
     Bản Tin Thế Đạo số 71 ngày 17-11-2016   1

     Baûn Tin Theá Ñaïo              Soá 71 ngaøy 17-11-2016

TRONG SỐ NẦY
    1*-  Tâm Thư ngày 5-11-2016 của Cao Đài TTTN tại Hải Ngoại 
                  (Cao Đài Hải Ngoại) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Trang 2

    2*- Bạch Thư của  HTDP Dương Văn Ngừa gởi Ban Thế Đạo     
          Hải Ngoại năm 2004 và năm 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 6

    3*- Câu chuyện về 3 con khỉ trước cổng chùa (Diệu Âm Minh Tâm) .Trang 14

     4*- Lễ Khánh Thành VP Hiệp Thiên Đài (Huấn từ Đức Hộ Pháp
  ngày 18-1-1948)). . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 16

     5*- Thiền sư Hakuin được láng giềng ca tụng là sống một cuộc đời     
  tinh khiết.(Trần Đình Hoành dịch và bình) . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trang 18 

         
                                               Thánh Ngôn ngày 27-10-1927
     “. . . . . . . Sự thương yêu là chìa khóa mở Tam thập Lục Thiên, Cực Lạc
     Thế Giới và Bạch Ngọc Kinh. Kẻ nào ghét sự thương yêu, thì chẳng hề 
     qua khỏi cửa luân hồi.” Có câu nầy nữa : “ Mọi sự khó khăn Thầy gánh vác, 
     chỉ cậy các con thương yêu gắng công độ rỗi”.
     Thăng
   
     (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển & Tân Luật Pháp chánh Truyền - Châu Đạo CA 
     Hoa Kỳ) và Tộc Đạo Sydney (Úc) tái bản năm Giáp Thân- 2004 tại 
     hải ngoại-trang 153)
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Câu chuyện về 3 con khỉ trước cổng chùa
                                                                                   (PGVN) 

Hiện nay, ở một số chùa có trưng bày tượng ba con khỉ trong sân chùa. Nhưng không phải ai 
cũng biết về nguồn gốc cũng như hiểu đầy đủ ý nghĩa sâu xa mà người xưa muốn truyền dạy 
lại cho thế hệ sau qua bức tượng tưởng chừng như vô tri đó.

Thoạt đầu khi mới nhìn qua bức tượng này có lẽ ai trong chúng ta cũng tưởng như đã hiểu được ẩn 
ý của nó. Đó là: “không nói, không thấy, không nghe”. Nhiều người cho rằng bức tượng ấy muốn 
dạy chúng ta hãy ở yên và sống cuộc sống của mình, đừng quan tâm đến chuyện của người khác 
hay những gì đang xảy ra xung quanh. Nhưng nếu hiểu như vậy thì thiếu chính xác và chưa đầy đủ.
 
Thực ra, nguồn gốc xuất xứ của bức tượng này bắt nguồn từ Ấn Độ vài ngàn năm về trước. Lúc 
đầu, đó là bức tượng về một vị thần, là thần Vajrakilaya. Đây là vị thần có sáu tay, mỗi đôi tay dùng 
để bịt hai mắt, hai tai và miệng. Theo đó bức tượng được khắc nhằm để răn dạy mỗi người: không 
được nói bậy, không nhìn bậy và không nghe bậy.

Tư tưởng “ba không” đó theo các nhà tu Phật giáo đi qua Trung Quốc không rõ vào thời kì nào. Sau 
đó vào khoảng thế kỷ thứ 9 (có tài liệu ghi năm 838), một thiền sư người Nhật trong chuyến đi làm 
phật sự ở Trung Quốc đã mang theo về Nhật tư tưởng này.

Tại Nhật Bản, vùng Nikko (cách Tokyo chừng 140 cây số về hướng Bắc) trong đền Toshogu hiện 
nay còn lưu giữ một bức điêu khắc cổ (tổng cộng có tám bức khác nhau) có tượng ba con khỉ tên là 
Kikazaru, Mizaru và Iwazaru: bịt tai, bịt mắt và bịt miệng bằng gỗ của nghệ nhân Hidari Jingoro 
rất nổi tiếng từ thế kỉ XVII.

Vì từ “zaru” gần âm với “saru” có nghĩa là con khỉ, nên người ta khắc hình ba con khỉ bịt miệng, 
bịt mắt, bịt tai với vẻ mặt ngộ nghĩnh để biểu đạt triết lý này.

Bức tượng cũng mang đậm tư tưởng của Đức Khổng Tử trong Luận Ngữ. Khi Nhan Uyên hỏi về 
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đức nhân và những điều gì cần phải làm, Khổng Tử đã đáp: “Phi lễ vật thi, phi lễ vật thính, phi lễ 
vật ngôn, phi lễ vật động”. Nghĩa là không nhìn điều sai, không nghe điều tầm bậy, không nói điều 
trái, không làm điều quấy”.

Người Nhật còn có thâm ý sâu xa hơn nhiều khi họ muốn: “bịt mắt để dùng tâm mà nhìn, bịt tai để 
dùng tâm mà nghe, bịt miệng để dùng tâm mà nói”. Khi tâm ở trạng thái tịnh, không bị quấy rầy bởi 
những điều xấu thì từ tâm mới phát sinh những điều thiện.

Hình ảnh “Bộ khỉ tam không” còn nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của “Tâm viên ý mã” trong 
phép thiền. Chúng ta phải biết kiểm soát cái tâm vọng động, chẳng khác gì con khỉ chạy lăng xăng. 
“Tâm viên là vượn tâm, là tâm tán loạn như vượn khỉ. Loài khỉ thường hay nhảy nhót, khọt khẹt, 
đứng ngồi không yên, thường chuyền hết từ cành này sang cành cây khác, lại hay phá phách, bắt 
chước nên người đời có câu “liếng khỉ”. 

Tâm người ta cũng thế, không khi nào được yên, cứ lăng xăng, lộn xộn, suy nghĩ, nghĩ hết chuyện 
này đến chuyện khác, từ quá khứ, hiện tại đến tương lai, đó là tâm viên. Tâm này sẽ đưa con nguời 
đến loạn động, phát sinh ra đủ thứ phiền não, cấu uế… Bởi vậy tâm chúng sinh bị vô minh che lấp 
nên phần nhiều hướng ác nhiều hơn thiện.”

Trong xã hội hiện nay bức tượng ba con khỉ càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Bởi tôi thấy mỗi người 
đều đang tự làm khổ chính mình. Khổ vì nghe chuyện thiên hạ, khổ vì nói chuyện thế gian và khổ 
vì nhìn lỗi người khác.

Bản chất của con người vốn là sự tò mò nên bất cứ câu chuyện nào, về bất cứ ai dù không liên quan 
thì cũng cố gắng nghe hết để có chuyện kể lại cho người khác. Trước đây, tôi cũng là một người hay 
để ý lỗi của người. Tôi luôn cố tìm ra khuyết điểm của người khác để chờ có dịp có thể nói lại họ để 
giành phần thắng cho mình. Nhưng rồi tôi thấy việc ghét bỏ và để ý người khác thật mất thời gian 
và tự khiến bản thân mình trở nên xấu xí. Xấu ở đây là ở cái tâm, không chịu nghĩ điều tốt đẹp cho 
người mà chỉ nhìn thấy những thói hư, tật xấu ở những người xung quanh. 

Bởi vậy, nếu biết  tu sửa thân tâm, nhìn lỗi của người khác như lời nhắc nhở để ta không phạm phải 
những sai lầm đó. Lúc nào cũng phải nhắc nhở bản thân, tất cả mọi người quanh ta đều là Bồ tát chỉ 
có ta là kẻ phàm phu nên còn rất nhiều lỗi cần phải sửa chữa. Cũng như vậy, tai nghe thấy những 
việc phiền não cũng đừng giữ trong lòng. Nên nghĩ đó là lúc Đức Phật đang dạy ta chữ “Nhẫn”, 
không được sân hận trước những lời nói của người khác, lúc nào cũng giữ cho mình tâm bình lặng 
trước mọi việc:

“Nhẫn một chút sóng yên gió lặng
Lùi một bước biển rộng trời cao”

 
Từng bước, từng bước như vậy chúng ta sẽ dần hoàn thiện được con người của mình. Không phải 
nhờ năng lực siêu nhiên nào khiến bản thân mình thay đổi mà chính sự nhận thức sâu sắc từ trong 
tâm sẽ giúp ta quán chiếu được mọi vấn đề một cách vẹn toàn nhất. Hình ảnh “Bộ khỉ tam không” 
tưởng như đơn giản mà lại mang những giáo lý vô cùng sâu sắc. 

Lúc nào đó, khi đi dạo trong khuôn viên của chùa, nhìn thấy hình ảnh những chú khỉ ấy ta vừa thấy 
thích thú trước một hình ảnh ngộ nghĩnh vừa là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà thâm thúy của các 
bậc thiện tri thức muốn truyền đạt lại cho thế hệ mai sau. 
Diệu Âm Minh Tâm  (nguồn Internet)
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LỄ KHÁNH THÀNH VĂN PHÒNG HIỆP THIÊN ĐÀI
         Đức Hộ Pháp ban huấn từ nhân ngày Lễ Khánh Thành Văn Phòng Hiệp Thiên Đài

Ngày mồng 8 tháng Chạp đinh Hợi  (DL. 18-01-1948)

Các bạn Hiệp Thiên, Cửu Trùng và Phước Thiện Nam, Nữ.

Tưởng từ khi tôi đã phế đời, hiến mảnh thân phàm nầy cho Đức Chí Tôn làm khí cụ tạo cho nước 
nhà Việt Nam một nền Tôn Giáo nầy, không ngày nào được phần thưởng vô giá như ngày hôm nay, 
mà chỉ có một ly rượu. Theo sự hưởng ứng của các bạn biết, nếu con người ta lấy cái sức lực phàm 
làm môi giới cho cái sở hành riêng, thì hẳn không ai can đảm chịu. Có những người đã thả mình vô 
cảnh thảm khổ, với một sự vui tươi, thì từ xưa đến giờ chưa có. Tại sao vậy? Tôi đã hiểu bí mật ấy, 
tôi hiểu cả, nên cho các bạn hiểu.

Các Đấng tự hữu, hằng hữu, thiên hạ tưởng không có, họ lầm từ trước, người ta tưởng Đấng ấy 
không có, Đấng ấy đã có từ tạo thiên lập địa, tôi biết tôi hiểu, tôi đã chịu khổ não để thay thế hạnh 
phúc cho đời là do nơi đâu? Không phải tại nhà tôi hay tai tôi, chưa chắc do nước Việt Nam chăng? 
Đó là do toàn nhơn loại. Đấng Cha lành ấy dầu thấy con bạc bẽo thế nào, Đấng ấy cũng còn thương 
yêu. Sự thương yêu của ông Cha lành, nó truyền nhiễm tôi, do nơi chỗ tôi nghe được, tôi hiểu được, 
biết rõ đặng Người.

Đấng ấy có mơ mộng gì vô hạn? Nhứt là Ngữ Mã Quân của Chí Tôn biết trước hơn ai hết, bởi vì 
Ngài có dạy, trước hết là Ngài bỏ Huỳnh Kim Khuyết, bỏ Thiên Cung đòi xuống trần dạy con cái 
của Ngài lập phương giải khổ. Nếu tôi không lầm, cơ bút đã cho tôi biết các bạn Hiệp Thiên do nơi 
đâu sản xuất? Do để giữ quyền Thiêng Liêng nên mới có 12 vị Thời Quân, Thập Nhị Địa Chi, tức 
là cảnh Thiêng Liêng vô hình của chúng ta. Tôi tưởng tấn tuồng tôi đã làm trọn và làm nơi cõi vô 
hình. Ngày kia về Thiêng Liêng các bạn sẽ thấy hình tối đại tối thiểu. Phận sự tôi đối với các bạn 
nó có thâm tình vô hạn, vì đồng tâm, đồng chí, một mực đề xướng cả thảy đều nghe chịu một hoàn 
cảnh, Bần Đạo làm không hết, số là tại Bần Đạo và các Bạn Hiệp Thiên Đài đã hứa với Chí Tôn.

Bần Đạo lo cho toàn cả nhơn loại hoàn cầu, chớ không phải thương một cá nhân nào, hay một đoàn 
thể nào, một quốc gia nào, không phải làm tôi mọi cho Đời, làm tôi mọi cho Đạo, nhưng vì cái năng 
lực vô hình kia mà thôi.

Trước khi lãnh lịnh trên Bạch Ngọc Kinh tạo nền Chơn Giáo, Chí Tôn quyết định có chính Ngài 
giáng thế mới được, Ngự Mã Quân không cho, bắt buộc phải có người thay thế cho Ngài tức là 
Thánh Thể của Ngài tại đây.

Ngài đi mà không cho thì phải có hình ảnh thế cho Ngài mới được. Hình ảnh của Ngài là Hội Thánh 
Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên. Hộ Pháp có khôn ngoan nào hơn là cầu khẩn cho có người đến với 
mình đặng tạo Thánh Thể đó, chớ một mình Hộ Pháp xuống không thế được, nên phải cám dỗ Cung 
nầy Điện kia, đến Cửu Thiên Khai Hóa, biết chắc làm được mới đi.

Các bạn cứ làm đi, vì cái phận sự đối với thế gian, đối với lời hứa ở trên kia, mặt cân không biết 
đồng chưa? Lời hứa trước kia, sự làm bây giờ, biết hai cái đó có đúng không? Bần Đạo làm mãi 
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không biết làm sao cho rồi, nào lo cho Cửu Trùng, rồi đến Phước Thiện, đầu óc của Hộ Pháp đã chịu 
thâm giao cùng các bạn, cứ làm mãi thôi, sống giờ nào làm giờ nấy. Không phải kiếp nầy tại đây 
có Thánh Thể, không phải tại xứ Việt Nam ta mới có, chúng ta chỉ là người cặm bông tiêu thôi, 
chớ không phải người tạo, chúng ta sáng lập là để cho đoàn hậu tấn, vì chúng nó đứng chàng 
ràng, không biết đứa nào gánh vác đảm đương.

Bổn phận làm anh phải tạo nghiệp cho em, mở đường trước cho con cháu đi, sau nhờ có chúng 
nó Thánh Thể của Chí Tôn mới tồn tại. Thầy không phải đến một kiếp nầy thôi, mà đến phải 
ở đời đời, không phải Thánh Thể đương nhiên họ sẽ đến nữa hay đã đến rồi, nó còn loan xộn 
không biết đứa nào.

Biết còn nữa thì tức nhiên phải mở con đường cho chúng nó đi vào tạo nghiệp cho chúng nó. 
Tôi là đầy tớ của Đức Chí Tôn, biết có bao nhiêu đó cứ đảm nhiệm cương quyết nâng đỡ Đạo 
và Đời thôi.

May một điều là tôi còn thiếu với Đức Chí Tôn, tôi xin đầu kiếp, thiếu hay không mà kiếp nầy tôi 
đã là tên dân nô lệ cho nước Việt Nam, đã chịu thống khổ tâm hồn lẫn hình thể trên 35 năm.

Tôi không xin, tôi biết tại sao tôi đầu kiếp xuống dân Việt Nam, tôi cảm kích vô hạn, nào chịu khổ, 
nào chịu bạc nhược và yếu hèn. Tại thấy nhơn loại đau đớn Chí Tôn mới đến mở một nền Tôn Giáo, 
làm một khối sanh quang cho toàn nhơn loại, đó là cái danh dự của nước Việt Nam đã chịu khổ.

Vì cái tình của Chí Tôn đối với dân tộc Việt Nam nên tôi thí thân phải chết mới đền bồi xứng đáng.

Còn một việc khác nữa là Ngài tạo đầu óc, từ ngày mở Đạo Cao Đài đến giờ, Ngài tạo đầu óc nòi 
giống Việt Nam để vãn hồi quốc vận, như thế cũng đủ cho mình đưa sanh mạng mà đổi.

Vậy sự làm của chúng ta phải cương quyết và nhẫn nại đủ điều, không nhút nhát, vui chịu, bởi 
đã hiểu giá trị ân đức của Đức Chí Tôn như thế nào rồi, muốn trả được hết phải học sách làm 
đầy tớ của những đầy tớ của Đức Chí Tôn, làm được vậy chừng đó mới trả nợ tình của Đức Chí 
Tôn đặng./.

  ĐỌC VÀ XIN PHỔ BIẾN RỘNG RÃI
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                   Thiền sư Hakuin được láng giềng ca tụng    

là sống một cuộc đời tinh khiết.

 

 

Gần nơi thiền sư ở có một cô gái đẹp con của ông bà chủ tiệm thực phẩm. Đột nhiên bố mẹ cô gái 
khám phá là cô đang có thai.

Bố mẹ cô rất giận. Cô chẳng thú nhận ai là bố đứa bé, nhưng sau nhiều áp lực, cuối cùng cô khai 
tên thiền sư Hakuin. 

Cực kỳ giận dữ, bố mẹ cô đến gặp thiền sư. “Vậy à.” thiền sư chỉ nói vậy.

Sau khi đứa bé chào đời, nó được mang đến cho Hakuin. Đến giờ này thiền sư đã hoàn toàn mất 
hết tăm tiếng, nhưng ngài chẳng thấy phiền toái gì, và ngài lo cho đứa bé rất tốt. Thiền sư xin 
hàng xóm sữa và các thứ mà đứa bé cần.

Một năm sau cô gái mẹ đứa bé chịu hết nổi. Cô thú thật với bố mẹ rằng bố thật của đứa bé là một 
cậu làm việc trong chợ cá.

Bố mẹ cô gái đi gặp Hakuin ngay và xin lỗi, năn nỉ kể lể dài dòng, và xin đứa bé lại.

Hakuin bằng lòng. Và khi giao đứa bé lại, thiền sư chỉ nói “Vậy à.”

Bình:
• Tâm tĩnh lặng. Có tăm tiếng, không vui. Mất tăm tiếng, không buồn . Gặp bất công, không sân 
hận. Hết bất công, không mừng rỡ.

• Sống tùy duyên. Duyên mang bé đến thì nuôi. Duyên đưa bé đi thì thôi. Chẳng có gì phải thắc 
mắc. 
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• “Tâm không” như bầu trời trong xanh. Mây đến tự nhiên và mây đi tự nhiên.

• Nhưng tại sao thiền sư không giải thích tối thiểu là một câu “tôi không phải là cha đứa bé?”

Có thể vì đính chính cũng vô ích–chẳng qua cũng chỉ là lời người này chọi lời người kia. Bé đã có 
duyên đến với ta thì ta nuôi nấng và vui chơi với bé.

• Một năm sau mẹ em bé tự nhiên đổi ý, khai sự thật, hay cô ta đã được sự tĩnh lặng của Hakuin 
chuyển hóa?

Tĩnh lặng có sức mạnh hay không?

Tĩnh lặng có lời nói hay không?

(Trần Đình Hoành dịch và bình)

Is That So? 

       The Zen master Hakuin was praised by his neighbors as one living a pure life. 

Cối Xay và Kiến - tranh của thiền sư Hakuin

 
A beautiful Japanese girl whose parents owned a food store lived near him. Suddenly, without any 
warning, her parents discovered she was with child. 

This made her parents very angry. She would not confess who the man was, but after much 
harassment at last named Hakuin. 

In great anger the parents went to the master. “Is that so?” was all he would say. 

After the child was born it was brought to Hakuin. By this time he had lost his reputation, which 
did not trouble him, but he took very good care of the child. He obtained milk from his neighbors 
and everything else the little one needed. 

A year later the girl-mother could stand it no longer. She told her parents the truth – that the real 
father of the child was a young man who worked in the fishmarket. 
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The mother and father of the girl at once went to Hakuin to ask his forgiveness, to apologize at 
length, and to get the child back again. 

Hakuin was willing. In yielding the child, all he said was: “Is that so?” 

Annotation:
• Hakuin Ekaku (1685 – 1768) was one of the most influential figures in Japanese Zen 
Buddhism. He revived the Rinzai school from a moribund period of stagnation, refocusing it on 
its traditionally rigorous training methods integrating meditation and koan practice. Hakuin’s 
influence was such that all Rinzai Zen masters today trace their lineage through him, and all 
modern practitioners of Rinzai Zen use practices directly derived from his teachings.

• The quiet mind: Gaining good reputation, no joy. Loosing good reputation, no sorrow. Meeting 
injustice, no anger. Injustice gone, no jubilation.

• Take things as they come: Life hands over the baby, then raise the baby. Life takes away the 
baby, then stop raising the baby. Nothing to be concerned about.

• The empty mind: It is like a clear blue sky. The sky is empty and quiet. Clouds come and clouds 
go.

• But why didn’t the zen master explain something, at least a clarification such as “I am not the 
baby’s father”?

Probably any attempt to explain would be futile—it would be a no-win case of one person’s 
words against another’s. Life caused the baby to come to the master, then the master took care of 
and enjoyed the baby.

• A year later the baby’s mother changed her mind and told the truth. Or was that because she was 
moved by Hakuin’s silence?

Does silence have strength? 
Does silence have words?

(Trần Đình Hoành annotated)
Internet

* * *

KÍNH MỜI XEM

VIDEO Phần 1 
Đại hội Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại kỳ 3 năm 2016

Xin vào 
https://www.facebook.com/100010365434103/videos/337376509951194/

Hoặc
   http://www.banthedao.net/baimoi/baimoi.html 
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