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NHIN QUA NiraC NHU*T 
VUA NUÓ*C NHU"T 

jT^ÓI vói dàn Nhtrt, hoàng-đéftfiTrado) 
khòng phâi là inôt nguòi, nhung 

là mòt vi thãn... Hoàng-dê' khòng dira 
vào Ihăn-quyèn mà trj-vì, nhirng tri-vì 
bàng chinh thãn-quyên áy... Theo ly-
tliuyct, hoàng-đe' là chũ nuócNhut, chũ 
moi sanh-mang trong nuóx Nhirt, và có 
thè xir-dung thân-dàn theo ỳ-inuôn cùa 
mình. Ly-thuyê't â'y chira bao giò* 
thirc-hành, nhirng nó châng vì dó mà 
thánli niòt câu vô-nghĩa; nó chinh là 
mòt quan-nièm tòn-giáo sàu-xa. 

Vè dòi Cuu-U'óc có điêu-răn câm vê 
hinh Dĩrc Chúa Trôi và nói den danh 
Ngái. Ó' niróc Nhirt, dung-mao hoàng-
dê diroc coi là rát thánh-khict, kliòng 
thè dem in vào dông tièn. Có ânh 
hoàng-dê', nhirng tĩ nlnr trong các hoc-
diròrig, phiìi dăt vào môt noi nhubàn-
thò, khóa lai, chĩ trù khi nào hát bài 
quóc-ca mói đuoc mô ra. Không ai 
đuoc phép dúng hoăc treo tiíin hình 
Cua ngiròi nào ò cho cao hon mà nhìn 
xuông hoàng-dê. 

Khõng ai diroc phép rò dè'n hoàng-
dê'. Viên ngir-y phài dúng xa mà thăni 
pjnh hoàng-de, neu có bat mach thì 
phiĩi deo bao tay bang lua. Vào trong 
cung cát áo cùa hoàng-dê là mòt vièc 
rát trang-nghiêm : tho" phài dúng xa 
mà doán bc ròng, hep chùng nào. 

Môt ngirói bê ghi làm chuyen xe-lira 
cùa hoàng-dê chàm mat hai phút; han 
liên làm hara-kiri, túc là mõt cách inô 
bung tir-sát rièng ciĩa nguòi Nhut. Xe 
hoi cùa boíĩng-de dang ngir bông nô 
bánh, ngiròi tài-xé bcn tu-sát. Cìím 
khòng diroc goi tên môt dira trê sau 
danh-hièu cùa hoàng-dé. 

Danh-hiêu «hoàng-de» là mòt cách 
goi sai vua nuóc Nhul. Ngu-Oi Nhut 
hr-nhièn khòng xung vua niinh là 
hoàng-dè', nhung xung là 'feniio, túc 
lã Thièn-hoàng, vua cùa tròi. Khòng 
duoc lièt Thièn-hoàng cùng mòt lúc 

vó-i các vua trèn thê-gian năy. Cái lỳ-
thuyê't vê Thiên-hoàng tir tròi xuõng, 
thiêng-liêng và chi-tôn chí-thánh, luôn 
luôii diroc nhac dê'n trong các công-
văn và trong sách-vò- các hoc-duõng. 
Các nhà triet-hoc, v«ăn-sĩ, lâp-phápdèu 
rao-truyen lỳ-thuyét à'y. 

DÂN NITÓ-C NHUT 
Ông Willurd Price, môt nhà du-Hch 

và văn-sĩ có tiêng-tăm bèn Mỳ, dăng 
mòt bài trong báo The New Republic, 
nhan-dè là: « T H I Ê N - C H I > C C Ù A D À N 

N H V T . » ông nói : 

Mõi dúa trê nuóc Nhut lón lèn vtVi 
sir tín-nguõng trong côt-tùy ràng : 

«Niróc Nhut là nuóc dôc-nhút tù 
tròi xuong. 

Nhut-hoàng là hoàng-dé dòc-nhĩrt 
tir trói xuõng. 

Dàu Nhirt là dàn dòc-nhút tù tròi 
xuông. 

Vày, nu-óc Nhut'phâi là ánh sáng 
cùa thê'-giói.» 

Ngiròi ta tin ràng chãng phâi chĩ 
nuóc và vua Nhirt có tánh-cách thiên-
thirong mà thôi. Dàn-chúng cũng có 
phĩĩn trong tánh-cách ây. Dàn dãu-
tièn cùa niróc Nhut dêu là các th'àn, 
và lù các thãn íiy có gióng Yamalo, túc 
là dòng-dõi cũa các thãn. Het thây 
dàn-tòc khác deu Ihuôc vê hàng thâ'p 
h<m giõng Yamato. 

Thăn-đao, là tôn-giáo cùa nuóc 
Nhut, bát-buõc môi nguĩri dãn phãi 
thò-lay trong dên chi2n-sĩ; vày, nhon-
dàn biê't kinh-trong chiê'n-sĩ cũng nhir 
hict kính-trong ho<àng-de. Các chien-
sĩ tù-tràn dèu duoc hoàng-dé làm lê 
phongthãn. Nguòi Nhirt tin rànglinh-
hôn các chiên-sĩ tù--trân hiên duong 
cùng chiê'n-sĩ còn sõng tranh-dáu trèn 
dát Tàu. 

CÒN CHÚNG T A ? 
Hõi anh chj em dã tu nhàn là tòi-

con ciĩa Dúc Chúa Jêsus-Cbrist! Anh 
chi em có tòn-kinh Vua C H I I I S T cùa 
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inìnli nhir vây chăng? Có lièu inang 
sóng de diroc dep lòng Ngài chăng? 
Hay là cliĩ coi N'gài nlnr inòt Cĩru-Cliúa 
cr chõn xa-xăm và, tè hon níra, nhir 
môt khách la ? 

Anh chj cm phãi tir-hào rang niinh 
là còng-dàn cũa niróc tìúc Chúa Trĩri, 
và sú-niang vè-vang cùa minh là phâi 

chiêu ánh sáng Tin-Lành cĩru-roi kháp 
thè'-giói. Phâi noi girong các thánh-
dô trãi qua may nuroi thê'-kỳ dã dò 
huyét de binh-vuc lãn cò Thàp-ttr mà 
hè't sirc phán-dáu cùng tôi-ác, chông-
cir s i r cáni-dò, dãu răng nó tu ciròng-
quyèn inà ra cũng vày. — 77ieo f'77ic 
Sunday School Times.u 


