
 Ada seorang pemuda, merasa hidup ini sangat berat baginya. Dia melihat 
seorang biksu, ingin memohon jalan kebebasan. Biksu tersebut memberikannya 
sebuah keranjang, menyuruh dia untuk memikul dibelakang punggungnya, lalu berkata 
kepadanya: “Setiap kali kamu melangkah, kamu pungut sebuah batu dan masukkan ke 
dalam keranjang ini. Coba lihat, apa yang kamu rasakan setelah berjalan jauh.” 

 Pemuda itu berjalan jauh, keranjangnya sudah penuh, semuanya berisi 
batu, dan sangat berat sekali. Pada saat itu, biksu berkata: “Inilah sebabnya mengapa 
kamu merasakan hidup semakin berat, karena dalam perjalanan hidup, kita 
menginginkan semuanya. Setiap langkah kita, kita menginginkan ketenaran dan 
keuntungan. Kita memikul ketenaran di atas pundak dan juga  menaruh keuntungan ke 
dalam tubuh kita. Semakin berjalan, kita merasa semakin lelah. Inilah masalah yang 
harus diselesaikan dengan suatu cara.” 

 Pemuda ini bertanya: “Bhante, cara apakah yang bisa saya gunakan untuk 
menyelesaikan masalah ini?” Biksu berkata : “Jadi manusia harus mengerti untuk 
melepaskan. Sekarang kosongkan keranjangmu, lihat apa yang kamu rasakan? Karena 
batu-batu ini bukan milikmu, karena semua ketenaran dan keuntungan di dunia ini 
bukan milikmu. Kamu lelah memikulnya, karena kamu sudah memilikinya, kamu harus 
belajar melepaskan. Lepaskan benda yang bukan milikmu, mengapa kamu harus 
memikulnya?” 

 Dalam masyarakat sekarang, banyak orang yang pernah menjabat sebagai 
direktur, sebagai pemimpin. Banyak orang yang pernah mendapatkan ketenaran 
dimasyarakat ini.  Sekarang kamu sudah tua, sudah pensiun, jadi kamu harus 
melepaskan semua ketenaran ini. Jika kamu masih menggunakan sikap beranggapan 
bahwa diri sendiri sangatlah hebat hidup di dunia ini, maka kamu akan sangat lelah, 
apa yang kamu miliki akan segera hilang. Jadi, belajar melepaskan, lindungi mentalitas 
diri sendiri, jangan membiarkan diri untuk memikul kerisauan dan tekanan dalam 
hidup. Itulah yang disebut melepaskan.  

Belajar Melepaskan, Lindungi Mentalitas Diri 
Sendiri, Jangan Membiarkan Diri untuk Memikul 

Kerisauan & Tekanan dalam Hidup! 

Buku 1 - Cerita 79 

MASTER LU Bercerita  
Cerita Pendek 

 Penuh Kebijaksanaan Mulia  


