN HỌC (1964–1965):
Lễ khánh thành 30 phòng học và một văn phòng
Ban Giám đốc. Buổi lễ được tổ chức vào ngày 13–02–Ất
Tỵ (dl: Thứ Hai, 15–03–1965) được biết số tiền để ban kiết
thiết hoàn thành 30 phòng học và 1 văn phòng Ban Giám
đốc là 2.000.000đ (hai triệu đồng thời điểm 1965). Đó là
chưa kể công thợ hiến công quả trong một thời gian dài
hơn một năm.
Giáo sư Thượng Cảnh Thanh, Quyền Thượng Thống
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Học Viện có vịnh bài thi nói lên công trình, xây dựng Đạo
Đức Học Đường của toàn đạo.
Trích:

Ba chục gian trường mới tạo nên
Nguy nga đồ sộ cảnh thêm bền
Mái tôn lạc tợ che lòa nóc
Viên gạch đồng tâm đúc vững bền
Văn hóa phát huy phương dạy trẻ
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Công trình xây dựng Sử đề tên
Văn phòng Đạo Đức tăng huê mỹ
Giồi luyện tinh thần chóng vượt lên
(15–03–1965)
Giáo Sư thượng Cảnh Thanh
Q. Thượng thống Học Viện
Giáo viên Nguyễn Thị Hân họa vận:
Quyết đem tài trí góp làm nên,
Đạo Đức trường thêm đẹp vững bền
Nhớ thuở xưa nhà tranh vách đất
Nay nhìn cảnh trí đã cao nền
Nghĩa nhân rèn luyện trau văn hóa
Trung hiếu vẹn toàn rạng tuổi tên
Xã tắc lưu truyền câu tiết hạnh
Học sinh nam nữ gắng bồi lên
Vân Đằng họa vận:
Học Đường Đạo Đức được xây nên
Sương gió bao năm vẫn vững bền
Thuở trước nhà tranh duềnh thấp mái
Giờ đây tole gạch vững cao nền
Mỗi ngày mỗi mới thêm tươi trẻ
Càng lúc càng tăng với tuổi tên
Tận sức “Hiếu trung phò xã tắc”
Dồi trau trí huệ Đạo càng lên
Quang cảnh Toà Thánh Tây Ninh.
(Huệ Phong. Trang 73. Xuất bản 1969)
Soạn giả Huệ Phong, Lễ Sanh Ngọc Bét Thanh cho
biết ông trích bài thơ nói trên trong bài Diễn văn do Giáo
131

CHƯƠNG III ĐẠO ĐỨC HỌC ĐƯỜNG Qua các thời kỳ lịch sử.

Sư Thượng Cảnh Thanh đọc trong buổi lễ Khánh thành
30 phòng học và 1 văn phòng Ban Giám đốc và ngày ghi
bên dưới bài thơ chính là ngày tổ chức buổi lễ.
Lễ phát thưởng Học sinh Đạo-Đức học Đường Khóa
1964–1965

Niên khóa 1964–1965 đã đánh dấu một chặng đường
mới: Đạo-Đức Học-Đường mở dần lên bậc Trung học
một lần nữa theo giấy phép:
Trung - Tiểu Học Đạo Đức Học Đường
Giấy phép số: 6247/GD/HV4
(Ngày 16–10–1964)
2– NIÊN HỌC (1967–1968):
Để chuẩn bị mở tiếp lên bậc Trung học Đệ Nhị cấp
(tương ứng với bậc Trung học phổ thông ngày nay). Ban
kiến thiết Đạo-Đức Học-Đường lần 2 được thành lập.
Ban kiến thiết Đạo-Đức Học-Đường Lần 2:
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❒❒ Trưởng ban: Giáo Sư Thượng Đảm Thanh (Trần
Đại Đảm) Phụ Thống Học-viện
❒❒ Phụ tá kiêm Quản lý ban kiến thiết: Nguyễn Minh
Sang (Giáo viên môn giáo lý bậc Trung Học)
❒❒ Phụ tá ban kiến thiết: Thái Văn Gia (giáo viên
môn vẽ bậc Trung học)
Ban kiến thiết Đạo-Đức Học-Đường lần 2 có nhiệm
vụ vận động tài chánh và vật liệu để xây cổng trường, hàng
rào mặt tiền và 10 phòng học có lầu.
3– NIÊN HỌC (1968–1969):
Niên khóa 1968–1969, Đạo-Đức Học-Đường mở
dần lên các lớp thuộc bậc Trung học Đệ Nhị Cấp (Đệ
Tam, Đệ Nhị và Đệ Nhứt tương ứng với lớp 10,11,12 ngày
nay) theo giấy phép:
Trung - Tiểu Học Tư Thục Đạo Đức Học Đường
Giấy phép số: 341– GDTN/TT/2C ngày 17–01–1969
Ban tu thư Đạo Đức Học Đường:
Ban tu thư Đạo-Đức Học-Đường được thành lập
1969, gồm nhiều thầy, cô giáo giỏi, có nhiều kiến thức và
kinh nghiệm dạy học hợp nhau để biên soạn các loại sách
giáo khoa dùng cho việc dạy học.
Sự hoạt động của ban này là do nơi quí vị giáo chức
là Hiền Tài Ban Thế Đạo lập nên:
❒❒ Hiền Tài Đặng Mỹ Lệ (Cố Giáo Sư Thái Lệ
Thanh)
❒❒ Hiền Tài Dương Văn Trị (Giáo Hữu)
❒❒ Hiền Tài Ngô Minh Chí
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Ban tu thư Đạo-Đức Học-Đường có mua được máy
in và đã xuất bản được các sách:
❒❒ Kinh thế đạo lược giải, Hiền Tài Đặng Mỹ Lệ, 1971
❒❒ Thượng Đế nhân bản, Hiền Tài Dương Văn Trị
❒❒ Địa phương chi Thánh Địa: Hiền Tài Ngô Minh
Chí.
4–NIÊN HỌC (1971–1972)
Lễ khánh thành 10 phòng học lầu Đạo-Đức HọcĐường
Trích:
“Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 15 tháng chạp Tân Hợi
(dl: 30–01–1972), Ban Giám đốc, quý vị giáo chức cùng
toàn thể học sinh Đạo-Đức Học-Đường chuẩn bị nghi lễ
Khánh thành 10 phòng học lầu của trường với sự tham
dự của quý vị giáo chức và học sinh trường Trung học
Lê Văn Trung.
Buổi lễ đặt dưới quyền chủ tọa của Ngài Hiến Pháp
quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài cùng với sự hiện
diện đông đủ chư Chức sắc cao cấp Hiệp Thiên, Cửu
Trùng, Phước Thiện và chư Chức việc, Đạo hữu.
Về phần quan khách chúng tôi nhận thấy có ông
Tổng Trưởng Giáo Dục, ông Đệ I Phó Chủ tịch Thượng
Nghị Viện, ông Tổng Giám đốc Nha Trung -Tiểu học
bình dân và giáo dục, Đại Tá Tỉnh Trưởng Tây Ninh, ông
Trần Quốc Bửu chủ tịch nghiệp đoàn lao động Việt Nam
cùng quý quan chức Quân, dân, chính, thân hào nhân ái,
phụ huynh học sinh Đạo-Đức Học-Đường Với độ 2.000
người tham dự lễ Khánh Thành nầy.
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Buổi lễ được cử hành vô cùng trọng thể theo nghi
lễ của Đạo.
Sau khi lễ chào Quốc Kỳ và Đạo Kỳ cùng dành một
chút tưởng niệm quý vị tiền bối hữu công tô bồi quê hương
và Đại Đạo. Lần lượt đến phần Diễn văn khai mạc của
ông Hiệu Trưởng, trưởng ban tổ chức, diễn văn trình
bày công cuộc kiến thiết của ông Hạ Chí Khiêm phụ tá
Hiệu trưởng; Cảm tưởng của Đại tá Tỉnh Trưởng Tây
ninh; diễn văn của ông Tổng Trưởng Giáo dục và sau hết
là Huấn từ của Ngài Hiến Pháp quyền Chưởng Quản
Hiệp Thiên Đài.
Được biết, công cuộc kiến thiết này kéo dài thêm ba
năm với một kinh phí gần bốn triệu đồng và nhân công
là 10.080 ngày của thợ hiến công quả.
Sau khi Ngài Hiến Pháp hành lễ cắt băng Khánh
thành và hướng dẫn quan khách đi xem qua các phòng
học. Kết thúc cuộc lễ bằng một tiệc trà thanh đạm và đến
11 giờ thì bế mạc. Lễ đưa Hội Thánh, Ông Tổng Trưởng
cùng quan khách ra về.
 (Thông tin số Xuân Nhâm Tý. 1972)
Tấm lòng vàng cho thế hệ trẻ:
Tấm lòng vàng cho thế hệ trẻ là tài liệu được nhà
trường ban hành và phổ biến rộng rãi đến quý ân nhân
dịp lễ Khánh thành 10 phòng học lầu.(Liệt kê danh sách
1.078 vị, đứng đầu danh sách là Ngài Phan Khắc Sửu, Cựu
quốc Trưởng. Ngoài ra, còn có tên của 151 em học sinh)
Ngoài số tiền 899.445 đồng.. Quyên góp được còn có
số lớn vật tư gồm: Cát, Đá, gạch, sắt, tole, xi măng, được
tính thành tiền trên ba triệu đồng (đủ cho kinh phí gần
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bốn triệu đồng)
Kết quả thi tú tài I:
Kết quả khóa thi tú tài I ngày 20–08–1972.
– Số học sinh dự thi
213
– Số học sinh trúng tuyển: 108
Đạt 50,70%
(Đây là kỳ thi Tú Tài I cuối cùng, niên học 1972–1973
học sinh dự thi tú tài phổ thông – Bằng Tú Tài phổ thông
được thay thế Tú Tài II tức Tú Tài toàn phần từ năm
1972 trở về trước)
5. NIÊN HỌC (1973–1974):
Kế hoạch Nghĩa Thục hóa Đạo-Đức Học-Đường.
Nghĩa Thục hóa Đạo-Đức Học-Đường là ước nguyện của
toàn Đạo, nhưng kế hoạch nầy mãi đến năm 1974 mới
được lên văn bản chính thức.
Việc Nghĩa Thục hóa Đạo-Đức Học-Đường xét thấy
có rất nhiều thuận lợi kể ra sau:
Trường có một số đông giáo chức dạy để dâng công
quả cho Hội Thánh.
Học sinh của trường được miễn và giảm học phí 43%
(Trong tổng số học sinh niên học 1973–1974: 4146 em, có
873 em được miễn và 912 em được giảm)
Tuy nhiên, với số học sinh 4146 em mà chia ra 58 lớp
thì rất khó khăn cho việc giảng dạy và học tập. Nhà trường
Đạo Đức còn phải phát triển hơn nữa về mọi mặt mới đáp
ứng được nhu cầu học tập cho con em trong toàn Đạo.
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Trích:
Sự điều hành của Học Viện:
Trường trung tiểu học Đạo-Đức Học-Đường
a/- Nhân số: Văn phòng Ban Giám Đốc, Giáo Viên
Nam Nữ: 135 vị.
b/ Số lớp: 58 lớp
c/ Sĩ số: 4.146 em Nam Nữ
d/ Tài chánh: Tổng thâu 10.140.035đ Xuất:
8.642.239đ Chỉ tồn: 1.497.814đ
Hài rõ: Gởi Hộ Viện: 1.360.000đ
Nhà in mượn: 100.000đ
BGĐ mượn: 35.000đ
Kim tủ quản lý: 2.814đ
e/ Số học sinh miễn giảm: Miễn: 873 em, tính ra
tiền: 1.034.440đ Giảm: 912 1.029.270đ Cộng 2.063.710đ
f/ Kết quả các kỳ thi:
Đệ Nhứt Cấp: Học sinh dự thi trung học tráng niên
khóa ngày 11–07–1973 là 40 em, trúng tuyển 05 em
Đệ Nhị Cấp: Học sinh thi Tú Tài phổ thông khóa
ngày 28–08–1973 là 28 em trúng tuyển 04 em,
(chương trình Đại Hội thượng bán niên Giáp Dần
của Phái Thượng, ngày 21–01–Giáp Dần (dl: 12–02–1974)
Tại Hạnh Đường.
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6– NIÊN HỌC (1974–1975):
Sau ngày 30–4–1975, Miền Nam hoàn toàn giải
phóng, các Trường học trên toàn quốc đều được nhà nước
quản lý theo chính sách. Do đó, văn phòng học viện nội
chánh Cửu Trùng Đài không còn hoạt động nữa. Ban
quản lý tài chánh của các trường tạm thời tùng quyền
trực tiếp với thượng chánh Phối Sư đến khi có lệnh mới.
<<<o0o>>>

138



Chương IV NHỮNG NÉT RIÊNG NƠI TRƯỜNG ĐẠO ĐỨC.

CHƯƠNG IV

NHỮNG NÉT RIÊNG NƠI TRƯỜNG ĐẠO ĐỨC.
I- Chào Đạo Kỳ
II- Thờ Đức Khổng Tử
III- Đạo Phục là đồng phục của học sinh
IV- Đọc kinh vào học
V- Giảng dạy môn Giáo lý và Hán Văn.
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Chân dung Đức Khổng Tử
I. CHÀO ĐẠO KỲ

Lễ chào Đạo Kỳ
1– Ý NGHĨA CHÀO ĐẠO KỲ:
Đạo Kỳ là lá cờ Đạo, Tượng trưng cho một nền Tôn
Giáo. Đạo Kỳ của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ có ba màu
Vàng, Xanh, Đỏ nằm kế vạch nhau, biểu thị của Đạo Cao
Đài là: “Qui nguyên Tam Giáo”. Do đó, cờ Đạo còn gọi
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là cờ Tam Thanh:
❒❒ Màu vàng biểu hiện Thái Thanh, tượng trưng
Phật Giáo,
❒❒ Màu xanh (xanh da Trời) biểu hiện Thượng
Thanh, tượng trưng cho Tiên Giáo,
❒❒ Màu Đỏ biểu hiện Ngọc Thanh, tượng Thánh
Giáo.
Khi cờ Đạo treo theo chiều thẳng đứng thì màu
vàng ở bên trên, màu xanh ở giữa và màu đỏ ở phía dưới.
Khi cờ Đạo treo theo chiều nằm ngang và bay theo
gió thì màu vàng ở tại cán cờ, màu đỏ ở phía sau cùng.
Đặc biệt cờ Đạo treo trước:
❒❒ Tòa Thánh, Thánh Thất,
❒❒ Các cung: Trí Huệ Cung, Trí Giác Cung, Vạn
Pháp
❒❒ Cung (do Đức Hộ Pháp lập ra)
❒❒ Cực Lạc Cảnh (do Ngài Đầu Sư Thái Thơ Thanh
lập ra. Tại vùng Cực Lạc hiện nay, thuộc giáo phận
Hiệp Long chỉ còn lại một ngôi nhà thờ cốt tượng
Thần, Thánh, Tiên, Phật gọi là Cực Lạc Cảnh tức
chùa Phật Cực Lạc)
Trong các ngày Sóc Vọng và các ngày Lễ lớn thì cờ
Đạo được treo theo chiều thẳng đứng. Lá cờ nầy có thêu
Thiên Nhãn, trên Thiên Nhãn có thêu 6 chữ Nho: Đại
Đạo Tam Kỳ Phổ Độ và bên dưới Thiên Nhãn có hình 3
Cổ Pháp Tam Giáo: Bình Bát Vu, Cây Phất Chủ và Quyển
Kinh Xuân Thu.
?? chữ Nho là Danh Hiệu: 大道三期普渡 Đại Đạo Tam
Kỳ Phổ Độ
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?? Cổ pháp Tam giáo là huy hiệu tượng trưng choĐại Đạo Tam
Kỳ Phổ Độ gồm:
❒❒ Bình Bát Vu: Biểu tượng Thích Giáo
❒❒ Cây Phất Chủ: Biểu tượng Lão Giáo
❒❒ Quyển Xuân Thu: Biểu tượng Nho Giáo
❒❒ Thiên Nhãn ngự ư trung là Thiên Khai Huỳnh
Đạo
2– GIẢI THÍCH ĐẠO KỲ:
Ý nghĩa của lá cờ Đạo Cao Đài được Hộ Pháp giải
thích bằng một văn thơ, chép ra sau đây:
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
(Nhị thập tứ niên)
Tòa Thánh Tây Ninh
Giải thích Đạo kỳ của tôn giáo Cao Đài
Đạo Cao Đài là một nền Chánh Tông chơn giáo, Đức
Ngọc Hoàng Thượng Đế khai sáng tại nước Việt Nam,
qui cả ba Tôn giáo lớn nhứt Á Đông: Phật giáo, Tiên giáo,
Khổng giáo và dung hợp cả tinh thần cao siêu Thần giáo
của nhơn loại để làm tiêu chuẩn cho tâm lý nhơn sanh,
truyền Nhơn Nghĩa làm phương cứu cánh, dụng Trung
Hòa định phép hóa dân. Bởi thế, lá cờ Đạo có ba sắc phái
và ba Cổ pháp tượng thể Tam Thanh xuất thế.
■■ Thái Thanh, sắc vàng phái Phật, Cổ pháp Bình
Bát Vu.
■■ Thượng Thanh, sắc xanh phái Tiên, Cổ pháp
Phất chủ.
■■ Ngọc Thanh, sắc đỏ phái Thánh, Cổ pháp Bộ
Xuân Thu.
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Phật giáo dùng bình Bát vu trì bình khất thực, dụng
của bố thí để tạo duyên lành, chưởng thiện nghiệp cho
nhơn sanh, trong thời kỳ lập giáo, truyền bá tinh thần
bác ái vị tha.
Tiên giáo dùng Phất chủ, tức là chổi Tiên. Thánh
giáo có câu:
“Dùng chổi Tiên quét sạch nợ trần,
Định huệ tánh lập thành chơn pháp,
Khử phàm tánh đem về Thiên tánh,
Hợp với yếu pháp Tiên môn.
Nho giáo bảo trọng Xuân Thu để làm cương kỷ cho
các vị Đế Vương tri Đạo, định rõ chánh tà, biện phân thiện
ác, lập phép tu thân xử thế cho các phẩm nhơn sanh, ấy
là phép Nho giáo xử thế.
Ba Cổ Pháp, hình ảnh của Thể pháp và Bí pháp của
Đạo Cao Đài tạo thành một chánh giáo độ tận vạn linh
trên đường nhập thế và xuất thế, trong buổi Tam giáo qui
tông, Hạ nguơn tái tạo.
Thêm Thiên Nhãn ngự ư trung tức là Thiên Khai
Huỳnh Đạo.
Lập tại Tòa Thánh, ngày mùng 9–11–Mậu Tý.
(dương-lịch: 9–12–1948)
HỘ PHÁP (ấn ký)
3– CHÀO ĐẠO KỲ:
Trong các buổi lễ được cử hành theo nghi thức của
Đạo, khởi đầu buổi lễ là Lễ chào Quốc Kỳ và Đạo Kỳ
Trước đây không chào Đạo Kỳ thì hát bài Thiên Ca
Đại Đạo, sáng tác của Ngài Tiếp Thế Lê Thế Vĩnh.
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(Đây là bản được chép theo lời hát của cô 10, Nguyễn
Thị Hân, Giáo viên Đạo Đức Học Đường 1951–1967 –
Giáo Hữu Hương Hân. Chúng tôi chưa tìm được phần
nhạc cổ của bài hát)
Thiên Ca Đại Đạo
Đạo Trời hoằng khai
Mừng thay!
Mừng thay Chí Tôn ngày nay đã đến,
Linh quang vô biên.
Chiếu khắp tứ phương,
Rưới ban hồng ân,
Giải oan tiền khiên.
Lòng thương yêu chúng sanh vô tận.
Gieo cùng não trí
Đưa tay phất phướn Chí linh
Kết dải đồng tâm,
Nối câu từ tâm với câu hòa tâm.
Đường chân lý dìu sanh chúng hiến tấm thân,
Có sá chi chông gai hiểm trở.
Cho đúng cái quyền Thiên phong
Cho đáng tài anh thư.
Nền chơn giáo của Chí Tôn.
Đi đúng lời tiên tri,
Cho đúng lời tiên gia
Cầm chơn pháp của Chí Tôn.
Vào Hội Long Hoa vui câu âu ca.
(Tiếp Thế Lê Thế Vĩnh.)
>>><<<
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II. THỜ ĐỨC KHỔNG TỬ: “TIÊN HỌC LỄ HẬU HỌC VĂN”
Là một câu thành ngữ rút trong sách Nho mà ta
thường thấy nơi trường học. Câu này nhằm nhắc nhở
học sinh: Trước tiên là phải học về Lễ, sau đó mới học
đến văn chương. Học Lễ là học đạo đức, luân lý ở đời để
nâng cao phẩm hạnh con người. Nhờ có học Lễ mà con
người biết đạo đức, làm điều thiện, tránh điều ác. Học
văn là học văn chương chữ nghĩa để mở mang trí óc, nâng
cao kiến thức.
Theo Nho giáo, dùng Lễ có lợi hơn, là để ngăn cấm
được các việc xấu không xảy ra, còn dùng pháp luật thì để
trị cái việc đã có rồi. Lễ quý là dứt được điều ác từ lúc chưa
nẩy mầm ra. Cho nên, Nho dùng Lễ là cốt tạo thành một
tập quán về lễ nghĩa (thói quen về lễ nghĩa) khiến người
ta có cái đạo đức để làm điều lành, điều phải mà vẫn tự
nhiên không biết. Bởi vậy, Thánh nhân chỉ trọng Lễ chớ
không trọng hình phạt.
Đạo Cao Đài chủ trương “Nho Tông Chuyển thế” vì
trong buổi Hạ Nguơn đời quá suy đồi về đạo đức, nhân
loại phần đông đều hướng về đường văn minh vật chất mà
xa lần Thánh đức, con người chỉ dùng mưu khôn, chước
khéo để gạt dối lẫn nhau mà bỏ xa đường Nhân Nghĩa.
Chủ trương Nho Tông chuyển thế là dùng tinh hoa
của học thuyết Khổng giáo để cải tạo cuộc đời, làm cho
đời thay đổi từ xấu ra tốt, từ loạn ra trị, từ hung bạo ra
hiền lương đạo đức.
Nhưng, tại sao lại lập Hội Nho Tông?
Đức Hộ Pháp giải thích ra sau:
Trích: Đức Hộ Pháp hỏi: Tại sao Tam Giáo qui
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nhứt: Thích – Đạo – Nho nghĩa là Phật-Tiên-Thánh
mà sao không lập hội Phật Tông chuyển thế? Hay là
Tiên Tông chuyển thế? Lại lấy Nho Tông chuyển thế?
(Chức sắc có trả lời nhưng không rõ tột lý)
Đức Hộ Pháp giải thích
Đạo Thánh cốt yếu chuyển đời, mà chỉ có biết quyền
chớ không biết người, biết mình không biết Trời, nên còn
khuyết điểm, có công rèn luyện tâm tánh mà không chỉ rõ
đường siêu thoát cho nhân loại, vì chỗ thiếu đó mà Đức Chí
Tôn mới đến đặng thêm sức Trời và Người hiệp một đặng
lập đời Thánh Đức. Nhơn lực phải tùng Thiên lực để đoạt
cơ mầu nhiệm thì tu hành mới mong siêu thoát. Nên lập
Hội Thánh ba đài: Bát Quái Đài, Hiệp Thiên Đài và Cửu
Trùng Đài đặng chấn hưng ba nền Tôn giáo lại một gọi là
Tam Giáo Quy nguyên và Ngũ chi hiệp nhứt là thêm Thần
đạo và Nhơn đạo gọi là Ngũ Chi Đại Đạo.
Phải nhớ rằng: Cơ Đạo của Chí Tôn, bổn phận của
đàn Anh phải dìu dắt đàn em, đừng quên bổn phận là đàn
anh. Có xảy ra việc chi phải hết tâm can gián hòa giải cùng
nhau đừng mỗi chút chạy tờ chạy giấy”
 (Lời phê của Đức Hộ Pháp. Trang 87)
Người xướng lập ra Nho Giáo không phải là Đức
Khổng Tử. Nho giáo đã có từ thời Nhứt Kỳ Phổ Độ, vua
Phục Hy đã vâng lịnh Đức Chí Tôn giáng trần mở Đạo
Nho trong thời Nhứt Kỳ Phổ Độ do Đức Nhiên Đăng Cổ
Phật Chưởng giáo Hội Long Hoa kỳ nhứt gọi là Thanh
Vương Đại Hội, Nhứt kỳ Phổ Độ kéo dài được 3.500 năm
(4075–575 trước T.L)
Vào đời nhà Châu ở Trung quốc, Đức Khổng Tử
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phục hưng Nho Giáo, lập nên một giáo lý dạy về Nhơn
đạo rất hoàn chỉnh. Đức Ngài đã lãnh lịnh Đức Chí Tôn
giáng trần để chấn hưng Nho Giáo đã mở ra trong thời
Nhứt Kỳ Phổ Độ cho phù hạp với nhân sanh mà cứu vớt
chúng sanh. Cho nên, Đức Khổng Tử được xưng tụng
là: “Khổng Thánh Tiên Sư Hưng Nho Thạnh Thế Thiên
Tôn”. Đức Ngài là Giáo chủ Nho Giáo thời Nhị Kỳ Phổ
Độ (575 tr TL-1925) kéo dài được 2.500 năm. Đây là thời
kỳ hưng thịnh mà Nho Giáo đã đạt đến đỉnh cao là một
học thuyết truyết học và nhân sinh có hệ thống chặc chẽ
và hoàn hảo, chủ yếu dạy về Nhơn Đạo (Đạo làm người)
Mục đích của đời người là tu thân theo tiếng gọi
của lương tâm, tiến tới hoàn thiện để kết hợp với Thượng
Đế và giáo hóa người khác được hoàn thiện như mình.
Vì vậy, từ bậc vua chúa xuống đến thứ dân, ai cũng lấy sự
sửa mình làm gốc “Tự thiên tử dĩ chí ư thứ dân, nhứt thị
giai dĩ tu thân vi bản”.
Tu thân là sửa đổi những gì giả dối ra thành thật,
sửa lại những gì chênh lệch cho ngay ngắn, chấn chỉnh
lại những gì gian tà để đem trật tự lại trong con người.
Muốn sửa mình (tu thân) trước hết phải giữ cái tâm
cho chánh, cái ý cho thành, rồi mới cách vật, trí tri được.
Để biết mà sửa mình, Đức Khổng Tử dạy phải triệt để
thực hiện những điều mục sau:
1. Cách vật: Cách ly sự vật để quan sát cho rõ ràng.
2. Trí tri: Nghiên cứu để biết tận gốc rễ sự vật
3. Thành ý: Rèn luyện ý chí thành thật dũng mãnh.
4. Chánh tâm: Thanh lọc tâm hồn thoát khỏi sự ô
nhiễm của vật dục
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5. Tu thân: Sửa đổi các điều sai lầm của mình
6. Tề gia: Sắp đặt các việc trong gia đình cho đúng phép
7. Trị quốc: Cai trị dân theo đường lối chơn chánh
8. Bình thiên hạ: Đem lại hạnh phúc, thanh bình cho
toàn dân.
Tôn chỉ của Nho giáo là làm việc gì cũng phải lấy
Trung Dung làm căn bản, tức là không thái quá, cũng
không bất cập, luôn luôn thích hợp với Đạo Trung Hòa
của Trời Đất. (chưa phải lúc làm mà đã làm thì gọi là thái
quá, đã đến lúc làm mà không làm thì gọi là bất cập)
Trung là không lệch về phía nào, mà luôn luôn giữ
thái độ dung hòa, không thái quá mà cũng không bất cập
trong quan hệ đối với người hay xử lý các việc.
Vũ trụ và vạn vật luôn luôn biến hóa theo lẽ điều hòa
và tương đối, lưu hành mãi mãi không lúc nào ngừng nghĩ?
Thiên đạo đã không cố định thì việc đời có gì là cố định?
Vậy ta cứ tùy thời mà hành động, miễn sao giữ được
sự điều hòa và trung chánh.
Làm việc gì cũng phải lấy trung dung làm căn bản,
tức là không thái quá, cũng không bất cập. Tôn chỉ ấy
được Đức Khổng Tử lập thành một nền luân lý rất hòa
nhã, êm ái, làm cho người ta sống thư thái, vui vẻ, không
buồn bã, lo sợ.
Đức Khổng Tử được thế hệ đời sau suy tôn là Đấng
Vạn Thế Sư Biểu (vị Thầy kiểu mẩu muôn đời). Do đó, Đạo
Đức Học Đường lập bàn thờ Đức Ngài rất trang nghiêm
nơi chính diện của văn phòng. Ban Giám Hiệu cũng như
quý vị giáo viên mỗi khi đến và khi ra về đều đến hành lễ
Đức Khổng Tử, còn như học sinh nào gây nên lầm lỗi thì
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bị phạt quỳ hương trước bàn thờ Đức Ngài để tự hối cải.
1– TIỂU SỬ ĐỨC KHỔNG TỬ:
Đức Khổng Tử Giáng sanh ngày 27–08–Canh Tuất
(năm 551 trước tây lịch), vào năm thứ 21 đời vua Châu Linh
Vương, tại làng Xương Bình, huyện Khúc Phụ, tỉnh Sơn
Đông nước Lỗ (lúc đó nhà Châu chia ra làm nhiều nước
chư hầu, tại nước Lỗ vào Lỗ Tương Công năm thứ 22).
Các sách xưa không thống nhứt nhau về ngày giáng sanh
của Đức Khổng Tử.
Nho giáo của Trần Trọng Kim: Ngài sanh vào mùa
đông, tháng mười năm Canh Tuất.
Khổng môn liệt truyện của tổng hội Khổng học Việt
Nam: Ngài giáng sanh ngày 01–11–Canh Tuất.
Từ điển thành ngữ, điển tích của Diên Hương: Ngày
giáng sanh nhằm ngày 27–08–Canh Tuất.
Đại lễ Vía Đức Khổng Tử trong Đạo Cao Đài là
27–08 âm lịch hằng năm. Đó là ngày Lễ kỷ niệm Thánh
đản của Đức Khổng Tử đúng với từ điển thành ngữ, điển
tích của Diên Hương nêu trên.
Thân phụ của Ngài là Thúc Lương Ngột, Mẹ là Nhan
Trưng Tại. Hai ông bà lên núi Ni Khâu cầu tự, nên khi sanh
ra Ngài thì lấy tên núi mà đặt tên là Khâu, tự là Trọng Nị.
Theo truyền thuyết trước khi sanh ra Ngài, bà Nhan
thị nằm mơ thấy có người dắt con kỳ lân đến cho và nói
rằng: “Thủy tinh chi tử, kế suy chu vi tố vương” nghĩa là Con
vua thủy tinh, nối nhà Châu đã suy mà làm vua không có
ngôi, bà sờ vào con kỳ lân thì nó hét lên làm bà giật mình
tỉnh dậy, kế chuyển bụng sinh ra Ngài.
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Lúc sanh Ngài, Bà Nhan Thị vào ở trong hang đá
Không Tang núi Nam Sơn, nghe trên Trời có âm nhạc
và tiếng nói “Thiên cảm sinh Thánh tử”. Trời cảm lòng
cầu nguyện cho sinh con Thánh, lại cũng khi gần sanh
ra Ngài, hang đá nứt, có một dòng suối chảy ra. Bà Nhan
Thị lấy nước suối ấy tắm cho Ngài, tắm xong suối liền khô.
Năm lên 3 tuổi thì thân phụ của Ngài qua đời. Ngài
sống với mẹ trong cảnh nhà nghèo. Khi lớn, được mẹ cho
đi học, Ngài rất quyết tâm lập chí học tập.
Năm 19 tuổi, Ngài Lập gia đình với bà Thượng quan
người nước Tống.
Năm 20 tuổi. Ngài có con trai đầu lòng đặt tên là Lý
tự là Bá Ngư. Bá Ngư mất lúc 50 tuổi, Bá Ngư có con là
Khổng Cấp tự là Tử Tư, sau theo học với Tăng Sâm, rồi
làm ra sách Trung Dung.
Đức Khổng Tử là người rất thông minh, luôn luôn
ham học. Bất cứ việc gì Ngài cũng để ý xem xét rất kỹ lưỡng
để biết cho cùng tận mới thôi. Tánh Ngài ôn hòa, nghiêm
trang, khiêm tốn, làm việc gì cũng hết sức cẩn thận, đề
cao Lễ Nhạc, luôn luôn tin vào Thiên mệnh.
Năm 21 tuổi, Ngài được cử làm chức Ủy lại, một
chức quan nhỏ coi việc sổ sách của kho lúa, sau qua làm
chức Tư Chức Lại, coi việc nuôi bò, dê, súc vật dùng trong
việc tế tự.
Năm 25 tuổi, Mẹ của Ngài qua đời.
Năm 29 tuổi, học đàn với sư Tương ở nước Lỗ. Quan
đại phu nước Lỗ là Trọng Tôn Cồ, cho hai người con trai
là Hà Kỳ và Nam Cung Hoát theo Ngài học Lễ.
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Đức Khổng Tử muốn đến Lạc Dương, kinh đô
nhà Châu để nghiên cứu về nghi lễ, chế độ miếu đường.
Nhưng vì nhà nghèo không đủ tiền lộ phí đành than thở
mà thôi. Nhờ có học trò là Nam Cung Hoát nghe được
liền tâu với Lỗ Chiêu Công. Vua liền ban cho Ngài một
cỗ xe song mã cùng vài lính hầu cận để đưa Ngài và Nam
Cung Hoát đi Lạc Dương.
Tại Lạc Dương, Ngài được tận mắt quan sát nhà tôn
miếu, nhà Minh Đường, khảo cứu luật lệ và thư tịch đời
cổ, đi xem giao đàn là nơi nhà vua tế Thiên Địa và tinh tú,
rồi đến xã đàn là nơi vua tế Thần Nông và thần Hậu thổ.
Ngài đến gặp Trành Hoành để hỏi về Nhạc.
Đức Khổng Tử còn tìm đến gặp Đức Lão Tử để hỏi
về Lễ. Chuyện gặp gỡ này có chép trong sách Sử ký của
Tư Mã Thiên:
“Đức Khổng Tử chủ trương theo các nghi lễ của các vua
đời trước, nhưng Đức Lão Tử bác bỏ ý kiến đó nói rằng:
Những người mà ông nói đó đều tan xương nát thịt cả rồi,
chỉ còn lời nói của họ mà thôi. Vả lại, người Quân tử gặp
thời thì xe ngựa nghinh ngang, không gặp thời thì tay vịn
nón lá mà đi chơn không. Tôi nghe nói: Người buôn giỏi thì
biết dấu của báu, khiến người ta thấy dường như không có
hàng, người quân tử có đức tất thì diện mạo thường như ngu
si. Ông nên bỏ cái khí kiêu ngạo cùng cái lòng ham muốn
nhiều, cái vẻ hăm hở cùng cái khí tham lam đi, những thứ
ấy đều không ích chi cho ông. Tôi chỉ nói với ông có thế thôi.
Đến khi Đức Khổng Tử cáo từ, Đức Lão Tử tiễn Đức
Khổng Tử ra cửa và nói:
Tôi nghe nói: Người giàu sang lấy tiền bạc để tiễn nhau,
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người nhân đức dùng lời nói để tiễn nhau. Tôi không thể
làm người giàu sang, nhưng trộm lấy tiếng là người nhân
đức, xin có lời nầy tiễn ông: Kẻ thông minh và sâu sắc là gần
cái chết vì họ khen chê người ta một cách đúng đắn; Kẻ giỏi
biện luận, đầu óc sâu rộng làm nguy hiểm đến thân mình
vì họ nêu lên cái xấu của người khác. Kẻ làm con không có
cái nào để giữ mình, kẻ làm tôi cũng không có cách nào để
giữ mình.
Ý của Đức Lão Tử, khi nói ra các lời trên với Đức
Khổng Tử, là Ngài chống lại sự thông minh, sự trung và
sự hiếu, là những nguyên lý mà Đức Khổng Tử đang chủ
trương, bởi vì; có trí khôn thì dễ nguy, nếu theo Trung và
Hiếu thì cứ hoàn toàn bị lệ thuộc vì vua và cha mẹ, khó
lòng được sống tự do tự tại, ung dung thơ thới.
Đức Khổng Tử ra về, nói với các học trò:
“Con chim ta biết nó bay, con cá ta biết nó lội, con thú
ta biết nó chạy. Đối vời loài chạy thì ta có thể dùng lưới để
săn, đối với loài lội thì ta có thể dùng câu để bắt, đối với loài
bay thì ta có thể dùng cung tên mà bắn, đến như con rồng
cỡi mây, cỡi gió lên Trời ta không sao biết được. Hôm nay,
gặp được Lão Tử, ông ta có lẽ là con rồng chăng?
Đến năm thứ 9 đời vua Lỗ Định Công, lúc 51 tuổi
Ngài được vua Lỗ mời ra làm quan, phong cho chức
Trung Đô Tể lo việc cai trị ở ấp Trung Đô, tức là đất kinh
thành. Một năm sau, bốn phương lấy chính sự của Ngài
làm khuôn mẫu.
Năm Lỗ Định Công thứ 10 (500 trước TL) Ngài
phò Vua Lỗ đi phó hội với Tề Cảnh Công ở Giáp Cốc.
Nhờ tài ngôn luận và ứng đáp kịp thời, vua Tề trả lại cho
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nước Lỗ ba khoảnh đất ở Quy Âm mà Tề đã chiếm của Lỗ.
Qua năm sau, Đức Khổng Tử giữ chức Tư Không,
rồi thăng lên Đại Tư Khấu (Hình bộ thượng thư) coi việc
hình án. Ngài đặt ra luật lệ để cứu giúp kẻ nghèo khổ, lập
ra phép tắc, định việc tống táng, lớn nhỏ có trật tự, trai
gái không lẫn lộn, gian phi trộm cắp không còn nữa, xã
hội được an bình thạnh trị.
Sau 4 năm, Lỗ Định Công phong Ngài lên làm
Nhiếp Tướng Sự (Tướng Quốc), coi việc chính trị trong
nước. Ngài cầm quyền được 7 ngày thì giết quan đại phu
Thiếu Chính Mão là một người xão quyệt, gian hiểm thời
bấy giờ, được 3 tháng thì việc chính trị rất hoàn toàn: trật
tự phân minh, con trai thì chuộng trung tín, con gái thì
chuộng trinh thuận. Trong nước thành ra có cái cảnh
tượng rất thạnh trị. Nước Tề bên cạnh không muốn nước
Lỗ mạnh lên, bèn dùng kế phản gián, cho 80 người con
gái đẹp, múa hát giỏi và 30 con ngựa tốt, đem sang bày ở
cửa thành phía Nam nước lỗ. Quan đại phu nước Lỗ là
Quí tôn tư hai ba lần ra xem có ý muốn nhận lấy, vào bẩm
với Lỗ hầu, đưa Lỗ hầu ra xem. Lỗ hầu say mê, bỏ việc ba
ngày không ra triều chính.
Đức Khổng Tử thấy vua vì sự vui chơi, bèn xin từ
chức bỏ sang nước Vệ, rồi đi hết nước này qua nước nọ.
Trần, Vệ, Tống, Vệ, Tấn, Vệ, Trần, Thái, Diệp, Sở, Vệ.
Tổng cộng cả 5 lần Ngài đi và lại trở về nước Vệ. Ngài trở
về nước Vệ ở 6 năm không đi đâu nữa, Quí Tôn Phì cho
người sang đón Ngài về nước Lỗ.
Sau 14 năm chu du thiên hạ, lúc Ngài trở về thì đã
68 tuổi, Ngài mở mang việc dạy học, san định lại các sách
vở đời trước như: Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh
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Nhạc, Kinh Dịch,
Sau đó, Đức Khổng Tử viết ra sách Xuân Thu để
bày tỏ cái Đạo của Ngài về đường chính trị.
Mùa xuân năm Lỗ Ai Công thứ 14 (481trước TL)
người nước Lỗ đi săn bắt được một con Kỳ Lân què chân
trái phía trước. Đức Khổng Tử đến xem rồi bưng mặt
khóc, khi trở về Ngài than rằng: Ngô Đạo cùng hĩ! (Đạo
của ta đến lúc cùng!)
Sách Xuân Thu chép đến chuyện này thì hết, nên
đời sau gọi sách Xuân Thu là Lân kinh.
Năm Nhâm Tuất đời Lỗ Ai Công thứ 17 (478 trước
TL). Một hôm Đức Khổng Tử chống gậy đi tản bộ trước
nhà, vừa đi vừa hát.
Thái sơn kỳ đồi hồ!
Lương mộc kỳ hoại hồ!
Triết nhân kỳ nuy hồ!
(Núi Thái sơn đổ ư,
Cây gỗ tốt hư họa ư,
Triết nhân mòn mỏi ư)
Học trò của Ngài là Tử Cống liền đến hỏi thăm
Ngài. Ngài nói: Ta biết mình sắp chết.
Đức Khổng Tử mất năm Nhâm Tuất (478 trước
TL) hưởng thọ 74 tuổi. Ngày mất của Đức Ngài trong các
sách cũng không thống nhứt với nhau, nhưng năm mất
đều ghi là Nhâm Tuất.
 Nho giáo của Trần Trọng Kim ghi: Ngài mất nhằm
tháng 4.
 Khổng môn liệt truyện của Hội Khổng học Việt
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Nam ghi: Ngài mất nhằm Kỷ Sửu tháng 4
 Từ điển thành ngữ điển tích của Diên Hương ghi:
Ngài mất ngày 18–02–Nhâm Tuất.
2– CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG TẶNG ĐỨC KHỔNG TỬ:
Năm 739, vua Đường Huyền Tôn phong tặng Đức
Khổng Tử là Văn Tuyên Vương, mặc phẩm phục Hoàng
Đế, tặng cho các đệ tử các tước: Công, Hầu, Bá.
Năm 1008, Vua Tống Chân Tông phong Ngài là Đại
Thánh Văn Tuyên Vương, phong cho thân phụ Ngài là Lỗ
Công, thân mẫu Ngài là Lỗ Phu Nhân, vợ là bà Thượng
Quan Thị làm Vân Phu Nhân và ra lịnh cho các tỉnh lập
miếu thờ Ngài.
Năm 1306, vua Minh Thế Tông phong tặng Ngài là
Chí Thánh Tiên Sư. Năm 1645, Vua Thanh Thế Tổ phong
Ngài là Đại Thành Chí Thánh Văn Tuyên Vương Thánh
Sư Khổng Phu Tử (Trích trong tập Phổ cáo chúng sanh
đề ngày 15–10–1926)
Đức Khổng Tử được Đức Chí Tôn độ Hồi cựu
vị: Thánh Ngôn ngày 25 tháng 2 Langsa năm 1926 “Trọng
Ni (Khổng Phu Tử) là Văn Xương Tiên hạ trần đặng thừa
mạng Thầy làm Chưởng giáo Nhơn Đạo, lo xong phận sự
thì Thầy đến độ hồi cựu vị”
3– VĂN MIẾU:
Văn miếu hay Văn-Thánh-miếu là tòa nhà dựng lên
để làm Đền thờ Đức Khổng Tử và các môn đệ của Ngài
cùng với các Tiên hiền, Tiên Nho qua các thời đại.
Có 4 vị Thánh cùng được phối hưởng cúng tế với
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Đức Khổng Tử gọi là Tứ Phối.
❒❒ Phục Thánh Nhan Tử (Nhan Hồi)
❒❒ Tông Thánh Tăng Tử (Tăng Sâm)
❒❒ Thuật Thánh Tử Tư (Khổng Cấp)
❒❒ Á Thánh Mạnh Tử (Mạnh Kha)
Trong số 3.000 môn đệ của Đức Khổng Tử, có 72 vị
tài giỏi vượt trội gọi là Thất Thập Nhị Hiền. Trong số 72
ông Hiền có 10 người cao tuổi gọi là Thập Triết.
4– ĐỨC KHỔNG TỬ GIÁNG CƠ:
Trong Kinh Tam Nguơn Giác Thế, Đức Khổng Tử
có giáng cơ dạy Đạo. Dưới đây là bài Thánh giáo của Ngài:
Ngày 17 tháng giêng năm Nhâm Thân (dl: Thứ Hai,
22–02–1932). Ngài cho Thi:
Ngã, dĩ từ chương giáo nghĩa phương,
Khổng văn hoằng hóa sự luân thường
Phu thê, phụ tử, quân thần đạo
Tử đệ phùng thời độ thiện lương.
Diễn dụ:
Các sĩ cùng chư khanh nghe rõ: việc Tam Giáo Hiệp
Nhứt.:
Từ mới mở mang Trời đất đã có Đại Đạo, Tam giáo
vốn một nhà, đời sau chia làm ba, chớ kỳ trung một bổn, kẻ
thế không hiểu nên tranh luận giành điều chơn giả với nhau
hoài. Những người xưng mình là Minh sư, thọ truyền cho
đồ đệ, thì mỗi người cũng muốn khoe tài mình mà truyền
khẩu với chúng sanh rằng: Đạo mình chánh, Đạo khác là
tà. Té ra, mình là manh sư gạt chúng.
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Nên Đạo Tiên, Đạo Phật mà không dùng văn chương
thì lấy chi mà tả kinh diễn kệ. Còn học Nho mà không học
Đạo thì ra người người cuồng si kiêu căng.
Vậy khuyên mấy sĩ Ba Đạo cũng đồng tìm kiếm gốc
cho minh chơn lý, đặng trước độ mình, sau độ chúng. Vậy
mới gọi là chánh kỷ hóa nhơn.
Thi rằng
Tam giáo từ xưa vốn một nhà
Người sau lầm tưởng, vọng chia ba
Minh tâm may hiểu đường chơn giả
Mẫn tánh mới thông nẻo chánh tà
Thích, Đạo tỷ như hành bộ khách,
Nền Nho ví tợ chiếc đò qua
Muôn ngàn kinh kệ do nơi chữ
Tam giáo từ xưa vốn một nhà.
(Khổng Phu Tử)
III-ĐẠO PHỤC LÀ ĐỒNG PHỤC CỦA HỌC SINH
Trong Đạo Cao Đài, Đạo phục của thiện nam, tín
nữ là: Áo và quần dài trắng, Nam đội khăn đóng đen.
Đạo phục màu trắng của Tín đồ như luôn nhắc nhở
rằng: phải hành động quang minh chánh đại là lúc nào
cũng giữ cái tâm cho trong sạch, tinh khiết như màu trắng.
Trích:
“Áo của Giáo Tông màu trắng tức là nguồn gốc của Đạo.
Đạo không màu sắc, hay tượng trưng một màu rất trong
sạch là trắng, là màu vô tội, trắng có thể biến ra các màu:
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Vàng, xanh, đỏ. Trở lại màu trắng tức là qui hồi căn bổn vậy”
 (Nền tản Chánh trị đạo. Khai Pháp Trần Duy
Nghĩa)
Vào năm 1.672, nhà Bác học Newton thực hiện thí
nghiệm về sự tán sắc của ánh sáng đã cho thấy: Chùm
sáng trắng (Ánh sáng mặt trời là ánh sáng trắng), khi đi
qua lăng kính không những bị khúc xạ về phía đáy lăng
kính mà còn bị tách ra thành nhiều chùm sáng có màu
sắc khác nhau. Dãi có màu cầu vồng này gọi là quang phổ
của ánh sáng trắng. Trong quang phổ nầy không phải chỉ
có 7 màu: Đỏ, Cam, Vàng, Lục, Lam, Chàm, Tím; mà có
rất nhiều màu biến đổi dần từ màu nầy sang màu khác.
Ông Newton cũng thực hiện thí nghiệm về ánh
sáng đơn sắc. Thí nghiệm này cho thấy: Chùm sáng các
màu (do sự tán sắc của chùm sáng trắng). Sau khi đi qua
lăng kính vẫn giữ y màu sắc, tức là nó không bị tán sắc.
Do đó, các chùm sáng nầy được gọi là đơn sắc. Mỗi
ánh sáng đơn sắc có một màu nhất định gọi là đơn sắc.
Ông Newton cũng đã thực hiện nhiều thí nghiệm
về tổng hợp ánh sáng trắng. Thí nghiệm nầy cho biết, nếu
tổng hợp các ánh sáng đơn sắc khác nhau, ta sẽ được ánh
sáng trắng. Hay nói khác hơn ánh sáng trắng là tập hợp
của vô số ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu biến thiên
từ đỏ đến tím.
Trang bên là hình ảnh của chợ Từ Bi, mà nhà thơ
Cửu Long Giang có nói đến trong bài: Vãng Cảnh Thánh
Địa Cao Đài Tây Ninh.
Chợ Từ Bi đổi chác cũng tiền tài
Nhưng buôn bán toàn thanh trai thực phẩm.
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Trong ảnh, các cụ bà, các cô, bác và quí chị, em buôn
bán đội hoặc vấn khăn. Điều đặc biệt là đa số đều mặc áo
dài có màu, xen lẫn với vài người mặc áo dài trắng.
Chiếc áo dài đã là quốc phục từ xa xưa mà các cụ
thường mặc, màu đen thường được mặc quanh năm, màu
trắng mặc mùa hè, màu lam (gấm) mặc trong những ngày
lễ lớn. Nó là chiếc áo dài dân tộc có một không hai trên
thế giới, người phụ nữ Việt Nam khi mặc chiếc áo dài sẽ
tự nhiên toát ra cái vẻ đẹp kỳ ảo mà trang nhã vô cùng
khiến cho người nước ngoài thời nào cũng phải ca tụng
và tỏ dấu khen ngợi.
Đạo Đức Học Đường là một ngôi trường của Đạo,
cho nên Đạo phục là đồng phục của học sinh: Áo và quần
dài trắng, nam học sinh được miễn đội khăn đóng đen.
Đối với quý vị giáo chức thì chỉ qui định mặc đạo
phục vào Thứ Hai hàng tuần và các ngày Lễ do trường tổ
chức. Không bắt buộc giáo chức mặc Đạo phục suốt tuần
vì có khó khăn cho nhiều vị đến Đạo-Đức Học-Đường
dạy thêm giờ, thêm buổi để hiến công quả cho Hội Thánh.
Tuy nhiên, vì tình hình kinh tế qua các thời kỳ có
khó khăn khác nhau nên đồng phục của học sinh cũng
có thay đổi khác nhau.
– 1928–1959: Đồng phục của học sinh là Bộ bà ba
trắng, chân mang guốc (thường là guốc được làm bằng
gỗ cây vông, gọi tắt là guốc vông)
– 1959–1963: Đây là thời kỳ Đạo Đức Học Đường
bị biến đổi thành trường Bán công. Học sinh mặc đồng
phục của chánh phủ: Nam áo sơ mi trắng, quần tây dài
màu xanh, nữ áo bà ba trắng, quần dài đen.
159

Chương IV NHỮNG NÉT RIÊNG NƠI TRƯỜNG ĐẠO ĐỨC.

– 1964–1975: Đạo phục là đồng phục của học sinh
IV- ĐỌC KINH VÀO HỌC
Trước mỗi buổi học, tất cả học sinh trong lớp đứng
lên, khoanh tay trước ngực cùng đọc theo giọng Nam
xuân bài Kinh Vào Học.
Kinh vào Học là một trong 10 bài Kinh điệu Song
Thất Lục Bát do Đức Hộ Pháp đặt ra, được dâng lên Đức
Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn chỉnh văn lại.
KINH VÀO HỌC

(Giọng Nam Xuân)
Đại Từ Phụ xin thương khai khiếu
Giúp trẻ thơ học hiểu văn từ
Gần điều nên, lánh lẽ hư,
Nương gươm Thần huệ đặng trừ nghiệt căn
Dò đường Thánh khó khăn chẳng ngại
Tùng khuôn hồng nhỏ dại lớn khôn,
Buộc yêu thương, bạn đồng môn,
Nghĩa Nhân vẹn giữ xác hồn trăm năm
Nguyện Tam cang gìn tâm trọn đạo
Nguyện Ngũ thường hiếu thảo làm khuôn
Nguyện nên hương hỏa Tông đường
Nguyện thương lê thứ trong trường công danh
Cầu khẩn Đấng chơn linh nhập thể
Đủ thông minh học Lễ học Văn
May duyên gặp hội Long Vân
Thuyền thơ ngọn gió Các Đằng xuôi đưa
Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát
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(Niệm một lần)
Khi niệm câu chú của Thầy thì đưa tay bắt Ấn tý,
dứt câu niệm xá ba xá.
Bài Kinh được Hội Thánh chỉ định giảng dạy cho
học sinh trong chương trình học môn giáo lý của trường.
– Câu 1 và 2: Xin Đức Chí Tôn thương và khai khiếu
thông minh cho chúng con, để giúp chúng con học mau
hiểu rõ văn chương kinh sách.
– Câu 3 và 4: Gần điều phải để học tập bắt chước,
xa lánh điếu sai quấy. Nương vào cái trí tuệ sáng suốt
để dùng nó như một cây gươm mầu nhiệm diệt trừ căn
nghiệt của kiếp trước.
– Câu 5 và 6: Lần theo con đường học vấn, dù gặp
khó khăn cũng chẳng nệ hà. Tùy theo khuôn luật của Đức
Chí Tôn, anh lớn khôn ngoan phải dìu dắt đàn em nhỏ dại
– Câu 7 và 8: Bắt buộc phải thương yêu các bạn cùng
học một trường. Phải gìn giữ Nhân và Nghĩa cho toàn
vẹn trong suốt cuộc đời mình.
– Câu 9 và 10: Nguyện xin hết lòng gìn giữ Tam Cang
cho trọn Đạo ở đời. Nguyện xin lấy Ngũ Thường và hiếu
thảo làm khuôn phép phải theo.
– Câu 11 và 12: Nguyện xin gìn giữ sự thờ cúng Tổ
Tiên, nguyện thương xót dân chúng khi đua chen trong
trường quan lại.
– Câu 13 và 14: Cầu khẩn với Đấng Chơn linh đang
ngự trị trong thể xác sớm hiển lộ sự thông minh sáng suốt
để học Lễ học Văn được kết quả tốt đẹp.
– Câu 15 và 16: Duyên may gặp được cơ hội tuyển lựa
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hiền tài ra giúp nước, thì quyết đem tài năng ra thi thố
như Vương Bột thuở xưa ở Đằng Vương Các vậy.
Dưới đây là phần trích: Bài thuyết Đạo của Đức Hộ
Pháp giải thích: Nhơn đạo buộc phải giữ Tam Cang
Ngũ Thường.
Tam cang là gì?
– Tam Cang là: Quân Thần Cang, Phụ tử Cang, Phu
thê Cang. Nghĩa là:
❒❒ Vua đối với tôi lấy đức
❒❒ Tôi ở với vua tận trung
❒❒ Cha đối với con hiền từ
❒❒ Con đối với cha trọn hiếu
❒❒ Chồng đối với vợ dùng nghĩa
❒❒ Vợ đối với chồng giữ tiết
Ngũ thường là gì?
– Là: Nhơn, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín
❒❒ Nhơn: là trắc ẩn chi tâm, ái vật chi lý (chẳng vì lợi
mình mà hại người giết vật), kỉnh trọng mạng sanh
gọi là Nhơn.
❒❒ Nghĩa: là các vật hữu kỳ chủ, bất vấn khẩn ngậc,
ám thủ phi nghĩa. (của người ta hoặc trọng, hoặc
khinh, dù lớn dù nhỏ, không hỏi mà lấy, ấy là không
phải nghĩa)
❒❒ Lễ: là cung kính, khẩn nhượng, ở với trên bằng chữ
khiêm tốn, đối với dưới bằng chữ khoan dung ở giữa
giữ hòa huỡn gọi là Lễ
❒❒ Trí: là thanh liêm, tinh khiết, giữ mình cho trong
sạch và sáng suốt, không cho nhiễm vào thất tình
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lục dục ấy là Trí
❒❒ Tín: là công bình, chơn thật, không láo xược dối trá,
giữ bậc trung dung để gây tình bằng hữu gọi là Tín.
Đó là tôn chỉ qui điều của Nhơn Đạo.
“Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát”
Câu niệm danh Thầy trên đây chính là “câu chú của
Thầy” là câu niệm huyền bí của Đức Chí Tôn đặt ra để hộ
trì (che chở và giúp đỡ) các môn đệ trên bước đường tu.
Trong thời Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Chí Tôn
Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng cơ dạy Đạo, xưng mình
là Thầy, gọi các con đang học Đạo là Môn Đệ. Đức Chí
Tôn dạy đạo đức cho nhơn sanh như là Thầy dạy trò, gần
gũi thân mật, biểu lộ lòng thương yêu của Chí Tôn đối
với chúng sanh thật vô cùng tận.
Đặc biệt câu chú của Đức Chí tôn có 12 chữ vì “số
12 là số riêng của Thầy”
❒❒ Nam Mô: từ ngữ “Nam Mô” thường được dùng khởi
đầu câu niệm, được dịch từ tiếng phạn “Namah” do
theo phiên âm từ tiếng Pali “Namô” có nghĩa là xin
kỉnh lễ, xin cầu nguyện.
❒❒ Cao Đài: cái đài cao, nơi ngự của Đức Chí Tôn Ngọc
Hoàng Thượng Đế tại Linh Tiêu Điện Ngọc Hư
Cung. Tượng trưng Nho Giáo.
❒❒ Tiên Ông: ông Tiên, tượng trưng Tiên Giáo (Đạo
giáo)
❒❒ Đại Bồ Tát Ma Ha Tát: vị Bồ tát lớn, phẩm vị rất cao
trọng, nhưng vì còn lo phổ độ chúng sanh nên xưng
là Bồ Tát. Tượng trưng cho Phật Giáo (Thích Giáo)
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Câu chú của Thầy có ý nghĩa Tam Giáo đồng Tông,
ngày nay qui nguyên Đại Đạo; Đại Đạo đó chính là Đại
Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, tức là Đạo Cao Đài.
V- GIẢNG DẠY MÔN GIÁO LÝ VÀ HÁN VĂN:
Ngoài việc giảng dạy các môn theo chương trình do
Bộ Giáo Dục Quốc Gia qui định, Hội Thánh còn đưa vào
chương trình giảng dạy thêm hai môn học.
Giáo Lý: để dìu dắt con em của Đạo trau giồi Giáo lý,
giáo viên giảng dạy môn Giáo lý phải được Hiệu Trưởng
xác nhận là người có đủ khả năng để đảm trách và đệ
trình lên Hội Thánh, được Hội Thánh chấp thuận và cho
lập tờ bổ. Đây là Nghị định của Hội Thánh Cửu Trùng
Đài do Văn Phòng Học-Viện Nội-Chánh, Thượng Thống
Học Viện ban hành, có sự phê kiến của Thượng Chánh
Phối Sư. Chiếu y Nội luật hành chánh Cửu Trùng Đài
qui định quyền Cửu Viện Nội Chánh.
Hán văn: Môn Hán văn được Hội Thánh quan tâm
cho giảng dạy ở Trường Đạo Đức để giúp con em của Đạo
biết và hiểu những từ ngữ của gốc Hán. Vì Trong buổi Hạ
Nguơn Đức Chí Tôn lại dùng Nho Tông Chuyển Thế và
danh hiệu “Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ”, cùng các câu liễn
đều được viết bằng chữ Nho.
Nếu Thầy và trò biết chữ Hán thì việc học, tìm hiểu,
tìm hiểu cái hay cái đẹp sẽ toàn mỹ biết bao, vì trong văn
chương, nghệ thuật và khoa học tự nhiên từ hán việt
chiếm 70%.
Xưa nay, khi học toán chúng ta đã băn khoăn vì
không hiểu được nghĩa gốc của những từ: Tích phân, ma
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trận… khi học vật lý quang học đã băn khoăn với từ: thị
trường, quang phổ, tử ngoại.
Khi học môn sinh đã băn khoăn với những từ: giao
tử, khuẩn ti, bộ linh chưởng.. học sinh thường chưa được
giải thích trọn vẹn hết nội dung dẫn đến dễ xảy ra lầm lẫn.
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CHƯƠNG V

VIỆN ĐẠI HỌC CAO ĐÀI.
Viện Đại Học Cao Đài có tên gọi đầu tiên là Đạo
Đức Đại Hạnh Đường.
Ban nghiên cứu kế hoạch xây cất Đạo Đức Đại Học
Đường:
– Ngày 06–12–Canh Tuất (dl: Thứ Bảy, 02–01–1971).
Ngài Khai Đạo Phạm Tấn Đãi được Hội Thánh giao
nhiệm vụ: Trưởng ban nghiên cứu kế hoạch xây cất Đạo
Đức Đại Học Đường.
– Viện Đại Học Cao Đài được thành lập theo giấy
phép số: 7999/GD/VP ngày 29–09–1971 của Bộ Giáo
Dục. Giai đoạn đầu chỉ hai phân khoa: Nông Lâm Mục
và Thần Học Cao Đài Giáo.
– Ngày 10–10–Tân Hợi (dl:Thứ Bảy, 27–11–1971),
Ngài Khai Đạo Phạm Tấn Đãi lãnh nhiệm vụ Chủ tịch
Hội đồng quản trị Viện Đại Học Cao Đài.
– Ngày 04–12–Tân Hợi (dl: Thứ Tư, 19–01–1972),
Ngài Khai Đạo Phạm Tấn Đãi lãnh nhiệm vụ: Quyền
Viện Trưởng Viện Đại Học Cao Đài.
– Giấy phép bổ túc số 9335/GD ngày 24–01–1971,
lập thêm phân khoa Sư phạm gồm 2 ngành: Văn Khoa
và Khoa Học.
– Hội Thánh đặt tạm Viện Đại Học Cao Đài tại nhà
Hội Vạn Linh. Lễ đặt viên gạch đầu tiên khởi công xây
cất vào ngày 09–01–Nhâm Tý (dl: 23–02–1972) với ngân
khoảng 400 triệu, tại khu đất có diện tích 7 mẫu 82 sào
trên đường Ca Bảo Đạo đối diện với khuôn viên Trường
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Trung Học Phú Khương (nay là trường Trung học Phổ
thông Lý Thường Kiệt 2009 trở về trước).
– Kỳ thi tuyển sinh viên đầu tiên được tổ chức tại
Trường Trung - Tiểu học Đạo Đức Học Đường ngày
20–12–1971.
– Đến niên khoa thứ nhì 1972–1973: Bác sĩ Lê Văn
Hoạch, Bảo Sanh Quân Hiệp Thiên Đài được giao chức
Viện Trưởng.
Các phân khoa:
– Phân khoa Nông Lâm Mục: có 2 cấp
❒❒ Cấp I: Học trình 2 năm, sinh viên tốt nghiệp
được cấp bằng cán sự Nông Lâm Mục
❒❒ Cấp II: Học trình 4 năm, sinh viên tốt nghiệp
được cấp bằng Kỹ Sư Nông lâm mục
– Phân khoa Sư phạm có 2 cấp:

168



CHƯƠNG V VIỆN ĐẠI HỌC CAO ĐÀI.

❒❒ Cấp I: Học trình 2 năm, sinh viên tốt nghiệp
được cấp bằng Cao Đẳng Sư Phạm theo ngành
liên hệ.
❒❒ Cấp II: Học trình 4 năm, sinh viên tốt nghiệp
được cấp bằng Cử Nhân Sư Phạm (Ban Văn
khoa hoặc ban Khoa Học)
Sau ngày 30–04–1975 Viện Đại Học Cao Đài được
nhà nước Sử dụng làm Trường Cao Đẳng Sư Phạm Tây
Ninh, đến năm 2009 thì giao lại Trường Thpt Lý Thường
Kiệt. Trường Trung Học Phổ Thông Lý Thường Kiệt cũ
được nhà nước trưng dụng cất nhiều tòa làm văn phòng
của Huyện Hòa Thành.
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PHỤ CHƯƠNG
A–TRƯỜNG ÁO TÍM

Năm 1911, Ngài Lê Văn Trung (năm 1930 Ngài là
Quyền Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ) khởi xướng
một việc rất mới mẻ có quan hệ mật thiết, ảnh hưởng lớn
lao đến xã hội nước ta, nơi đang chịu sự thống trị của chính
quyền pháp. Đó là việc xây dựng Nữ Học Đường để giáo
dục con gái, thực hiện Nam Nữ bình quyền
….
Lịch sử Trường Áo Tím
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1–THÀNH LẬP TRƯỜNG
Trước thế kỷ thứ 20, nền giáo dục khoa bảng tại
Việt Nam ít quan tâm đến việc giáo dục nữ sinh. Vào năm
1908, một số nhà giáo dục và trí thức Việt Nam khởi ý đề
nghị và gửi thư yêu cầu chính quyền địa phương thành
lập một ngôi trường đa cấp (mẫu giáo, tiểu học và trung
học) dành riêng cho nữ sinh.
Ðơn thỉnh nghị được chấp thuận vào năm 1909
nhưng vì không đủ ngân khoảng nên việc xây cất chỉ được
khởi xướng vào năm 1913. Ngôi trường tọa lạc trên một
khoảng đất rộng trên đường Legrand de la Liraye, thuộc
thành phố Sài Gòn.
2–KHAI GIẢNG TRƯỜNG
Công trình xây cất kéo dài khoảng hai năm. Thống
đốc Roume đã cắt băng khánh thành và tuyên bố khai
giảng niên học đầu tiên vào năm 1915. Hội Ðồng Quản
Trị của trường đã chọn tà áo dài màu tím - tượng trưng
cho sự tinh khiết của phụ nữ Việt Nam - làm đồng phục
cho nữ sinh của trường. Kể từ ngày đó, trường được gọi
là “Trường Nữ Sinh Áo Tím”.
3–NIÊN HỌC ÐẦU TIÊN
Trường có 42 nữ sinh trong niên khóa đầu. Các nữ
sinh này đều cư ngụ tại thành phố Sài Gòn hoặc các vùng
lân cận. Sau này trường mới mở thêm cư xá nội trú cho
các nữ sinh đến từ các thành phố khác. Trường có nhiều
cấp, từ lớp mẫu giáo đến những lớp cao cấp hơn. Học
sinh phải thi lấy Chứng Chỉ Căn Bản Giáo Dục sau khi
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tốt nghiệp các lớp cao cấp.
4–MỞ MANG TRƯỜNG
Năm 1918, để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của học
sinh, một tòa nhà thứ hai được xây song song với tòa nhà
thứ nhất. Tầng dưới của tòa nhà mới này được dùng làm
nơi nội trú cho các nữ sinh ở xa nhà. Phía sau là một ngôi
nhà trệt trong đó có bệnh xá, phòng giặt và nhà bếp. Các
lớp nữ công gia chánh và thêu thùa cũng được giảng dạy
ở nơi này.
5–KHAI GIẢNG BẬC TRUNG HỌC ÐỆ NHẤT CẤP
Vào tháng 9 năm 1922, Thống Ðốc Albert Sarraut
chính thức khai giảng lớp đầu tiên của bậc Trung Học Ðệ
Nhất Cấp. Một bảng đá bằng cẩm thạch với danh hiệu
“Trường Của Những Thiếu Nữ Bản Xứ” được khắc trước
cổng trường. Tuy nhiên tên này không được thông dụng
bằng tên Trường Nữ Sinh Áo Tím. Vị hiệu trưởng đầu
tiên của trường nữ trung học này là cô Lagrange, người
Pháp. Những nữ sinh muốn theo học bậc trung học đệ
nhất cấp phải qua khóa thi căn bản giáo dục và kỳ thi
tuyển vào trường.
Học sinh bắt đầu học Pháp Văn từ cấp lớp căn bản.
Pháp ngữ là sinh ngữ chính thức được dùng trong việc
giảng dạy các lớp bậc trung học đệ nhất cấp. Nữ sinh chỉ
được dùng Pháp ngữ để đàm thoại trong trường. Tiếng
Việt chỉ được dạy mỗi tuần hai giờ trong giờ Việt Văn.
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6–THAM GIA HOẠT ÐỘNG CHÍNH TRỊ
Năm 1926, liệt sĩ Phan Chu Trinh, thuộc phong trào
Duy Tân, qua đời. Học sinh toàn quốc, từ Bắc chí Nam,
kể cả nữ sinh trường Áo Tím, đã nghỉ học để tỏ lòng ủng
hộ Cụ. Ðáng tiếc thay, nguyên nhân này đã đưa đến việc
một số nữ sinh bị cầm tù và bị đuổi học vĩnh viễn.
7–THỜI KỲ ÐỆ NHỊ THẾ CHIẾN
Mùa hè năm 1940, quân đội Nhật chiếm đóng trường.
Vì vậy trường phải tạm dời về trường tiểu học Ðồ Chiểu
tại vùng Tân Ðịnh. Ngay sau khi quân đội Nhật trao trả
lại ngôi trường thì quân đội Anh Quốc lại tiếp thu trường
dùng làm trại lính cho đến năm 1947. Lúc ấy trường bị
hư hại nhiều và vị hiệu trưởng lâm thời đã phải kêu gọi
mạnh thường quân đóng góp tài chính để tu sửa trường.
8–MỞ MANG TRƯỜNG
Vào năm 1949, trường lại được nới rộng hơn. Một
tòa nhà hai tầng được xây trên đường Bà Huyện Thanh
Quan và sát nhập vào trường để đáp ứng sỉ số nữ sinh
theo học ngày một gia tăng.
9–HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI VIỆT
Niên khóa 1950–1951 là một niên khóa đáng ghi nhớ
trong lịch sử của trường vì Cô Nguyễn thị Châu, cựu học
sinh Áo Tím, được bổ nhiệm làm vị hiệu trưởng người
Việt Nam đầu tiên của trường. Kể từ năm 1952, hệ thống
giáo dục bắt đầu thay đổi. Chương trình Pháp được đổi
dần qua chương trình Việt. Trong hệ thống giáo dục mới,
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Pháp và Anh ngữ là những ngoại ngữ được giảng dạy và
là môn học bắt buộc cho các nữ sinh Trường Áo Tím.
10–THAY ÐỔI ÐỒNG PHỤC VÀ TÊN TRƯỜNG
Năm 1953, đồng phục áo dài tím được thay thế bằng
chiếc áo trắng với phù hiệu của trường - đóa mai vàng
- khâu lên trên áo. Sau khi giành được độc lập từ Pháp,
chính quyền Việt Nam đã chọn tiếng Việt làm tiếng quốc
ngữ trong việc giáo dục. Sau đó trường được đổi tên là
Trường Nữ Trung Học Gia Long (Tên của vị vua đầu
tiên triều Nguyễn).
11–SỰ BÀNH TRƯỚNG CỦA TRƯỜNG
Qua những chương trình khuếch trương, trong
trường được xây thêm thư viện (1965), phòng thí nghiệm
vật lý và hóa học (1966), và hồ bơi (1968).
Sau khi chính quyền Việt Nam Cộng Hoà bị sụp đổ
vào cuối tháng 4 năm 1975, trường Gia Long lại một lần
nữa đổi tên thành Nguyễn Thị Minh Khai.
12–DANH SÁCH CÁC VỊ CỰU HIỆU TRƯỞNG
Sau đây là danh sách các vị cựu hiệu trưởng từ lúc
sáng lập trường đến năm 1975:
Cô Lagrange, Cô Lorenzi, Cô Pascalini, Cô Saint
Marty, Cô Fourgeront, Cô Malleret, Cô Dubois, Cô
Nguyễn Thị Châu, Cô Hùynh Hữu Hội, Cô Nguyễn Thu
Ba, Cô Trần Thị Khuê, Cô Phạm Văn Tất, Cô Trần Thị Tỵ.
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B–VANG BÓNG MỘT THỜI TRƯỜNG TRUNG HỌC LÊ VĂN TRUNG

Phát thưởng cho học sinh (1946)
Huấn từ nhân lễ bãi trường và phát thưởng cho học
sinh Trường Lê Văn Trung (1946) Đức Hộ Pháp nói:
…“Về nhiệm vụ của người con dân lúc quốc gia hữu sự,
một điều quan trọng mà tất cả các thanh niên học sinh cần
phải biết, đó là quốc thể của một nước, tức là sự tập hợp của
một khối cá thể của những cá nhân nước ấy. Vậy thì, mỗi
công dân một nước phải có một cá thể đã. Cá thể của một
người tức là nhân cách và nhân phẩm của người đó vậy. Mà
muốn cho cá thể xứng đáng thì ông cha chúng ta đã để lại
cho hai chữ vô cùng quí báu ấy là Tu Thân vậy”
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1–ÔN LẠI TUỔI HỌC TRÒ
Quãng đời của tuổi học sinh là thời gian chuẩn bị
cho cuộc đời ở ngày mai có đủ kiến thức Đạo-Đời để
làm hành trang cho lẽ sống, đó là hành theo phép TU
THÂN đồng thời người học sinh cũng chuẩn bị cho nỗi
buồn vui khi qua một chu kỳ thời gian của một niên học:
Ngày khai trường vui nhộn trong sự họp mặt bao nhiêu,
thì ngày cuối năm sẽ buồn vời-vợi lúc chia tay nói lời tiễn
biệt, nghẹn ngào..
Đây, người học sinh của trường Lê Văn Trung với
nhiều năm gắn bó, có tâm hồn văn nghệ, nên cũng làm
Ban văn nghệ toàn trường như: viết bích báo, ca múa trong
những dịp hè về, sinh hoạt Hiệu Đoàn…. Đấy là Nguyễn
Thành Nhơn có bút hiệu Nam Tuấn viết rằng:
Đời trai nhiều sương gió thì ngại gì chuyện gió sương.
Còn bao nhiêu lớp sóng quanh co dồn dập vào người như
nhiều lượn sóng xô trên bãi vắng. Khóc cũng hổ ngươi
nhưng cười lại ra nước mắt. Họp mặt nhau đây nhưng
mai này cũng đến:
BUỔI CHIA LY
Tay bắt tay buồn tiễn bước đi,
Ngày vui đâu đến buổi phân kỳ?
Mái trường lặng lẽ mừng Xuân mới,
Lối cổng đìu hiu đón Tết về.
Ngày mai bạn sẽ về quê cũ,
Pháo nổ tưng bừng đón kẻ xưa.
Ý thắm chan hòa hương sắc thắm,
Bạn vui rộn rã đón giao thừa.
177

PHỤ CHƯƠNG

Lớp học thưa dần số ghế dư,
Xôn xao lặng lẽ lại trầm tư.
Thầy nhìn trò cũ như thăm hỏi;
Bạn nói huyên-thiên chuyện giã từ.
“Anh về! Tôi cũng về quê nữa,
Mai mốt, khi nào ta sẽ đi.
Ý tết như về trong khắp chốn,
Ai biết còn ai nghĩ ngợi gì?
Xuân thắm về nương ý rạt rào,
Ngập ngừng đưa tiễn phút xa nhau.
Tưng bừng, lưu luyến, buồn vui lẫn.
Ý TẾT, HƯƠNG QUÊ , giã biệt! Chào!
Nam Tuấn 01–02–1959
Nguyễn Thành Nhơn cũng có những DÒNG LƯU
NIỆM . Thiết nghĩ rằng cái tuổi học sinh: mơ mộng, yêu đời,
tư tưởng miên man, xây nhiều mộng đẹp thì không riêng
gì một cá nhân này, khác…. mà chính những cái tên này
làm…. Đại diện cho tất cả… tuổi học sinh biết xây nhiều
mộng đẹp cho ngày nay và cả ngày mai…. Dù đây là thời
điểm của năm 1959.. cách nay chỉ mới 52 năm thôi… Bạn
ạ! Bạn hãy xem nơi đây cũng có lồng bóng của mỗi người
mà nỉ non tâm sự…. gợi lại ngày thơ.
Đầu tiên là một người con trai có tên Trần Kim
Đảnh, mới nghe tên như con gái, mà biết đâu… tiền kiếp
chẳng phải là một cô gái yêu kiều. Giờ đây nhìn nét chữ
thật lả lướt, lời văn nhẹ-nhàng, êm ái, viết rằng:
“Chúng ta đều là những cánh chim xanh được gió đưa
đến nơi này để cùng nhau sum họp. May mắn ấy còn gì hơn?
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Nếu không phải là “ duyên tiền định” hẳn chúng ta đã dễ
gặp nhau? Nhưng gặp nhau để làm gì chứ? Gặp nhau để
gặp nhau hay để cùng siết chặt mối thâm tình? Đổi trao
tư tưởng? Chúng ta gặp nhau dưới mái trường LÊ VĂN
TRUNG này để cùng chia nỗi buồn vui, sướng khổ bên nhau
với Thầy yêu, bạn quí?
Có lẽ chúng ta cũng mãn nguyện lắm rồi. Lần đầu tiên
Nhơn cũng như tôi đến nơi này với cảnh sắc nên thơ, với
không khí trong lành êm dịu, chúng ta đã hiểu nhau qua cử
chỉ, qua giọng nói, tiếng cười, qua tư tưởng…. Chúng ta đã
sống bên nhau với mọi niềm vui. Chúng ta cũng cảm thấy
hài lòng với sự tiếp đón nồng nhiệt của các bạn nơi vùng
Thánh Địa thân thương!
Hôm nay họp mặt vui vầy, hẳn ngày mai chúng ta
không sao tránh khỏi buổi chia ly, buồn nhớ. Vì bổn phận,
vì chí hướng mà chúng ta phải thế. Chúng ta chia ly là để
đi tìm lẽ sống, để tạo sự nghiệp, công danh, để hoàn tất món
“nợ Nam nhi”. Chúng ta không có cao vọng là mai đây chúng
ta đều là Quang Trung Nguyễn Huệ, Lê-Lợi, Trần Hưng
Đạo, Nguyễn Công Trứ.. mà chỉ cần là những “người nên”
là những công dân gương mẫu. Thế cũng đủ lắm rồi!
Tài đức, cố gắng, can đảm Nhơn có thừa. Đảnh tin
tưởng nơi Nhơn sẽ thành công dễ dàng trên đường đời về
mọi phương diện” (10–03–1959).
– Với bạn Quyền thì vui vẻ, nhẹ nhàng:
“Chúng ta ví như những con chim non ríu-rít bên “Tổ
ấm học đường” ngày ngày có Thầy, có Bạn, nơi đây ghi bao
hình ảnh đẹp của thời thơ-ấu, nhưng khi đàn chim kia đã
đủ lông đủ cánh vội xa lìa tổ ấm, tung mình ra bốn phương
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Trời lộng gió để tìm lấy cho mình lẽ sống. Quyền cũng sắp xa
mái trường thân yêu, lòng Quyền cảm thấy nao nao luyến
tiếc những kỹ niệm êm đềm của tuổi trẻ. Mỗi lần Nàng ve
than vãn là mỗi lần như được nghe cả bài hát ru hồn. Tuổi
thơ, một cánh phượng rơi là một bài thơ tuyệt tác. Quyền
thấy buồn lòng khi phải xa nó biết bao! Giờ, tìm lại giữa
trường đời nhiều nét mặt vui vẻ vô tư mà suốt mấy năm
trời ròng rã Quyền đã chung sống trong một bầu không khí
thân mật; nhưng buồn nhất là phải xa Nhơn, tuy mới gặp
nhau chưa đầy một năm, nhưng Quyền tìm thấy ở Nhơn
một vài nét yêu đời đáng để Quyền ghi vào ký ức….
Nhơn ạ, Dầu có xa nhau chăng nữa nhưng lòng ta
cũng hòa một nhịp: Cùng một nguyện vọng, ung đúc một
chí hướng cao cả: Quyền bảo vệ quê hương, Nhơn nâng cao
mực sống, mai kia chúng ta sẽ gặp nhau trên đường nhiệm
vụ. Dù thời gian tình đời biến đổi nhưng chúng ta vẫn còn
giữ mãi trong lòng nhau những kỹ niệm êm đềm của thời
cắp sách….
 (Mùa hoa phượng nở 12–03–1959)
– Với bạn Võ Thanh Vân thì:
Một bức ảnh thân lưu kỹ niệm,
Đôi dòng chữ mến khắc tâm linh.
– Bạn Lê văn Cay, nhận định về người bạn thơ:
“.. Trên đường “ dong ruổi” chúng ta gặp nhau dưới
mái trường này lần đầu có lẽ chúng ta còn ngượng ngùng,
bỡ- ngỡ lắm. Là hai Thái Cực (có lẽ là Đạo Cực) chúng ta
lại gặp nhau ở trung điểm của xích đạo:
Bạn: Trầm tĩnh, nghiêm nghị, Tôi; liếng thoắn, bông
đùa, Bạn: khoan dung, tha thứ…
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Những đặc tính ấy khiến tôi quí mến bạn! với một
Thành- Nhơn tài trí hôm nay, tôi tin chắc rằng mai sau sẽ
là người hữu dụng của quốc gia, công dân xứng đáng của tổ
quốc, đứa con lý tưởng của nòi Hồng giống Lạc (10–05–1959)
Đây, Nguyễn Tấn Sỹ có nhận xét về Nhơn:
Bạn, một thanh niên hoạt bát nhưng nghiêm nghị;
Tôi: một học sinh nghịch ngợm, bông đùa.
Bạn và tôi gác bỏ tình nhà ra đi. Đi để học hỏi, để trau
giồi kiến văn. Nếu bạn và tôi không là những “tam giác bằng
nhau” thì cũng là những “tam giác đồng dạng” (18–05–1959)
Bạn Phạm Văn Đằng gởi hồn thơ theo gió:
Lưu niệm bao dòng bấy thảo ngay
Bùi ngùi đứng ngắm cảnh chia tay
Siết tay bạn nhé rồi lui bước,
Hẹn một ngày mai sẽ gặp nhau.
 (Một chiều vàng 21–05–1959)
Với Trần Đại Tịch thì rằng:
Nhơn, chúng ta tuy kẻ Trung người Nam, kẻ học sinh
dân chính, người Tân Sĩ Quan; nhưng chúng ta đã được gặp
nhau dưới mái trường Trung Học để cùng nhau trau giồi
những gì mới lạ trong sự học cũng như trên con đường văn
nghệ. Thật là sung sướng cho chúng ta ở chốn trăng thanh
gió mát, không khí trong sạch, phong cảnh nên thơ:
Chúng ta đã thông cảm nhau qua tất cả mọi hình thức,
tuy chúng ta là những cánh chim tự phương trời xa lạ cùng
bay lại nơi đây sum họp….
Bạn Tịch vẫn còn xa xôi quá: Rồi đây phút “ biệt ly”
hay là “tạm biệt” Tịch chưa dám nói trước, sự “ biệt” hay
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“tạm” rồi chúng ta cũng có ngày xa nhau; ngày ấy chúng ta
mỗi đứa một nhiệm vụ mới ở mỗi phương Trời. Tịch cầm
súng bảo vệ quê hương, Nhơn phụng sự tổ quốc với những
kiến thức đã thâu thập được trong thời cắp sách.
Mỗi một tâm hồn mang một tâm sự riêng, hoài bão
riêng của thời niên thiếu. Tuy nhiên riêng bạn K. Thì sao
mà bí mật đến thế, sợ người ta biết tên à? Bí mật nên không
dám ghi trọn “cái tên cúng cơm” của mình trên “Lưu Bút” sợ
nhiều người biết đến chăng? Bạn đang dệt văn chương đây:
“Nay cũng như mọi lần, Nàng hạ lại trở về với đàn
chiên con. Nàng như bà mẹ Hiền, nhìn đàn con với đôi
mắt dịu dàng và trên môi nở nụ cười vui sướng khi thấy
đàn con đang tung tăng chạy nhảy khắp nơi, từ nơi nội cỏ
mây ngàn đến chốn rừng rậm bao la, với muôn ngàn mãnh
thú cùng bao thác ghềnh ghê sợ. Đàn con đó mặc cả vũ trụ,
chúng thản nhiên hưởng những thú vui của tạo hóa, thu
hút bao tinh hoa vào đôi buồng phổi, với tay trắng thơ ngây
cùng bao tâm hồn non dại.
Ôi! Sung sướng biết bao! Nhơn có biết đàn chiên đó
là ai không? – Là bọn mình đó! chính chúng ta mới được
hưởng những ân huệ quá ư tốt đẹp, thanh cao, quí hóa mà
bao người mong muốn không được. Vậy chúng ta chẳng lẻ
loi để nó mất đi sao? Nếu thế thì uổng lắm nhỉ!... Rồi đây
mỗi người về một nẻo: Kẻ về Nam hoa lệ, Người ngược
miền Trung cổ kính. Nhưng cả hai tâm hồn đều ung đúc
xây mộng ngày mai huy-hoàng cho xứ sở, cho dãy đất thân
yêu có một lịch sử oai hùng tự mấy ngàn năm tranh đấu..
 (Hè 1959)
– Còn đây là Bạn Đạt thì nói rằng:
182



PHỤ CHƯƠNG

“Đạt làm sao quên được một người bạn có tướng gầy
gầy, nhưng không vì thế mà không ham hoạt động. Tuy thể
xác Nhơn gầy nhưng tâm hồn Nhơn béo, thật béo vô cùng.
Béo đến nỗi giỡn suốt cả ngày, không lúc nào mà không
thấy Nhơn giỡn! Riêng Đạt thì cũng ham vui nhưng không
bạo, tính tình dè dặt, đếm từng tiếng nói. Đạt có một đôi
mắt mơ buồn thường nhìn về một phương trời xa xôi mô
để suy nghĩ việc đời! Tuy hai chúng ta tính tình vẫn khác
nhau, nhưng chúng ta lại có những điểm giống nhau, nên
có thể hòa hợp nhau được.
Bạn Nhơn! Đạt mong rằng khi bạn lật đến trang giấy
này thì bạn không quên Đạt, một người bạn chưa được gần
nhiều nhưng vẫn quí mến bạn.
Để lưu lại trong tâm hồn Nhơn, Đạt vẽ lại một chiếc
ghe xuôi dòng, chiếc ghe ấy đã thuận chiều xuôi lái. Trên
chiếc ghe ấy có hai bóng người, người ấy sẽ tùy Nhơn suy
nghĩ. Đã hiểu nhau không phải nói nhau nhiều, chỉ một đôi
câu chúng ta có thể ghi khắc tận xương tận tủy, có phải thế
không ông Thi-sĩ Nam Tuấn Nguyễn Thành Nhơn? Nhưng
trước khi ngừng bút Đạt cũng không quên cầu nguyện Phật
từ gia hộ cho Nam Tuấn Nguyễn Thành Nhơn dồi dào sức
khỏe để tiếp tục trên đường sự nghiệp”
 Nguyễn Tất Đạt -81 Võ Di Nguy –Sài Gòn
Đó là lý tưởng, là con tim thôi thúc chí khí cho người
trai trong thời bình không được quyền yên nghỉ, trong thời
loạn không thất phận với non sông. Mang chí cả ra đi, dù
trước mắt là giữa đồi cao, là bóng tối. Nhưng những con
người của thế hệ không khuất phục dù là đám mây mù
chắn lối, mà phải là luôn “Tìm về ánh sáng”. Dù hiện tại:
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Ta đi vào đời, trắng: hai bàn tay trắng,
Trắng tâm tư, trắng toát nẻo đường đời.
Một con người khi chỉ có “hai bàn tay trắng” mang
đầy ý nghĩa. Nếu nhận lầm thì xem như người không sự
nghiệp, không vật chất tiền tài, phải nói đó là trắng tay.
Nhưng ở đây là “Tay trắng” là bàn tay không nhơ bợn của
đời. Thêm vào đó “Trắng tâm tư trắng toát nẻo đường đời”.
Chứng tỏ rằng một tâm hồn trong sạch. Hoài bão trong
lòng là một tâm hồn liêm khiết, nguyền sẽ lập chí cả với
con tim nhiều lý sống. Để đáp lại tình bạn muôn thuở.
Nam Tuấn tặng Huỳnh Thế Nguyên bài:
TRAI THẾ HỆ
Nung chí thép giữa lò nung gian khổ
Luyện gan cừ trong máy luyện lao-lung
Đường bao la vút thẳng cánh chim Hồng
Cho phỉ chí đời trai: đời ngang dọc
Kiên-nhẫn tiến trên nẻo đường gai gốc,
Cười gian-lao; nện mạnh gót kiêu hùng
Vui âm-thầm tạo kiếp sống anh phong,
Đem trí lực đắp bờ xiêu núi lỡ.
Không than-vãn dù đời trai dang-dỡ,
Không yếu-hèn, noi bước anh-hùng xưa.
Nghèo: thanh cao, không bợn chút danh thừa,
Giàu: bác-ái thương người trong gian khổ.
Khi bước tới như trùng dương sóng vỗ,
Khi lui chân như gió lộng sơn ngàn.
Đi êm êm không mất vẻ hiên ngang,
Cười khiêm tốn mà không hề nhụt chí.
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Biết sóng gió, nhưng biết tìm chân lý,
Thì hiểm nguy vẫn điểm một nụ cười.
Sống đơn sơ mà thắm đẹp cuộc đời,
Đem ước nguyện kết hòa muôn ước-nguyện.
Khinh lao khổ, vui cười uy-dũng tiến,
Bước ngang tàn rạn vỡ núi đèo cao.
Ta hát lên ánh sáng tỏa muôn màu,
“Vì chí cả” Kiêu hùng TRAI THẾ HỆ!
– NAM TUẤN
Rồi như tất cả đều là định số, nào đâu phải chuyện
ngày xanh tuổi trẻ vui đùa, ngẫu hứng kết nghĩa thề nguyền,
như chuyện “Đào viên kết nghĩa” năm xưa, mà như linh
tính cũng báo cho một cái gì vừa mơ mơ mộng mộng…
Phải chăng là mộng Liêu Trai? Qua bài:
NIỀM TIN
(Mến tặng Thế Nguyên, Hữu Nghiệp-Tấn Khen)
“Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ,
“Thiên hạ thùy nhân bất thức quân?” (1)
Bước uy nghi vào đứng giữa phong trần,
Vỗ bụng hát gieo dòng thơ khí –khái.
Tìm ánh sáng? Hãy vào ngay bóng tối,
Xây thương yêu? Hãy chịu nỗi khổ đau!
Lẽ thiên nhiên là thế có gì nao!
Chí quả quyết cho dù sao cũng mặc!
Ta còn sống nghĩa là còn khí-phách,
Bại hay thành không định nghĩa hôm nay.
Cuộc đời còn những ngày mai!??
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Hẳn người thơ cũng đắc ý với tư tưởng thơ của tiền
nhân lắm! Nhà thơ Phan Bội Châu đã viết lên câu này (1)
với ý nghĩa là: Anh bạn đời ơi! Đừng buồn vì trước mặt
mình không có người tri-kỷ, tức là sợ rằng không có ai
hiểu mình. Trong thiên hạ có ai còn lạ gì, có ai mà không
biết về anh!”
Phải! Nếu trong hiện kiếp có người chưa ai biết,
nhưng biết đâu trong tiền kiếp cũng một thời ngang dọc.
“Nếu chiến thắng không gian khổ thì thành công không
vinh quang”. Cũng là định luật ngàn đời!
Người thơ lại tiếp tục nhả thơ tặng “người bạn cố tri”
Huỳnh Thế Nguyên với lời rằng. Qua bài:
TƯƠNG NGỘ
Thân tặng Huỳnh Thế Nguyên
“Gặp nhau trong nghĩa cuộc đời,
“Cảm thông mình viết đôi lời gởi trao!”
Anh viết dòng thơ đượm gió sương,
Tôi cười nghe rướm lệ đau thương..
Bốn phương đâu biết mình tri kỷ!
Sao bỗng cùng rơi một ngã đường!?
Anh tìm ánh-sáng giữa ngàn sao!
Tôi dõi đuốc thiêng giữa địa cầu.
Núi thẵm mơ mơ về biển cả,
Khối tình ai biết có cao sâu?
Lạc lỏng riêng Anh tận núi rừng,
Thuyền tôi lơ-lững giữa Trùng dương.
Gió đời hai đứa chưa sum họp,
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Chưa biết rồi vui hoặc sẽ buồn?
Anh sẽ về đâu? Dừng bước đây?
Còn tôi chưa mở nẻo đường dài!..
Quần anh rách gấu, sờn vai áo?.
Ta sẽ làm gì một sáng mai?
Núi vẫn còn cao, nước chửa khô!
Còn đây kiếp sống của sông hồ,
Núi cao sẽ họp thành muôn rặng,
Biển cả kết liên vạn bến bờ.
“Tôi sẽ về đâu? – Bạn hỏi Tôi?
Ở đâu? Kiếp sống giữa khung Trời!
Nắm tay ta kết đời phiêu bạt,
Ta sẽ cùng đi dựng cuộc cờ!
“Mắt anh sáng quắc ngắm đường xa,
Tôi vẫn say mơ đuốc sáng lòa.
Bóng tối vây quanh đời gió bụi,
Mỉm cười…. Hai đứa cất lời ca!!”
Ngày xưa mỗi lần thành công một việc gì thì Anh
thường cười to lên bằng một giọng cười khoái trá. Anh
thường hát lên bài hát của Phạm Duy:
“Áo anh rách vai, quần Tôi có vài mảnh vá,
“Miệng còn cười buốt giá chân không giày..
“Thương nhau tay nắm lấy bàn tay..”
Thế nên bài thơ này có những nét quen quen ấy.
“Quần Anh rách gấu, sờn vai áo.”.
Với nét bút linh hoạt đủ biểu hiện một tâm hồn
khoáng đạt của người thơ, nên cách gieo vần, dùng từ
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ngữ hết sức tự nhiên không bị vướng mắc ở một điểm nào.
Hơn nữa, lời thơ không cầu kỳ mà phải bí vận. Chính
Anh đã ung đúc cho cuộc đời mình có đủ những thứ rắn
rỏi.. để chịu đựng với cuộc đời. Qua bài:
EM LÀ GÁI VIỆT
Trao Em gái Lệ-Thủy
(Thay lời gái Việt- Kính tặng cô gái Việt Nam-con cháu
Triệu Trưng)
Em gái Việt vốn dòng Trưng-Triệu!
Bốn ngàn năm ung đúc chí hùng kiêu,
Bốn ngàn năm, hưng thịnh bại vong nhiều,
Người gái Việt, giữ hồn non nước Việt.
Em gái Việt, nòi anh thư thuở trước,
Vẫn còn đây trong huyết quản oai-linh.
“Sống hờn đau trong tủi thẹn bất bình:
“Thì thà chết, uy-danh người liệt-nữ!”
Em gái Việt đời tươi như nắng rỡ,
Tâm hồn em trong sáng với trăng sao.
Vẹn lòng trinh ôm ấp ý tình sâu,
Vì nước Việt rạng danh nòi giống Việt
Em gái Việt lời thề xưa quả-quyết,
Chém Nghê Kình quét sạch hận thù chung.
Phấn son chi cho uổng kiếp má hồng,
Để mang tiếng là đàn Em yếu đuối.
Em gái Việt nguồn thương như nước suối,
Chảy rạt-rào sang mạch sóng trùng-dương,
Một ngày mai chinh chiến phủ ngàn phương,
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Lời nhân ái xoa niềm đau nhân-loại
Em gái Việt vì cõi đời đen tối,
Thương kiếp người đang oằn-oại khổ đau.
Tình hiến-dâng trên toàn cõi địa cầu,
Vì tất cả linh hồn còn rên siết.
Em gái Việt nghe theo hồn nước Việt!!
Cuộc đời: Sau cùng cũng phải có trong mỗi người
một kỹ-niệm không thể chối từ, đó là:
BUỔI PHÂN KỲ
Mây lờ-lững trôi xuôi về vạn nẻo,
La-đà bay cánh én liệng muôn nơi.
Vầng chiêu dương sắp tắt cuối chân Trời,
Tựa hiên cửa chạnh nhớ ngày ly biệt.
Còn đâu nữa trong năm trường thân thiết?
Còn hay chăng những kỹ-niệm ngày xưa!
Và còn chăng đâu những phút vui đùa?
Người vạn nẻo sẽ quay về vạn nẻo!
Ta sung-sướng ngày nay vui đoàn tụ
Có hay rằng mai đến buổi chia ly?
Các Bạn Ôi! Bạn có nhớ-nhung gì?
Đến dãy phượng, ngôi trường thân thiết ấy?
Bao Thầy, Bạn ngày ngày ta vẫn thấy,
Sẽ xa trường quay gót lại muôn phương,
Tạm chia ly hay cách biệt đôi đường?
Cũng cảm thấy mối sầu vương khó tả!
Mến gởi Bạn đôi dòng thơ biệt giã,
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Gọi rằng đây chút kỹ-niệm thơ sanh.
Mái hiên xưa cũng vui vẻ học-hành,
Nơi kết hợp người học sinh viễn xứ.
Rồi trên nẻo đường đời mây lữ thứ,
Vạn nẻo đời, vạn lối sống vinh-quang.
Có ngày nao bạn nghĩ đến Học-Đường?
Sẽ gặp lại đôi vần thơ bạn trẻ?
Sẽ nhớ lại bao ngày qua vui vẻ?
Dưới hiên trường Trung-học Lê-Văn-Trung?
Mái hiên xưa nơi kết hợp muôn lòng,
Cùng mục đích đắp xây nền học vấn.
Nay trong BUỔI PHÂN KỲ thơ ít vận,
Gởi đôi dòng mến chúc Bạn muôn phương.
Ngày mai đây khi vắng mái Học-Đường
Thưởng Hè đẹp đầy hoa thơm cỏ lạ
 (Nam Tuấn- Nguyễn Thành Nhơn)
Một tấm bảng tên Trường TRUNG HỌC LÊ VĂN
TRUNG đã in đậm dấu ấn trong lòng người học sinh ngày

hai buổi đều lại qua dưới cổng trường.
Bạn trẻ ơi! Bạn có nhớ không, đây là công đầu của
một bậc vỹ nhân của dân tộc, của Đạo Pháp và cũng là
vỹ nhân của nhân loại? Người đã có công khai sáng nên
Đại-Đạo Kỳ-Ba. Người cũng là bậc đầu công mở mang
nền học vấn từ ngôi trường Áo Tím, làm cuộc cách mạng
tinh thần xóa đi hàng rào ngăn cách, giải phóng cho người
phụ nữ ra khỏi vòng ngu dốt của một chế độ Phong-Kiến
ngày nào với một thời gian ngàn năm kỷ lục! Ngày nay
Trường Lê Văn Trung đã đào tạo biết bao nhiêu nhân tài,
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đạo sĩ, đem tài đức mình lấy chữ “Hiếu trung phò xã tắc”,
dụng tinh thần “Nhơn nghĩa lập giang san”. Thật vinh
hạnh thay cho người học sinh xuất thân từ ngôi Trường
Trung- Học Lê Văn Trung ấy!
2. VĂN HÓA CAO ĐÀI:
Đây là văn hóa, là nét đẹp thể hiện sự văn minh của
từng xã hội. Tôn giáo Cao Đài đã thể hiện đầy đủ nét Văn
Hóa Nho Phong ngay từ buổi đầu, ấy là nền tảng của ĐạiĐạo Tam-Kỳ Phổ-Độ do Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế
đến ban cho dân tộc Việt Nam làm khởi điểm để dẫn đến
một nền văn minh tinh thần cho toàn nhân loại những
nét kỷ cương có tính đặc thù.
Văn Hóa 文 là gì?
(Văn: Nghĩa là văn minh; Hóa: ý là giáo hóa)
Sự giáo hóa theo điều văn-minh của một nước, một
chế độ hay một trào lưu tư-tưởng trong một thời kỳ nào
đó, nghĩa là những lề lối trong sự phát triển về tinh thần,
đạo lý, nghệ thuật, phong tục.. phản ảnh ra trong đời sống
của loài người, của một dân tộc đã biết tổ chức trong một
thời kỳ nhất định do những điều kiện trong thời kỳ đó
gây ra. Mỗi nước ở về mỗi thời kỳ tùy theo điều kiện chế
độ xã hội của nước ấy vào thời kỳ mà văn hóa được tốt
đẹp hay không. Nước Việt Nam trước kia một phần đã
theo văn hóa Tàu hay Trung Hoa, ngày nay một phần
ảnh hưởng theo văn hóa Tây-Phương. Xã hội phong-kiến
có nền văn hóa riêng của phong kiến, cũng như xã hội
phú-hào ngày nay có một văn hóa mà ta có thể gọi là văn
hóa phú hào (culture bourgeoise); hay là văn hóa phát-xít
(culture maxiste). Văn hóa cũng tùy sự phát triển hay bị
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suy đồi theo.
Mở đầu Nữ Trung Tùng Phận, Bà Đoàn viết:
Dụng văn-hóa trau-tria Nữ Phách,
Lấy kinh-luân thúc-thách quần hồng.
Gươm Thư giúp sức gươm Hùng,
Điểm tô nghiệp cả con Rồng Cháu Tiên
Những nét văn hóa ấy thể hiện rõ ràng ở sự mở
trường Đạo Đức Học Đường, nơi Trường Trung học Lê
Văn Trung là điển hình… Và còn nữa, còn nữa, không bao
giờ ngưng dứt.. với thời gian.
3. LỜI KẾT CHO QUYỂN “ĐẠO-ĐỨC HỌC-ĐƯỜNG.

Đây là:
Phần thưởng “Danh Dự Đặc Biệt” của Thiếu Tướng
Trình Minh Thế. Tổng Tư Lịnh Quốc Gia Liên- Minh.
Ban tặng học sinh Nguyễn Thành Nhơn lớp Cao Đẳng
B. Trường Đạo Đức Học-Đường. Niên khóa 1953–1954.
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Quả thật vậy, học sinh Nguyễn Thành Nhơn cùng
một lúc lãnh ba phần thưởng trong niên khóa này:
1.Phần thưởng danh dự đặc biệt của Thiếu Tướng
Trình Minh Thế ban tặng (Đây là đứng đầu trong lớp
Cao Đẳng B) Lời này ghi trên quyển Từ điển Đào Duy
Anh (Vật kỹ niệm hãy còn nguyên) với rất nhiều sách vở.
2. phần thưởng thứ hai do Đức Hộ Pháp ban tặng,
vì năm ấy Nguyễn Thành Nhơn đậu thủ khoa toàn tỉnh
trong kỳ thi tiểu học 1953–1954, do Đức Hộ Pháp trao
tặng, phần thưởng rất nhiều sách vở, dụng cụ học sinh.
3. Phần thưởng thứ ba do Ông Chủ Sự Bưu Điện
tỉnh Tây Ninh, trước có đến gặp Giám Đốc thương lượng
cho người cháu gái M ngồi gần để chỉ bài. Sau cùng cũng
được đậu nên ông chủ sự ban cho phần thưởng một chiếc
cặp da và bút máy hiệu.
Chính những phần thưởng này là một khích lệ lớn
trong tuổi học sinh và cũng là niềm tự hào làm bước thang
mây trong cuộc đời khó quên.
Cũng nơi lò giáo huấn của Đạo-Đức Học-Đường
mà ung đúc nên người trai thế hệ, mang trong tâm hồn
ít nhiều nét thơ nên thốt thành lời:
TÂM SỰ NHÀ THƠ
Làm một nhà thơ giữa cuộc đời,
Để nhìn non nước lệ đầy vơi?!
Để say để viết dòng thương cảm?
Trêu đắng, trêu cay khóc lại cười?!
Tôi chỉ nhà thơ giữa gió mây,
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Đời chưa tròn mộng nhớ nhung đầy!
Mộng chưa thành gợn nên thơ viết,
Thơ viết chưa rồi để mộng xây.
Ai hỏi nhà thơ sống để chi?
Để chi? – Thôi biết nói năng gì!
Làm gì? – Thôi biết làm chi nữa?
Chi nữa? – Mà thôi nói để chi!
Ai hỏi trần gian được mấy dòng?
Mấy niềm tâm sự? – Có buồn không?
“Buồn không?” – Sao nói niềm tâm sự?
Tâm sự mà chi để nhớ mong?
Thơ vẫn là thơ, say vẫn say!
Tình thương lai láng ánh trăng đầy,
Trăng đầy chưa nỡ tình sông núi,
Sông núi ai người để đắp xây?
Thơ vẫn là thơ, vẫn cảm thương,
Vẫn say, vẫn hát khúc muôn đường.
Vẫn nhiều đau khổ thêm dang dở,
Thêm để cho đời…. để vấn-vương.
Trời có nhà thơ để viết thơ,
Thế thôi! Chi biết chuyện bây giờ?
Bây giờ ai nói nguồn đau nghẹn?
Sóng gợn muôn tình đọng cánh tơ!
Trời có còn trăng để ướp duyên?
Để vương nhung nhớ khắp muôn miền,
Để gieo tơ trắng vào nhân ảnh
Và để cho mình đến cảnh tiên!
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Mình có nguồn đau để hát say,
Để gieo thơ giữa tháng năm dài!
Để đem tâm sự vào hư ảo,
Và để cho tròn nghĩa đắng cay.
Ai hỏi, nhà thơ biết nói sao?
Nói sao? Mà nói được đâu nào?
Đây trời, đây gió, đây sương khói;
Đây sóng, đây tình giữa núi cao!
Làm một nhà thơ giữa cuộc đời,
Để cười, để khóc, để mà chơi
Để nhìn thế hệ sầu trăm ngã,
Và để thương đau vẹn nghĩa đời!
 Nam Tuấn –Nguyễn Thành Nhơn
(Năm 1960)
Nỗi băn khoăn của một người trai thế hệ, “Khi
mộng chưa thành mây trắng phủ đầu xanh”. Dù hơi thơ
nhẹ nhàng:
Em có buồn không?
Nếu ngày mai không còn ánh sáng?
Khi cuộc đời hoang lạnh tiêu sơ?!
Bấy nhiêu đó đã chứa chan một nỗi lòng băn khoăn
khó tả, khi mà thời gian biến chuyển từ trong lòng người
đến cả lòng vũ trụ bao la!
“Nếu ngày mai không còn ánh sáng?” tức là khi mặt
trời đã tắt. Mặt trời tắt thì vũ trụ này đến ngày tận diệt,
hay lòng người khô cạn tình thương bởi “Cuộc đời hoang
lạnh tiêu sơ”. Và loài người có ai đủ can đảm nhìn vũ trụ
đến ngày hủy diệt không? Bởi cái văn minh vật chất quá
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siêu tuyệt của thời nguyên tử chuyển này của Thượng-Đế,
chỉ một “nháy mắt” cũng đủ hủy diệt quả địa cầu này. Ta
có buồn không? Hạ ngươn đến rồi.
Nay: Hạ Ngươn là phần cuối của một Chu kỳ thời
gian ấy.
(Hạ là dưới, cũng là cuối cùng, Ngươn còn đọc là
nguyên. Ngươn hội là chỉ những khoảng thời gian dài.
Theo Nho Giáo của Trần Trọng Kim thì một ngươn là 12
hội, một hội = 30 vận, một vận = 12 thế, một thế= 30 năm)
Thánh giáo ngày 13–10–Đinh Mùi (1967) của Đức
Lý Đại Tiên Giáng cơ: “Trận đại họa này không riêng
cho Thánh-Điạ tại Việt-Nam Quốc mà chung cho cả địa
cầu, Thảm! Thảm! Thảm! Hạ Nguơn là Nguơn mạt kiếp,
Nguơn điêu tàn, phải hiểu lý Đạo ẩn tàng trong hai chữ Hạ
Nguơn: Hạ là dưới thấp, sau cùng là chữ Hạ gồm ý nghĩa:
Tệ, Suy, Tàn, Hoại, là diệt chủng đó. Hạ Nguơn là Nguơn
tiêu diệt. Vậy chư Đạo Hữu cố tâm tìm hiểu những lời dạy
dỗ tiên tri của Thầy và Lão cùng các Đấng đã giáng dạy
từ ngày khai Đạo tới giờ, những lời tiên tri đó ngày giờ tới
sẽ ứng hiện từ từ, nạn tiêu diệt đã tới… Họa… Thảm! Cả
Thế giới ngày nay còn trong vòng mê mệt, cả vinh hoa phù
phiếm trong Đạo trở lại chuộng hư danh, lấy thế làm cứu
cánh nên mới bày ra trò mị sanh chúng. Ôi! Tu thành hay
không là nhờ tâm Đạo, chơn tâm, chơn tánh Thầy ban cho
không lo trau luyện, lại ham lợi chác quyền mến phẩm tước
đến đỗi làm nhẹ thể Thánh-danh Thầy, nạn cân đai áo mão,
đời cũng như Đạo đang là trường mộng-ảo gạt người xa lần
cội phước là cái nguơn thỉ chơn tâm.
THẦY hằng thương con dại mới mở Đạo Kỳ Ba mà
vớt chúng sanh. Hại thay! Thảm thay! Đám sanh linh vẫn
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ngơ ngơ, ngạnh ngạnh, dám đem tên tuổi Đạo Thầy mà đổi
chác lợi quyền. Họa! Họa! Thảm! Thảm!…Ôi! Lão vì lòng
Từ-bi giáng dạy khuyên răn đủ lẽ, mà chúng sanh vẫn còn
mê muội, theo Đạo mà chẳng tầm lý Đạo, lại chuộng hư
danh, nên Đạo Thầy mới ra nông nỗi. Ngày giờ nhặt thúc,
buổi Hạ nguơn cận kề cái chết, tâm thần mê mệt thì làm
sao khai khiếu Linh quang được mà mong sống sót. Ôi!
Đời- Đạo phải chịu nạn tai. Khổ! Khổ! Khổ! Nhơn sanh
nào hay biết, cả một đám lố nhố lao nhao, ham vui thích
lạ, nào hay đâu họa sầu đeo đẳng bên lưng, bước Đạo đã
ngập ngừng, cánh hồng toan trở bước.
Đại Khảo… Khảo……Khảo
“Đường đạo mỗi ngày một bước tới, lòng thiện niệm
của chúng sanh càng bữa càng dồi thêm. Lối Hạ ngươn
này, nếu Đấng Chí Tôn chẳng lấy đức háo sanh mà gieo
lần hạnh Đạo cho sanh linh thì mối thiên tai chẳng chừa
sót nhơn loại nơi cõi trần u-ám này. Buổi Hạ ngươn Tam
Kỳ Phổ Độ là thời kỳ ân xá tội tình cho toàn cả chúng sanh;
lại nhơn buổi văn minh, nhơn loại thông đồng, Càn khôn
dĩ tận thức, cho nên Đức Chí Tôn dùng huyền diệu cơ bút
giáng cơ khai Đại Đạo, chủ nghĩa là độ tận 92 ức nguyên
nhân qui hồi cựu vị cho khỏi sa đọa cõi hồng trần nên gọi là
cơ quan cứu thế. Nếu Đức Chí Tôn chiết Chơn linh giáng
thế như các vì Giáo Chủ trước thì phải tá mẫu đầu thai,
mang phàm thể hữu vi, lại nữa là khai đạo trong nước Việt
Nam thì phải thọ sanh hình hài người Nam Việt thì có thể
nào chuyển ba mối Đạo khắp Năm Châu và toàn cầu thế
giới đặng. Lại nữa các dân tộc trong vạn quốc không thể
hiệp đồng sự tín ngưỡng làm một thì khó mà độ tận chúng
sanh, cho nên Đức Chí Tôn giáng bằng Huyền diệu cơ bút
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đặng làm cho các nước để trọn đức tin rằng một Đấng Chí
Linh giáng thế cứu đời qui tụ cả khối tinh thần của nhơn
loại duy nhất. Chỉ rõ bằng cớ như kỳ các Tôn giáo tại Luân
Đôn thì các nước đều công nhận Đạo Cao Đài là chơn thật
có thể qui Nguyên Đại Đồng Tôn Giáo và tại Toà Nội Các
năm 1933 Hạ Nghị Viện có 424 vị thân sĩ cùng đồng bỏ
thăm toàn công nhận Đạo Cao Đài.
Đức Chí Tôn chẳng giáng bằng xác thân mà lại dụng
tánh đức lương sanh lập quyền Hội Thánh thay hình thể
hữu vi cho Đức Chí Tôn, thay thế và lập Vạn Linh đối phó
cùng quyền Chí Linh, ấy là cơ mầu nhiệm cứu vớt quần
sanh giải thoát khỏi chốn sông mê bể khổ. Kỳ Hạ Ngươn
này dầu chúng sanh có tàn bạo hung ác thế nào cũng không
làm hại xác thân của Đức Chí Tôn như các vì Giáo Chủ
buổi trước vậy. Bởi quyền Vạn linh có đủ nghị lực tinh thần
lập khuôn viên Luật Pháp xây chuyển cơ Đạo và cơ Đời cho
thuận theo lẽ tuần hoàn của tạo hoá. Đức Chí Tôn khai
Đạo kỳ ba này giáng bằng Huyền Diệu Cơ Bút là do nơi
Thiên Thơ tiền định chuyển Đạo vô vi hiệpTam Giáo Ngũ
Chi làm một”
 (ĐHP: 1–7 Mậu Dần -1938)
Thánh ngôn Thầy có báo trước:
“Kỳ Hạ Ngươn hầu mãn, nhơn vật vì tai nạn mà phải
tiêu tan, mười phần chỉ còn lại một mà thôi. Than ôi! Buồn
thôi! Nghĩ vì thiên cơ đã định như vậy, thế nào mà cải cho
đặng, duy có mở tấm lòng từ thiện, ăn năn sám hối, lo việc
tu hành, đồng với nhau, cả quốc dân mà quì luỵ khẩn cầu
coi Trời có đoái tưởng đến chăng? Bởi thế nên Đức Ngọc Đế
và chư Phật, chư Tiên, chư Thánh mới lập Hội Tam Kỳ Phổ
Độ đặng cứu vớt chúng sanh đương linh đinh nơi bể khổ.
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Nếu gặp thuyền Bát Nhã mà không xuống không theo thì
chắc thế nào chơi vơi mé biển.”
Theo phật giáo, Lão-Giáo và Khổng-Giáo thì đều dạy
rằng: Thời kỳ này thời kỳ HẠ NGƯƠN khiến đời tận diệt
để chuyển xây trở lại Thượng Ngươn Thánh Đức với một
kỷ nguyên mới. Đặc biệt Đức Thích Ca Mâu Ni khi lập
giáo có cho biết đến năm 2.500 Kỷ nguyên Phật-Giáo, là
thời kỳ để cho Đức Di Lạc ra đời mở Hội Long-Hoa lập
một kỷ nguyên mới đó vậy… Nơi cung Hỗn-Ngươn-Thiên
chúng ta thấy đương giờ này đang trong Đệ Tứ Chuyển.
Thượng Ngươn tứ chuyển giờ này giao quyền Chưởng
Quản trị phần hồn và phần xác của Càn Khôn Vũ Trụ
do nơi tay của Đức Di Lạc Vương Phật, mà trong cung ấy
là Cung chúng ta thấy mặt Đức Chí Tôn, tức nhiên gần
Đức Đại Từ phụ hơn hết. Chơn lý của Đạo Cao Đài đã
tỏ rõ cho toàn thể nhơn sanh đều hiểu lời tiên tri của phật
Giáo đã nói: Qua cuối Hạ-Ngươn Đức Chí Tôn đến để mở
Hội Long Hoa đặng lập vị cho Đức Di Lạc Vương-Phật”
“Sứ mạng thiêng liêng của Hộ Pháp là vì: Đức ChíTôn không đi nên mới có Hộ Pháp của Ngài đến. Hộ Pháp
của Ngài đến cốt yếu thay thế cho Ngài đặng lập vị cho
Đức Di Lạc Vương-Phật mở Hội Long-Hoa, tức nhiên sứ
mạng của Hộ Pháp là cầm cây cân công bình thiêng liêng
của Đức Chí Tôn giao phó, nắm cả tâm lý tinh thần nơi
mặt địa cầu này đặng hoà giải, hầu sửa đương tâm đức của
nhân loại tức nhiên là Ngài đến trước khi mở Hội Long
Hoa tạo Tiên, Phật. Tâm đức từ trong cửa Thánh của họ
đặng họ từ từ bước đến cửa Thánh của họ, đến phẩm vị
của họ tại mặt thế này”. Ngày giờ nào khi nhơn sanh đã
tiến bước, Bần Đạo chỉ nói một người mà thôi đoạt được
199

PHỤ CHƯƠNG

Phật vị thì ngày ấy Hội Long Hoa mới mở, mà Hội Long
Hoa chưa có mở thì Đức Di Lạc chưa có đến”
Riêng Đức Hộ Pháp thuyết về “Luật Nhân Quả”
tại đền Thánh ngày 15–6 năm Mậu Tý (dl: 21–07–1948):
“Hôm nay Bần Đạo giảng về Luật Nhân Quả vay trả
của nhân loại trong thời kỳ Hạ Ngươn hầu mãn bước sang
thời kỳ Thượng Ngươn Thánh Đức. Các con ráng ẩn Nhẫn
để Ông Trời hát từng màn cho các con coi; các con trong cho
đời mau tới, tới chừng tới các con khóc mẹ khóc cha luôn.
Bần Đạo nói thật cái quyền năng vô đối của Đức Chí Tôn
một nháy mắt không còn một sanh mạng ở quả địa cầu này,
không cần một tích tắc đồng hồ, những nhân nào quả ấy
trả cho rồi đặng lập đời Thánh Đức mà thôi”
Tình người đồng tình với Trời Đất Núi Sông:
Thế nên, mỗi mỗi đều có một sự liên quan mật thiết.
Ngày trước “Dòng sông Gianh chia tình Nam Bắc” của thời
Trịnh-Nguyễn phân tranh. Nay “Dòng Bến Hải” chia tình
Việt chủng. Bạn hãy nghe những gì nói lên:
BÊN DÒNG SÔNG LẠNH
Tôi là khách phiêu lưu,
Giữa một chiều thu dừng chân trên viễn phố.
Tình sâu bỡ ngỡ, lòng sầu nghiêng nghiêng,
Hai phương sóng gợn ưu phiền,
Nước sống ngút hận trào miền không trung.
Tôi nhìn mông lung nghe lòng đau nhói.
Văng-vẳng non xa quốc gọi não-nùng!
Bờ lau run run gió vùng chổi dậy,
Len-lỏi trong hồn tình trải đơn cô.
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Nghẹn dòng hương mơ bến bờ cách biệt.
Ôi? Bấy nhiêu tình, chừ biết nói sao?
Sóng nước lao-đao lệ trào máu hận,
Khóc ngất cho mình, mình chẳng gặp nhau!
Hai nẻo thương đau tình sầu vợi vợi,
Gang tấc muôn trùng khôn nói cho nhau.
Đó đây là mấy nhịp cầu?
Đó đây hẳn một hàng rào cách xa?
Cách xa nghìn vạn cách xa!
Muôn phương gặp gỡ! Một nhà ly tan!
Bước dài lang thang tình tràn sóng cuộn.
Ánh nước nghẹn ngào! Cầu để chia nhau?
Cầu cao mấy nhịp? Tình sầu gãy tan!
Lệ trào máu cuộn giang san,
Lệ trào máu cuộn muôn vàn quả tim.
Mưa chiều rơi nghiêng về miền khói loạn,
Ai xẻ tinh thần cho xém lòng ai?
Não-nề thân trai. U hoài tám hướng.
Già trẻ mong chờ! Em gái lệ tuôn!
“Hải Phòng! Thăng Long! Sầm Sơn! Thanh Hoá!
Núi rừng Yên Thế! Bãi Sậy! Lô Giang!
Bạch Đằng! Chi Lăng! Núi rừng Yên Bái!
Hạ Long sóng Trải! Nước gợn Tây Hồ!
Gươm báu năm xưa. Anh Hùng khí phách.
Muôn dân đoàn kết. Diên Hồng! Bình Than!
Uy linh hơn bốn ngàn năm,
Tổ tiên thét kiếm còn vang núi rừng,
Đây Ngũ Hành Sơn! Kon Tum! Đắc lắc!
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Đây rừng Đà Lạt! Đây hồ Tây Ninh!
Sài Gòn, Gia Định xinh xinh,
Cà Mau, Rạch Giá, hương tình lúa thơm,
Hỡi ơi 1 Ai oán? Ai Hờn?
Cắt tay nhau nỡ? xiềng chân nhau đành?
Lẽ nào thâu hết màu xanh?
Xẻ tim phân rẻ mối tình Bắc-Nam!
Ai mừng? Ai tin? Ai làm? Ai khóc?
Uất nghẹn kêu Trời! Trời Đất làm thinh!
Tôi nhìn mênh mông, cuối ghềnh sóng cuộn,
Trên một chuyến đò! Ai xuống? Ai lên?
Nhịp cầu nằm im tủi niềm uất hận,
Em đứng bên này. Anh đứng bên kia!
Nhịp cầu còn kia mà khôn bước tới,
Vì sao ai hỡi? Ai hỡi vì sao?
Ý gởi tình trao mà sao nói được!
Bước đi một bước, một bước ngàn xa.
Cầu để làm hoa, hoa tàn rỏ máu,
Cầu làm điên đảo cho người khôn đi.
Đời bao nhiêu nẻo biên thuỳ?
Đời bao nhiêu cảnh phân ly nghẹn ngào?
Nhịp cầu không cao mà sao khôn bước?
Sông sâu mấy thước? Hun hút vô cùng
Nước nào chảy đỏ non sông?
Nước trôi quả đất, trào lòng muôn dân.
Mây mờ phân vân bờ Tần bến Sở,
Thuyền không thấp thố ai nợ an nần?
Nợ vay mấy kiếp dương trần?
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Trả bao nhiêu đủ? Mấy lần cho xong?
Bến Bắc dòng Nam, lầm than Bến-Hải.
Ai gây tê-tái? Ai đợi ai chờ?
Tôi đứng bơ-vơ như khờ như dại,
Lệ khô hết chảy lời nói nghẹn câm,
Quốc gọi xa-xăm hồn thiêng lởn vởn,
Tổ tiên thét mắng: con cháu mất giòng!
Gió khóc non sông, bờ lau ngất xỉu,
Nước sông nhuộm máu, nước mắt chảy ròng.
Chiều xuống ngang sông, chiều nghiêng tủi hổ.
Bước chân viễn phố, sóng vỗ vào lòng.
Hỡi ơi! Nghìn vạn ước mong,
Bắc Nam cùng giống Lạc Hồng sông ơi!
Xót đau nói bấy nhiêu lời?
Bấy nhiêu cay đắng xuân rơi vào lòng.
Nam Bắc non sông, ai không đoái tưởng?
Ai cười sung sướng? Ai hận ai phiền?
Con kiến, con chim còn lưu luyến tổ,
Con trâu, con chó còn luyến ổ rơm.
Con cá, con tôm còn yêu dòng nước cũ.
Nước trôi viễn xứ còn nhớ cội nguồn,
Lá rụng mười phương còn yêu gốc rễ,
Hỏi ai nỡ để cho máu lìa tim?
Thế sự đảo điên tình đời tệ bạc,
Thẹn so sông Hát, Thẹn ví sông Hồng!
Xưa đấy sông Gianh, ngày nay Bến Hải,
Một dòng máu chảy, một dặm xương khô!
Chồng cao! chồng cao! Hằng vạn nấm mồ!
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Nước lênh láng chảy, máu khô cuộn dòng.
Vẻ vang bến Dịch sang Tần,
Nghìn muôn sầu hận: một dòng sông chia,
Mạch tim ai nỡ cắt lìa?
Mão cao lơ láo. Râu ria lỡ làng!
Ruồi tanh chật ních giang san,
Chó săn hậm hực. Nai vàng ngác-ngơ!
Tháng năm chí cả sông hồ,
Hỡi ơi! Đau nhói tim thơ chốn này!
Dứt dòng thế hệ là đây,
Sông này máu đọng. Cầu này sọ khô!
Bốn phương quốc gọi mắt mờ,
Não-nùng khắc-khoải. Bến bờ ly tan!
Ôi giang-san! Hỡi giang san!
Bốn ngàn năm! Bốn ngàn năm!
Hơn bốn ngàn năm đâu rã đâu rời?
Tan tành một mảnh tim côi,
Tan tành vạn quả tim người khóc than,
Bước chùn: đường chắn, đường sang,
Bước chùn: cầu nghẹn, cắt làm cắt chia.
Đời đầy phân ly làm gì trai thế hệ?
Thế thời thế, thế ôi lệ dầu tuôn,
Chân nghẹn. Chiều buông.
Gió Vờn. Nước cuộn.
Tôi đứng trông Trời tim luống vỡ tan.
Hỡi ôi! dòng lệ Bắc Nam,
Ai làm chảy xối, chảy tan địa cầu?
Bước chiều đi mau, trời vào đêm quạnh.
Sao khuya lấp lánh gió lạnh vào hồn,
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Nghẹn ngào lữ khách chồn chân,
Vẳng nghe tiếng gọi giang san não nùng.
Lặng-lờ sông nước mênh mông,
Đêm sâu sâu quá! Đời không bến bờ…
Quốc sầu vảng gọi bơ-vơ..
 Nam Tuấn – Nguyễn Thành Nhơn
(1960)
TRÒ TẾ THẦY
(Trong cuộc đời tôi hân hạnh được để tang cho hai
vị Thầy đến hết ngày Đại Tường: 1– Là Thầy Phan Văn
Công. 2– Là Thầy Lê Hoàng Hải có điếu tế. Riêng Thầy
Bùi Đắc Sử và Thầy Viên thì chỉ có Điếu Tế và để tang
khi đưa ra Mộ thì xả tang. Bởi hai vị này có chỗ kính mến
mà chính tôi không có học ngày nào)
Trân trọng kính Điếu Thầy Viên, một vị Thầy giáo
trẻ của Đạo-Đức Học-Đường của thời gian 50 năm về
trước. Hôm nay Thầy đã qui thiên ngày 01–02– Tân Tỵ
(dl: 22–02–2001). Thánh danh Thầy là Lễ Sanh Ngọc Viên
Thanh hưởng thộ 77 tuổi. An táng tại Nghĩa Trang gia
tộc tại Hiệp Trường.
BÀI AI ĐIẾU
Kính bạch Hội Thánh
Kính thưa chư chức sắc Thiên Phong,
Kính thưa chư chức việc, Bàn Trị sự nam nữ và tất cả
quí Ban, Bộ cùng thân bằng quyến thuộc.
Tôi xin thay mặt cho tất cả anh em, chị em cựu học
sinh Đạo-Đức Học Đường nói lên lời phân ưu cùng tang
205

PHỤ CHƯƠNG

gia hiếu quyến.
Kính thưa quí liệt vị,
Đây là nơi an nghĩ cuối cùng của một vị Thầy giáo khả
kính đã một thời hy sinh cuộc đời mình dạy công quả tại
Đạo-Đức Học-Đường. Trong ngôi trường Đạo của thời buổi
ngửa nghiêng sau thời đại chiến 1939–1945 mà tinh thần
người Việt Nam lúc bấy giờ như vừa qua cơn tỉnh mộng.
Thánh nhân dạy rằng “Nhứt Tự vi sư, bán tự vi sư”
thì dù cho rằng: một chữ cũng là Thầy mà nửa chữ cũng
là Thầy. Nhưng riêng tôi đây chưa từng học nữa chữ nơi
Thầy Viên, vì Thầy là đồng nghiệp của các Thầy tôn kính
của chúng tôi cùng chung lò Đạo-Đức Học-Đường, xem như
là cha chú vậy. Là những bậc ân sư khai trí cho chúng tôi
từ cái tuổi hoa niên, thơ ngây, đầu xanh tuổi trẻ; là những
người đặt viên đá đầu tiên xây toà lâu đài kiến thức, đạo
đức trong tâm hồn chúng tôi để hôm nay bầy chim xanh ấy
tung cánh khắp bốn phương trời dựng xây đất nước. Bởi
cái lò giáo huấn ấy với bốn chữ Đạo-Đức Học-Đường còn
ghi đậm nét son trong tâm hồn chúng tôi qua câu liễng đặt
trước cổng trường:
– Đạo-Đức lưu truyền hậu tấn hiếu trung phò xã tắc.
– Học-Đường giáo hoá thơ sanh nhân nghĩa lập giang san.
Để nhắc nhở cho tuổi thơ sanh nhất là người đã xuất
thân nơi lò giáo huấn của Đạo-Đức Học-Đường đừng quên,
đừng quên rằng trên vạn nẻo đường đời: lời cảnh tỉnh phải
lấy “Hiếu trung phò xã tắc” và nhất là phải biết dụng “Nhơn
nghĩa lập giang san”.
Do vậy mà hôm nay đây chúng tôi hân hạnh có mặt
trong buổi lễ tang của Thầy được chít vành khăn trắng với
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vài phút phân ưu để nói lên lòng “Ân sư trọng đạo” trong
cái “Nghĩa Thầy trò nghĩ lại khó quên”.
Thầy ôi! Khó quên thật. Xin Thầy nhận nơi đây tấm
lòng biết ơn của những đứa học trò ngày nào của 50 năm về
trước, mà nay tóc đã thay màu bạc trắng: trắng tuổi đời và
cũng trắng lý cao sâu để thấy rằng nghề giáo là một nghề hết
sức thiêng liêng và cao quí xưa nay đã đặt vào hàng “Quân
Sư Phụ” đầy thâm ân:
Công cha sinh hoá ra thân,
Công Thầy huấn giáo cũng gần như nhau
Khoa võ môn dầu nhào qua khỏi,
Trương vị rồng học hỏi nơi ai?
Kính thưa quí liệt vị,
Lẽ tử sanh hữu mệnh thiên số nan đào. Tuy nhiên khi
một người nhắm mắt xuôi tay từ giã cõi đời để lại bao niềm
thương mến tiếc, thì biết bao nhiêu người mở mắt. Phải mở
mắt để nhận chân cuộc đời: vì khi chưa vào ba thước đất thì
khó giữ được tấm thân trăm tuổi, nhưng khi đã vào ba thước
đất rồi thì khó giữ được nấm mồ trăm năm. Bởi câu này:
“Vị qui tam xích thổ nan bảo bách niên thân;
“Ký qui tam xích thổ nan bảo bách niên phần”
Nhưng ở đây Thầy là người đáng được đại diện là người
Thầy gương mẫu, biết “ lưu truyền hậu tấn hiếu trung phò
xã tắc”. Là người Thầy đủ đức độ để lãnh phần “Giáo hoá
thư sanh Nhơn nghĩa lập giang san”
Kính thưa Thầy,
Hôm nay trước linh cữu của Thầy khói hương hoà
quyện, chúng em vô cùng xúc động bởi bao bạn-bè vẫn còn
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sụt-sùi giọt nước mắt mến thương bái lạy cái nghĩa thâm
ân ấy, đủ thấy giá trị của lò Đạo-Đức Học-Đường đã thật
sự ung đúc nên con người Hiếu Trung Nhân Nghĩa.
Dù hiện tại chúng em chưa làm gì rõ nét, nhưng trong
lòng chúng em vẫn tròn hoài bão Nhơn Nhĩa Hiếu Trung
để mãi mãi lưu truyền hột giống lành cho mai hậu, cũng
là cuộc đời của chúng em đang còn nhiều nghĩa vụ đới với
gia đình, xã hội khi nắp quan tài chưa đậy kín,chưa hứa
hẹn điều gì hơn.
Cầu xin Thầy an hưởng cảnh an nhàn Cực Lạc.
Hoàn thành ngày 08–02–Tân Mão
(DL: Thứ Bảy 12–03–2011)
Xin cám ơn Hiền Tài Quang. Nhờ Quang
mà Tôi thực hiện sớm hơn trù liệu.
Trân trọng trao về Quí Thầy Cô khả kính.
Xin gửi đến những người bạn thân thương
nhất trong tuổi học trò qua các cấp.
Kính biếu
C–THI AI DIẾU THẦY GIÁO VĂN (TRẦN NGỌC VÂN)
Thầy giáo Văn tên Lê Văn Chương, hay Trần Ngọc
Vân, sanh năm…, hưởng thọ 59, Qui vị ngày 8 tháng 6 năm
Mậu Thân (03/07/1968), an táng ngày 10/06/Mậu Thân,
hành lễ theo hàng Sĩ Tải. Do Ngài Hiến Pháp truy phong
theo lời phê của Đức Hộ Pháp còn sanh tiền.
Thầy giáo Văn đã mãn quả duyên, Từ đây bặt tiếng
gọi Văn điên! Tuy là trọn kiếp không danh vị, Nhận thấy
đôi khi có thẩm quyền. Đạo Đức Học Đường còn nhớ
mãi Công trình giáo hoá buổi đầu tiên
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Thiện nam chơn nữ đồng thương mến
Cầu nguyên hồn linh hưởng phước riêng.
 Thông Quang
(Phối Sư Thái Đến Thanh)
Thuở nào quên đặng giáo Văn ơi!
Tuổi quá năm mươi cũng một đời.
Nhớ lúc giả say la bấy kẻ
Thương hồi thiệt tỉnh rất thương người
Lời vàng giao phó tình sư phụ
Dạ ngọc nào phai nghĩa chúa tôi
Cửa Đạo từ đây đành vắng bóng
Cảnh Tiên mừng bạn đặng an ngôi
 Thạnh Đức
(Giáo Hữu Thượng Tý Thanh)
Ông giáo Văn nay đã mãn phần!
Kim bằng mến nghĩa buổi ly phân
Trường đời thảm đạm thân mưa nắng
Cỏi tục rồi xong kiếp bợn trần
Nhục thể đoạ đầy hườn tại thổ
Hồn thiêng thơ thới trở về thần
Ngậm ngùi mượn bút năm vần điếu
Cõi thọ cầu xin hưởng thánh ân
 Diệu Tuyền
(Giáo Hữu Cao Hương Cường)
Giáo Văn đã rảnh nợ trần
Về chầu Bạch Ngọc tinh thần vui tươi
Nhớ xưa công quả đắp bồi
Đầu tiên sáng tạo nên ngôi học đường (1)
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Dày công dìu trẻ tầm chương
Giáo viên công quả một lương không đồng (2)
Hôm nay nhiều bậc vinh phong
Môn sinh xứng phận khó vong ân nồng
Giúp đời giúp Đạo nên công
Khắp trong quốc nội nhiều tranh nhơn tài
Thương anh trong lúc sau nầy
Vì Thầy vì Đạo trài trài tâm trung
Đó đây rểu dạo khắp cùng
Gặp hồi loạn lạc lắm phường gian manh
Nặng lời kẻ nịnh hám danh
Bất trung bất chánh, cạnh tranh dối lừa
Mượn bầu rượu sớm cùng trưa
Đóng trò múa hát say sưa xác trần
Làm điên, làm dại, làm khùng (3)
Làm quan gián nghị sửa trang lộng quyền
Mặc thân vất vả ngang nhiên
Chẳng màng danh lợi, luỵ phiền không nao
Bây giờ anh hết khổ đau
Đường mây lướt dậm về chầu Chí Linh
Hiển u đôi ngã phân minh
Nén hương đạm bạc, hồn linh chứng lòng.
 Hoằng Nhiên
(Thượng Cảnh Thanh)
Anh giáo Văn điên, thác hết điên!
Hy sinh vì Đạo buổi khai nguyên
Dụng tâm chí tục ngăn cuồng vọng
Trải mảnh thi cư chận lộng quyền
Mượn rượu Lưu Linh gìn chánh giáo
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Mang bầu Trích Tử giữ chơn truyền
Năm mươi chín tuổi đà qui vị
Gợi lại tình thương những bạn hiền.
 Thái Ninh
(Giáo Hữu Thượng Thời Thanh)
Giáo Văn thoát xác gội hồng ân
Sỉ Tải truy phong bởi hữu phần
Công nghiệp phi thường xưa tạc sử
Bồng lai nhược thuỷ sớm dời chân
Thật khôn phải lãng con đường Đạo
Giả dại cho xong cái kiếp trần
Lê thứ từ đây anh vắng bóng
Nguyện hồn siêu thoát ngự đài vân
 Võ Thành Lượng
Khói lửa chiến tranh muốn sắp tàn
Chú liền trở gót lại Tây phang
Hương thề còn đượm niềm trung hiếu
Tình bạn đâu quên nghĩa đá vàng
Nhớ buổi theo Thầy cam khổ hạnh
Mừng ngày thoát xác được vinh quang
Nguyện cầu Từ Phụ ban ân huệ
Hồn chú tiêu dao hưởng cảnh nhàn.
 Cháu: Thiên Tâm
Điên trung (1) ai rõ nỗi can trường?
Ông giáo ly trần nghĩ tiếc thương
Không vợ, không con, không sự nghiệp
Có tài, có trí, có văn chương
Giả say để thức bao người tỉnh
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Tuy mất còn lưu một tấm gương
Chẳng nhiểm mảy may mùi tục luỵ
Quên mình mới thật bực phi thường
 (Chơn Tâm)
Lê Hoà Hiệp
Đổ lệ khóc Thầy nước mấy sông
Một văn, một rượu, một thời ngông
Say về thế sự màu chơn giả
Tỉnh đến Thiên Đình sắc Thánh phong
Nhạo báng nào ai! Ai nể mặt!
Ly sầu mấy kẻ? Kẻ hoài mong
Tây Ninh vắng bóng nhà mô phạm
Từng tạo mầm non rạng giống Hồng.
 Nguyễn Ngọc Hiền
(1) có một lúc nọ, ông Giáo Văn giả điên làm náo
động vùng Thánh Địa, có người vào bạch với Đức Hộ
Pháp, thì Đức Ngài nói: “Kệ nó, để mặc cho nó diễn tấn
tuồng điên trung của nó”
Dứt nợ trần ai nắm phướn linh
Ông Hai ơi! Nở đoạn ly tình
Học đường tưởng nhớ công dìu trẻ
Cửa Đạo ghi tài giúp chúng sinh
Quảy túi quỳnh tương vui gió mát
Mang bầu văn nghệ hứng trăng thanh
Phồn hoa ngán ngẩm, hồi tiên cảnh
Nhàn dạo danh lam chốn Ngọc Đình
 Lê Phương Hồng
Đạo đức trường xưa vắng bóng thầy
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Hay tin Thầy mất dạ nào khuây
Sân trình sớm tối dồi nhân sĩ
Cửa Khổng ngày đêm tạo kẻ tài
Cõi thế chúng con tuông lệ thảm
Chơn mây Thầy vội tách trần ai
Hương lòng đốt nén tâm thành kỉnh
Hiển đạt hồn thiêng chứng lễ nầy.
 Đặng Văn Cưng
Ai trí, ai mưu, một giáo khùng!
Chết đi… Thầy để tấm gương trung
Nhờ cơm bá tánh nuôi lòng Đạo
Đổi áo thập phương tỏ chí hùng
Quyến thuộc, thân nhân đời chẳng nợ
Môn sinh, bằng hữu rượu tràn chum
Say đi... Thầy cứ say “ ân huệ”
Lần bước thang mây tận chín trùng
 Văn Lang (môn sinh)
Hồn thiêng nay đã lướt đài mây,
Cõi tục các con nhớ tiếc Thầy!
Một kiếp trần ai đầy cát bụi
Nghìn thu Cực lạc toại vui say
Dày công cửa Khổng dìu đàn trẻ
Rảnh nợ gia đình cắt bảy dây
Nhạo báng mặc ai, gìn nghĩa khí
Ly sầu não dạ.. thảm thương thay
 Đệ Tử: Vân Khanh
Mừng bác Giáo Văn rảnh nợ trần!
Một đời tròi trọi sá gì thân!
Tâm thành gian khổ không màng đến
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Sự nghiệp vinh hoa chẳng kể cần
Đạo đức đề cao gương chánh trực
Học đường lưu đậm mối thâm ân
Năm mươi chín tuổi tròn trung nghĩa
Nguyện bác tiêu dao ngự đảnh thần
 Cháu: Thiện Nhân
KỶ NIỆM

Ngày huý kỵ (giỗ) ông giáo Văn
Ngày 08 tháng 6 năm Tân Hợi (29/07/0971)
Sanh tiền dày dạng luống trông mơ
Cái kiếp dị nhân đẹp ý thơ
Thống khổ một đời vun cội cả
Hy sinh trọn đạo, phất cao cờ
Gia đình, con vợ không truyền kế
Môn đệ, anh em quyết kỉnh thờ
Hùm chết để da, người để tiếng
Bảng son bia miệng nét đâu mờ
 Sỉ Tải Nguyễn Thành Tất.
Ngán kiếp phù sinh thoảng giấc mơ
Giáo Văn huý nhứt chép lời thơ
Nhân tùng lễ nghĩa tròn thành tín
Đắc vận nêu cao một thế cờ
Dù cảnh thiêng liêng xa nợ thế
Còn nghe âm hưởng nghĩa tôn thờ
Đạo đời tương đắc gìn nhân ái
Nên nghĩ thương nhau giữa bụi mờ
Đồng kính bái
Thái Văn Gia
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Vân Khanh
Ưu Hồ (Nguyễn Sĩ Chương)
NGÀY GIỖ 08/06/Bính Dần (1986)
Nhớ người buổi trước nhắc hôm nay
Ngày giỗ giáo Văn cảm dạ hoài
Ly rượu thâm tình hương quyện khói
Chung trà đậm nghĩa nước tung hơi
Dày công giáo hoá nơi trường Đạo
Từng chịu gian lao giữa chợ đời
Tuy cách âm dương lòng vẫn một
Nhớ người buổi trước nhắc hôm nay.
 Qui Tâm (Đỗ Hoàng Giảm)
NGÀY GIỖ GIÁO VĂN 08/06/ĐINH MÃO (1987)

Bính Dần năm ngoái cúng anh rồi
Đinh Mão năm này cũng thế thôi
Hưởng, Giảm, Hiếu, Hoà ly rượu kỉnh
Phổ, Liêm, Hẳng, Tấn tách trà mời
Thương anh một kiếp lo vì đạo
Mến trẻ nên cam nguyện giúp đời
Kỷ niệm mỗi năm thêm nỗi nhớ,
Làm Thần Thánh Địa? Nhắc muôn đời
 Qui Tâm
CẢM TƯỞNG NHÂN NGÀY GIỔ GIÁO VĂN

Mồng 8 tháng 6 Tân Mùi (19/07/1991)
Ngôi Đạo Đức Học Đường còn đó
Mặc dù ai thay đổi họ tên
Chúng tôi vẫn giữ lấy nền
Công lao buổi trước lưu truyền hậu sinh
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Quyền Giáo Tông khai sanh đuốc huệ
Người kế thừa Tiếp Thế Chơn Quân
Trải qua bao cảnh thăng trầm
Tấm lòng vẫn nhớ ân thâm thầy trò
Thầy Châu, Thầy Biện, Thầy Cho
Thầy Thiết, Thầy Hợi, Thầy Quờn, Thầy Nay
Thầy Văn, Thầy Chợ, Thầy Mai
Thầy Diệu, Thầy Thạnh, Cô Ni, Cô Thành
Thầy Panh, Thầy Nhiễu, Thầy Xinh
Cô Nhỏ, Cô Liễu, Cô Tranh, Cô Cầm
Hôm nay lễ giỗ giáo Văn
Chọn ngày tưởng niệm ân cần cúng chung
Ân sư Đạo Đức Học Đường
Nén hương đạm bạc xin thương chứng lòng
 Qui Tâm
HOÀI NIỆM THẦY HAI TRẦN NGỌC VÂN (1994)

Bấy lâu gìn giữ tập hồ sơ,
Kỹ niệm thầy Hai mãi đến giờ
Nhơ thuở cơ hàn nuôi sắp trẻ
Tưởng khi hẩm hút dạy đoàn thơ
Xông pha Đức Lập lằn tên đạn
Dày dạn Bù Lu trận gió mưa
Lần giở trước đèn trang sử cũ
Cựu môn sinh Đạo Đức Học Đường
Cựu môn sinh Đạo Đức Học Đường
 Huỳnh Văn Hưởng
(Viết theo tài liệu của Sĩ Tải Hiệp Thiên Đài –Huỳnh
Văn Hưởng) hiện còn lưu tại V/p Hiệp Thiên Đài
216



PHỤ CHƯƠNG

KÍNH GỞI THẦY HAI TRẦN NGỌC VÂN mấy

vần cảm tác cảnh phế hưng của Đạo Đức Học Đường
Ba gian nhà trống trải phong sương
Ngõ Hạnh (1) rêu phong dấu Học Đường
Cột lảo đảo xêu cơn thổi bấc
Vách lưa thưa nắng buổi tà dương
Đèn khêu ánh đóm xôi kinh sử
Cơm tả chay lòng hẩm muối tương
Năm tháng đi, về om tiếng trẻ
Nào hay thời thế cuộc tang thương
 Huỳnh Văn Hưởng

(1) Ngôi trường Đạo Đức lúc ban sơ ở phía Đông
Lang Toà Thánh, có lần hư sập, mượn dãy nhà của bổn
đạo Phú Mỹ (Mỹ Tho) cất cho có nơi về tá túc. Đến khi dự
bị xây Đền Thánh mới về nhà Hạnh Đường là nơi huấn
luyện chức sắc do ông Phối Sư Thượng Thành Thanh cai
quản. Đây là thời kỳ sung túc nhất (1935–1941). Đến khi
Đức Hộ Pháp bị lưu đày qua đảo Madagascar (1941–1945)
cơ Đạo chinh nghiêng, các cơ sở vật chất của Đạo bị tàn
phế, sau đảo chánh 09/03/1945, các anh em cựu học sinh
Đạo Đức Học Đường, buổi trước trở về tu bổ và tái lập.
Trong thời kỳ nầy, những giáo viên đầu tiên về tạo dựng
gồm có:
1. Huỳnh Văn Hưởng (tạm cai trường) dưới quyền
ông Phối Sư Thượng Chữ Thanh
2. Nguyễn Văn Vững
3. Nguyễn Văn Gộc
4. Nguyễn Thành Hoàng (sau là Lễ Sanh có đi Bắc)
5. Phan Văn Mây
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6.
7.
8.
9.

Lê Hoà Hiệp (dạy Hán Văn)
Hồ Thái Nhanh (sau là quân nhân CĐ)
Nguyễn Văn Đờn (sau là Đại Tá quân đội CĐ)
Nguyễn Hữu Lương (mới về sau, và đảm nhiệm Cai
trường thiệt thọ)
Đến ngày Đức Hộ Pháp hồi hương, Đạo Đức Học
Đường dời về luôn qua đường Cao Thượng Phẩm, ngày
nay đổi tên là trường Lý Tự Trọng. Thời cách mạng giải
phóng miền nam 1975, còn buổi trước năm 1975 vẫn còn
dạy ở Hạnh Đường tức là bệnh viện Hành Chánh hay
bệnh viện Dân Tộc ngày nay.
Trong những ngày tái lập sau năm 1975, Thầy Hai
Nguyễn Ngọc Văn mượn ngôi nhà ở góc cửa số 4 đường
Ca Bảo Đạo ngày nay làm ngôi trường vuông vức trên
miếng đất nhỏ gọi là trường Minh Đức, Thầy Hai gom
hết các trẻ em thất học chạy lang thang ngoài đường về
đây học một thời gian khá lâu.
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