Sáng tỏ
“Kê minh cẩu đạo”. (gà gáy, chó ăn trộm). Thành ngữ do tích xưa:
Mạnh Thường Quân người nước Tề, nhận lời mời, cùng vài thân hữu sang
thăm nước Tần, đem theo một áo lông chồn trắng quý hiếm biếu vua Tần. Qua
giao tiếp, vua Tần thấy Mạnh Thường Quân là quý tộc nước Tề, không thể
trọng dụng, lại thấy ông quá thông thạo tình hình nước Tần, nên giam lỏng kẻo
ông trở về Tề sinh họa. Em trai vua Tần mách lén với Mạnh Thường Quân, còn
dặn nên tìm Yến phi –rất được vua Tần sủng ái- nói giúp; Yến phi đòi thù lao
một áo lông chồn trắng khác. Mạnh Thường Quân không biết tính sao; một thân
hữu hiến kế:
- Tôi sẽ lẻn vào cung, ăn trộm áo lông chồn trắng vừa tặng vua Tần.
Mạnh Thường Quân lo âu hỏi:
- Ông sẽ trộm bằng cách nào?
Người này đáp:
- Tôi sẽ giả làm con chó lẻn vào ăn trộm.
Quả nhiên, người ấy ngay đêm đó lấy được chiếc áo lông chồn, đem về để
Mạnh Thường Quân tặng Yến phi.
Vua Tần xiêu lòng tha cho Mạnh Thường Quân về nước. Sợ vua Tần nuốt lời,
Mạnh Thường Quân tức tốc cùng thân hữu rời khỏi nước Tần ngay.
Khi đến Hàm Cốc quan, vì gà chưa gáy sáng, nên cửa thành chưa mở, một
thân hữu khác giả tiếng gà gáy, lập tức gà ở xung quanh cũng vỗ cánh gáy
theo. Cửa thành liền mở, cả đoàn chạy thục mạng thoát ra ngoài. Vua Tần cho
người đuổi theo, nhưng đã muộn.
Chuyện trên gợi vài ý: - chuyện gì không sáng tỏ tất cách làm cụng không
sáng tỏ (kê minh cẩu đạo) – trên đời, thực hành Lời Chúa (kính Chúa yêu
người) là việc làm sáng tỏ nhất – kẻ thực hành Lời Chúa không hề “Kê minh
cẩu đạo”.
Thật vậy! Hễ nuôi ý hãm hại ai, cho dù có đội người đó lên đầu, việc đội ấy
vẫn là “kê min cẩu đạo”; hễ nuôi ý cầu danh cầu lợi, dù có làm từ thiện vang
trởi, bố thí nửa gia sản, dâng cúng tượng Phật khắp các chùa… những việc ấy
vẫn cứ là “kê minh cẩu đạo”.
Giữa muôn việc làm nghĩa hiệp khó lường của người đời, thực thi Lời Chúa là
việc sáng tỏ nhất, vì đó là việc vâng ý Đức Chúa Cha “…các ngươi hãy nghe lời
Người” (Mt 17,1-9)
Vâng ý Đức Chúa Cha (thực thi Lời Chúa) dẫu kín tiếng mấy, mọi việc làm đi
theo đều sáng tỏ (gương bà goá nghèo hèn dẫu kín đáo bỏ tý tiền còm vào thùng
tiền, được Chúa Giêsu khen ngợi -Lc 21,1-4).
Luật tự nhiên: “Ab igne ignem capere” (Cicero - mồi lửa bằng lửa) thì với
thành ý thực thi Lời Chúa, ta làm gì cũng sáng tỏ.
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