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กว่าจะรู้ ใจ

เมื่อครั้งขงจื๊อออกเดินทางไกลเพื่อไปเผยแพร่คำสอนแก่ประชาชนในเมือง 
ตา่ง  ๆพรอ้มกบัลกูศษิย์ ครัง้หนึง่เสบยีงทีเ่ตรยีมไวห้มดระหวา่งการเดนิทาง 
ซึง่ละแวกนัน้เปน็ถิน่ทรุกนัดาร ไมม่อีะไรทีจ่ะหามาหงุตม้เพือ่เปน็อาหารเลย  
ขงจื๊อและลูกศิษย์ที่ติดตามต้องอดอาหารเป็นเวลาถึง ๗ วัน สิ่งที่พอ 
ชว่ยประทงัความหวิไดก้ค็อืการพกัและการนอนหลบัในระหวา่งการเดนิทาง

ในขณะที่ทุกคนกำลังเผชิญกับความหิวอย่างหนัก ก็มีลูกศิษย์ 
คนหน่ึงอาสาจะไปหาอาหารมาให้ เขาออกไปขอข้าวจากชาวบ้านในละแวกน้ัน 
และได้มาเพียงน้อยนิด

ขงจื๊อสังเกตเห็นว่าขณะที่ลูกศิษย์คนที่ไปขอข้าวมากำลังหุงข้าว  
เขาตักข้าวในหม้อขึ้นมากินคำหนึ่ง ซึ่งดูเอาเปรียบคนอื่น แต่ขงจื๊อก็ไม่ได้ 
ว่ากล่าวอะไรในขณะนั้น แต่เมื่อหุงข้าวเสร็จแล้วลูกศิษย์ยกหม้อข้าวลง  
เตรียมตักให้ขงจื๊อได้กินก่อน แทนที่ขงจื๊อจะรับอาหารมาแล้วรับประทาน 
ทันที กลับยืนขึ้นพร้อมกล่าวกับลูกศิษย์ทั้งหมดว่า

“วนันีข้า้ไดฝ้นัถงึพอ่ผูเ้สยีชวีติไปแลว้ หากขา้วทีห่งุในหมอ้นีม้คีวาม 
บริสุทธิ์อย่างแท้จริง ข้าจะขอใช้ข้าวหม้อนี้ไหว้พ่อที่จากไปแล้วของข้า”
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ลูกศิษย์ทุกคนได้ยินเช่นนั้นก็ไม่มีใครทักท้วง แต่ลูกศิษย์ที่หุงข้าว 
ได้พูดขึ้นมาว่า

“ท่านอาจารย์ ถ้าอย่างน้ันคงไม่ได้แล้วครับ ข้าวท่ีข้าหุงน้ันไม่บริสุทธ์ิ 
พอ เพราะเมื่อครู่มีฝุ่นตกลงไปในหม้อข้าว ข้าได้ตักฝุ่นนั้นขึ้นมา และ 
ด้วยความเสียดายข้าวช้อนนั้น ข้าจึงได้กินข้าวที่เปื้อนฝุ่นนั้นด้วย”

ขงจื๊อได้ฟังคำตอบจากลูกศิษย์เช่นนั้นก็รู้สึกภูมิใจในศิษย์ของตน 
ยิ่งนักที่ไม่โกหกเพราะเห็นแก่อาหารเพียงเล็กน้อย ขณะเดียวกันขงจื๊อ 
ก็ได้ข้อคิดว่า ไม่ควรตัดสินจากสิ่งที่เห็นด้วยตาเท่านั้น ทุกสิ่งที่เกิดขึ้น 
ควรได้รับการพิจารณาด้วยใจที่ชอบธรรม   

ดังนั้นเมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เป็นอย่างที่ขงจื๊อเห็น และเพื่อให้ 
เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นครูสอนใจแก่เหล่าลูกศิษย์ ขงจื๊อจึงกล่าวว่า

“สิ่งที่เราเห็นด้วยตานั้นจริง แต่จะเชื่อตาทั้งหมดก็ไม่ได้ สิ่งที่เรา 
อาศัยรับรู้ก็คือจิตใจ แต่จะอาศัยจิตใจทั้งหมดก็ไม่ได้ พวกเจ้าทั้งหลาย 
จงจำไว้ว่า การที่จะเข้าใจใครคนหนึ่งอย่างถ่องแท้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย  ๆ จะ 
ต้องอาศัยการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเป็นเวลานาน ๆ ไม่ใช่ตัดสินเพียงเพราะ 
เห็นด้วยตา หรือรู้สึกด้วยใจอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น”
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เจ้าเมืองท่านหนึ่งโปรดปรานการเลี้ยงนกตัวเล็ก  ๆ  เป็นอย่างมาก เพราะ 
ทำให้รู้สึกเพลิดเพลินทุกครั้งที่ได้ชื่นชม โดยเฉพาะเวลาที่นกตัวกระจิริด 
กระโดดไปมา ใจของเจ้าเมืองจะรู้สึกเป็นสุขยิ่งนัก

ท่านเจ้าเมืองได้มอบหมายให้ชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีความรู้เกี่ยวกับ 
นกเป็นผู้ดูแล ซึ่งเขาก็เฝ้าเลี้ยงดูเอาใจใส่นกเป็นอย่างดี ทุก  ๆ  วันเขาจะ 
ให้อาหาร น้ำ และสิ่งที่เป็นการบำรุงนกด้วยความใส่ใจ ทำให้เป็นที่ 
ไว้วางใจของเจ้าเมืองเป็นอย่างยิ่ง เป็นเหตุให้เขาได้รับรางวัลพิเศษและ 
คำชื่นชมอยู่เนือง ๆ 

อยู่มาวันหนึ่ง ในขณะที่เปิดกรงเพื่อให้อาหาร ปรากฏว่านกน้อย 
อาศัยจังหวะที่คนเลี้ยงนกเผลอ บินออกจากกรงไป ชายหนุ่มตามจับอยู่ 
เป็นเวลานาน แต่ก็จับนกไม่ได้สักที พอท่านเจ้าเมืองทราบว่านกตัวโปรด 
หายไปก็โกรธสดุขีด ถงึกบัออกคำสัง่ใหน้ำชายหนุม่ผูด้แูลนกไปฆา่ทิง้ทนัท ี 
แม้ชายหนุ่มจะอ้อนวอนขอชีวิตอย่างไรเจ้าเมืองก็ไม่ใจอ่อน เหล่าบริวาร 
ที่อยู่ใกล้ก็ไม่มีใครกล้าคัดค้านเพราะกลัวอาญาจะถึงตัว

ขณะท่ีกำลังเตรียมการประหารชีวิตชายเล้ียงนก ท่ีปรึกษาผู้ชาญฉลาด 

ข้าผิดเอง
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ของเจ้าเมืองก็ขอเข้าพบเพื่อเสนอแนะความคิดเห็นบางอย่าง เมื่อเจ้าเมือง 
เปิดโอกาสให้ ที่ปรึกษาจึงเข้าประเด็นทันที

“ท่านขอรับ ขอเวลาข้าพูดอะไรบ้างได้ไหม”
“เจ้ามีอะไรก็ว่ามา” เจ้าเมืองกล่าวตอบด้วยความรู้สึกหงุดหงิดใจ
“ในความเห็นของข้า คนเลี้ยงนกมีความผิดอยู่ ๓ ประการ แต่ 

เพื่อให้เขายอมรับโดยดี ข้าขอแจกแจงความผิดของเขาให้ท่านและ 
เจ้าตัวรู้ก่อนจะดีไหม เมื่อประหารชีวิตเขาแล้วทุกฝ่ายจะได้ไม่ค้างคาใจ”

“ก็ดีเหมือนกัน ถ้าอย่างนั้นท่านก็ว่าไปตามที่คิดเห็นก็แล้วกัน”  
เจ้าเมืองกล่าว

เมื่อได้รับโอกาสเต็มที่ ที่ปรึกษาผู้ชาญฉลาดจึงเดินเข้าไปหาคน 
เลี้ยงนกต่อหน้าผู้คนที่กำลังเฝ้าดูเหตุการณ์ แล้วกล่าวด้วยเสียงอันดัง 
น่าเกรงขามว่า

“เจ้ารู้ไหมว่าความผิดครั้งนี้ใหญ่หลวงนัก เพราะเจ้าได้ทำความผิด 
ไว้อยู่ ๓ ประการ คือ ๑ การที่ทำนกหายไป ถือว่าเป็นความผิดของเจ้า 
โดยตรง ๒ การที่เจ้าทำนกหายไป เป็นเหตุผลให้ผู้ปกครองชั้นสูงต้อง 
ฆ่าคนตาย และ ๓ หลังจากที่เจ้าหัวขาดแล้ว ชาวเมืองของเราและคน 
ต่างเมืองจะตำหนิผู้ปกครองเมืองนี้ได้ว่ารักนกมากกว่ารักประชาชนของตน  
จนเป็นเหตุให้สั่งฆ่าคนได้ ทีนี้เจ้ารู้หรือยังว่าความผิดที่ก่อไว้นั้นมีโทษ 
มหันต์เพียงใด”

ขณะทีท่ีป่รกึษากำลงักลา่วตำหนชิายเลีย้งนกอยู่ กม็เีสยีงดงัมาจาก 
เจ้าเมืองว่า

“ท่านหยุดตำหนิเขาได้แล้ว เป็นความผิดของข้าเอง”
“ทำไมล่ะขอรับ” ที่ปรึกษากล่าวถามเจ้าเมือง
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เม่ือสติมา ปัญญาก็ช่วยส่องนำทางให้เห็นความจริงท่ีควรรับรู้ เจ้าเมือง 
ซึ่งบัดนี้มีใจสงบและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งที่เป็นไปอย่างชอบธรรมแล้ว 
ได้กล่าวตอบที่ปรึกษาว่า

“ขอบใจท่านมากที่เตือนสติเรา การที่เราจะสั่งฆ่าคนเลี้ยงนกเพียง 
เพราะเขาทำนกหาย ถือว่าเป็นการไม่เหมาะสม เพราะมันเป็นความ 
บกพร่องเพียงนิดเดียว แต่สำหรับข้านั้น อาศัยเพียงความพึงพอใจ 
ของตนและความโกรธที่มาครอบงำ แล้วตัดสินสั่งฆ่าเขานั้น เป็นเรื่อง 
ที่ไม่เหมาะสมยิ่ง เรื่องที่เกิดขึ้นจึงถือว่าเป็นความผิดของข้า เพราะข้า 
ปล่อยให้อารมณ์ของตัวเองเป็นใหญ่”

ว่าดังนั้นแล้ว เจ้าเมืองก็มีคำสั่งให้ปล่อยคนเลี้ยงนก พร้อมกล่าว 
ขออภัยต่อเขาที่ถูกกล่าวโทษอย่างไร้เหตุผล

หลังจากเหตุการณ์ผ่านไป เจ้าเมืองได้ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น และเฝ้า 
เตือนใจตัวเองอยู่เสมอเพื่อที่จะไม่ให้ความโกรธเข้ามาครอบงำใจ จึงทำให้ 
ท่านเกิดปัญญาในการรับรู้สิ่งต่าง  ๆ  รอบด้านมากขึ้น และนำไปสู่การเป็น 
ผู้ปกครองที่ดีโดยธรรม
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พ่อค้าขายผ้าคนหนึ่งได้นำผ้าฝ้ายจำนวน ๕๐ ม้วนไปเร่ขายตามตลาดและ 
หมู่บ้านต่าง ๆ วันหนึ่ง เขาได้ไปค้าขายในเมืองแห่งหนึ่ง ครั้นเหนื่อยจาก 
การทำงานก็ได้แวะเข้าไปพักในศาลาของวัดที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ 
ตั้งตระหง่านอยู่

เขาเผลอหลับไปเพราะความอ่อนเพลีย เมื่อตื่นขึ้นมาปรากฏว่า 
ผ้าฝ้ายจำนวน ๕๐ ม้วนหายไปหมดเกลี้ยง เขาจึงรีบไปแจ้งความต่อ 
เจ้าหน้าที่บ้านเมือง เมื่อมีการไต่สวนและเรื่องคดีความไปถึงผู้พิพากษา 
ของเมือง ผู้พิพากษากลับตัดสินง่าย ๆ ว่า

“การที่ผ้าของพ่อค้าหายไปในครั้งนี้ ผู้ที่เป็นขโมยจะเป็นใครอื่นไป 
ไม่ได้ ต้องเป็นพระพุทธรูปที่อยู่ตรงหน้าพ่อค้าแน่นอน ทั้งที่พระพุทธรูป 
ควรจะเปน็ทีพ่ึง่ของประชาชน แตก่ลบัละเลยในหนา้ทีอ่นัจะกอ่ใหเ้กดิความ 
สงบสุข ดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงพากันไปจับพระพุทธรูปมาเดี๋ยวนี้”

หลงัไดร้บัคำสัง่จากผูพ้พิากษา ถึงจะมนึงงในคำตัดสนิ แตเ่จา้หนา้ที ่
ทั้งหมดก็ต้องปฏิบัติตาม พวกเขาได้นำพระพุทธรูปมายังศาลตามคำสั่งที่ 
ได้รับมอบหมาย

คุณค่าของปัญญา
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ฝ่ายประชาชนเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่นำพระพุทธรูปมาที่ศาลเพื่อไต่สวน 
คดีความ ต่างก็มามุงดูด้วยความรู้สึกประหลาดใจ อยากรู้ว่าผู้พิพากษา 
จะตัดสินอย่างไร ขณะเดียวกันก็พากันพูดเสียงดัง ต่างคนต่างก็วิพากษ์- 
วิจารณ์ไปต่าง ๆ นานา

เมื่อผู้พิพากษาเห็นชาวบ้านพูดเสียงดังและไม่เคารพศาลเช่นนั้น  
จึงสั่งให้คนที่มามุงดูเงียบเสียงลง พร้อมกับสั่งปรับพวกเขาทั้งหมดที่อยู่ 
ในนั้น

“พวกเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาส่งเสียงเอ็ดตะโรอยู่ที่นี่ บ้างก็หัวเราะขบขัน 
เหมือนดูถูกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ เพื่อไม่ให้คนอื่นเอาเป็นเยี่ยงอย่าง  
ข้าขอสั่งปรับพวกเจ้าทุกคน”

เมื่อเหตุการณ์กลับตาลปัตรเช่นนี้ ชาวบ้านที่มามุงดูต่างก็ตกใจใน 
คำตดัสนิและขออภยัตอ่การกระทำของพวกตน พรอ้มกบัขอร้องใหย้กเลกิ 
การสั่งปรับ แต่ผู้พิพากษาก็ยังยืนกรานคำตัดสินเดิมอย่างหนักแน่น

“ศาลจำเปน็ตอ้งปรบัพวกเจา้ แตก็่จะกรณุาดว้ยการลดหยอ่นโทษให้ 
คอื ใหท้กุคนนำผา้ฝา้ยมาเปน็คา่ปรบัในครัง้นีค้นละ ๑ ม้วน ภายในเวลา  
๓ วัน หากใครไม่นำมาจะถูกจับทันที”

เมื่อได้ฟังคำตัดสินเช่นนี ้ ประชาชนที่มามุงดูทั้งหมดจำต้องยอมนำ 
ผ้าฝ้ายมามอบให้แก่ผู้พิพากษา ในขณะที่ชาวบ้านนำผ้ามามอบให้ มีอยู่ 
ม้วนหนึ่งที่พ่อค้าขายผ้าจำได้ว่าเป็นผ้าของตัวเองที่ถูกขโมยไป

เจ้าหน้าที่จึงทำการสืบค้นว่าใครนำผ้าม้วนนั้นมา พอรู้ตัวว่าเป็นใคร 
ก็เข้าจับกุมผู้ต้องหาที่ขโมยผ้าไปได้อย่างง่ายดายทันที เมื่อเรื่องทุกอย่าง 
จบลง พ่อค้าจึงรู้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นคือแผนของผู้พิพากษา 
ในการจับตัวเจ้าหัวขโมยนั่นเอง





>__<?

>__<
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ชายหนุ่มคนหนึ่งต้องการที่จะศึกษาเกี่ยวกับเซนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อ 
พัฒนาชีวิตจิตใจของตัวเองให้ดีขึ้น แต่เขาคิดว่าตัวเองเป็นคนใจร้อน  
ฉนุเฉยีวงา่ย เวลาฟงัเรือ่งทีไ่มพ่อใจ ไมถู่กใจ จงึกงัวลใจทีต่วัเองเปน็คน 
แบบนี้

ต่อมาชายหนุ่มได้ยินกิตติศัพท์ของอาจารย์บันไกว่าเป็นผู้ที่สามารถ 
ถ่ายทอดความรู้เรื่องเซนได้เป็นอย่างดี จึงได้ไปขอศึกษากับท่าน ขณะที่ 
อยู่ในสำนัก เขาพยายามตั้งใจเรียนรู้อย่างเต็มที่ แต่เวลาอารมณ์โกรธ 
มากระทบใจทีไร เป็นต้องพ่ายแพ้อยู่เสมอ

เมื่อสิ่งที่ติดอยู่ในใจไม่ได้รับการสะสาง ชายหนุ่มจึงตัดสินใจเข้าไป 
กราบอาจารย์บันไกเพียงลำพัง เพื่อแจ้งให้ท่านทราบและเป็นการปรับทุกข์ 
ที่มีอยู่ในใจของตน ครั้นอาจารย์บันไกเห็นลูกศิษย์เข้ามาหาด้วยใบหน้า 
อมทุกข์ ท่านก็ยิ้มให้และทักทายด้วยถ้อยคำที่เปี่ยมด้วยเมตตา

“เป็นอะไร ดูสีหน้าไม่ค่อยดีเลย”  
“ท่านอาจารย์ ผมพยายามที่จะกำจัดความโกรธที่มีอยู่ในใจของผม 

ออกไป แต่ก็ทำไม่ได้สักที ผมควรทำอย่างไรจึงจะกำจัดมันออกไปได้ 

ไม่ได้มีมาตั้งแต่เกิด
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ครับ”
“เธอมีสิ่งแปลกประหลาดอยู่ในตัวรึ ถ้าอย่างนั้นนำมันออกมาให้ 

อาจารย์ดูหน่อยสิ” อาจารย์บันไกกล่าวสะกิดเพื่อให้เขาได้น้อมคิดตาม
“ผมเอาออกมาให้อาจารย์ดูตอนนี้ไม่ได้หรอกครับ” ชายหนุ่ม 

กล่าวตอบเหมือนคนอับจนหนทาง
“แล้วเมื่อไรล่ะถึงจะเอาออกมาให้ดูได้” 
“ก็มันไม่มาตลอดเวลานี่ครับ แต่จะมาเฉพาะตอนที่ผมโกรธ”
เมื่อลูกศิษย์แจ้งความอึดอัดที่เกิดขึ้นให้อาจารย์บันไกรับทราบแล้ว  

เพือ่เปน็การสะทอ้นใหเ้ขาเหน็วา่ ความโกรธนัน้ไมไ่ดม้อียูอ่ยา่งถาวร ท่าน 
จึงกล่าวกับลูกศิษย์ว่า

“การที่เธอกล่าวเช่นนี้ แสดงว่าความโกรธไม่ใช่ธาตุแท้ที่ฝังอยู่ใน 
ชีวิตของเธอหรอก เพราะถ้ามันเป็นสมบัติของเธอจริง ๆ ไม่ว่าจะต้องการ 
ตอนไหนก็สามารถนำออกมาแสดงได้ในทันที ที่สำคัญ พ่อแม่ก็ไม่ได้ให้ 
ความโกรธติดตัวเธอมาตั้งแต่เกิดด้วย”

“ทำไมอาจารย์พูดเช่นนั้นล่ะครับ” ชายหนุ่มถามด้วยความรู้สึก 
ประหลาดใจ

“ก็เพราะว่าความโกรธเกลียด ความร้อนรุ่มใจน้ัน เป็นส่ิงท่ีเราสร้าง 
ข้ึนมาเอง ถ้าต้องการให้หายไปจากใจของเรา ก็ต้องรู้จักใช้สติล้างใจให้ 
สะอาด แล้ววันหนึ่งใจของเธอจะสะอาดบริสุทธิ์ และอยู่เหนืออารมณ์ 
ต่าง ๆ ได้แน่นอน”

เมือ่อาจารยก์ลา่วจบลง ลกูศษิยผ์ูค้ดิวา่จะไมส่ามารถลา้งความโกรธ 
ให้หมดไปจากใจได้ก็เกิดความสว่างในกลางใจทันที เขาก้มลงกราบพร้อม 
กล่าวขอบคุณในความกรุณาที่อาจารย์มีต่อตน
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“ขอบคุณครับท่านอาจารย์ ผมรู้แล้วว่าจะเริ่มต้นแก้ไขความโกรธ 
ที่มีอยู่นี้ที่ใด”


