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Cerita-ku

Oleh: Anagarika Ariya
Noble Silent

Tidak bicara. 
Diam. Di Maribaya, mengapa sulit sekali diam?
Kondisinya tenang, jadi pikiran terangsang ingin bicara dan bicara.
Kalau sudah bicara, Ayya datang dan bertebaranlah ‘BONUS’ dan
‘BONUS’. Kalau lagi hoki, tidak dapat bonus, tapi kalau lagi apes, ya
kena bonus.

 Nah, kalo begitu, sistem tidak bicara atau noble silent ampuh untuk 
menghindari bonus. Tapi ada juga yang masih kena bonus karena
tidak belajar dari pengalaman. Jonathan, sosok yang tidak luput dari
bonus. Ayya saja kerap menegurnya. 

 Bagaimana dengan kami yang ikut kena bonus? 
Tapi bagaimana mungkin kami bisa marah, kami kan
justru menjadi sekutunya yang lebih beruntung. Bayangkan saja,
setiap hari kami berbicara terhadap semua orang dan suasananya
berisik. 

 Nah, kalau begitu benar-benar keadaannya terbalik di
Maribaya. Suasananya tenang, namun kami berisik.
Tiap pagi dan malam, meditasi bersama. Bisa bicara hanya kalau
sedang diskusi dalam kelas Dhamma. Saat pertama kali ikut latihan,
mulut tidak bisa diam. Tapi hari berikutnya, mulut lebih bisa
dikendalikan.

 Ada satu kemajuan, saya jadi bisa meditasi dengan teratai penuh.
Apalagi di hari pertama wajib teratai penuh, saya bisa duduk sila
teratai penuh selama 60 menit, untuk yang pertama kalinya. Hal ini
menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi saya.
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Main Yukk!!! - 1



Arvin dan Teddy adalah 
sahabat sejak kecil

Suatu ketika 
ayah Teddy bangkrut 

dan terjerat 
banyak hutang, Teddy 
pun terancam putus 

sekolah

Tiba-tiba
ayah Teddy
jatuh sakit-
dan  masuk 
rumah sakit

Keluarga 
Teddy mem-

butuhkan 
banyak uang 
untuk biaya 
perawatan 
sang ayah 

Teddy,
kenapa akhir-akhir 

ini kamu murung 
terus?

...

Arvin terus mendesak
Teddy agar mau bercerita

 kamu kok malah 
melamun terus 
seperti ini sih!

Kenapa 
Ted?

BERISIK!!! 
JANGAN 
GANGGU
AKU LAGI

!!!

Akhirnya...
sejak saat itu sepasang 
sahabat itu tidak lagi 

saling menyapa
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Suatu hari, saat jam istirahat sekolah

Haahhh???!!
Teddy lagi 

ngapain di meja-nya 
Indah?

TEDDY! 
KAMU LAGI 

APA 
DISITU?

Teddy pun mulai 
menangis

Teddy...
kenapa 
kamu 

mencuri?

Teddy 
yang aku 

kenal 
bukanlah 
pencuri...
Kenapa 
Ted?

Teddy pun 
mulai ber-

cerita tentang 
masalah kelu-
arganya sambil 

menangis

Oh...
jadi begitu kejadiannya...

kamu harus janji 
tidak akan mencuri 

lagi ya Ted?

Iya...
Aku menyesal

Mengambil barang 
yang tidak diberikan itu

 melanggar sila ke-2 Buddhis
“Adinnadana 

sikkhapadam samadiyami”

Aku akan ceritakan 
masalah keluargamu 
pada orangtua-ku.
Aku yakin mereka 
akan membantumu.

Terima kasih banyak Arvin.
Kamu sahabat terbaikku

SELESAI



1. Bunga     2. Dupa   3. Rupang  4. Buah      5. Lilin    6. Air



Gosok gigi dengan keran tertutup : 
Kita suka lupa matikan keran saat sikat gigi. Mem   
biarkan keran terbuka selama 1 menit itu sama    
dengan  membuang 1 botol galon air bersih sehari.

Simpan air bekas saat cuci piring : 
Bak cuci piring ‘double sink’ (dua wadah) lebih 
hemat air karena air keran tidak perlu mengucur 
terus saat mencuci. Gunakan satu ember di salah 
satu bak, dan buang air bekas cucian untuk 
menyiram tanaman atau WC.

Pilih toilet/wc dengan ‘dual flush’(dua tombol pilihan): 
Sistem pembilasannya terdiri atas dua pilihan, sesuai 
dengan kebutuhan.

Pakai timer agar AC beroperasi hanya pada saat 
dibutuhkan, AC tidak perlu dipakai sepanjang kita 
tidur. Sebaiknya hidupkan AC seperempat jam 
sebelum saat tidur, dan timernya di set selama 1-2 
jam mati otomatis. Kalau ACnya sudah mati, ruang-
nya akan tetap dingin selama beberapa jam kemudian. 
Untuk siang hari, usahakan mematikan AC, jika akan 
meninggalkan ruangan dalam waktu relatif lama.

Global Warming
DI DALAM RUMAH

Gunakan sesuai kebutuhan 
untuk air besar dan air kecil
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Karya-ku

GAMBAR 3—OLEH WILLIAM

GAMBAR 1—OLEH NATHAN

GAMBAR 2—OLEH RIVANNO
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