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Hai người cùng trồng mía ước định với nhau, người nào trồng giỏi hơn được thưởng, người trồng không tốt sẽ 

bị phạt nặng. Một người nghĩ rằng, nước mía vốn ngọt, nếu ép lấy nước đem tưới tất nhiên mía càng ngọt hơn 

như vậy ta sẽ thắng người kia. Lập tức bắt tay vào việc ép mía, lấy nước tưới cây, mong rằng mía sẽ càng ngọt, 

nào dè làm chết gốc, khiến toàn bộ vườn mía đều khô héo. 

 

Thế nhân muốn được phúc thiện, ỷ vào sự hào phú, bóc lột người dưới, chiếm đoạt của người để làm chuyện 

phúc, ngỡ là tương lai được phúc, ai ngờ gặt quả tai ương, như gã trồng mía này vậy. 

 

Bình: Trước hết ta phân tách nước và nước mía. Nước có nghĩa nước thuần khiết, còn nước mía là nước có lẫn 

chất ngọt, nên tuy đều là nước song công dụng khác nhau, như lấy nước pha với chanh, thì nuớc đó sẽ thành 

nước chanh. Hoặc gỉa lấy nước pha với thuốc, thành thuốc nước, thể thì bất biến nhưng duyên thì đã đổi. Duyên 

đã đổi tất nhiên những thứ cần đến nước làm trợ duyên sẽ có công dụng khác nhau, như người bệnh đường thích 

nghi với nước thuốc mà không thích nghi với nước mía, cỏ cây thích nghi với nước thuần khiết nhưng không 

thích nghi với nước đường hay nước muối, cá biển thích nghi với nước muối mà cá sông thì không…  

 

Nay người ngu nọ không biết nhân duyên của mía, chủng tử của mía vốn sẵn tính ngọt, chỉ cần các trợ duyên 

như đất nước, thì tính ngọt này sẽ phát triển và thành tựu, tính ngọt này không từ bên ngoài vào, mà phát sinh tự 

nơi bản tính đã sẵn có, chỉ cần đầy đủ các hợp duyên là đất và nước sẽ giúp cho nhân thành quả ngọt, nếu nghịch 

hay không hợp duyên tất không thành duyên trợ nhân thì sẽ thành duyên tổn hại. Nước giúp cho cây cỏ tốt tươi, 

phải là nước không nhiễm, nếu nước nhiễm các vị nào khác, tất nhiên nước đó chẳng còn là nước mà cây mía 

cần đến, người ngu chỉ thấy mọi thứ nước đều giống nhau, mà không biết cùng là nước song nước mía hay nước 

muối không phải là nước nguyên chất. Cây mía cần đến nước thuần khiết này để tự sinh vị ngọt, ngoài nước này 

ra, các chất lỏng khác đều không thể giúp cây mía sinh tồn nói gì đến cho vị ngọt. Tương tợ như người tu học 

hành mọi thiện pháp (như trồng mía) để trưởng dưỡng công đức (như vị ngọt của mía). Thiện pháp đó là những 

pháp thuần thiện (như nước), không pha lẫn các tính toán hơn thiệt, mưu lợi cá nhân (như các loại nước khác).  

 

Nay ngu nhân muốn cho mía thêm ngọt nên tưới bằng nước mía, nào dè kết quả tương phản. Thế nhân vô trí 

luôn tin tiền tài quyền lực là phúc, nên chăm lo phúc chính là làm sao đoạt được hay giữ vừng được những thứ 

này bằng cách tăng phúc giầu thì gian thương lường gạt, tăng phúc quyền lực thì hãm hại đối phương, tạo mọi 

nghiệp ác để tăng phúc, mà chẳng hay phúc đó nhiễm chất ác, như nước nhiễm vị ngọt làm chết cây mía, cũng 

vậy phúc nhiễm ác nghiệp làm chết gốc thiện, nên kết quả trái ngược muốn tăng phúc lại thành diệt phúc thêm 

họa. 

 

Một số người tu thiền bắt chước hành động của tổ sư mà chẳng hiểu lý, nên cũng học đòi Đan Hà chẻ tượng 

Phật, Đạo Nhất khạc đàm, Triệu châu súc miệng, Đạo tế ăn thịt, những người này ngỡ làm như vậy là đắc đạo, 

nên theo sự mà quên lý, nên cùng hành giống nhau, nhưng phàm nhân là hành pha lẫn ngu (như nước pha vị 

ngọt), không phải hành để hiển lý như tổ sư (như nước thuần khiết), vì vậy mà đọa lạc, còn tổ sư thì đắc đạo. 

 

Chân lí tự là chân lí, mà không cần phải làm thứ gì để biến nó thành chân lí, người tu học như kẻ trồng mía chỉ 

cần bón phân trí huệ tưới nước từ bi thì pháp thân và niết bàn tự sinh. Như cây mía tự nó có chất ngọt mà không 

cần phải tìm cách làm nó ngọt. Chỉ cần hội đủ nhân duyên thời tiết tất sẽ tự thành. 

 

Một số nơi có những cư sỹ muốn kiếm tiền gây dựng chùa chiền  tạo phúc báo cho mình, tìm cách buôn bán mọi 

thứ rượu thịt ngay trong các ngày đại lễ để kiếm tiền cho chùa hầu được công đức, họ cứ chỉ nghĩ có một việc 

duy nhất tạo phúc báo là bất trạch thủ đoạn kiếm tiền cho chùa, và rất yên tâm cho rằng hễ kiếm lợi cho chùa thì 

làm bất cứ việc sai trái nào cũng vô tội và có phúc, những người này coi chùa như một tổ chức chỉ trọng tiền bạc 

và lợi nhuận mà không quản gì đến thiện pháp lợi sinh và công đức giải thoát, thực là hủy báng chính pháp. Họ 

tạo công đức bằng cách kiếm tiền, với tinh thần ô nhiễm sẽ làm cây công đức khô kiệt,  y như kẻ ngu ép mía lấy 

nước, làm nước tưới cho quả tương lai, nên kết quả là mất tất cả, những kẻ ngu chẳng kể sự tổn thất gây khổ đau 

cho người, chỉ cần ta có phúc lợi, với cách hành phúc thiện như vậy kẻ ngu tự chiêu khổ báo. 

 

Người tu thiểu trí cũng vậy nếu dùng của lợi dưỡng tạo phúc ngũ dục cho ta, rốt cục sẽ tự chiêu quả báo. 


