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Mengatasi kemalasan : Bagaimana cara 
menjadi lebih baik dalam jalur spiritual 

Oleh Phakchok Rinpoche | October 29, 2015 

 
 

Phakchok Rinpoche mengajarkan kami bagaimana cara mengatasi kemalasan dan 

kurangnya kemajuan dalam jalur spiritual. Ketika Beliau menjelaskan tentang kemalasan 

sebagai sebuah kemelekatan, ini mungkin akan terdengar mengejutkan untuk pertama 

kalinya.Tapi jika kita menganalisanya lebih dalam lagi, kita dapat menemukan bahwa 

mencengkeram pada perasaan dari memiliki masalah kemalasan adalah sebuah bentuk 

dari kemelekatan, yang akan mengakibatkan kesulitan.  
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Mengatasi Kemalasan - Jangan puaskan  

kebiasan tersebut! 

 

 Cara apakah yang terbaik untuk memperbaiki diri? 

Bagaimana menghentikan kemalasan dan mengatasi 

kesulitan tersebut? Ketika kita membesar-besarkan 

keadaaan malas tersebut atau kita terjebak dalam 

halangan yang cenderung memuaskan kebiasaan akan  

memiliki sebuah masalah, Kita sebenarnya memberikan 

beban tambahan dari kesulitan yang sudah 

sebagaimana adanya.  

Bukankah ini artinya kita benar benar mencengkeram erat akan masalah kita sendiri? 

Mari kita pikirkan - Ketika kita ingin perlu memperbaiki X atau Y, kita sebenarnya sedang 

mencengkram hal itu sebagai sesuatu yang baku/ kaku. Kita menyelidikinya dengan 

masalah. Dan cengkraman inilah, yang menjadikan Anda tidak akan mengalami 

kemajuan.  

 

Melalui sebuah contoh yang lucu, RInpoche mengingatkan kita bahwa mengeluh 

terhadap sesuatu tidaklah menyelesaikan masalah. Jika berat badan kita bertambah 

karena tidak olah raga, kita mampu mengenali bahwa dua hal tersebut saling 

berhubungan. Sama halnya, jika kita tidak mulai latihan, namun kita mengatakan kita 

terlalu sibuk - mungkin inilah hubungannya!  

 

Mengakui kemalasan kita sendiri - namun melangkah 

melampaui titik itu.  

 

Alih-alih mengeluh, cara terbaik untuk memperbaiki diri dan sembuh (dari kemalasan) 

adalah megakui hal ini dengan lebih tenang. Bukankah mencambuki diri sendiri karena 

kemalasan tidak membawa perubahan yang besar? Dan juga, cara singkat dan jalan 

pintas tidak sepenuhnya membawa manfaat - kita seyogianya perlu berupaya.   
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Berada di jalur spiritual sama halnya seperti berolah raga. Kita perlu berhenti mengeluh - 

dan melakukan latihan tersebut. Mari kita pikirkan dengan seksama bagaimana 

mengatasi kesulitan kita. Dan, kita dapat terhindari dari memikul tendesi kebiasaan dari 

kehidupan duniawi ke jalur spritual kita. Berkaca lah, akui kesulitan tersebut, dan maju 

terus dan dengan lembut dan perlahan memulai latihan/ praktik Anda!  
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