
 Ada seorang bodoh yang sangat kaya tetapi tidak bijaksana. Dia pergi ke kuil 
dan berkata kepada biksu: “Bolehkah anda menjual kebijaksaanmu kepada saya?” Biksu 
berkata: “Kebijaksanaan saya sangat mahal, satu kalimat bernilai seribu perak.“ Orang ini 
berkata: “Asalkan punya kebijaksanaan, saya ikhlas membelinya.” Biksu berkata: 
“Sekarang saya ajari kamu kebijaksanaan, ketika menghadapi kesulitan, masalah dan 
tidak bisa berpikiran terbuka, jangan panik dan jangan terburu-buru untuk mengatasinya. 
Berjalan maju tiga langkah dan mundur tiga langkah, diulang sebanyak tiga kali, maka 
anda akan bisa memperoleh kebijaksanaan.” Orang bodoh ini berkata: “Ini sangat 
mudah!“ Biksu berkata: “Ya, benar. Anda pulang dulu, soal uang perak kita bahas dilain 
kali saja!”  

 Orang bodoh tiba di rumah. Dalam keadaan redup, dia menemukan bahwa 
istrinya sedang berbaring dengan seseorang diatas ranjang. Saat itu dia sangat marah: 
“Mengapa istri saya berbaring dengan orang lain diatas ranjang?” Dia  sangat marah, lalu 
mengambil sebuah pisau ingin membunuh mereka. Pada saat itu, dia tiba-tiba terpikir 
dengan kebijaksanaan yang sudah dibelinya. Maju tiga langkah dan mundur tiga langkah, 
lalu diulang sebanyak tiga kali . 

 Pada saat itu, suaranya membangunkan istri dan seseorang yang tengah tidur 
nyenyak. Orang ini bertanya: “Adikku, apa yang sedang kamu lakukan ditengah malam 
ini?” Mendengar suara ini, orang itu adalah kakaknya. Ternyata kakaknya  takut istrinya 
kesepian, maka menemani istrinya tidur. Dia berpikir, seandainya tidak membeli 
kebijaksanaan, saya hampir membunuh kakak sendiri. 

 Cerita ini memberi tahu  kita nilai dari kebijaksanaan, karena orang yang 
memiliki kebijaksanaan, dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Kekuatan dari 
kebijaksanaan, dapat membuat orang yang tidak memiliki kebijaksanaan bisa berpikir 
terlebih dahulu sebelum bertindak.  Tidak tenang ketika menghadapi masalah, bersikap 
emosional, ini sangat butuh ketenangan. Satu pertanyaan mungkin memiliki tiga jawaban, 
walaupun kebijaksaaan tidak berwujud, tetapi dalam kehidupan manusia, kebijaksanaan 
merupakan sebuah kunci, jangan terlalu yakin terhadap pendapat diri sendiri sehingga 
dapat mengurangi penyesalan. 
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