
94. Rãnh nước ma ni. 
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Người vợ đang tư thông với nhân tình thì người chồng về phát hiện, đứng chờ ngoài cửa đón giết gã gian 

phu. Người vợ bảo « chồng tôi biết rồi, giờ không có chỗ ra chỉ có ma ni mới ra được », người bản xứ gọi 

rãnh nước là ma ni, ý muốn nói tình nhân theo rãnh nước ra ngoài, gã kia hiểu lầm là ngọc ma ni, lo tìm 

kiếm khắp nơi không ra, lại tự nhủ « không tìm ra ma ni, ta sẽ không lối thoát », sau đó bị người chồng 

sát hại. 

Phàm phu cũng vậy, nghe nói « trong chốn sinh tử vô thường khổ không vô ngã, lìa cả hai bờ đoạn và 

thường, trụ nơi trung đạo tất được giải thoát », phàm phu ngộ nhận không quán lý trung đạo, chỉ suy xét 

thế giới hữu biên hay vô biên, cho đến chúng sinh hữu ngã hay vô ngã, bất ngờ vô thường tới đoạt mạng 

phải đọa tam ác đạo, như gã ngu kia lo tìm ma ni bị người sát hại. 

Bình : Thà không biết còn hơn hiểu lầm, hiểu lầm tai hại gấp ngàn lần không biết. Người không biết 

không dám vọng động nên tránh được quả xấu, kẻ ngộ nhận ngỡ rằng ta đã hiểu nên thực hiện cái hiểu sai 

tất nhiên sẽ thu hoạch quả sai, có nhiều sai lầm từ ngộ hội không những hại thân mà còn liên lụy đến 

nhiều người khác. Tuyệt đại đa số con người hiểu sai nhân quả nên tuyệt đại đa số tư tưởng và hành động 

của nhân loại đều đưa đến hậu quả sai trái tai hại, khiến thế giới đầy bất ổn, nhỏ thì giữa mọi người phải 

đề phòng lẫn nhau, lớn thì giữa các quốc gia phải phòng thủ với nhau. Thế nhân luôn phải phòng ngừa 

nhau bằng đủ biện pháp, đủ phát minh như vũ khí tối tân để bảo vệ xứ sở, các loại khóa để chống trộm, 

cho đến học tư duy để khỏi mắc bẫy lừa gạt…nhưng tất cả các biện pháp đó giống như thuốc bôi ngoài da, 

mà không phải thuốc trị dứt điểm bệnh ngứa.  

Nguyên nhân con người phải đề phòng nhau vì lòng tham của đối phương, song lòng tham đó từ sự si mê 

phát sinh, si mê có nghĩa là hiểu sai hành sai hay ngu dốt, song ngu dốt có 2 loại nặng và nhẹ, loại nhẹ là 

vô tri thiếu hiểu biết không đủ năng lực gây hại cho nhiều người, loại nặng là có trí hiểu biết đầy ngộ 

nhận, những người này tự phục mình cho tư tưởng của mình là chính xác, quyết định hành động dẫn đến 

đại họa cho nhân loại và cho chính bản thân như trường hợp Hitler, đức Phật dậy « người ngu biết mình 

ngu, nhờ vậy thành có trí, người ngu nghĩ mình trí, thật xứng gọi chí ngu », hạng ngu nhẹ biết mình ngu 

nên không gây tai hại bằng hạng ngu nặng tưởng mình là trí. Mọi hành động từ những người quyền thế 

tham nhũng, doanh nhân gian thương cho đến kẻ cùng đinh cướp bóc đều phát sinh từ những suy nghĩ sai 

lầm nhưng tưởng là đúng nên mới gây hậu quả tai hại khôn lường cho ta và người, đáng buồn là tuyệt đại 

đa số đều hiểu lầm, họ hiểu lầm nhân quả, muốn được quả tốt nhưng do hiểu sai nhân nên mới ra nông 

nỗi. Thiên Đế Thích ngày nọ suy nghĩ « cái gì không ai ưa cái ấy lẽ ra phải tuyệt chủng nhưng vì sao khổ 

chẳng ai ưa lại không tuyệt chủng mà còn đầy dẫy khắp mọi nơi » và rồi đến hỏi đức Phật, câu trả lời là 

do ngộ nhận nhân quả, mê muội nhân quả, thích quả phúc nhưng do ngộ nhận hành sai nhân, chỉ một 

nhân đúng đưa đến kết quả đúng còn mọi nhân sai đều đưa đến hậu quả tệ hại, song ư khắp thiên hạ đều 

hiểu sai nhân quả, nên tất cả nhân loại phải chia nhau hưởng cái hậu quả tồi tệ đó, đây cũng là một yếu tố 

của « nhân sinh thị khổ ». Si mê gây ngộ nhận nhân quả dẫn đến quả khổ não, nên tập đế nguyên nhân 

gây khổ chính là tham sân si của ngã. Trí tuệ liễu tri nhân quả dẫn đến các chính nhân gọi là đạo đế, thành 

tựu chính quả an lạc sạch bóng khổ não gọi là diệt đế. 

Trong câu chuyện này gã nhân tình hiểu lầm ma ni là ngọc thay vì rãnh nước, trong phòng có rãnh thông 

nước mà không có ngọc ma ni, ngộ nhận khiến gã lao nhọc tìm kiếm nhưng chung cục đồ lao vô ích mà 

vẫn mất mạng. Tựa như người học đạo thay vì quán lý trung đạo lìa hai bờ chấp đoạn và thường, thì ngộ 



nhận hai bờ là biên tế nên mãi nghĩ thế giới có bờ tận cùng hay không, lại nghe vô ngã ngộ nhận xét xem 

chúng sinh có ngã hay không, quên mất quán lý trung đạo mới được giải thoát, thế nên khi vô thường đến 

trở tay không kịp bị thần chết đem đi. 

Ta có thể kết luận ngộ nhận đạo là đời, hiểu rõ đời là đạo, đạo là chân lý là phúc lạc của đời, đời là si mê 

là bất hạnh của đạo. 


