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Người nọ thường cưỡi ngựa ô, trong một cuộc giao tranh, người này sợ chết, lấy máu bôi đầy mặt gỉa chết 

trong đám tử thi, khi quân địch rút đi mang theo ngựa ô, anh này cắt đuôi ngựa trắng mò về nhà, khi có người 

hỏi « ngựa ô anh đâu rồi », liền đáp « chết mất rồi, tôi có mang theo cái đuôi làm kỉ niệm », mọi người thấy 

đuôi ngựa trắng liền hỏi « ngựa anh mầu đen, sao đuôi lại trắng », người này im lặng không đáp, mọi người 

liền cười chê.. 

 

Người thế gian cũng vậy, tự cho là tốt lành, tu hành từ tâm, không dùng rượu thịt, song sát hại chúng sinh, làm 

các việc độc hại, mà vẫn tự cho là tốt, nhưng thực thì vô ác bất tác, như người nói láo ngựa chết. 

 

Bình :Ngựa ô dụ cho đức hạnh đồng hành với ta, cuộc chiến dụ cho các thử thách trong đời sống, giữ đuôi dụ 

cho còn giữ đức hạnh.  

 

Thế nhân rất thích được khen là đức độ nhưng không bao giờ thích làm việc đức độ, rất tham đắm vật chất 

nhưng không thích tiếng tham dục, Mặc tử bình luận về đặc tính này « Thế tục chi quân tử, bần nhi vị chi 

phú tắc nộ. Vô nghĩa nhi vị chi hữu nghĩa tắc hỷ. Khải bất bội tai! » Quân tử nơi đời, nghèo mà nói họ 

giầu họ liền nổi giận. Bất nghĩa mà khen họ nghĩa họ liền vui mừng. Há chẳng trái lẽ lắm sao!. Xem ra thế 

nhân chỉ thích hư danh mà không thật coi trọng nhân nghĩa đạo đức, tinh thần này đích xác là đạo đức giả. 

Thế nhân không thích hành nhân nghĩa đạo đức nhưng thích tiếng đạo đức, vậy đối với đạo đức thế nhân 

thật sự thích hay không thích ? Mắng một người « đồ nghèo » hay « đồ xấu xí » họ nhẫn được nhưng mắng 

« đồ bất lương » « đồ tồi tệ » họ khó nhẫn, như vậy đạo đức được coi trọng hơn đẹp hay giầu có ? Trên 

hiện thật nhìn vào sinh hoạt và tâm lý của hầu hết thế nhân thì không phải vậy, họ coi trọng nhan sắc hình 

hài, vật chất hơn đạo đức rất nhiều, hy sinh đạo đức lấy vật chất ai cũng sẵn lòng, đổi đạo đức lấy sắc đẹp 

ai cũng hoan hỷ, như thế rõ ràng thế nhân rất xem thường đạo đức, hơn nữa thế nhân chỉ trọng kẻ giầu có 

quyền thế hay có sắc đẹp mà vô đức hơn là người đức hạnh mà không quyền thế phú hữu và không nhan 

sắc.  

 

Kết luận thế nhân thích hư danh đạo đức và thích tự tư tự lợi, ghét chuyện đạo đức và ghét tiếng bất lương 

vô đạo đức, nói chung về đạo đức họ không hành nhân chỉ thích quả được tiếng, về tham dục tự lợi họ 

thích hành nhân nhưng ghét quả mang tiếng bất lương tham lam. Cả hai phương diện đối nghịch nhau tục 

nhân đều vừa thích vừa ghét, nhân quả mâu thuẫn, như kẻ đem đuôi ngựa trắng chứng minh cho ngựa ô, 

đem sự tự tư tự lợi chứng minh cho đạo nghĩa. 

 

Trong bất kì cuộc chiến sống chết nào giữa lòng tham và đức hạnh, phần thắng đại đa số về lòng tham, tục 

nhân không bao giờ dám kháng cự lại tham tâm, nhắm mắt giả chết cho tham tâm mang đức hạnh lìa khỏi 

tâm, như kẻ kia giả chết trong cuộc chiến phe thắng đem ngựa ô đi mất, thế nhưng vì tâm lý sợ mang tiếng 

vô đạo đức, nên vẫn giả nhân giả nghĩa giữ tiếng đức hạnh, như kẻ kia cắt đuôi ngựa trắng thay cho ngựa ô, 

song le mọi thư giả nhân giả nghĩa không thể minh chứng cho chân đức hạnh, chung cục bị người mỉa mai 

giả không chứng minh cho chân được, như kẻ kia bị chất vấn ngựa ô sao lại đuôi trắng. 

 

 

 

   

 


