
user
Typewritten text
No. 9 TAHUN KE-65

user
Typewritten text
Januari 2022



DWIJA WARA  Januari 2022 No. 9 Tahun ke-65 DWIJA WARA  Januari 2022 No. 9  Tahun ke-65

Berita Administrasi Keuangan

Penerimaan Pengganti Biaya Cetak di Unit Penerbitan YAW
Rek BRI: 043001000281302 (YAW), atau Rek Giro Pos: 1000005924 Jakarta

Bulan Desember Tahun 2021

Pemimpin Umum / Penanggung Jawab
Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Pangestu

Pemimpin Redaksi
S. Herry Warsono, SSi., MSi 

Sekretaris Redaksi
Eko Prioutomo

Renandi Putra Ganefianto, A.Md., A.Pj
Redaksi

DR. Budi Darmono, SH., MSA., MCL.
Titis Bambang Haryono

Dra. SM. Darmastuti, MA
Eko Prioutomo

Ratri Dwihapsari W. SS
Dra. Mistiyah, M.M.Pd

IlawatI, S.S

Kontributor
Soediyono, SH

R. Poerwantoro, S.Pd.
Drs. Ramelan, MT.

Penata Letak
Pramasandya Raditia Nandari, SSi

Budiarso Eko Harsidi, SKom

Produksi dan Distribusi
Kantor Sekretariat Pangestu

Yayasan Andana Warih
Alamat Redaksi

Jl. Gandaria I No. 93 Jakarta Selatan 12140
Telp & Faks (021) 722 1574, 

 
email: dwijawara@pangestu.or.id

Website Organisasi Pangestu
http: //www.pangestu.or.id

Rek BRI: 043001000281302 (YAW) 
Giro Pos Online Jakarta.

Rek: 1000005924
Terbit bulanan, oleh:

Unit Penerbitan Yayasan Andana Warih
ISSN : 0215-1979

Januari 2022 No.9 Tahun ke-65
Daftar Isi

Dummy 7
Januari 2022

No 9 Tahun 65

Dari Redaksi ........................................       1
Laku Proses Penyiswaan ...................       2
Olah Rasa
Bertunggal dengan Perbuatan  ..................       3
Pancaran Ketenteraman    ..........................        6
Mawas Diri Untuk Meningkatkan Kesiswaan      9
Pohon Mangga Ibarat Sastra yang Tidak Tertulis  
.........................................................................      13
Ruang Wanita
Mengasuh Keponakan dengan Kasih Sayang        
......................................................................      16
Memberikan Maaf Kepada Seseorang ....         17
Mendidik Anak Untuk Belajar Manembah         19
Ruang Pengalaman
Terhindar dari Jebakan Paliwara I.............          20
Saatnya Berlatih Rela   ................................           22
Tiada Kejadian Tanpa Sebab    .................          23
Belajar Rela dan Pasrah..............................         25
Dampak Positif Ajak-Ajak Menyiswa .........        27
Sih Sang Guru Sejati Mengatasi Kerepotan.         29
Menjalankan Ajaran Sang Guru Sejati Menurut 
Porsinya     .................................................        31
Tetap Dalam Lingkaran Paugeran  ..........        33
Tembang & Puisi
Ketika Aku Membaca Sabda-Mu   .............         36
Obor   ...........................................................       37
Berita Organisasi  ......................................        39

Suara Pangestu
Untuk Suluh Kehidupan Bahagia
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2. Mengacu pada motto majalah Dwija Wara “Suara 

Pangestu untuk Suluh Kehidupan Bahagia”
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5. Naskah dalam bentuk soft copy dapat dikirim melalui 
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6. Naskah yang dikirim melalui pos yang tidak dimuat 
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TUHAN YANG MAHA TUNGGAL
(TRIPURUSA) Keadaan Satu yang Bersifat Tiga

SUKSMA KAWEKAS
(Hidup yang Terluhur) Pusat Sembahan, Sifat Karsa Tuhan

SUKSMA SEJATI
(Yang Menghidupi) Terbabarnya Karsa = Sifat Bijaksana Tuhan

Sebagai Utusan Tuhan Yang Abadi,
Pemimpin, Penuntun, Guru Sejati

ROH SUCI
(Hidup) - Sejatinya Manusia

Sifat Kuasa Tuhan
dicapai dengan HASTA SILA:

TRI SILA
SADAR

PERCAYA
TAAT

Disucikan dengan lima watak utama:

PANCA SILA

RELA, NARIMA, JUJUR,
SABAR, BUDI LUHUR

HASTA SILA dicapai dengan langkah JALAN RAHAYU
 1. Paugeran Tuhan kepada hamba
 2. Panembah
 3. Budi Darma
 4. Mengekang Hawa Nafsu
 5. Budi Luhur

Sebagai anggota Pangestu dalam berperilaku sehari-hari mencerminkan:
DASA SILA

 1. Berbakti kepada Allah
 2. Berbakti kepada Utusan Tuhan
 3. Setia kepada Khalifatullah, yaitu Kepala Negara
 4. Berbakti kepada  tanah  air
 5. Berbakti kepada orang  tua (bapa-ibu)
 6. Berbakti kepada saudara  tua
 7. Berbakti kepada guru
 8. Berbakti kepada pelajaran keutamaan
 9. Kasih sayang kepada sesama hidup
 10. Menghormati semua agama

 1. Jangan menyembah kepada selain Allah
 2. Hati-hati dalam hal syahwat
 3. Jangan makan / mempergunakan makanan yang memudahkan 

rusaknya badan jasmani
 4. Patuhilah Undang-undang Negara dan Peraturannya
 5. Jangan bertengkar

Bertunggal Bertunggal

Menyiswa

Laku Proses Penyiswaan

2

Pelanggaran Paliwara

Menyebabkan rintangan 
Mati atau dosa, sehingga 
hamba tidak dapat bertung-
gal dengan Tripurusa.

40 1

Reda
ksi

Dari Redaksi

"Selagi hamba masih hidup di dunia, Tuhan sudah memberi isyarat kepada 
para hamba semua bahwa mereka akan dipanggil pulang ke hadirat Tuhan, 
yaitu akan meninggal dunia (mati). Adapun isyarat itu bermacam-macam, 
seperti: kisutnya kulit, ketika masih muda gemuk, semakin tua semakin 
susut (sakit-sakitan), berkurangnya kekuatan, ketika muda kuat, setelah 
tua menjadi lemah, kadang-kadang jompo, berkurangnya pendengaran 
dan penglihatan, pikun, serba kurang, putihnya rambut (beruban), dan 
sebagainya. Itu semua menjadi isyarat yang mudah diketahui bahwa 
kehidupan di dunia tidak kekal, jika sudah tiba saatnya semua akan 
mati. Oleh karena itu semua hamba, yang besar dan yang kecil, yang 
muda dan yang tua, yang luhur dan yang rendah, semua diharap sadar 
jangan keterlanjuran mengumbar hawa nafsunya, sadarlah kepada 
yang menguasai hidup, bagaimana hukum perjanjian hidup yang telah 
disanggupi ketika Roh Suci akan diturunkan ke dunia, ..." 

(Sasangka Jati, Sangkan Paran. 2014:147)

Berita Organisasi

Sudah Ditetapkan:
1. Keputusan Ketua Pengurus Pusat Pangestu No.KEP/A/21/VII/2021 tentang 

Penetapan Program Kerja Pangestu Tahun 2021/2022, ditetapkan tanggal 5 Juli 
2021;

2. Surat Edaran Nomor: SE/22/PUS/VII/2021, tentang “Klarifikasi Tidak Dilaksanakannya 
Penyelenggaraan Olahrasa Secara Daring”, diedarkan tanggal 5 Juli 2021;

3. Keputusan Ketua Pengurus Pusat Pangestu No.KEP/24/PUS/ VIII /2021 tentang 
Petunjuk Teknis Kegiatan Ajak-Ajak Menyiswa Kepada Sang Guru Sejati, ditetapkan 
tanggal 6 Agustus 2021;

4. Keputusan Ketua Pengurus Pusat Pangestu No.KEP/27/PUS/IX/2021 tentang 
Pengangkatan Koordinator Daerah Pangestu Jakarta-Bogor-Depok-Serang-
Rangkas Bitung-Papua (Jabodeserapa), ditetapkan tanggal 30 September 2021;

5. Keputusan Ketua Pengurus Pusat Pangestu Nomor: KEP/28/A/XI/2021, Tentang 
Perpanjangan Kembali Masa Bakti Ketua Pengurus Cabang Pangestu Yang Berakhir 
Pada Masa Pandemi Covid-19, ditetapkan tanggal 9 November 2021;

Dalam Proses Pembahasan: 
• Draft Surat Edaran tentang Petunjuk Pokok-Pokok Materi Olahrasa/Sarasehan 

Khusus Adiyuswa serta Tatacara dan Materi Pendampingan Adiyuswa dalam 
Menyiswa kepada Sang Guru Sejati. (proses)

Kegiatan yang sudah dilaksanakan (untuk kegiatan yang melibatkan korda dan 
atau cabang, kegiatan menjadi bagian yang dilaporkan)
1. Diterbitkannya Buku “Kedudukan Pangestu Dalam Kehidupan Bermasyarakat dan 

Bernegara” pada tanggal 30 Juni 2021.
2. Terselenggaranya Rakoranda per klaster secara daring

a. Rakoranda Klaster I Jatim, di wilayah Korda Jatim I, II dan VI+Bali, pada tanggal 
15 Agustus 2021;

b. Rakoranda Klaster II Jatim, di wilayah Korda Jatim III, IV, V dan VII, pada tanggal 
21 Agustus 2021;

c. Rakoranda Klaster Jabodeserapa, Jawa Barat, Sumatra dan Kalimantan, pada 
tanggal 28 Agustus 2021;

d. Rakoranda Klaster II Jawa Tengah, di wilayah Korda Jateng II, IX, XI, XII, pada 
tanggal 4 September 2021;

e. Rakoranda Klaster III Jawa Tengah, di wilayah Korda Jateng III, VII dan VIII, 
pada tanggal 11 September 2021;

f. Rakoranda Klaster I Jawa Tengah Kelompok I, di wilayah Korda Jateng I, V 
dan VI, pada tanggal 18 September 2021;

g. Rakoranda Klaster I Jawa Tengah Kelompok II, di wilayah Korda Jateng IV dan 
X, pada tanggal 25 September 2021.

3. Menyusun Surat “Mengingatkan” salah satu Cabang yang menyelenggarakan 
olahrasa daring, pada tanggal 6 November 2021.

Laporan Bidang II pada Rapat DPP 
Sabtu, 11 Desember 2021 Tahun 2021 sudah kita tinggalkan, namun sejuta kenangan masih saja melekat 

dalam pikiran kita. Banyak kenangan yang tidak terlupakan di tahun 2021, 
karena adanya pandemi Covid 19 yang mendunia dan mengubah tatanan 

kehidupan. Keberadaannya seakan menyengat ingatan manusia akan kekerdilannya. 
Untunglah masih ada pepadang ajaran Sang Guru Sejati yang mampu memberi 
kekuatan dan semangat hidup kita. Harapan untuk terentaskan dari pandemi, ternyata 
semakin tampak mewujud. Satu per satu zona merah wilayah menjadi kuning, semoga 
makin membaik dan mengarah pada kehidupan normal yang baru. Hal ini karena 
semakin banyaknya masyarakat yang mituhu untuk bersedia divaksin sebagaimana 
ketetapan pemerintah tentang protokol kesehatan. Beberapa cabang Pangestu mulai 
menggelar olahrasa dan ajar pustaka secara offline (bertatap muka), meski masih 
dengan berdisiplin prokes, sehingga mampu mengobati kerinduan para anggota untuk 
bertemu dalam ruang bawaraos. 

Dwija Wara di awal tahun 2022 ini menyajikan artikel dan pengalaman-
pengalaman yang jika kita cermati akan memberi pengetahuan kepada para pembaca 
tentang jalan penyiswaan. Mari kita nikmati bersama "Pancaran Ketenteraman" 
yang merupakan embrio harapan yang dapat menjadi pencerah hati, kebahagiaan, 
dan kedamaian batin, sambil "Mawas Diri untuk Meningkatkan Kesiswaan" supaya 
"Terhindar dari Jebakan Paliwara I". 

Dapat juga kita simak judul puisi "Obor", yang mengigatkan kita kembali 
bagaimana mencermati doa dan pangesti keseharian kita, dan sungguh sangat 
nyambung dengan puisi berjudul "Ketika Aku Membaca Sabda-Mu". Banyak pengalaman 
dari para anggota Pangestu yang mengisahkan kesaksianya atas "Sih Sang Guru Sejati 
Mengatasi Kerepotan". Hanya dengan "Menjalankan Ajaran Sang Guru Sejati Menurut 
Porsinya", sementara "Pohon Mangga Ibarat Sastra yang Tak Tertulis" membuka mata 
hati, bahwa kejadian di sekitar kita merupakan pelajaran harian yang dapat menjadi 
pepadang Sang Guru Sejati untuk umat yang dapat merasakannya.

Tentu masih banyak judul lain pada edisi pertama di tahun 2022 ini yang 
menarik yang semuanya memperkaya hati kita. Tidak lupa kami segenap pengasuh, 
redaksi, dan para kontributor majalah Dwija Wara, mengucapkan: Selamat Tahun Baru 
2022, selamat mebaca dan berolahrasa dalam rasa masing-masing. (SMD)
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"...Dengan penuh perhatian dan hati terbuka lebar, seperti benih-
benih yang ingin tumbuh menantikan turunnya hujan, para pemuda 
mengerumuni Saudara Kelana. Angin yang semula terdengar sepoi-sepoi 
merayu-rayu bunga harumdalu berhenti di muka rumah Kang Kelana  
seperti ingin ikut mendengarkan cerita yang berharga itu. 

Pak Amat, penjual sate, berhenti di muka rumah Saudara Kelana. 
Nafsu untuk mencari untung tiba-tiba lenyap dengan tidak terasakan. 
Biasanya ia tidak pernah mengaso di depan rumah ini, karena saudara 
Kelana tidak pernah membeli apa-apa. Dalam hati, Pak Amat hanya 
ingin istirahat sejenak. "Enak  benar", pikir Pak Amat, 'hawa malam 
ini sejuk betul sampai hatiku terasakan ringan, bebas dari persoalan 
sandang pangan. Ah, saya ingin mengaso sebentar. Semoga Tuhan nanti 
memberikan rezeki kepadaku.'

Bulan purnama dengan senyum penuh kasih sayang melimpahkan 
cahayanya ke dalam ruang duduk rumah Saudara Kelana, seolah-olah 
menginginkan dan memberikan pangestu kepada Saudara Kelana guna 
menceritakan hal ikhwal pepadang dari Sang Suksma Sejati." 

(Ulasan Kang Kelana, 2015:6-7)

Da lam Pustaka Sasangka 
Jati, Sangkan Paran, Bab 
I I I  d i je laskan bahwa, “…

perbuatan baik adalah berbuatan 
yang sesuai atau selaras dengan 
karsa Tuhan, sedangkan yang disebut 
perbuatan buruk (dosa) adalah yang 
bertentangan atau tidak selaras dengan 
karsa Tuhan. Karsa Tuhan itu hanya 
demi kesejahteraan segenap makhluk 
supaya selama diciptakan hidup di 
dunia, dapat selamat perjalanannya 
hingga sampai ke jalan asal dan 
tujuannya, ….” (Sasangka Jati, 2014: 
172)

Hal ini berarti kita sebagai manusia, 
hamba Tuhan diharapkan selama hidup di 
dunia berbuat sesuai dengan karsa Tuhan. 
Sedangkan karsa Tuhan adalah hanya 
demi kesejahteraan segenap makhluk. 

Dalam sabda di  awal  Bab I I I 
Sangkan Paran dijelaskan, “Ketika 
Tuhan menurunkan Roh Suci, yaitu 
dalam kehidupan para hamba di dunia, 
mereka telah diberi tahu apa yang 
menjadi karsa Tuhan, yaitu rancangan 
perjalanan kehidupan di dunia, yang 
beraneka macam kewajibannya, 
seperti: ada yang menjadi khalifatullah, 
ada diantaranya menjadi golongan guru 
yang mengajarkan ilmu lahir dan batin, 

ada yang berdagang, ada di antaranya 
yang bertani, ada juga yang menjadi 
tukang, buruh, dan sebagainya, ….” 
(Sasangka Jati, 2014:171)

Berar t i ,  semua hamba yang 
diturunkan di dunia mempunyai kewajiban 
masing-masing yang menjadi tugasnya 
sehari-hari untuk berbuat. Berbuat untuk 
memenuhi kehidupannya, keluarganya, 
masyarakatnya dan lebih luas untuk 
bangsa dan negaranya, bahkan untuk 
kesejahteraan dunia.  Semua perbuatan 
harus sesuai dengan karsa Tuhan agar 
perbuatan itu menjadi jalan bertunggal. 
Oleh karena kehidupan setiap manusia 
sebenarnya saling berhubungan dengan 
manusia lain yang diwujudkan dengan 
perbuatan. Seperti yang dijelaskan Sang 
Guru Sejati dalam buku kandutan Hasta 
Sila tentang Taat, yaitu: “Perilaku hidup 
itu bantu-membantu satu sama lain.” 

Dengan demikian, agar perbuatan 
menjadi sempurna, harus sesuai dengan 
karsa Tuhan sampai dapat menjadi 
jalan bertunggal dengan perbuatan. 
Hakikatnya semua manusia harus 
melakukan segala perbuatannya hanya 
atas nama Tuhan saja. Jika diuraikan 
lebih jauh, yaitu mampu berbuat yang 
tanpa pamrih, tanpa paksaan, dan hanya 
atas nama Tuhan saja, yang berarti juga 

Bertunggal dengan Perbuatan
T. Dewi, Jakarta II

manusia tidak dapat sempurna, apabila 
melaksanakan perbuatan atau pekerjaan 
yang mengharapkan atau menginginkan 
hasilnya. Jadi, harus berbuat dengan 
tanpa menginginkan (pamrih) apa 
pun atau tidak mengharapkan buah 
perbuatannya lagi, karena semua atas 
cinta dan baktinya kepada Suksma 
Kawekas dan Utusan-Nya yang Abadi, 
Suksma Sejati. Intinya, manusia tidak 
dapat mencapai kesempurnaan, jika 
malas bekerja. 

Oleh karena, sebagai siswa Sang 
Guru Sejati, kita sudah mengerti bahwa 
Hidup itu Satu, jadi apabila ingin hidup 
sendiri tidak berhubungan dengan orang 
lain, atau tidak memperhatikan orang lain, 
berarti pisah dari hidup bersama atau 
pisah dari pengertian Hidup itu Satu. 

Begitu juga jika kita bekerja hanya 
didorong oleh hawa nafsu, yaitu hanya 
menuruti keinginan keduniawian untuk 
memuaskan keinginan pribadi saja, berarti 
hidupnya belum sempurna atau belum 
sesuai denga karsa Tuhan. Apa pun itu 
bentuknya.

Sebagai contoh nyata bagi kita yang 
percaya dan menyiswa kepada Sang Guru 
Sejati, yaitu perjalanan kehidupan Pakde 
Narto sejak kecil. Pakde Narto sangat patuh 
kepada orang tuanya yang menginginkan 
beliau berpisah dengan orang tua untuk 
dapat bersekolah. Di tempat pengengeran 
juga taat dengan orang yang diikutinya. 

Begitu juga ketika beliau bekerja, dari 
surat keterangan atasannya menyatakan 
bahwa, beliau adalah seorang karyawan 
yang patuh, sopan santun, rajin, cakap, 
dan dapat dipercaya. (Ref. Riwayat Hidup 
Paranpara Pangestu Bapak R. Soenarto 
Mertowardojo 2015: 45) 

Berarti beliau selalu menyucikan 
diri sejak kecil hingga akhir hayat dalam 
kehidupan sehari-harinya dengan 
taat, sehingga mampu menumbuhkan 
watak jujur di dalam kehidupannya, 
kejujuran menarik watak narima, narima 
menumbuhkan watak sabar, dan sabar 
menuntun ke watak rela. Kesempurnaan 
relanya yang mengantar sampai di taraf 
budi luhur. Akhirnya pada 14 Februari 
1932 Pakde Narto mendapat sih anugerah 
Tuhan berupa tuntunan dan pepadang, 
yaitu dapat menerima dhawuh wejangan 
Sang Guru Sejati dari dalam hati sanubari 
beliau yang suci. 

Dengan demikian beliau telah 
melakukan “bertunggal dengan perbuatan” 
atau “Manunggal Sarana Panggawe” 
dalam kehidupan beliau. Hal ini beliau 
laksanakan terus-menerus sepanjang 
hidupnya. Beliau selalu berbuat untuk 
orang lain, untuk masyarakatnya, untuk 
bangsa dan negaranya dan untuk seluruh 
umat manusia karena cintanya dan 
baktinya kepada Sembahan Sejatinya, 
Suksma Kawekas dan Utusannya yang 
Abadi, ialah Suksma Sejati. 

Berdoa, berdoa, dan berdoa
Ternyata hanya 
menambah daftar permohonan duniawi
Harta benda
Pangkat derajat 
Terlebih kekayaan
Terus diulang dan diulang
Karena banyak meminta
Sampai lupa memberi

Sang Guru tidak hanya memberi doa
juga  PANGESTHI
Permohonan bukan hal duniawi
Mohon Pepadang
Mohon Tuntunan
Mohon Kekuatan
Mohon dapat melaksanakan
kesanggupan dan kewajiban

Mengapa kita selalu mendongak ke langit
Tidak menunduk ke bumi
Apakah kita akan berdoa
Apakah kita akan mangesti
Jawabnya ada pada diri sendiri

Ajaran Pepadang telah kita terima
Sebagai obor di sanubari kita
Apakah kita akan membiarkan padam

Obor
Parni Sugiyarti, Gemolong

Apakah kita akan menjaga nyalanya
Semua akan bergelut
di tataran jiwa kita

Sang Guru tiada henti
Mengawasi laku kita
Di dalam lupa selalu diingatkan
Di dalam gelap dituntun
Di dalam luka diobati 
Di dalam duka dihibur
Di dalam derita kita digendong

Tetapi kita sering lupa dan hanyut
Semoga tidak lupa untuk Kembali ke asal dan tujuan hidup
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"...Dengan penuh perhatian dan hati terbuka lebar, seperti benih-
benih yang ingin tumbuh menantikan turunnya hujan, para pemuda 
mengerumuni Saudara Kelana. Angin yang semula terdengar sepoi-sepoi 
merayu-rayu bunga harumdalu berhenti di muka rumah Kang Kelana  
seperti ingin ikut mendengarkan cerita yang berharga itu. 

Pak Amat, penjual sate, berhenti di muka rumah Saudara Kelana. 
Nafsu untuk mencari untung tiba-tiba lenyap dengan tidak terasakan. 
Biasanya ia tidak pernah mengaso di depan rumah ini, karena saudara 
Kelana tidak pernah membeli apa-apa. Dalam hati, Pak Amat hanya 
ingin istirahat sejenak. "Enak  benar", pikir Pak Amat, 'hawa malam 
ini sejuk betul sampai hatiku terasakan ringan, bebas dari persoalan 
sandang pangan. Ah, saya ingin mengaso sebentar. Semoga Tuhan nanti 
memberikan rezeki kepadaku.'

Bulan purnama dengan senyum penuh kasih sayang melimpahkan 
cahayanya ke dalam ruang duduk rumah Saudara Kelana, seolah-olah 
menginginkan dan memberikan pangestu kepada Saudara Kelana guna 
menceritakan hal ikhwal pepadang dari Sang Suksma Sejati." 

(Ulasan Kang Kelana, 2015:6-7)

Da lam Pustaka Sasangka 
Jati, Sangkan Paran, Bab 
I I I  d i je laskan bahwa, “…

perbuatan baik adalah berbuatan 
yang sesuai atau selaras dengan 
karsa Tuhan, sedangkan yang disebut 
perbuatan buruk (dosa) adalah yang 
bertentangan atau tidak selaras dengan 
karsa Tuhan. Karsa Tuhan itu hanya 
demi kesejahteraan segenap makhluk 
supaya selama diciptakan hidup di 
dunia, dapat selamat perjalanannya 
hingga sampai ke jalan asal dan 
tujuannya, ….” (Sasangka Jati, 2014: 
172)

Hal ini berarti kita sebagai manusia, 
hamba Tuhan diharapkan selama hidup di 
dunia berbuat sesuai dengan karsa Tuhan. 
Sedangkan karsa Tuhan adalah hanya 
demi kesejahteraan segenap makhluk. 

Dalam sabda di  awal  Bab I I I 
Sangkan Paran dijelaskan, “Ketika 
Tuhan menurunkan Roh Suci, yaitu 
dalam kehidupan para hamba di dunia, 
mereka telah diberi tahu apa yang 
menjadi karsa Tuhan, yaitu rancangan 
perjalanan kehidupan di dunia, yang 
beraneka macam kewajibannya, 
seperti: ada yang menjadi khalifatullah, 
ada diantaranya menjadi golongan guru 
yang mengajarkan ilmu lahir dan batin, 

ada yang berdagang, ada di antaranya 
yang bertani, ada juga yang menjadi 
tukang, buruh, dan sebagainya, ….” 
(Sasangka Jati, 2014:171)

Berar t i ,  semua hamba yang 
diturunkan di dunia mempunyai kewajiban 
masing-masing yang menjadi tugasnya 
sehari-hari untuk berbuat. Berbuat untuk 
memenuhi kehidupannya, keluarganya, 
masyarakatnya dan lebih luas untuk 
bangsa dan negaranya, bahkan untuk 
kesejahteraan dunia.  Semua perbuatan 
harus sesuai dengan karsa Tuhan agar 
perbuatan itu menjadi jalan bertunggal. 
Oleh karena kehidupan setiap manusia 
sebenarnya saling berhubungan dengan 
manusia lain yang diwujudkan dengan 
perbuatan. Seperti yang dijelaskan Sang 
Guru Sejati dalam buku kandutan Hasta 
Sila tentang Taat, yaitu: “Perilaku hidup 
itu bantu-membantu satu sama lain.” 

Dengan demikian, agar perbuatan 
menjadi sempurna, harus sesuai dengan 
karsa Tuhan sampai dapat menjadi 
jalan bertunggal dengan perbuatan. 
Hakikatnya semua manusia harus 
melakukan segala perbuatannya hanya 
atas nama Tuhan saja. Jika diuraikan 
lebih jauh, yaitu mampu berbuat yang 
tanpa pamrih, tanpa paksaan, dan hanya 
atas nama Tuhan saja, yang berarti juga 

Bertunggal dengan Perbuatan
T. Dewi, Jakarta II

manusia tidak dapat sempurna, apabila 
melaksanakan perbuatan atau pekerjaan 
yang mengharapkan atau menginginkan 
hasilnya. Jadi, harus berbuat dengan 
tanpa menginginkan (pamrih) apa 
pun atau tidak mengharapkan buah 
perbuatannya lagi, karena semua atas 
cinta dan baktinya kepada Suksma 
Kawekas dan Utusan-Nya yang Abadi, 
Suksma Sejati. Intinya, manusia tidak 
dapat mencapai kesempurnaan, jika 
malas bekerja. 

Oleh karena, sebagai siswa Sang 
Guru Sejati, kita sudah mengerti bahwa 
Hidup itu Satu, jadi apabila ingin hidup 
sendiri tidak berhubungan dengan orang 
lain, atau tidak memperhatikan orang lain, 
berarti pisah dari hidup bersama atau 
pisah dari pengertian Hidup itu Satu. 

Begitu juga jika kita bekerja hanya 
didorong oleh hawa nafsu, yaitu hanya 
menuruti keinginan keduniawian untuk 
memuaskan keinginan pribadi saja, berarti 
hidupnya belum sempurna atau belum 
sesuai denga karsa Tuhan. Apa pun itu 
bentuknya.

Sebagai contoh nyata bagi kita yang 
percaya dan menyiswa kepada Sang Guru 
Sejati, yaitu perjalanan kehidupan Pakde 
Narto sejak kecil. Pakde Narto sangat patuh 
kepada orang tuanya yang menginginkan 
beliau berpisah dengan orang tua untuk 
dapat bersekolah. Di tempat pengengeran 
juga taat dengan orang yang diikutinya. 

Begitu juga ketika beliau bekerja, dari 
surat keterangan atasannya menyatakan 
bahwa, beliau adalah seorang karyawan 
yang patuh, sopan santun, rajin, cakap, 
dan dapat dipercaya. (Ref. Riwayat Hidup 
Paranpara Pangestu Bapak R. Soenarto 
Mertowardojo 2015: 45) 

Berarti beliau selalu menyucikan 
diri sejak kecil hingga akhir hayat dalam 
kehidupan sehari-harinya dengan 
taat, sehingga mampu menumbuhkan 
watak jujur di dalam kehidupannya, 
kejujuran menarik watak narima, narima 
menumbuhkan watak sabar, dan sabar 
menuntun ke watak rela. Kesempurnaan 
relanya yang mengantar sampai di taraf 
budi luhur. Akhirnya pada 14 Februari 
1932 Pakde Narto mendapat sih anugerah 
Tuhan berupa tuntunan dan pepadang, 
yaitu dapat menerima dhawuh wejangan 
Sang Guru Sejati dari dalam hati sanubari 
beliau yang suci. 

Dengan demikian beliau telah 
melakukan “bertunggal dengan perbuatan” 
atau “Manunggal Sarana Panggawe” 
dalam kehidupan beliau. Hal ini beliau 
laksanakan terus-menerus sepanjang 
hidupnya. Beliau selalu berbuat untuk 
orang lain, untuk masyarakatnya, untuk 
bangsa dan negaranya dan untuk seluruh 
umat manusia karena cintanya dan 
baktinya kepada Sembahan Sejatinya, 
Suksma Kawekas dan Utusannya yang 
Abadi, ialah Suksma Sejati. 

Berdoa, berdoa, dan berdoa
Ternyata hanya 
menambah daftar permohonan duniawi
Harta benda
Pangkat derajat 
Terlebih kekayaan
Terus diulang dan diulang
Karena banyak meminta
Sampai lupa memberi

Sang Guru tidak hanya memberi doa
juga  PANGESTHI
Permohonan bukan hal duniawi
Mohon Pepadang
Mohon Tuntunan
Mohon Kekuatan
Mohon dapat melaksanakan
kesanggupan dan kewajiban

Mengapa kita selalu mendongak ke langit
Tidak menunduk ke bumi
Apakah kita akan berdoa
Apakah kita akan mangesti
Jawabnya ada pada diri sendiri

Ajaran Pepadang telah kita terima
Sebagai obor di sanubari kita
Apakah kita akan membiarkan padam

Obor
Parni Sugiyarti, Gemolong

Apakah kita akan menjaga nyalanya
Semua akan bergelut
di tataran jiwa kita

Sang Guru tiada henti
Mengawasi laku kita
Di dalam lupa selalu diingatkan
Di dalam gelap dituntun
Di dalam luka diobati 
Di dalam duka dihibur
Di dalam derita kita digendong

Tetapi kita sering lupa dan hanyut
Semoga tidak lupa untuk Kembali ke asal dan tujuan hidup
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•	 "Siapa masih tergoda oleh keadaan dunia besar ini, masih belum suci.
•	 Siapa masih ingin menjalankan suatu prestasi, sekalipun prestasi itu 

baik, ternyata belum tenang.
•	 Siapa masih ingin memberantas apa-apa yang jahat dan buruk, ternyata 

belum damai.
•	 Siapa masih membenci apa-apa yang tidak baik, ternyata belum 

sayang.
Suksma Sejati tidak tergoda oleh apa pun. Suksma Sejati tidak ingin 
mengadakan sesuatu prestasi. Suksma Sejati tidak memberantas apa pun, 
tetapi hanya membawa hayu. Suksma Sejati tidak mengandung benci. 
Sayangnya tidak membeda-bedakan, tidak diskriminatif. Dewa-dewa pun 

tidak dibenci oleh Suksma Sejati.
Suksma Sejati hanya memperingatkan kepada manusia bahwa para dewa 
akan membawa manusia ke jalan yang sesat, karena bagi manusia masih 
ada perbedaan antara jalan kanan dan jalan kiri. Bagi Suksma Sejati tidak 

ada kanan dan kiri lagi. Kanan-kiri telah ada di dalamnya."

(Arsip Sarjana Budi Santosa. 2015: 68)

Sang Guru Sejati menyatakan: 
“Sekarang dengarkanlah dan terimalah 
petunjuk yang Aku sabdakan, yaitu 
agar derajat kesiswaan meningkat, 
itu sesungguhnya banyak sekali, 
tetapi yang mudah dilaksanakan 
dan diketahui, yaitu jika orang mau 
memperasakan dan mengupayakan 
k e s e j a h t e r a a n  d u n i a  d e n g a n 
pengorbanan apa saja sesuai dengan 
kekuatan dan keahliannya.

Sebagai contoh seperti yang telah 
dilakukan oleh saudaramu Soenarto 
dalam bertekun melakukan tapa brata, 
meskipun tidak seberapa, itu ditujukan 
untuk kesejahteraan dunia. Oleh karena 
itu, sih-Ku kepada mereka yang berbuat 
demikian pasti segera turun.” (Sabda 

Khusus, Peringatan No. 15, butir 9, Alinea 
1-2). Mari kita sebagai anggota Pangestu 
yang berniat menyiswa selalu berusaha 
menyempurnakan semua pekerjaan yang 
harus kita kerjakan, atau berbuat baik 
dengan tanpa pamrih dan paksaan, serta 
jangan sampai hanya senang dengan 
hasilnya. Agar kita dapat mencapai 
kesempurnaan, yaitu bertunggal dengan 
Tripurusa. 

Demikian sekelumit olahrasa tertulis 
ini saya sampaikan, semoga kita semua 
selalu dapat merasakan sih, tuntunan, 
pepadang, dan perlindungan Sang Guru 
Sejati di dalam melaksanakan setiap 
tugas dari-Nya. Satuhu.

Lagu pujian pada Tuhan yang 
di i r ingi  dent ing piano dan 
gesekan biola terdengar sangat 

indah. Kata-kata puitis yang dilantunkan 
anak-anak anggota koor Natal dibarengi 
irama musik, memberi makanan lezat bagi 
telinga yang mendengarkan. Terbukti, 
suara merdu dapat menghadirkan rasa 
tenteram. 

Pancaindra manusia memang 
menjadi radar yang dapat memicu getaran 
hati untuk merespons dengan rasa positif 
atau negatif. Kita lihat saja bagaimana 
seorang teman yang mbesengut atau 
cemberut ketika kita ajak berbicara, 
tanpa seulas pun senyum yang dipasang 
di wajahnya, sadar atau tidak sadar 
dia tengah menebar aura negatif. Hati 
gelapnya yang dia perlihatkan pada 
penampilan wajahnya, tertangkap dan 
terekam sehingga mempengaruhi mood 
orang-orang yang melihatnya. Tidak aneh 
kalau Pakde Narto memasang gambar 
wanita tersenyum manis disertai tulisan 
Ulat Sumeh Agawe Renaning Wong 
Akeh (wajah yang murah senyum akan 
menyenangkan banyak orang).

Bau wangi yang tertangkap indra 
penciuman lewat hidung juga dapat 
mempengaruhi perasaan, seperti halnya 
indra pengecapan yang merasakan 

sambal yang terlalu pedas, masakan yang 
terlalu asin atau teh hangat yang terlalu 
manis. Bagaimana dengan dekapan 
mesra seorang ibu pada baby-nya, elusan 
lembut dari tangan ayah yang penuh 
kasih pada kepala anak? Semua ternyata 
berefek sama, membuat perasaan 
terpengaruh.  

Indra pendengaran, penglihatan, 
penciuman, pengecap dan perasa/
peraba ternyata memang memiliki andil 
besar dalam menggerakkan suasana 
hati manusia. Pengecap yang dituruti 
untuk mengonsumsi yang serba enak 
memang menimbulkan perasaan puas, 
meskipun ternyata yang enak di mulut 
belum tentu berdaya guna bagi raga 
secara keseluruhan, bahkan dapat 
berbahaya bila berlebihan dikonsumsi. 
Indra peraba pun demikian juga. Piring, 
gelas dan alat masak di rak yang masih 
terasa bekas minyaknya, tentu akan 
membuat perasaan risih. Kasur yang 
ngeres, kursi yang berdebu yang terasa 
ketika kita menyetuhnya, semua itu dapat 
mempengaruhi perasaan, mekanisme 
perilaku, bahkan kesehatan raga manusia.  

Kita sungguh beruntung karena 
dalam segala keterbatasan kepekaan 
merespons kejadian di luar tubuh, Sang 
Guru Sejati masih lagi mengkaruniai 

Pancaran Ketenteraman
SM. Darmastuti, Yogyakarta

Ketika aku membaca Sabda-Mu 
Aku seperti meruncingkan pensil sekolahku, 
agar aku dapat menuliskan semua keindahan-Mu. 

Ketika aku berusaha merasa-rasakan Sabda-Mu 
Aku seperti berjalan di hutan 
Mencari sumber mata air yang jernih
Untuk menyucikan jiwaku

Ketika aku berzikir dan mendekat kepada-Mu
Aku seperti menyalakan obor 
Agar terang jalanku. 
Sehingga aku dapat melihat dengan jelas di sekelilingku.
Yang di depan, 
Yang di belakang 
Yang di kanan dan kiriku 
Yang dekat dan yang jauh 
Yang telah dan belum terjadi 

Ketika aku tak dapat memahami Sabda-Mu,  
Aku akan diam. 
Bersuci dan tapa brata. 
Lalu bersujud manembah kepada-Mu..

Ketika Aku Membaca Sabda-Mu
Slamet Raharjo, Parakan I

 Puisi & Tembang
memberikan keterangan disertai bukti, 
bahwa seseorang yang mengaku sebagai 
warga kami memang tidak ada, namun 
sampai sekarang belum jelas kepastian 
hukumnya.

Sesuai buku Olah Rasa di Dalam 
Rasa Bab XXVII, "Selain beberapa 
godaan yang telah kuterangkan di atas, 
yang dapat menggagalkan laku para 
siswa di jalan kesiswaan, yaitu jalan benar 
yang sampai pada kesunyataan sejati, 
masih ada lagi yang menjadi cobaan 
atau ujian bagi para siswa yang harus 
ditempuh, yaitu penderitaan hidup lahir 
batin: kemelaratan (kemiskinan) atau 
papa, sakit, diremehkan, dicemarkan, 
diperlakukan sewenang-wenang, difitnah 
orang lain, kehilangan harta benda, 
derajat, kematian, terpisah dari yang 
dicintai, tidak tercapai apa yang diinginkan 
atau yang dicita-citakan dan sebagainya.

A d a n y a  b e r m a c a m - m a c a m 
penderitaan itu, apabila para siswa tidak 
kuat menerimanya, juga menjadi sebab 
merosotnya derajat kesiswaan.

Namun, putra-putraku sekalian, 

hendaklah jangan berkecil hati dan 
waswas. Meskipun engkau sekalian, 
ibarat kinepung wakul binaya mangap 
oleh banyaknya godaan dan menerima 
penderitaan hidup, engkau sekalian 
akan dapat terhindar dari segala macam 
godaan dan juga akan kuat menanggung 
penderitaan lahir batin karena sih, 
lindungan, dan pertolongan Sang Guru 
Sejati, asal engkau sekalian tetap berada 
di dalam lingkungan paugeran Tuhan, 
yaitu tidak keluar dari garis sejatinya 
syahadat, dan berpegang erat pada 
'tongkat' Tri Sila yaitu: berbakti kepada 
Tuhan, percaya, dan taat pada perintah 
Tuhan." (Olahrasa di Dalam Rasa, 2013: 
69-70)

Bapak , Ibu  para  s i swa Sang 
Guru Seja t i  yang saya hormat i , 
demikian pengalaman yang saya 
sampaikan, mohon maaf jika ada yang 
tidak berkenan. Semoga Sang Guru 
Sejati selalu memberikan sih, tuntunan, 
pepadang, serta perlindungan kepada 
kita semua. Satuhu.

"Ia melayang perlahan-lahan ke bawah dengan membawa kenang-
kenangan pertemuan dengan kekasihnya di dalam hatinya. Ia melihat 
ke bawah. Di sana letak kewajibannya, yang ditunjukkannya dengan 
senyuman kesanggupan."

(Olah Rasa, 2015: 91)

"Engkau berniat melalui jalan mana, jalan benar atau jalan simpangan, hal 
itu tergantung pada kehendakmu sendiri. Engkau berniat menanam padi atau 
menanam jagung, itu pun terserah kepadamu, hanya saja janganlah terkejut 
akan buah perbuatan yang engkau tanam, sebab padi tidak akan berbuah 
jagung, demikian pula sebaliknya. Adapun Aku hanyalah sebagai Juru 
Penunjuk Jalan, dan menuntun perjalanan orang-orang yang menyerahkan 

tuntunan kepada-Ku, ..." 
(Sasangka Jati, Sangkan Paran. 2014: 194) 
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•	 "Siapa masih tergoda oleh keadaan dunia besar ini, masih belum suci.
•	 Siapa masih ingin menjalankan suatu prestasi, sekalipun prestasi itu 

baik, ternyata belum tenang.
•	 Siapa masih ingin memberantas apa-apa yang jahat dan buruk, ternyata 

belum damai.
•	 Siapa masih membenci apa-apa yang tidak baik, ternyata belum 

sayang.
Suksma Sejati tidak tergoda oleh apa pun. Suksma Sejati tidak ingin 
mengadakan sesuatu prestasi. Suksma Sejati tidak memberantas apa pun, 
tetapi hanya membawa hayu. Suksma Sejati tidak mengandung benci. 
Sayangnya tidak membeda-bedakan, tidak diskriminatif. Dewa-dewa pun 

tidak dibenci oleh Suksma Sejati.
Suksma Sejati hanya memperingatkan kepada manusia bahwa para dewa 
akan membawa manusia ke jalan yang sesat, karena bagi manusia masih 
ada perbedaan antara jalan kanan dan jalan kiri. Bagi Suksma Sejati tidak 

ada kanan dan kiri lagi. Kanan-kiri telah ada di dalamnya."

(Arsip Sarjana Budi Santosa. 2015: 68)

Sang Guru Sejati menyatakan: 
“Sekarang dengarkanlah dan terimalah 
petunjuk yang Aku sabdakan, yaitu 
agar derajat kesiswaan meningkat, 
itu sesungguhnya banyak sekali, 
tetapi yang mudah dilaksanakan 
dan diketahui, yaitu jika orang mau 
memperasakan dan mengupayakan 
k e s e j a h t e r a a n  d u n i a  d e n g a n 
pengorbanan apa saja sesuai dengan 
kekuatan dan keahliannya.

Sebagai contoh seperti yang telah 
dilakukan oleh saudaramu Soenarto 
dalam bertekun melakukan tapa brata, 
meskipun tidak seberapa, itu ditujukan 
untuk kesejahteraan dunia. Oleh karena 
itu, sih-Ku kepada mereka yang berbuat 
demikian pasti segera turun.” (Sabda 

Khusus, Peringatan No. 15, butir 9, Alinea 
1-2). Mari kita sebagai anggota Pangestu 
yang berniat menyiswa selalu berusaha 
menyempurnakan semua pekerjaan yang 
harus kita kerjakan, atau berbuat baik 
dengan tanpa pamrih dan paksaan, serta 
jangan sampai hanya senang dengan 
hasilnya. Agar kita dapat mencapai 
kesempurnaan, yaitu bertunggal dengan 
Tripurusa. 

Demikian sekelumit olahrasa tertulis 
ini saya sampaikan, semoga kita semua 
selalu dapat merasakan sih, tuntunan, 
pepadang, dan perlindungan Sang Guru 
Sejati di dalam melaksanakan setiap 
tugas dari-Nya. Satuhu.

Lagu pujian pada Tuhan yang 
di i r ingi  dent ing piano dan 
gesekan biola terdengar sangat 

indah. Kata-kata puitis yang dilantunkan 
anak-anak anggota koor Natal dibarengi 
irama musik, memberi makanan lezat bagi 
telinga yang mendengarkan. Terbukti, 
suara merdu dapat menghadirkan rasa 
tenteram. 

Pancaindra manusia memang 
menjadi radar yang dapat memicu getaran 
hati untuk merespons dengan rasa positif 
atau negatif. Kita lihat saja bagaimana 
seorang teman yang mbesengut atau 
cemberut ketika kita ajak berbicara, 
tanpa seulas pun senyum yang dipasang 
di wajahnya, sadar atau tidak sadar 
dia tengah menebar aura negatif. Hati 
gelapnya yang dia perlihatkan pada 
penampilan wajahnya, tertangkap dan 
terekam sehingga mempengaruhi mood 
orang-orang yang melihatnya. Tidak aneh 
kalau Pakde Narto memasang gambar 
wanita tersenyum manis disertai tulisan 
Ulat Sumeh Agawe Renaning Wong 
Akeh (wajah yang murah senyum akan 
menyenangkan banyak orang).

Bau wangi yang tertangkap indra 
penciuman lewat hidung juga dapat 
mempengaruhi perasaan, seperti halnya 
indra pengecapan yang merasakan 

sambal yang terlalu pedas, masakan yang 
terlalu asin atau teh hangat yang terlalu 
manis. Bagaimana dengan dekapan 
mesra seorang ibu pada baby-nya, elusan 
lembut dari tangan ayah yang penuh 
kasih pada kepala anak? Semua ternyata 
berefek sama, membuat perasaan 
terpengaruh.  

Indra pendengaran, penglihatan, 
penciuman, pengecap dan perasa/
peraba ternyata memang memiliki andil 
besar dalam menggerakkan suasana 
hati manusia. Pengecap yang dituruti 
untuk mengonsumsi yang serba enak 
memang menimbulkan perasaan puas, 
meskipun ternyata yang enak di mulut 
belum tentu berdaya guna bagi raga 
secara keseluruhan, bahkan dapat 
berbahaya bila berlebihan dikonsumsi. 
Indra peraba pun demikian juga. Piring, 
gelas dan alat masak di rak yang masih 
terasa bekas minyaknya, tentu akan 
membuat perasaan risih. Kasur yang 
ngeres, kursi yang berdebu yang terasa 
ketika kita menyetuhnya, semua itu dapat 
mempengaruhi perasaan, mekanisme 
perilaku, bahkan kesehatan raga manusia.  

Kita sungguh beruntung karena 
dalam segala keterbatasan kepekaan 
merespons kejadian di luar tubuh, Sang 
Guru Sejati masih lagi mengkaruniai 

Pancaran Ketenteraman
SM. Darmastuti, Yogyakarta

Ketika aku membaca Sabda-Mu 
Aku seperti meruncingkan pensil sekolahku, 
agar aku dapat menuliskan semua keindahan-Mu. 

Ketika aku berusaha merasa-rasakan Sabda-Mu 
Aku seperti berjalan di hutan 
Mencari sumber mata air yang jernih
Untuk menyucikan jiwaku

Ketika aku berzikir dan mendekat kepada-Mu
Aku seperti menyalakan obor 
Agar terang jalanku. 
Sehingga aku dapat melihat dengan jelas di sekelilingku.
Yang di depan, 
Yang di belakang 
Yang di kanan dan kiriku 
Yang dekat dan yang jauh 
Yang telah dan belum terjadi 

Ketika aku tak dapat memahami Sabda-Mu,  
Aku akan diam. 
Bersuci dan tapa brata. 
Lalu bersujud manembah kepada-Mu..

Ketika Aku Membaca Sabda-Mu
Slamet Raharjo, Parakan I

 Puisi & Tembang
memberikan keterangan disertai bukti, 
bahwa seseorang yang mengaku sebagai 
warga kami memang tidak ada, namun 
sampai sekarang belum jelas kepastian 
hukumnya.

Sesuai buku Olah Rasa di Dalam 
Rasa Bab XXVII, "Selain beberapa 
godaan yang telah kuterangkan di atas, 
yang dapat menggagalkan laku para 
siswa di jalan kesiswaan, yaitu jalan benar 
yang sampai pada kesunyataan sejati, 
masih ada lagi yang menjadi cobaan 
atau ujian bagi para siswa yang harus 
ditempuh, yaitu penderitaan hidup lahir 
batin: kemelaratan (kemiskinan) atau 
papa, sakit, diremehkan, dicemarkan, 
diperlakukan sewenang-wenang, difitnah 
orang lain, kehilangan harta benda, 
derajat, kematian, terpisah dari yang 
dicintai, tidak tercapai apa yang diinginkan 
atau yang dicita-citakan dan sebagainya.

A d a n y a  b e r m a c a m - m a c a m 
penderitaan itu, apabila para siswa tidak 
kuat menerimanya, juga menjadi sebab 
merosotnya derajat kesiswaan.

Namun, putra-putraku sekalian, 

hendaklah jangan berkecil hati dan 
waswas. Meskipun engkau sekalian, 
ibarat kinepung wakul binaya mangap 
oleh banyaknya godaan dan menerima 
penderitaan hidup, engkau sekalian 
akan dapat terhindar dari segala macam 
godaan dan juga akan kuat menanggung 
penderitaan lahir batin karena sih, 
lindungan, dan pertolongan Sang Guru 
Sejati, asal engkau sekalian tetap berada 
di dalam lingkungan paugeran Tuhan, 
yaitu tidak keluar dari garis sejatinya 
syahadat, dan berpegang erat pada 
'tongkat' Tri Sila yaitu: berbakti kepada 
Tuhan, percaya, dan taat pada perintah 
Tuhan." (Olahrasa di Dalam Rasa, 2013: 
69-70)

Bapak , Ibu  para  s i swa Sang 
Guru Seja t i  yang saya hormat i , 
demikian pengalaman yang saya 
sampaikan, mohon maaf jika ada yang 
tidak berkenan. Semoga Sang Guru 
Sejati selalu memberikan sih, tuntunan, 
pepadang, serta perlindungan kepada 
kita semua. Satuhu.

"Ia melayang perlahan-lahan ke bawah dengan membawa kenang-
kenangan pertemuan dengan kekasihnya di dalam hatinya. Ia melihat 
ke bawah. Di sana letak kewajibannya, yang ditunjukkannya dengan 
senyuman kesanggupan."

(Olah Rasa, 2015: 91)

"Engkau berniat melalui jalan mana, jalan benar atau jalan simpangan, hal 
itu tergantung pada kehendakmu sendiri. Engkau berniat menanam padi atau 
menanam jagung, itu pun terserah kepadamu, hanya saja janganlah terkejut 
akan buah perbuatan yang engkau tanam, sebab padi tidak akan berbuah 
jagung, demikian pula sebaliknya. Adapun Aku hanyalah sebagai Juru 
Penunjuk Jalan, dan menuntun perjalanan orang-orang yang menyerahkan 

tuntunan kepada-Ku, ..." 
(Sasangka Jati, Sangkan Paran. 2014: 194) 
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kebijaksanaan yang bisa kita peroleh 
manakala kesadaran kita pada-Nya (eling) 
telah menyatu dalam sendi kehidupan, 
sehingga angan-angan sebagai kendali 
nafsu yang menumbuhkan rasa, dapat 
dilatih untuk selalu sinkron mencapai 
keselarasan batin.

Dalam tembang Mijil yang dilantunkan 
pengasuh pada pertemuan Pamiwahan 
Putra, tertuang kekudangan (harapan) 
Pakde Narto pada anak-anak. Coba kita 
cermati kembali betapa tembang yang 
pertama kali dilantunkan Pakde Narto 
ketika beliau meresmikan Pamiwahan 
Putra (8-6-1949), ternyata berisi berkah 
Sang Guru Sejati yang sangat indah. 
Berikut adalah penggalan dua paragraf 
(jawa: pada) dari keseluruhan 5 paragraf.

1. Putraningsun padhaa basuki, 
lanang lan kang wadon, 
kang jatmika alus bebudene, 
solah bawa prasaja mrak ati,
pangucapnya manis, 
abudi rahayu.

2. Ulat tajem panggraita mursid, 
anteng trusing batos, 
andhap asor sumeh pasemone, 
welas asih mring sagung dumadi, 
bekti mring Hyang Widi, 
ambeg budiluhur.

Terjemahan Bebas Bahasa Indonesia:
1. Putra-putraku semoga kamu semua 

selalu sehat, 
lelaki maupun perempuan, 
halus budi bahasamu, 
segala tindak-tandukmu selalu 
menarik, 
manis tutur katamu, 
didasari watak yang baik.

2. Sinar wajahmu tajam, 
dan perasaanmu peka (mursid), 
tenang sampai ke dalam sanubari, 
rendah hati dan murah senyum,
penuh belas kasih pada sesama 
hidup, 
berbakti pada Tuhan, 
menjadi manusia utama dan berbudi 
luhur  
Masih ada tiga paragraf lagi yang 

intinya pengharapan bahwa anak-anak 
Pamiwahan Putra akan selalu berbakti 
pada orang tua, pada negara, dan tanah 
air. Pada paragraf terakhir bahkan ada 
berkah Sang Guru Sejati bahwa mereka 
kelak akan menjadi orang yang tinggi 
derajatnya, mulia hidupnya dan menjadi 
puspa negara yang harum namanya. 

N a m a  h a r u m  a t a u  w a n g i 
sebagaimana berkah dan kekudangan 
itu, semestinya harus kita upayakan untuk 
terwujud. Mungkin perlu kita ingat kembali 
sabda Sang Guru Sejati dalam Sabda 

Khusus Peringatan Nomor 21:
“Siswa-Ku sekalian!
Jika engkau sungguh-sungguh bakti 
kepada Tuhan,
Jika engkau sungguh-sungguh taat 
pada perintah Tuhan,
Jika engkau sungguh-sungguh setia 
kepada Pangestu,
Jika engkau sungguh-sungguh kasih 
sayang kepada saudara-saudarmu 
warga Pangestu,
Jagalah namamu baik-baik, jangan 
sampai ternoda oleh perbuatan 
tercela.”

Dapatkah manusia menghilangkan 
perasaan negatif ketika apa-apa yang 
ditangkap radar pancaindranya tidak 
seuai dengan harapannya? Bisa tentu, 
utamanya bagi para anggota Pangestu 
yang sudah berniat menyiswa dengan 
baik. 

Mereka paham ada suara yang 
nyelekit, tahu ada rona wajah nyinyir, dan 
dapat jelas membaca tulisan sinis di teks. 
Ada bau tidak sedap yang harus dihadapi, 
ada masakan yang cemplang (tidak 
pas bumbunya) yang harus dia santap, 
bahkan mungkin ada kursi berdebu yang 
harus diduduki saat bertamu, tetapi semua 
hal tidak mengenakkan yang ditangkap 
pancaindranya itu tidak mempegaruhi 
perasaannya untuk larut dalam nuansa 
negatif. 

Kepekaan pengolahan hati dan cipta 

memang perlu dilatih agar pas dengan 
kemampuan pancaindra menangkap 
suasana. Utamanya bila mata melihat 
penderitaan orang lain, seharusnya dapat 
menggugah rasa solidaritas. Telinga kita 
yang mendengar berita musibah yang 
dialami orang lain pun seharusnya juga 
dapat menggerakkan empati. Seperti 
piringan parabola TV zaman dahulu yang 
dapat diatur arahnya dengan router dari 
bawah guna mengarahkan ke satelit 
tertentu, angan-angan kita akan dapat 
mengarahkan nafsu dan perasaan setelah 
panca indra menerima rangsangan dari 
luar. Ada pepatah You are what you think 
yang arti harfiahnya: ‘jati dirimu dapat 
ditilik dari apa yang kamu pikirkan.’ Angan-
angan yang kita pakai sehari-harinya itulah 
sebenarnya dasar yang akan membentuk 
luhur tidaknya watak kita. 

Memang perlu kejujuran untuk 
memahami: di level penyiswan manakah 
sebenarnya diri kita berada? Hanya 
kita sendiri dan Sang Guru Sejati 
yang mengerti. Namun setidaknya kita 
harus mau berupaya terus-menerus 
menyuarakan ketenteraman lewat pacaran 
positif dari hati yang paling dalam yang 
dapat ditangkap oleh lingkungan paling 
dekat. Bukan pancaran penuh kecurigaan 
dan pembenaran diri, sehingga membuat 
orang lain sedih dan tidak nyaman berada 
di sekitarnya. 

Se m o g a  k e s e j a h t e r a a n 
ketenteraman serta kebahagiaan 
selalu meliputi Bapak-Bapak dan 

Ibu-Ibu di WAG Forum Ketua Cabang ini. 
Pada hari ini Jumat, 19 November 2021 
saya mendapat tugas dari bidang I 
pusat untuk menyampaikan pengalaman 
penyiswaan. 

Bapak/Ibu yang saya hormati, 
di dalam menjalani kehidupan ini, tidak 
mudah karena banyak godaan dan 
cobaan/ujian yang harus kita hadapi, 
sehingga perlu hati-hati dalam laku 
menyiswa kepada Sang Guru Sejati agar 
sampai pada Kesunyataan Sejati.

Pada bulan Juni dan Juli 2021 
yang lalu, kita sama sama merasakan 
dampak meningkatnya pandemi covid-19. 
Banyak warga masyarakat yang terpapar 
termasuk di lingkungan tempat tinggal 
saya. Oleh karena di lingkungan tempat 
tinggal, saya sebagai Ketua RT sudah 
tiga periode dan termasuk Tim Satgas 
covid-19. Saya harus menjalankan 
tugas sebagai pelayan masyarakat di 
lingkungan tempat tinggal dengan baik. 
Contohnya, kalau ada warga masyarakat 
yang terpapar covid-19, maka cukup 
menjalani isolasi mandiri selama 14 hari 
saja, karena tempat isolasi mandiri yang 
disediakan pemerintah daerah dan kamar 
RS penuh serta tidak mencukupi.

K o n d i s i  s e d e m i k i a n  i t u , 
mengharuskan saya sebagai Ketua 
RT dan Satgas  cov id -19 ,  un tuk 
membantu dengan selalu berkoordinasi 
dengan Puskesmas di daerah kami 
dalam pemantauan pasien, termasuk 
keluarganya yang harus diisolasi mandiri 
serta harus tercukupi kebutuhan hidupnya 
selama 14 hari. Menjalankan hal tersebut, 
semata-mata agar warga masyarakat bisa 
mendapatkan pelayanan secara baik. 
Saya menerapkan gerakan Jaga Tangga 
yang diinstruksikan oleh Gubernur Jawa 
Tengah. Hal itu bisa berjalan dengan baik, 
tetapi masih ada sebagian kecil warga 
yang protes katanya Ketua RT tidak adil 
dan lain sebagainya. 

Semua itu saya terima dengan sabar, 
karena saya merasakan beruntung telah 
mengenal ajaran Sang Guru Sejati, 
semuanya saya serahkan kepada 
kebijaksanaan Sang Guru Sejati.

Ada lagi cobaan hidup saya, setelah 
pandemi covid-19 sudah mereda, pada 
tanggal 27 September 2021 tiba-tiba saya 
dikejutkan dengan adanya surat panggilan 
dari kepolisian (Polda Jateng) melalui pos. 
Setelah saya baca isi surat panggilan 
tersebut, saya akan didengar sebagai 
saksi dalam perkara dugaan tindak 
pidana oleh saudara Agus Hartono yang 
mengaku sebagai warga di wilayah kami. 

Saya merasa takut, karena selama hidup 
saya belum pernah berurusan dengan 
polisi. 

Tetapi kemudian saya sadar, saya 
telah mengenal ajaran Sang Guru 
Sejati, maka dengan cara mendekat dan 
memohon perlindungan kepada-Nya saya 
percaya semua persoalan pasti akan 
terselesaikan dengan baik.

Sebelum saya memenuhi panggilan 
pada tanggal 27 September 2021, saya 
berkoordinasi dengan Ketua RW di wilayah 
kami, dan juga berkoordinasi dengan Ibu 
Lurah di Kelurahan Tegalrejo Salatiga. 
Ketua RW kami juga mendapat panggilan 
ke Polda Jateng bersama dengan saya.
Sementara Ibu Lurah, pada minggu 
sebelumnya telah didatangi penyidik dan 
diperiksa di kantor kelurahan Tegalrejo 
Salatiga selama empat jam.

Pada 27 September 2021 itu, saya 
dan Ketua RW memenuhi panggilan 
di Polda, pada pukul 9 pagi, saya dan 
Ketua RW mulai diperiksa di ruang 
yang berbeda di Dit. Reskrimsus Polda 
selama empat jam. Setelah diperiksa 
saya baru tahu kasusnya adalah soal 
surat pernyataan dan tanda tangan serta 
stempel RT dan RW, seolah-olah dari 
saya yang membuatkan, padahal tidak. 
Tetapi dari pihak kepolisian Polda 
menemukan bukti surat pernyataan yang 
seolah-olah dari saya sebagai ketua RT 
dan diketahui oleh ketua RW, bahwa 
seseorang yang namanya tersebut di 

atas, mengaku sebagai warga di wilayah 
kami. Surat keterangan tersebut untuk 
meloloskan transaksi 20 sertifikat tanah 
hak milik, yaitu tanah di sekitar jalan 
lingkar selatan Kota Salatiga pada 1 Juni 
2016.

Informasi yang pernah saya terima, 9 
sertifikat sudah dibayar lunas, sedangkan 
11 sertifikat lainnya belum dibayar.
Kemudian semua tanah yang berjumlah 
20 sertifikat itu sudah berbalik atas nama 
yang bersangkutan tersebut. Sertifikat 
tersebut untuk digunakan sebagai agunan 
ke sebuah bank dengan nilai pinjaman 
sebesar 80 M rupiah. 

Kenyataannya, saya tidak pernah 
membuat surat pernyataan seperti 
itu, orang tersebut bukan warga saya 
dan kami pun tidak kenal sama sekali. 
Anehnya orang tersebut bisa memiliki KTP 
di wilayah kami. 

Pada waktu saya diperiksa penyidik 
saya disuruh melihat foto dan fotokopy 
KTP orang itu di dalam file laptop penyidik.
Setelah saya perhatikan, KTP yang dimiliki 
oleh orang tersebut tertanggal 24 Juni 
2019, berarti dia mengaku menjadi warga 
di wilayah kami baru pada 24 Juni 2019. 
Ada kejanggalan kasus, surat pernyataan 
dari saya itu ternyata tertanggal 1 Juni 
2016. Untuk itu, saya mohon kepada 
penyidik agar dapat sebagai bahan 
masukan dan disetujui oleh penyidik. 

Selama ini saya dan Ketua RW 
sudah mendatangi ke Polda untuk 

Tetap Dalam Lingkaran Paugeran
Sunarno, Salatiga Argomulyo
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kebijaksanaan yang bisa kita peroleh 
manakala kesadaran kita pada-Nya (eling) 
telah menyatu dalam sendi kehidupan, 
sehingga angan-angan sebagai kendali 
nafsu yang menumbuhkan rasa, dapat 
dilatih untuk selalu sinkron mencapai 
keselarasan batin.

Dalam tembang Mijil yang dilantunkan 
pengasuh pada pertemuan Pamiwahan 
Putra, tertuang kekudangan (harapan) 
Pakde Narto pada anak-anak. Coba kita 
cermati kembali betapa tembang yang 
pertama kali dilantunkan Pakde Narto 
ketika beliau meresmikan Pamiwahan 
Putra (8-6-1949), ternyata berisi berkah 
Sang Guru Sejati yang sangat indah. 
Berikut adalah penggalan dua paragraf 
(jawa: pada) dari keseluruhan 5 paragraf.

1. Putraningsun padhaa basuki, 
lanang lan kang wadon, 
kang jatmika alus bebudene, 
solah bawa prasaja mrak ati,
pangucapnya manis, 
abudi rahayu.

2. Ulat tajem panggraita mursid, 
anteng trusing batos, 
andhap asor sumeh pasemone, 
welas asih mring sagung dumadi, 
bekti mring Hyang Widi, 
ambeg budiluhur.

Terjemahan Bebas Bahasa Indonesia:
1. Putra-putraku semoga kamu semua 

selalu sehat, 
lelaki maupun perempuan, 
halus budi bahasamu, 
segala tindak-tandukmu selalu 
menarik, 
manis tutur katamu, 
didasari watak yang baik.

2. Sinar wajahmu tajam, 
dan perasaanmu peka (mursid), 
tenang sampai ke dalam sanubari, 
rendah hati dan murah senyum,
penuh belas kasih pada sesama 
hidup, 
berbakti pada Tuhan, 
menjadi manusia utama dan berbudi 
luhur  
Masih ada tiga paragraf lagi yang 

intinya pengharapan bahwa anak-anak 
Pamiwahan Putra akan selalu berbakti 
pada orang tua, pada negara, dan tanah 
air. Pada paragraf terakhir bahkan ada 
berkah Sang Guru Sejati bahwa mereka 
kelak akan menjadi orang yang tinggi 
derajatnya, mulia hidupnya dan menjadi 
puspa negara yang harum namanya. 

N a m a  h a r u m  a t a u  w a n g i 
sebagaimana berkah dan kekudangan 
itu, semestinya harus kita upayakan untuk 
terwujud. Mungkin perlu kita ingat kembali 
sabda Sang Guru Sejati dalam Sabda 

Khusus Peringatan Nomor 21:
“Siswa-Ku sekalian!
Jika engkau sungguh-sungguh bakti 
kepada Tuhan,
Jika engkau sungguh-sungguh taat 
pada perintah Tuhan,
Jika engkau sungguh-sungguh setia 
kepada Pangestu,
Jika engkau sungguh-sungguh kasih 
sayang kepada saudara-saudarmu 
warga Pangestu,
Jagalah namamu baik-baik, jangan 
sampai ternoda oleh perbuatan 
tercela.”

Dapatkah manusia menghilangkan 
perasaan negatif ketika apa-apa yang 
ditangkap radar pancaindranya tidak 
seuai dengan harapannya? Bisa tentu, 
utamanya bagi para anggota Pangestu 
yang sudah berniat menyiswa dengan 
baik. 

Mereka paham ada suara yang 
nyelekit, tahu ada rona wajah nyinyir, dan 
dapat jelas membaca tulisan sinis di teks. 
Ada bau tidak sedap yang harus dihadapi, 
ada masakan yang cemplang (tidak 
pas bumbunya) yang harus dia santap, 
bahkan mungkin ada kursi berdebu yang 
harus diduduki saat bertamu, tetapi semua 
hal tidak mengenakkan yang ditangkap 
pancaindranya itu tidak mempegaruhi 
perasaannya untuk larut dalam nuansa 
negatif. 

Kepekaan pengolahan hati dan cipta 

memang perlu dilatih agar pas dengan 
kemampuan pancaindra menangkap 
suasana. Utamanya bila mata melihat 
penderitaan orang lain, seharusnya dapat 
menggugah rasa solidaritas. Telinga kita 
yang mendengar berita musibah yang 
dialami orang lain pun seharusnya juga 
dapat menggerakkan empati. Seperti 
piringan parabola TV zaman dahulu yang 
dapat diatur arahnya dengan router dari 
bawah guna mengarahkan ke satelit 
tertentu, angan-angan kita akan dapat 
mengarahkan nafsu dan perasaan setelah 
panca indra menerima rangsangan dari 
luar. Ada pepatah You are what you think 
yang arti harfiahnya: ‘jati dirimu dapat 
ditilik dari apa yang kamu pikirkan.’ Angan-
angan yang kita pakai sehari-harinya itulah 
sebenarnya dasar yang akan membentuk 
luhur tidaknya watak kita. 

Memang perlu kejujuran untuk 
memahami: di level penyiswan manakah 
sebenarnya diri kita berada? Hanya 
kita sendiri dan Sang Guru Sejati 
yang mengerti. Namun setidaknya kita 
harus mau berupaya terus-menerus 
menyuarakan ketenteraman lewat pacaran 
positif dari hati yang paling dalam yang 
dapat ditangkap oleh lingkungan paling 
dekat. Bukan pancaran penuh kecurigaan 
dan pembenaran diri, sehingga membuat 
orang lain sedih dan tidak nyaman berada 
di sekitarnya. 

Se m o g a  k e s e j a h t e r a a n 
ketenteraman serta kebahagiaan 
selalu meliputi Bapak-Bapak dan 

Ibu-Ibu di WAG Forum Ketua Cabang ini. 
Pada hari ini Jumat, 19 November 2021 
saya mendapat tugas dari bidang I 
pusat untuk menyampaikan pengalaman 
penyiswaan. 

Bapak/Ibu yang saya hormati, 
di dalam menjalani kehidupan ini, tidak 
mudah karena banyak godaan dan 
cobaan/ujian yang harus kita hadapi, 
sehingga perlu hati-hati dalam laku 
menyiswa kepada Sang Guru Sejati agar 
sampai pada Kesunyataan Sejati.

Pada bulan Juni dan Juli 2021 
yang lalu, kita sama sama merasakan 
dampak meningkatnya pandemi covid-19. 
Banyak warga masyarakat yang terpapar 
termasuk di lingkungan tempat tinggal 
saya. Oleh karena di lingkungan tempat 
tinggal, saya sebagai Ketua RT sudah 
tiga periode dan termasuk Tim Satgas 
covid-19. Saya harus menjalankan 
tugas sebagai pelayan masyarakat di 
lingkungan tempat tinggal dengan baik. 
Contohnya, kalau ada warga masyarakat 
yang terpapar covid-19, maka cukup 
menjalani isolasi mandiri selama 14 hari 
saja, karena tempat isolasi mandiri yang 
disediakan pemerintah daerah dan kamar 
RS penuh serta tidak mencukupi.

K o n d i s i  s e d e m i k i a n  i t u , 
mengharuskan saya sebagai Ketua 
RT dan Satgas  cov id -19 ,  un tuk 
membantu dengan selalu berkoordinasi 
dengan Puskesmas di daerah kami 
dalam pemantauan pasien, termasuk 
keluarganya yang harus diisolasi mandiri 
serta harus tercukupi kebutuhan hidupnya 
selama 14 hari. Menjalankan hal tersebut, 
semata-mata agar warga masyarakat bisa 
mendapatkan pelayanan secara baik. 
Saya menerapkan gerakan Jaga Tangga 
yang diinstruksikan oleh Gubernur Jawa 
Tengah. Hal itu bisa berjalan dengan baik, 
tetapi masih ada sebagian kecil warga 
yang protes katanya Ketua RT tidak adil 
dan lain sebagainya. 

Semua itu saya terima dengan sabar, 
karena saya merasakan beruntung telah 
mengenal ajaran Sang Guru Sejati, 
semuanya saya serahkan kepada 
kebijaksanaan Sang Guru Sejati.

Ada lagi cobaan hidup saya, setelah 
pandemi covid-19 sudah mereda, pada 
tanggal 27 September 2021 tiba-tiba saya 
dikejutkan dengan adanya surat panggilan 
dari kepolisian (Polda Jateng) melalui pos. 
Setelah saya baca isi surat panggilan 
tersebut, saya akan didengar sebagai 
saksi dalam perkara dugaan tindak 
pidana oleh saudara Agus Hartono yang 
mengaku sebagai warga di wilayah kami. 

Saya merasa takut, karena selama hidup 
saya belum pernah berurusan dengan 
polisi. 

Tetapi kemudian saya sadar, saya 
telah mengenal ajaran Sang Guru 
Sejati, maka dengan cara mendekat dan 
memohon perlindungan kepada-Nya saya 
percaya semua persoalan pasti akan 
terselesaikan dengan baik.

Sebelum saya memenuhi panggilan 
pada tanggal 27 September 2021, saya 
berkoordinasi dengan Ketua RW di wilayah 
kami, dan juga berkoordinasi dengan Ibu 
Lurah di Kelurahan Tegalrejo Salatiga. 
Ketua RW kami juga mendapat panggilan 
ke Polda Jateng bersama dengan saya.
Sementara Ibu Lurah, pada minggu 
sebelumnya telah didatangi penyidik dan 
diperiksa di kantor kelurahan Tegalrejo 
Salatiga selama empat jam.

Pada 27 September 2021 itu, saya 
dan Ketua RW memenuhi panggilan 
di Polda, pada pukul 9 pagi, saya dan 
Ketua RW mulai diperiksa di ruang 
yang berbeda di Dit. Reskrimsus Polda 
selama empat jam. Setelah diperiksa 
saya baru tahu kasusnya adalah soal 
surat pernyataan dan tanda tangan serta 
stempel RT dan RW, seolah-olah dari 
saya yang membuatkan, padahal tidak. 
Tetapi dari pihak kepolisian Polda 
menemukan bukti surat pernyataan yang 
seolah-olah dari saya sebagai ketua RT 
dan diketahui oleh ketua RW, bahwa 
seseorang yang namanya tersebut di 

atas, mengaku sebagai warga di wilayah 
kami. Surat keterangan tersebut untuk 
meloloskan transaksi 20 sertifikat tanah 
hak milik, yaitu tanah di sekitar jalan 
lingkar selatan Kota Salatiga pada 1 Juni 
2016.

Informasi yang pernah saya terima, 9 
sertifikat sudah dibayar lunas, sedangkan 
11 sertifikat lainnya belum dibayar.
Kemudian semua tanah yang berjumlah 
20 sertifikat itu sudah berbalik atas nama 
yang bersangkutan tersebut. Sertifikat 
tersebut untuk digunakan sebagai agunan 
ke sebuah bank dengan nilai pinjaman 
sebesar 80 M rupiah. 

Kenyataannya, saya tidak pernah 
membuat surat pernyataan seperti 
itu, orang tersebut bukan warga saya 
dan kami pun tidak kenal sama sekali. 
Anehnya orang tersebut bisa memiliki KTP 
di wilayah kami. 

Pada waktu saya diperiksa penyidik 
saya disuruh melihat foto dan fotokopy 
KTP orang itu di dalam file laptop penyidik.
Setelah saya perhatikan, KTP yang dimiliki 
oleh orang tersebut tertanggal 24 Juni 
2019, berarti dia mengaku menjadi warga 
di wilayah kami baru pada 24 Juni 2019. 
Ada kejanggalan kasus, surat pernyataan 
dari saya itu ternyata tertanggal 1 Juni 
2016. Untuk itu, saya mohon kepada 
penyidik agar dapat sebagai bahan 
masukan dan disetujui oleh penyidik. 

Selama ini saya dan Ketua RW 
sudah mendatangi ke Polda untuk 

Tetap Dalam Lingkaran Paugeran
Sunarno, Salatiga Argomulyo
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"Jadi, betapapun wujud kebahagiaan lahir dalam kehidupan di dunia ini, 
jika engkau jauh dari Tuhan atau lupa kepada Tuhan, engkau sengsara 
dalam wawasan jiwamu, sebab engkau tidak mengerti akan tujuan hidup 
yang senyata-nyatanya. Sebaliknya, betapapun wujud kesengsaraan lahir, 
apabila engkau sangat dikasihi Tuhan, bagi jiwamu: engka adalah makhluk 

yang paling bahagia di antara sesama makhluk hidup di dunia ini."

(Sasangka Jati, Sangkan Paran 2014:180)

Istilah “mawas diri” berasal dari 
dua kata ialah “mawas” (melihat, 
meneliti) dan “diri” (diri sendiri).  

Bersedia mawas diri (Jawa. mulat sarira) 
atau meneliti dirinya sendiri secara 
jujur merupakan salah satu upaya yang 
tidak boleh kita lupakan. Mawas diri 
juga merupakan cermin bila kita ingin 
meningkatkan penyiswaan, apakah sikap 
dan laku telah memenuhi persyaratan 
seperti yang disabdakan oleh Sang Guru 
Sejati. Apabila secara tekun bersedia 
mawas diri yang dilaksanakannya sesuai 
petunjuk-petunjuk Sang Guru Sejati, 
kita akan mempunyai pengalaman batin 
yang bermanfaat untuk diri sendiri serta 
berpengaruh bagi orang banyak.  

Pada  umumnya, jiwa setiap manusia 
sering mengalami pasang surut, bergejolak 
atau berubah-ubah (labil), sehingga 
perlu diolah secara berkelanjutan. Oleh 
karena itu mengolah jiwa sangat penting 
dilakukan untuk membentuk watak atau 
kepribadian sampai akhir hayat.

Tujuan mengolah jiwa adalah untuk 
mendapatkan dan memiliki iklim jiwa yang 
tenang, tenteram, agar jiwa menjadi kuat, 
sehat, di dalam menghadapi persoalan 
dunia dan berbudi pekerti yang baik. 

Organisasi Pangestu, sebagai 

warisan Pakde Narto merupakan tempat 
pendidikan dan pengolahan jiwa yang 
sangat berguna dan bermanfaat bagi 
anggotanya. Mengolah jiwa di dalam 
ajaran Sang Guru Sejati, bertujuan agar 
setiap anggota Pangestu memiliki watak 
dan kepribadian yang sesuai dengan 
sabda-sabda Sang Guru Sejati utamanya 
yang tertulis di dalam pustaka Sasangka 
Jati. 

Melalui ajaran Sang Guru Sejati, 
diharapkan agar setiap anggota Pangestu 
mengerti tentang kondisi jiwa masing-
masing, serta mau mengubah watak dan 
karakter jiwanya: 
1. Orang yang jiwanya lemah harus 

berusaha untuk memiliki jiwa yang 
kuat  sehingga sanggup menghadapi 
cobaan, dan tidak mudah putus asa.

2. Orang yang wataknya kasar, mampu 
mengubahnya agar wataknya 
menjadi halus. 

3. Orang yang pemarah berubah 
menjadi penyabar dan bersikap 
lemah lembut, dan sebagainya.
Jadi tujuan mawas diri (introspeksi) 

adalah untuk mengadakan koreksi atau 
meneliti dirinya sendiri, yaitu terhadap 
angan-angan, perasaan, dan nafsu-nafsu 
nya. Sikap dan perilaku yang sudah 

Mawas Diri
Untuk Meningkatkan Kesiswaan

R. Poerwantoro, Cimahi.

benar sesuai ajaran Sang Guru Sejati 
harus tetap kita jaga/pelihara, sedangkan 
yang belum benar berusaha untuk dapat 
memperbaikinya.  

Dengan melalui Chandra Jiwa 
Soenarto dan lambang Sewandana 
merupakan gambaran/struktur jiwa 
manusia dan petunjuk praktis untuk 
mengenal diri kita sendiri dan cara 
mengendalikannya.

Mengenai pentingnya upaya  mawas 
diri Sang Guru Sejati bersabda:

“.... Sebaiknya engkau merasa-
rasakan ajaran-Ku dan jangan berbicara 
jika tidak perlu berbicara, yaitu bicara 
yang tidak bermanfaat.

Dalam berdiam diri, telitilah 
keadaanmu sendiri, jangan meneliti 
keadaan orang lain.” (Sabda Khusus 
Peringatan 8, Butir 15, 2013: 40-41)

“…jika engkau ingin agar lancar 
ja lanmu,  te l i t i lah  kekurangan-
kekuranganmu, yaitu apakah laku dan 
syarat-syaratnya telah mencukupi.” 
(Sabda Khusus Peringatan 14, Butir 10, 
2013: 76).

“…. Yang pertama, digunakan 
untuk mawas diri dan merasa-rasakan 
baik buruknya perbuatanmu setiap 
hari, pada waktu selesai manembah, 
atau pada waktu istirahat, selepas 
menetapi kewajiban hidup (mencari 
nafkah), apakah sudah menetapi 
makna Bab 4, yaitu mengekang hawa 

nafsu dan sebagainya yang menjadi 
kewajibanmu.” (Sasangka Jati, Jalan 
Rahayu. Keterangan Luhur).

“Apabila engkau mau meneliti 
keburukanmu sendiri, engkau pasti 
tidak sempat melihat keburukan 
tetanggamu karena keburukanmu 
sendiri yang engkau hitung dengan 
cermat, tidak terbilang banyaknya, 
sehingga engkau t idak sempat 
mengetahui keburukan orang lain.” 
(Sasangka Jati  Paliwara, Larangan yang 
Kelima, 2014: 32). 

Kemudian Bapak Dr. Soemantri  
Hardjoprakoso juga menegaskan: 
“Sehari-hari si calon siswa harus sanggup 
meneliti diri sendiri, melihat kesalahan 
dan kekurangan diri sendiri. Ia harus 
membandingkan watak dan kebiasaannya 
dengan apa yang tercantum di dalam 
Hasta Sila dan tidak dengan sifat-sifat 
orang lain.” (Arsip Sarjana Budi Santosa 
Nomor 44, 2015: 28).

Dari sabda-sabda Sang Guru Sejati 
dan keterangan dari Pak Mantri tersebut 
di atas, mawas diri atau meneliti diri 
sendiri sangatlah penting dalam menyiswa 
kepada Sang Guru Sejati. Ukuran dan 
nilai-nilai yang kemudian menjadi rambu-
rambu atau pedoman bagi kita untuk 
menentukan benar atau salah, nyata atau 
bukan adalah Hasta Sila yang di jalankan 
melalui Jalan Rahayu di dalam kehidupan 
sehari-hari. Jadi dengan bercermin pada 
Hasta Sila kita dapat mengukur sejauh 

Pagi ini tanggal 3 Februari 2021, 
saya ditugasi oleh Bidang I Pusat 
untuk menuliskan pengalaman 

penyiswaan. Saya coba untuk merasa-
rasakan ajaran Sang Guru Sejati yang 
tergelar begitu luas ini. Di antaranya, 
saya coba untuk menuliskan di dalam 
pengalaman, sebagai berikut.

Di awal bulan itu, di rumah saya hujan 
turun agak deras sejak sekitar pukul 5 
pagi. Waktu terus merambat hingga pukul 
delapan dan sambil galau merenung, saya 
pandangi rintik hujan dari balik jendela 
kaca yang sedikit basah oleh tampiasnya 
curahan air hujan. 

Sementara di jalan depan rumah 
seperti biasa, sudah banyak orang 
yang berlalu-lalang, pengendara ojek 
online (ojol), mobil pribadi, naik sepeda 
motor, naik kendaraan umum dan lain-
lain. Mereka melawan alam menembus 
hujan, demi upaya mencari nafkah dan 
menjemput harapan bagi masing-masing 
keluarganya, tetapi ada juga yang memilih 
berteduh menunggu hujan reda. Semoga 
mereka semua diberikan kesehatan dalam 
berperan melakoni kehidupan di dalam 
porsinya masing-masing. 

Tiba-tiba pintu pagar diketok oleh 

pengendara ojol untuk mengantar sebuah 
paket. Dengan muka Mas Ojol yang basah 
kuyub, paket saya terima dan ketika saya 
tanyakan ke dia, ternyata dia berangkat 
dari rumah sekitar pukul 5 pagi, harus 
mengantar istri ke kantornya terlebih 
dahulu, kemudian baru dapat order 
hantaran ini, kata dia, "Ada rezeki Pak, 
gak mungkin saya tolak", katanya.

Seperti dibangunkan dari lamunan, 
ket ika  te r ingat  saya juga harus 
menyelesaikan sebuah tulisan pendek 
di era Pandemi Covid 19, tentang 
menurunnya eksistensi Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDesa), sambil melayani 
kebutuhan kesehatan istri yang masih 
harus berbaring terus di tempat tidur, 
karena dampak perawatan sakit paska 
terkena covid 19. 

Saya memperoleh pembelajaran dari 
orang-orang yang tak pernah menyerah 
hanya oleh curahan air hujan di pagi 
itu. Dia (Mas Ojol), dan mereka tetap 
berusaha dan yang sepintas tampak 
abai terhadap pernak-pernik pembatasan 
kegiatan ke luar rumah, ternyata saat saya 
mengamati semangatnya, mereka 
"terpaksa" berani melawan bahaya. 
Mereka sudah memperhitungkan risiko, 

Manjalankan Ajaran Sang Guru Sejati          
Menurut Porsinya

H Warsono, Depok

atas dorongan ketekunan, keuletan, kasih 
sayang terhadap keluarga, dan pastinya 
penuh kesabaran, karena apa pun rezeki 
yang akan diperoleh nantinya, dia akan 
pasrah. Hal itu bukan "urusan" mereka 
lagi.

Sambil menulis kata perkata di 
kalimat pengalaman yang ditugaskan oleh 
Bidang I ini, saya menghela nafas dalam-
dalam. Sang Guru Sejati memberikan 
pencerahan tentang kesabaran bukan 
hanya dari sabda yang tharik-tharik 
tertulis kalimat demi kalimat, tetapi dapat 
juga bercermin dari orang-orang yang 
tetap eksis menjalani usaha hidupnya di 
setiap hari. 

Jalan mereka, juga cerita saya ini, 
semata-mata adalah bagian dari sabda 
yang tidak terucap dari karya sastra 
yang tak tertulis yang narasinya tergores 
dari skenario Sang Guru Sejati. Mereka 
adalah pelaku dari kehidupan yang saling 
samad sinamadan (saling mengisi, saling 
memberi, dan saling melengkapi), saya  
pun memetik hikmahnya dari mereka.

”Jadi, sabar itu bukan niat yang 
hanya terhenti pada pengharapan 
atau perkataan, tetapi bertindak sesuai 
dengan kemampuan secara teratur dan 
teliti, hingga tercapai apa yang menjadi 
cita-citanya.” (Sasangka Jati Bab Sabar).

Jika usaha sudah dijalani dan tetap 
tidak membuahkan hasil sesuai dengan 
“karep”, maka hasil itu semata-mata 
merupakan undhuh-undhuhan kita. 
Bukankah sudah biasa, jika si karep ini 
sering tidak "klik" dengan karsa Tuhan? 
Hal itu semata-mata karena ada sekat 
dan penghalang dari terbabarnya karsa 
Sang Guru Sejati. Seperti halnya orang 
yang memilih berteduh dari hujan yang 
turun di pagi hari itu untuk “menunda 
waktu” perjalanan, karena terhalang oleh 
turunnya air hujan.

Demikian pengalaman saya, semoga 
bermanfaat untuk penyiswaan kita semua 
dan mohon maaf jika ada yang tidak 
berkenan. Terima kasih.
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"Jadi, betapapun wujud kebahagiaan lahir dalam kehidupan di dunia ini, 
jika engkau jauh dari Tuhan atau lupa kepada Tuhan, engkau sengsara 
dalam wawasan jiwamu, sebab engkau tidak mengerti akan tujuan hidup 
yang senyata-nyatanya. Sebaliknya, betapapun wujud kesengsaraan lahir, 
apabila engkau sangat dikasihi Tuhan, bagi jiwamu: engka adalah makhluk 

yang paling bahagia di antara sesama makhluk hidup di dunia ini."

(Sasangka Jati, Sangkan Paran 2014:180)

Istilah “mawas diri” berasal dari 
dua kata ialah “mawas” (melihat, 
meneliti) dan “diri” (diri sendiri).  

Bersedia mawas diri (Jawa. mulat sarira) 
atau meneliti dirinya sendiri secara 
jujur merupakan salah satu upaya yang 
tidak boleh kita lupakan. Mawas diri 
juga merupakan cermin bila kita ingin 
meningkatkan penyiswaan, apakah sikap 
dan laku telah memenuhi persyaratan 
seperti yang disabdakan oleh Sang Guru 
Sejati. Apabila secara tekun bersedia 
mawas diri yang dilaksanakannya sesuai 
petunjuk-petunjuk Sang Guru Sejati, 
kita akan mempunyai pengalaman batin 
yang bermanfaat untuk diri sendiri serta 
berpengaruh bagi orang banyak.  

Pada  umumnya, jiwa setiap manusia 
sering mengalami pasang surut, bergejolak 
atau berubah-ubah (labil), sehingga 
perlu diolah secara berkelanjutan. Oleh 
karena itu mengolah jiwa sangat penting 
dilakukan untuk membentuk watak atau 
kepribadian sampai akhir hayat.

Tujuan mengolah jiwa adalah untuk 
mendapatkan dan memiliki iklim jiwa yang 
tenang, tenteram, agar jiwa menjadi kuat, 
sehat, di dalam menghadapi persoalan 
dunia dan berbudi pekerti yang baik. 

Organisasi Pangestu, sebagai 

warisan Pakde Narto merupakan tempat 
pendidikan dan pengolahan jiwa yang 
sangat berguna dan bermanfaat bagi 
anggotanya. Mengolah jiwa di dalam 
ajaran Sang Guru Sejati, bertujuan agar 
setiap anggota Pangestu memiliki watak 
dan kepribadian yang sesuai dengan 
sabda-sabda Sang Guru Sejati utamanya 
yang tertulis di dalam pustaka Sasangka 
Jati. 

Melalui ajaran Sang Guru Sejati, 
diharapkan agar setiap anggota Pangestu 
mengerti tentang kondisi jiwa masing-
masing, serta mau mengubah watak dan 
karakter jiwanya: 
1. Orang yang jiwanya lemah harus 

berusaha untuk memiliki jiwa yang 
kuat  sehingga sanggup menghadapi 
cobaan, dan tidak mudah putus asa.

2. Orang yang wataknya kasar, mampu 
mengubahnya agar wataknya 
menjadi halus. 

3. Orang yang pemarah berubah 
menjadi penyabar dan bersikap 
lemah lembut, dan sebagainya.
Jadi tujuan mawas diri (introspeksi) 

adalah untuk mengadakan koreksi atau 
meneliti dirinya sendiri, yaitu terhadap 
angan-angan, perasaan, dan nafsu-nafsu 
nya. Sikap dan perilaku yang sudah 

Mawas Diri
Untuk Meningkatkan Kesiswaan

R. Poerwantoro, Cimahi.

benar sesuai ajaran Sang Guru Sejati 
harus tetap kita jaga/pelihara, sedangkan 
yang belum benar berusaha untuk dapat 
memperbaikinya.  

Dengan melalui Chandra Jiwa 
Soenarto dan lambang Sewandana 
merupakan gambaran/struktur jiwa 
manusia dan petunjuk praktis untuk 
mengenal diri kita sendiri dan cara 
mengendalikannya.

Mengenai pentingnya upaya  mawas 
diri Sang Guru Sejati bersabda:

“.... Sebaiknya engkau merasa-
rasakan ajaran-Ku dan jangan berbicara 
jika tidak perlu berbicara, yaitu bicara 
yang tidak bermanfaat.

Dalam berdiam diri, telitilah 
keadaanmu sendiri, jangan meneliti 
keadaan orang lain.” (Sabda Khusus 
Peringatan 8, Butir 15, 2013: 40-41)

“…jika engkau ingin agar lancar 
ja lanmu,  te l i t i lah  kekurangan-
kekuranganmu, yaitu apakah laku dan 
syarat-syaratnya telah mencukupi.” 
(Sabda Khusus Peringatan 14, Butir 10, 
2013: 76).

“…. Yang pertama, digunakan 
untuk mawas diri dan merasa-rasakan 
baik buruknya perbuatanmu setiap 
hari, pada waktu selesai manembah, 
atau pada waktu istirahat, selepas 
menetapi kewajiban hidup (mencari 
nafkah), apakah sudah menetapi 
makna Bab 4, yaitu mengekang hawa 

nafsu dan sebagainya yang menjadi 
kewajibanmu.” (Sasangka Jati, Jalan 
Rahayu. Keterangan Luhur).

“Apabila engkau mau meneliti 
keburukanmu sendiri, engkau pasti 
tidak sempat melihat keburukan 
tetanggamu karena keburukanmu 
sendiri yang engkau hitung dengan 
cermat, tidak terbilang banyaknya, 
sehingga engkau t idak sempat 
mengetahui keburukan orang lain.” 
(Sasangka Jati  Paliwara, Larangan yang 
Kelima, 2014: 32). 

Kemudian Bapak Dr. Soemantri  
Hardjoprakoso juga menegaskan: 
“Sehari-hari si calon siswa harus sanggup 
meneliti diri sendiri, melihat kesalahan 
dan kekurangan diri sendiri. Ia harus 
membandingkan watak dan kebiasaannya 
dengan apa yang tercantum di dalam 
Hasta Sila dan tidak dengan sifat-sifat 
orang lain.” (Arsip Sarjana Budi Santosa 
Nomor 44, 2015: 28).

Dari sabda-sabda Sang Guru Sejati 
dan keterangan dari Pak Mantri tersebut 
di atas, mawas diri atau meneliti diri 
sendiri sangatlah penting dalam menyiswa 
kepada Sang Guru Sejati. Ukuran dan 
nilai-nilai yang kemudian menjadi rambu-
rambu atau pedoman bagi kita untuk 
menentukan benar atau salah, nyata atau 
bukan adalah Hasta Sila yang di jalankan 
melalui Jalan Rahayu di dalam kehidupan 
sehari-hari. Jadi dengan bercermin pada 
Hasta Sila kita dapat mengukur sejauh 

Pagi ini tanggal 3 Februari 2021, 
saya ditugasi oleh Bidang I Pusat 
untuk menuliskan pengalaman 

penyiswaan. Saya coba untuk merasa-
rasakan ajaran Sang Guru Sejati yang 
tergelar begitu luas ini. Di antaranya, 
saya coba untuk menuliskan di dalam 
pengalaman, sebagai berikut.

Di awal bulan itu, di rumah saya hujan 
turun agak deras sejak sekitar pukul 5 
pagi. Waktu terus merambat hingga pukul 
delapan dan sambil galau merenung, saya 
pandangi rintik hujan dari balik jendela 
kaca yang sedikit basah oleh tampiasnya 
curahan air hujan. 

Sementara di jalan depan rumah 
seperti biasa, sudah banyak orang 
yang berlalu-lalang, pengendara ojek 
online (ojol), mobil pribadi, naik sepeda 
motor, naik kendaraan umum dan lain-
lain. Mereka melawan alam menembus 
hujan, demi upaya mencari nafkah dan 
menjemput harapan bagi masing-masing 
keluarganya, tetapi ada juga yang memilih 
berteduh menunggu hujan reda. Semoga 
mereka semua diberikan kesehatan dalam 
berperan melakoni kehidupan di dalam 
porsinya masing-masing. 

Tiba-tiba pintu pagar diketok oleh 

pengendara ojol untuk mengantar sebuah 
paket. Dengan muka Mas Ojol yang basah 
kuyub, paket saya terima dan ketika saya 
tanyakan ke dia, ternyata dia berangkat 
dari rumah sekitar pukul 5 pagi, harus 
mengantar istri ke kantornya terlebih 
dahulu, kemudian baru dapat order 
hantaran ini, kata dia, "Ada rezeki Pak, 
gak mungkin saya tolak", katanya.

Seperti dibangunkan dari lamunan, 
ket ika  te r ingat  saya juga harus 
menyelesaikan sebuah tulisan pendek 
di era Pandemi Covid 19, tentang 
menurunnya eksistensi Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDesa), sambil melayani 
kebutuhan kesehatan istri yang masih 
harus berbaring terus di tempat tidur, 
karena dampak perawatan sakit paska 
terkena covid 19. 

Saya memperoleh pembelajaran dari 
orang-orang yang tak pernah menyerah 
hanya oleh curahan air hujan di pagi 
itu. Dia (Mas Ojol), dan mereka tetap 
berusaha dan yang sepintas tampak 
abai terhadap pernak-pernik pembatasan 
kegiatan ke luar rumah, ternyata saat saya 
mengamati semangatnya, mereka 
"terpaksa" berani melawan bahaya. 
Mereka sudah memperhitungkan risiko, 

Manjalankan Ajaran Sang Guru Sejati          
Menurut Porsinya

H Warsono, Depok

atas dorongan ketekunan, keuletan, kasih 
sayang terhadap keluarga, dan pastinya 
penuh kesabaran, karena apa pun rezeki 
yang akan diperoleh nantinya, dia akan 
pasrah. Hal itu bukan "urusan" mereka 
lagi.

Sambil menulis kata perkata di 
kalimat pengalaman yang ditugaskan oleh 
Bidang I ini, saya menghela nafas dalam-
dalam. Sang Guru Sejati memberikan 
pencerahan tentang kesabaran bukan 
hanya dari sabda yang tharik-tharik 
tertulis kalimat demi kalimat, tetapi dapat 
juga bercermin dari orang-orang yang 
tetap eksis menjalani usaha hidupnya di 
setiap hari. 

Jalan mereka, juga cerita saya ini, 
semata-mata adalah bagian dari sabda 
yang tidak terucap dari karya sastra 
yang tak tertulis yang narasinya tergores 
dari skenario Sang Guru Sejati. Mereka 
adalah pelaku dari kehidupan yang saling 
samad sinamadan (saling mengisi, saling 
memberi, dan saling melengkapi), saya  
pun memetik hikmahnya dari mereka.

”Jadi, sabar itu bukan niat yang 
hanya terhenti pada pengharapan 
atau perkataan, tetapi bertindak sesuai 
dengan kemampuan secara teratur dan 
teliti, hingga tercapai apa yang menjadi 
cita-citanya.” (Sasangka Jati Bab Sabar).

Jika usaha sudah dijalani dan tetap 
tidak membuahkan hasil sesuai dengan 
“karep”, maka hasil itu semata-mata 
merupakan undhuh-undhuhan kita. 
Bukankah sudah biasa, jika si karep ini 
sering tidak "klik" dengan karsa Tuhan? 
Hal itu semata-mata karena ada sekat 
dan penghalang dari terbabarnya karsa 
Sang Guru Sejati. Seperti halnya orang 
yang memilih berteduh dari hujan yang 
turun di pagi hari itu untuk “menunda 
waktu” perjalanan, karena terhalang oleh 
turunnya air hujan.

Demikian pengalaman saya, semoga 
bermanfaat untuk penyiswaan kita semua 
dan mohon maaf jika ada yang tidak 
berkenan. Terima kasih.
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mana kita melaksanakan ajaran Sang 
Guru Sejati, dan agar lancar dalam 
menjalankan penyiswaan kita.

Sesuai dengan keterangan Pak 
Mantri, ada dua hambatan yang perlu 
mendapat perhatian di dalam mawas diri, 
ialah: “Rintangan yang selalu ada ialah 
sifat tiap manusia untuk melihat keadaan 
diri pribadi lebih baik, dan mudah puas 
dengan usahanya untuk menyiswa. Kita 
harus waspada terhadap soal-soal ini.” 
(Arsip Sarjana Budi Santosa 44, 2015: 28). 

Kedua sifat (merasa lebih baik dan 
mudah puas) ini merupakan hambatan di 
dalam  mawas diri dan merupakan gejala 
umum yang di alami oleh setiap manusia. 
Gejala tersebut di atas di samping 
menghambat, juga sangat merugikan 
bagi perkembangan dan perjalanan 
penyiswaan yang bersangkutan. Ada 
pepatah di dalam bahasa Jawa yang 
mengatakan, aja rumangsa bisa, nanging 
sing bisa rumangsa.

Karena bagaimana mungkin akan 
dapat memperbaiki kesalahan dan 
kekurangan diri sendiri, apabila di dalam 
hatinya telah bersemayam perasaan sudah 
merasa lebih baik bahkan membenarkan 
dirinya sendiri? Bagaimana mungkin akan 
meningkatkan penyiswaannya, kalau di 
dalam hatinya sudah merasa puas dan 
merasa tidak ada kekurangan?

Memang kita menyadari bahwa 
mawas diri adalah kegiatan yang tidak 
mudah, karena di dalam pelaksanaannya 

membutuhkan kejujuran. “Tanpa sifat 
jujur dan tanpa tekad untuk meneliti 
kekurangan-kekurangan diri sendiri, kita 
akhirnya akan membenarkan  perbuatan  
kita sendiri saja, bahkan kesalahan akan 
ditutupi dan dibela mati-matian oleh nalar 
kita sendiri.” (Ulasan Kang Kelana Bab. 
VIII 2015: 135). 

Mawas diri, dapat diibaratkan seperti 
mencari kutu rambut di kepala sendiri yang 
pelaksanaannya lebih sulit dibandingkan 
mencari kutu (kesalahan/kekurangan) 
orang lain. Pada umumnya, setiap pribadi 
sering mengalami beberapa kendala di 
dalam penyiswaan, di antaranya:
1. Merasa dirinya sudah baik dan benar, 

merasa paling tahu, dsb.
2. Ing in  berusaha tampi l  tanpa 

kesalahan.
3. Enggan mengakui kesalahan dan 

dipersalahkan. 
4. M e n u t u p i  k e l e m a h a n  d a n 

kekuarangannya yang seharusnya 
dapat diperbaiki. 
Mawas diri juga memerlukan bantuan 

dan koreksi dari orang lain, koreksi 
tersebut dapat berupa saran, teguran, 
pendapat, nasihat atau bahkan kritik. 
Tetapi hampir setiap orang tidak senang 
terhadap kritik. Kritikan yang menyakitkan 
dan membuat perasaan menjadi malu, 
cepat-cepat dibantah dengan pendapat 
yang bertahan sebelum membaca makna 
yang tersirat di dalam kritikannya tersebut. 

Apabila demikian menunjukkan 
bahwa Akunya tersinggung, karena 
semua sifat “Ku” (kumaluhur, kuminter, 
kumalungkung, kumaki), lalu menjadi 
adigang, adigung, dan adiguna, berwatak 
sombong, angkuh, takabur, pantang 
merendah ini merupakan godaan halus 
di dalam usaha mawas diri yang dapat 
menghambat jalannya penyiswaan. 

 “… berpeganglah teguh pada Tri Sila 
supaya tidak terkena godaan dan dapat 
naik derajat kesiswaanmu.” (Olah Rasa di 
Dalam Rasa 2013: 65).

Sehingga bagi seseorang yang 
telah sadar, percaya, dan taat di dalam 
penyiswaannya dan selalu dihidupkan di 
dalam hatinya, dengan sendirinya akan 
mengurangi kedaulatan dan kekuasaan 
Aku-nya. Watak Aku yang tadinya 
kumaluhur, kumawasa, kuminter, suka 
mengaku-aku, dapat ditaklukkan dan 
pasrah menerima tuntunan dan pepadang 
dari Suksma Sejati. 

Apabila mendapat saran, pendapat, 
nasihat dari orang lain atau berupa kritik 
sekalipun, sebenarnya justru dapat 
digunakan sebagai sarana mawas diri, 
jika diterima dengan senang hati dengan 
perasaan positif. Watak menerima dengan 
perasaan positif itulah yang akhirnya 
dapat meningkatkan penyiswaan kepada 
Sang Guru Sejati. Menerima kritik yang 
menyakitkan, bagi siswa Sang Guru Sejati 
yang taat melaksanakan penyiswaan, 
justru bermanfaat sebagai obat yang 

menyegarkan jiwa. 
Pada hakikatnya menyiswa kepada 

Sang Guru Sejati tidak dapat dijalankan 
sendiri. Menyiswa pada Sang Guru Sejati 
membutuhkan orang lain dan manfaatnya 
juga dapat dibagi untuk orang lain. Ada 
pun manfaatnya bagi orang yang terdekat, 
seperti isteri, suami, anak, menantu, 
adik, kakak, orang tua, mertua, dan lain-
lain, yang kemudian melebar dengan 
tetangga, masyarakat, rekan kerja di 
kantor, dan sebagainya. Ibaratnya orang 
yang menumbuk padi, bukan karena 
pandainya yang menumbuk padi, tetapi 
karena gesekannya butir-butir padi satu 
dengan yang lainnya itulah, sehingga padi 
dapat menjadi beras yang putih bersih.

Marilah kita dengan jujur berani 
untuk mawas diri (meneliti diri sendiri) di 
dalam hati sanubari kita yang suci (kalbu 
mukmin), apakah watak dan perilaku 
kita sehari-hari telah selaras dengan 
sabda Tuhan dan pepadang ajaran-Nya. 
Mawas diri dengan berpegang pada Hasta 
Sila, dapat memperbaiki kekurangan 
dan kelemahan yang ada pada diri kita 
masing-masing.
1. Di dalam kehidupan sehari-hari, 

hendaknya selalu di dalam lingkup 
Paugeran Tuhan kepada hamba, 
artinya tetap mempunyai iklim sadar, 
percaya, dan taat pada Tripurusa.

2. B e r u s a h a  m e m b a n g u n  d a n 
menghaluskan watak agar dapat 
mencapai budiluhur, melalui rela, 

Se m o g a  k e s e j a h t e r a a n , 
k e t e n t e r a m a n ,  s e r t a 
kebahagiaan mel iput i  hat i 

Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-
saudara sekalian, karena sih, tuntunan, 
pepadang, dan pangayoman Sang 
Guru Sejati. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan 
saudara-saudara yang saya hormati, 
hari ini saya mendapat tugas menulis 
pengalaman penyiswaan. 

Pada 26 Agustus 2021, saya 
mendapat kabar bahwa adik ipar saya 
(Ningrum) yang tinggal di Pati harus 
rawat inap (bukan karena Covid 19) di 
Geriatri lantai 1 RS Karyadi. Mendengar 
kabar tersebut, saya langsung ingin 
menengok untuk menyemangati dan 
mangesti di dekatnya, karena menurut 
saya sakitnya cukup serius, sampai ia 
harus diberi alat bantu pernapasan. 
Waktu pandemi ini, saya sebetulnya 
ngeri mendengar kata RS, bagi saya, RS 
identik dengan Covid19. Namun waktu 
itu rasa ngeri tersebut terlupakan. Saya 
bertanya kepada anak Ningrum (Reza) 
yang menungguinya, apa ibunya boleh 
ditengok. Jawabnya, “Boleh, tapi hanya 
1 orang.”

Esok harinya saya diantar Pak Edi 
ke RS Karyadi. Sesampai di RS Karyadi, 
saya langsung ke Geriatri dan bertanya 

suster/karyawati yang berjaga di ruang 
informasi, di mana lantai 1. Mungkin 
karena melihat saya orang tua dengan 
wajah agak bingung, suster tersebut 
berkata: “Lift nya di sana, bu. Nanti ibu 
bisa diantar satpam yang berjaga di 
depan lift.” Ternyata di depan lift tidak ada 
satpam. Jadi, saya sendirian naik ke lantai 
1 dengan lift (meskipun sebetulnya saya 
takut, karena keponakan saya di Jakarta 
baru saja terjebak di lift yang macet di 
antara 2 lantai).

Akhirnya, saya bisa masuk ke kamar 
Ningrum. Setelah memberi semangat 
dan mangesti (kira-kira 10 menit), saya 
ke luar diantar Reza. Dia heran saya kok 
bisa menengok ibunya tanpa harus tes 
antigen. Saya bilang, “Loh, kata kamu 
mamamu boleh ditengok asal hanya satu 
orang saja.” Kata Reza, “Satu orang itu 
ya saya, Budhe.”

Jadi, atas Sih Sang Guru Sejati, 
tanpa test antigen, saya bisa menemui 
Ningrum. Sang Guru Sejati pirsa bahwa 
Ningrum perlu semangat dan doa dan 
saya memang betul-betul sehat. Reza 
saya ajak mampir ke toko “Fancy” yang 
ada di dalam RS Karyadi, untuk membeli 
roti-roti dan nasi kesukaan dia. Ketika 
saya mau membayar, ternyata dompet 
saya tertinggal di mobil (terlupa). Saya 
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bilang ke Reza keadaan tersebut dan 
saya akan mengambil dompet dulu. 
Padahal Ningrum sudah wanti-wanti 
kepada Reza untuk segera kembali ke 
kamar ibunya. Saya juga bilang ke kasir 
tentang dompet saya yang ketinggalan, 
dan saya akan mengambil dulu di tempat 
parkir. Kasirnya berkata, “Bawa saja, Bu”, 
sambil memberikan kantong plastik berisi 
belanjaan saya. Kata saya, “Lho, Mbak 
kok percaya pada saya?” Katanya, “Nggak 
apa-apa, Bu”. 

Dengan demikian Reza bisa segera 
kembali ke kamar ibunya, dan saya pergi 
ke tempat parkir mobil mengambil dompet, 
lalu kembali ke toko roti. Ketika saya akan 
membayar di kasir, kasir mengatakan, 
“Sudah ada yang membayar, Bu”. “Siapa?” 
tanya saya. Jawabnya, “Tidak tahu, 
sepertinya karyawati RS ini.” Kata saya, 
“Kalau dia ke sini lagi, tolong sampaikan 
kepadanya bahwa saya berterima kasih 
sekali, dan semoga Tuhan memberi 
anugerah berlipat-lipat kepadanya.” 
saya berpikir, pasti yang menolong saya 
bukan warga Pangestu, karena, kalau dia 
anggota Pangestu, pasti akan menyapa 
saya.

Peristiwa ini merupakan pelajaran 

bagus bagi saya. Saya sebagai anggota 
Pangestu, belum pernah menolong orang 
yang kesulitan membayar belanjaan 
sebanyak belanjaan saya pada waktu 
itu. Paling-paling, saya pernah satu-dua 
kali menolong orang membayar ongkos 
angkot.

Peristiwa-peristiwa tersebut di 
atas mengingatkan saya akan sabda 
Sang Guru Sejati dalam Sabda Khusus 
peringatan No 10 butir 7:

"He siswaning-Sun sakabehe, 
Ingsun anguningani apa kang padha 
dadi karepotanira saben dinane kang 
sira rasakake."

Selanjutnya pada butir 9, "O, 
siswaning-Sun yen sira sesambat, 
sesambata marang Ingsun. Ingsun kang 
bakal anggendhong, bakal nuntun, 
ngayomi, lan mitulungi karibedanira. 
Ingsun ora bakal negakake marang 
sira."

Demikianlah pengalaman kecil saya, 
tapi sangat berarti bagi saya. Mohon maaf 
jika ada kata-kata yang kurang berkenan 
di hati Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-
saudara sekalian. Terima kasih.

"... angan-angan mengatur nafsu-nafsu supaya nafsu disalurkan menurut 
aturan masyarakat. Dengan demikian pergolakan nafsu kita tidak melanggar 
tata susila keluarga,..." 

(Arsip Sarjana Budi Santosa, 2015: 14)
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mana kita melaksanakan ajaran Sang 
Guru Sejati, dan agar lancar dalam 
menjalankan penyiswaan kita.

Sesuai dengan keterangan Pak 
Mantri, ada dua hambatan yang perlu 
mendapat perhatian di dalam mawas diri, 
ialah: “Rintangan yang selalu ada ialah 
sifat tiap manusia untuk melihat keadaan 
diri pribadi lebih baik, dan mudah puas 
dengan usahanya untuk menyiswa. Kita 
harus waspada terhadap soal-soal ini.” 
(Arsip Sarjana Budi Santosa 44, 2015: 28). 

Kedua sifat (merasa lebih baik dan 
mudah puas) ini merupakan hambatan di 
dalam  mawas diri dan merupakan gejala 
umum yang di alami oleh setiap manusia. 
Gejala tersebut di atas di samping 
menghambat, juga sangat merugikan 
bagi perkembangan dan perjalanan 
penyiswaan yang bersangkutan. Ada 
pepatah di dalam bahasa Jawa yang 
mengatakan, aja rumangsa bisa, nanging 
sing bisa rumangsa.

Karena bagaimana mungkin akan 
dapat memperbaiki kesalahan dan 
kekurangan diri sendiri, apabila di dalam 
hatinya telah bersemayam perasaan sudah 
merasa lebih baik bahkan membenarkan 
dirinya sendiri? Bagaimana mungkin akan 
meningkatkan penyiswaannya, kalau di 
dalam hatinya sudah merasa puas dan 
merasa tidak ada kekurangan?

Memang kita menyadari bahwa 
mawas diri adalah kegiatan yang tidak 
mudah, karena di dalam pelaksanaannya 

membutuhkan kejujuran. “Tanpa sifat 
jujur dan tanpa tekad untuk meneliti 
kekurangan-kekurangan diri sendiri, kita 
akhirnya akan membenarkan  perbuatan  
kita sendiri saja, bahkan kesalahan akan 
ditutupi dan dibela mati-matian oleh nalar 
kita sendiri.” (Ulasan Kang Kelana Bab. 
VIII 2015: 135). 

Mawas diri, dapat diibaratkan seperti 
mencari kutu rambut di kepala sendiri yang 
pelaksanaannya lebih sulit dibandingkan 
mencari kutu (kesalahan/kekurangan) 
orang lain. Pada umumnya, setiap pribadi 
sering mengalami beberapa kendala di 
dalam penyiswaan, di antaranya:
1. Merasa dirinya sudah baik dan benar, 

merasa paling tahu, dsb.
2. Ing in  berusaha tampi l  tanpa 

kesalahan.
3. Enggan mengakui kesalahan dan 

dipersalahkan. 
4. M e n u t u p i  k e l e m a h a n  d a n 

kekuarangannya yang seharusnya 
dapat diperbaiki. 
Mawas diri juga memerlukan bantuan 

dan koreksi dari orang lain, koreksi 
tersebut dapat berupa saran, teguran, 
pendapat, nasihat atau bahkan kritik. 
Tetapi hampir setiap orang tidak senang 
terhadap kritik. Kritikan yang menyakitkan 
dan membuat perasaan menjadi malu, 
cepat-cepat dibantah dengan pendapat 
yang bertahan sebelum membaca makna 
yang tersirat di dalam kritikannya tersebut. 

Apabila demikian menunjukkan 
bahwa Akunya tersinggung, karena 
semua sifat “Ku” (kumaluhur, kuminter, 
kumalungkung, kumaki), lalu menjadi 
adigang, adigung, dan adiguna, berwatak 
sombong, angkuh, takabur, pantang 
merendah ini merupakan godaan halus 
di dalam usaha mawas diri yang dapat 
menghambat jalannya penyiswaan. 

 “… berpeganglah teguh pada Tri Sila 
supaya tidak terkena godaan dan dapat 
naik derajat kesiswaanmu.” (Olah Rasa di 
Dalam Rasa 2013: 65).

Sehingga bagi seseorang yang 
telah sadar, percaya, dan taat di dalam 
penyiswaannya dan selalu dihidupkan di 
dalam hatinya, dengan sendirinya akan 
mengurangi kedaulatan dan kekuasaan 
Aku-nya. Watak Aku yang tadinya 
kumaluhur, kumawasa, kuminter, suka 
mengaku-aku, dapat ditaklukkan dan 
pasrah menerima tuntunan dan pepadang 
dari Suksma Sejati. 

Apabila mendapat saran, pendapat, 
nasihat dari orang lain atau berupa kritik 
sekalipun, sebenarnya justru dapat 
digunakan sebagai sarana mawas diri, 
jika diterima dengan senang hati dengan 
perasaan positif. Watak menerima dengan 
perasaan positif itulah yang akhirnya 
dapat meningkatkan penyiswaan kepada 
Sang Guru Sejati. Menerima kritik yang 
menyakitkan, bagi siswa Sang Guru Sejati 
yang taat melaksanakan penyiswaan, 
justru bermanfaat sebagai obat yang 

menyegarkan jiwa. 
Pada hakikatnya menyiswa kepada 

Sang Guru Sejati tidak dapat dijalankan 
sendiri. Menyiswa pada Sang Guru Sejati 
membutuhkan orang lain dan manfaatnya 
juga dapat dibagi untuk orang lain. Ada 
pun manfaatnya bagi orang yang terdekat, 
seperti isteri, suami, anak, menantu, 
adik, kakak, orang tua, mertua, dan lain-
lain, yang kemudian melebar dengan 
tetangga, masyarakat, rekan kerja di 
kantor, dan sebagainya. Ibaratnya orang 
yang menumbuk padi, bukan karena 
pandainya yang menumbuk padi, tetapi 
karena gesekannya butir-butir padi satu 
dengan yang lainnya itulah, sehingga padi 
dapat menjadi beras yang putih bersih.

Marilah kita dengan jujur berani 
untuk mawas diri (meneliti diri sendiri) di 
dalam hati sanubari kita yang suci (kalbu 
mukmin), apakah watak dan perilaku 
kita sehari-hari telah selaras dengan 
sabda Tuhan dan pepadang ajaran-Nya. 
Mawas diri dengan berpegang pada Hasta 
Sila, dapat memperbaiki kekurangan 
dan kelemahan yang ada pada diri kita 
masing-masing.
1. Di dalam kehidupan sehari-hari, 

hendaknya selalu di dalam lingkup 
Paugeran Tuhan kepada hamba, 
artinya tetap mempunyai iklim sadar, 
percaya, dan taat pada Tripurusa.

2. B e r u s a h a  m e m b a n g u n  d a n 
menghaluskan watak agar dapat 
mencapai budiluhur, melalui rela, 

Se m o g a  k e s e j a h t e r a a n , 
k e t e n t e r a m a n ,  s e r t a 
kebahagiaan mel iput i  hat i 

Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-
saudara sekalian, karena sih, tuntunan, 
pepadang, dan pangayoman Sang 
Guru Sejati. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan 
saudara-saudara yang saya hormati, 
hari ini saya mendapat tugas menulis 
pengalaman penyiswaan. 

Pada 26 Agustus 2021, saya 
mendapat kabar bahwa adik ipar saya 
(Ningrum) yang tinggal di Pati harus 
rawat inap (bukan karena Covid 19) di 
Geriatri lantai 1 RS Karyadi. Mendengar 
kabar tersebut, saya langsung ingin 
menengok untuk menyemangati dan 
mangesti di dekatnya, karena menurut 
saya sakitnya cukup serius, sampai ia 
harus diberi alat bantu pernapasan. 
Waktu pandemi ini, saya sebetulnya 
ngeri mendengar kata RS, bagi saya, RS 
identik dengan Covid19. Namun waktu 
itu rasa ngeri tersebut terlupakan. Saya 
bertanya kepada anak Ningrum (Reza) 
yang menungguinya, apa ibunya boleh 
ditengok. Jawabnya, “Boleh, tapi hanya 
1 orang.”

Esok harinya saya diantar Pak Edi 
ke RS Karyadi. Sesampai di RS Karyadi, 
saya langsung ke Geriatri dan bertanya 

suster/karyawati yang berjaga di ruang 
informasi, di mana lantai 1. Mungkin 
karena melihat saya orang tua dengan 
wajah agak bingung, suster tersebut 
berkata: “Lift nya di sana, bu. Nanti ibu 
bisa diantar satpam yang berjaga di 
depan lift.” Ternyata di depan lift tidak ada 
satpam. Jadi, saya sendirian naik ke lantai 
1 dengan lift (meskipun sebetulnya saya 
takut, karena keponakan saya di Jakarta 
baru saja terjebak di lift yang macet di 
antara 2 lantai).

Akhirnya, saya bisa masuk ke kamar 
Ningrum. Setelah memberi semangat 
dan mangesti (kira-kira 10 menit), saya 
ke luar diantar Reza. Dia heran saya kok 
bisa menengok ibunya tanpa harus tes 
antigen. Saya bilang, “Loh, kata kamu 
mamamu boleh ditengok asal hanya satu 
orang saja.” Kata Reza, “Satu orang itu 
ya saya, Budhe.”

Jadi, atas Sih Sang Guru Sejati, 
tanpa test antigen, saya bisa menemui 
Ningrum. Sang Guru Sejati pirsa bahwa 
Ningrum perlu semangat dan doa dan 
saya memang betul-betul sehat. Reza 
saya ajak mampir ke toko “Fancy” yang 
ada di dalam RS Karyadi, untuk membeli 
roti-roti dan nasi kesukaan dia. Ketika 
saya mau membayar, ternyata dompet 
saya tertinggal di mobil (terlupa). Saya 

Sih Sang Guru Sejati Mengatasi Kerepotan 
Kusrahayuwati Edi Bawono, Semarang III

bilang ke Reza keadaan tersebut dan 
saya akan mengambil dompet dulu. 
Padahal Ningrum sudah wanti-wanti 
kepada Reza untuk segera kembali ke 
kamar ibunya. Saya juga bilang ke kasir 
tentang dompet saya yang ketinggalan, 
dan saya akan mengambil dulu di tempat 
parkir. Kasirnya berkata, “Bawa saja, Bu”, 
sambil memberikan kantong plastik berisi 
belanjaan saya. Kata saya, “Lho, Mbak 
kok percaya pada saya?” Katanya, “Nggak 
apa-apa, Bu”. 

Dengan demikian Reza bisa segera 
kembali ke kamar ibunya, dan saya pergi 
ke tempat parkir mobil mengambil dompet, 
lalu kembali ke toko roti. Ketika saya akan 
membayar di kasir, kasir mengatakan, 
“Sudah ada yang membayar, Bu”. “Siapa?” 
tanya saya. Jawabnya, “Tidak tahu, 
sepertinya karyawati RS ini.” Kata saya, 
“Kalau dia ke sini lagi, tolong sampaikan 
kepadanya bahwa saya berterima kasih 
sekali, dan semoga Tuhan memberi 
anugerah berlipat-lipat kepadanya.” 
saya berpikir, pasti yang menolong saya 
bukan warga Pangestu, karena, kalau dia 
anggota Pangestu, pasti akan menyapa 
saya.

Peristiwa ini merupakan pelajaran 

bagus bagi saya. Saya sebagai anggota 
Pangestu, belum pernah menolong orang 
yang kesulitan membayar belanjaan 
sebanyak belanjaan saya pada waktu 
itu. Paling-paling, saya pernah satu-dua 
kali menolong orang membayar ongkos 
angkot.

Peristiwa-peristiwa tersebut di 
atas mengingatkan saya akan sabda 
Sang Guru Sejati dalam Sabda Khusus 
peringatan No 10 butir 7:

"He siswaning-Sun sakabehe, 
Ingsun anguningani apa kang padha 
dadi karepotanira saben dinane kang 
sira rasakake."

Selanjutnya pada butir 9, "O, 
siswaning-Sun yen sira sesambat, 
sesambata marang Ingsun. Ingsun kang 
bakal anggendhong, bakal nuntun, 
ngayomi, lan mitulungi karibedanira. 
Ingsun ora bakal negakake marang 
sira."

Demikianlah pengalaman kecil saya, 
tapi sangat berarti bagi saya. Mohon maaf 
jika ada kata-kata yang kurang berkenan 
di hati Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-
saudara sekalian. Terima kasih.

"... angan-angan mengatur nafsu-nafsu supaya nafsu disalurkan menurut 
aturan masyarakat. Dengan demikian pergolakan nafsu kita tidak melanggar 
tata susila keluarga,..." 

(Arsip Sarjana Budi Santosa, 2015: 14)
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"Pertologan itu harus berwujud apa, itupun tidak dibatasi, sesuai 
dengan kebutuhan yang perlu mendapat pertolongan, misalnya perlu 
makanan, maka diberi makanan, perlu pakaian, maka diberi pakaian, 
perlu penginapan, maka diberi penginapan, perlu petunjuk baik, maka 
diberi petunjuk rahayu, perlu pengetahuan, maka diberi ilmu, demikian 
selanjutnya"

(Sasangka Jati, Bab Budi Darma, 2014: 123)

tawakal, sabar, dan jujur di dalam 
melaksanakan tugas kita masing-
masing dan persoalan apa pun. 

3. Merasakan bahwa dirinya sebagai 
pelaku tugas suci dari Sang Guru 
Sejati di dalam rangka Memayu 
Hayuning Bawana.

4. Melaksanakan Dasa Sila di dalam 
pergaulan bermasyarakat orang 
lain dan menumbuhkan jiwa kasih 
sayang kepada sesama hidup, tidak 

membeda-bedakan satu dengan 
yang lain. 
Demikian olahrasa yang dapat saya 

sampaikan, semoga Sang Guru Sejati 
senantiasa melimpahkan sih, tuntunan, 
pepadang, dan perlindungan kepada kita 
semua. Satuhu.

Saya tadinya pernah bertanya-
tanya dalam hati, “Wahai pohon 
mangga ,  mengapa  kamu 

berbuah di luar pagar rumahku?” Memang 
saat pohon mangga di halaman rumah 
pertama kali berbuah - setelah sekian 
lama bermukim di sana - buahnya banyak 
dan sangat menggiurkan siapa pun yang 
melihatnya. Sayangnya, pohon yang 
akar dan batangnya bercokol di halaman, 
sebagian dahan dan rantingnya ada yang 
tumbuh menjuntai ke luar pagar. 

Celakanya, sebagian besar buahnya 
justru tumbuh pada dahan dan ranting 
yang ada di luar pagar tersebut. Dapat 
ditebak, saya tidak pernah mencicipi buah 
perdana dari pohon mangga itu. Selain 
raibnya buah karena dimakan burung 

atau codhot, juga banyak anak-anak 
yang ketika lewat depan rumah sekalian 
nyenggek (memetik dengan buluh bambu) 
buah yang memang menggoda itu. 

Kejadian semacam ini ternyata 
berlanjut terus setiap kali musim mangga 
datang, seakan copy paste dari kejadian 
sebelumnya. Tanpa sadar saya juga 
berucap: “Duh mangga, kapan saya dapat 
menikmati segarnya daging buahmu.” Eh, 
tak perlu menuggu lama, beberapa hari 
setelah perasaanku terungkap dalam 
ucapan, kami sekeluarga menerima 
kiriman 2 boks mangga dengan rasa 
premium dari kerabat. Bagaikan ada 
yang menepuk lembut di ranah rasa, saya 
menerjemahkan hasil dialog angan-angan 
dan nafsu-nafsu saya dengan Sang Guru 

Pohon Mangga Ibarat Sastra yang Tak Tertulis
Aty Hendra BD, Jakarta

Sejati seperti ini, “Kamu ingin mangga? 
Nah, Aku kirimkan buah yang kamu 
inginkan jauh lebih banyak dibanding apa 
yang raib. Mengapa kamu tidak rela buah 
mangga di halamanmu dimakan binatang 
yang lebih membutuhkan dan memberi 
kegembiraan anak-anak yang lewat?” 

Kiriman mangga terus berdatangan, 
dari kakak dan dari tante. Anehnya selalu 
mangga yang saya terima, bukan buah 
yang lain. Akhirnya saya kebingungan 
menyimpannya. Mblenek makan mangga 
setiap pagi, siang, sore malam, walaupun 
sebagian sudah saya bagikan kepada 
satpam, tetangga, dan teman-teman. 
Semburan kata yang pernah terucap yang 
mencermikan hati yang tidak narima dan 
tidak rela untuk berbudi darma kepada 
sesama makhluk ciptaan Tuhan, seakan 
dibalas Sang Guru Sejati dengan contoh 
nyata yang langsung dapat saya rasakan. 
Semua itu menggelembungkan efek 
luar biasa dalam proses pembelajaran 
menyiswa. Introspeski menjadi lebih 
mudah saya lakukan ketika rasa positif 
lalu saya hidupkan.

Pohon mangga yang hidup subur 
di halaman tidak jauh dari ruang tamu, 
ternyata menjadi ornamen alam yang 
indah dipandang. Untuk lebih memuaskan 
mata, saya tempelkan tanaman anggrek 
berbagai jenis pada dahannya yang 
kuat. Ketika musim berbunga tiba, dari 
ruang tamu akan tampak pemandangan 
yang sangat menyejukkan hati. Saya 

jadi merasa-rasakan lebih dalam lagi 
kehadiran pohon itu. Pohon mangga di 
halaman ternyata tidak hanya mampu 
menjadi perindang. Dia juga mau 
membudidarmakan buahnya untuk siapa 
pun yang membutuhkan, dan merelakan 
dahannya untuk menjadi canthelan 
tanaman lain. 

Ketika ada badai hujan dan angin, 
pohon yang semakin besar dan kokoh 
itu mampu berfungsi memecah angin 
sehingga hembusan udara yang besar 
tidak serta merta menerpa rumah. Ternyata 
ada pelajaran di depan mata saya, betapa 
pohon mangga itu telah melaksanakan 
karya kehidupannya dengan ketaaatan 
untuk berkorban. Dia rela berbudidarma 
kepada siapa pun dan tidak pernah 
berhasrat menikmati buahnya sendiri 
ketika matang, atau ketika masih setengah 
matang dan pas dibuat manisan atau 
rujak. Duh, Sang Guru Sejati, ternyata 
ajaran Paduka ngegla (tergambar nyata) 
ada di hadapan saya. Laku Hasta Sila 
ternyata diajarkan Sang Guru Sejati lewat 
pohon mangga di halaman rumah. 

Saya terpacu untuk lebih menelisik 
diri, sudahkah saya seperti pohon mangga 
yang mampu berbudidarma tanpa pamrih, 
narima ketika pokok-pokok tanaman 
anggrek ditautkan pada badannya, 
rela pasang badan, membentengi kami 
sekeluarga dengan cara memecah angin 
besar dan badai hujan? Ternyata apa yang 
selama ini saya lakukan masih jauh dari 

Izinkan saya ikut menyampaikan 
pengalaman penyiswaan saya. 
Berawal dari saya dilantik menjadi 

anggota Pangestu tahun 1973 di 
Salatiga, tadinya suami, yaitu Bapak 
Martoyo kurang  berkenan saya mengkuti 
ceramah, karena mempertimbangkan 
waktu itu, anak masih kecil-kecil. Pagi 
hari sudah ditinggal mengajar, kok sore 
ditinggal lagi ikut ceramah dan olahrasa. 

Setelah jadi anggota, saya merasakan 
banyak manfaat menyiswa kepada Sang 
Guru Sejati. Saya ingin sekali mengajak 
suami ikut ceramah dengan disertai 
usaha lahir batin. Usaha lahir, mejanya 
saya taruh pustaka Sasangka Jati dan 
majalah Dwija Wara, saya berusaha 
nujuprana. Jika suami pulang dari kantor, 
hatinya sudah bombong, saya tularkan 
inti ceramah sedikit demi sedikit. Usaha 
batin, saya sehabis manembah selalu 
mangesti, semoga Sang Guru Sejati 
berkenan  membuka hatinya. 

Puji syukur suami mau ceramah 
sampai dilantik. Kebetulan rumah kami 
dekat dengan gedung Danawarih jadi 
kami aktif di kegiatan Pangestu. Jika ada 
pelatihan baik tingkat cabang, korda, 
maupun pusat, kami selalu diikutkan. Saya 
diberi tugas membantu di Pamiwahan 
Putra dan bidang III, sedang Pak Martoyo 
membantu di sekertaris. Setelah mengikuti 

pelatihan KSP, kami diberi tugas untuk 
ikut memberi ceramah, tapi baik di 
Salatiga, Ungaran, maupun di Pemalang. 
Pemberi ceramah dilaksanakan secara 
tim jadi bergiliran. Tahun 1982 karena 
tugas kantor kami pindah ke Kabupaten 
Semarang, dan tahun 1990 kami pindah 
ke Pemalang sampai sekarang. 

Di tempat baru, kami selalu bergabung 
dan tugasnya sama. Di Pemalang Bapak 
Martoyo pernah diberi tugas menjadi ketua 
cabang dua periode. Pada 2010 hingga 
2015 diberi tugas menjadi Wakorda Jawa 
Tengah III. Waktu Bapak Martoyo menjadi 
ketua cabang, sering melaksanakan 
ceramah penerangan di rumah kami,  
sehingga terkadang pemberi materi kami 
berdua, tetapi terkadang juga oleh tim lain 
ikut memberikan materi. Jika bergiliran, 
pemberi materi sebelum dan sesudah 
harus datang supaya dapat menyambung. 

Pernah dalam ceramah yang diikuti 
6 orang, ternyata ada seorang pendeta 
yang ikut, beliau mengikuti sampai 7 kali 
rangkaian, tetapi akhirnya tak bersedia 
dilantik karena dia bertugas mencari 
jemaat, tetapi beliau mengatakan puas 
dan ajaran Sang Guru Sejati bagus dan 
mudah dipahami.

Pengalaman ajak-ajak kepada 
keluarga, terutama ibu saya dan adik-

Dampak Positif Ajak-Ajak Menyiswa
Widarti  Martoyo, Pemalang.

adik, karena kami berjauhan, sehingga 
kalau bertemu hanya garis besarnya saja, 
karena waktunya sangat terbatas

Beruntung pada 2010 yang lalu, 
kami bertemu dengan Bapak Suwardi 
Aguswinoto, Korda Jateng Xl. Kami 
matur, bahwa Ibu dan tiga keluarga adik-
adik kami agak dekat dengan beliau. 
Pak Wardi sangat antusias berkenan 
mencari dan siap memberi ceramah 
hingga dilantik menjadi anggota Pangestu. 
Matur nuwun Bapak Suwardi, bahkan Dik 
Sarwoko sekarang diberi tugas menjadi 
Wakorda Jateng Xl. Adik Ngatinah juga 
aktif, suaminya pernah diberi tugas 
Sang Guru Sejati menjadi Ketua Cabang 
Wonosegara, Ibu saya juga menyiswa 
walau sudah sepuh dan saat meninggal 
dimudahkan, sakit hanya sebentar dan 
menjelang tiada dikelilingi dan dituntun 
adik-adik yang sudah menjadi anggota.

Terakhir, pada tanggal 13 dan 14 
kemarin, kami mengadakan pertemuan 
keluarga di wisata Guci dekat Pemalang. 
Pertemuan tersebut diadakan bersama 
oleh sembilan bersaudara dan diikuti oleh 
anak, cucu, menantu yang berjumlah 78 

orang. 
Pada malam keakraban, saya dan 

Dik Woko juga adik-adik yang sudah 
menjadi warga mengajak adik-adik yang 
belum menjadi anggota untuk bersama-
sama menyiswa kepada Sang Guru Sejati. 
Cucu-cucu yang sudah remaja agar ikut 
mendengarkan ceramah penerangan. 

Puji syukur yang mendaftar sebanyak 
13 orang, tetapi karena rumah berjauhan 
maka akan kami adakan secara daring. 
Mohon doanya mudah-mudahan Sang 
Guru Sejati mengabulkan. Masalahnya 
ada yang masih merasa gaptek, terbukti 
kemarin kami coba ada yang belum bisa 
masuk dan bergabung secara daring. 

Untuk Cabang Pemalang, sementara 
yang mendaftar ikut ceramah penerangan 
baru 3 orang, nanti akan kami laksanakan 
di awal bulan Desember sambil menunggu 
tambahan. 

Demikian pengalaman ini saya 
sampaikan, disertai mohon maaf jika 
penyampaiannya terlalu panjang. Semoga 
berkenan dan bermanfaat untuk kita 
semua. Satuhu. 
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"Pertologan itu harus berwujud apa, itupun tidak dibatasi, sesuai 
dengan kebutuhan yang perlu mendapat pertolongan, misalnya perlu 
makanan, maka diberi makanan, perlu pakaian, maka diberi pakaian, 
perlu penginapan, maka diberi penginapan, perlu petunjuk baik, maka 
diberi petunjuk rahayu, perlu pengetahuan, maka diberi ilmu, demikian 
selanjutnya"

(Sasangka Jati, Bab Budi Darma, 2014: 123)

tawakal, sabar, dan jujur di dalam 
melaksanakan tugas kita masing-
masing dan persoalan apa pun. 

3. Merasakan bahwa dirinya sebagai 
pelaku tugas suci dari Sang Guru 
Sejati di dalam rangka Memayu 
Hayuning Bawana.

4. Melaksanakan Dasa Sila di dalam 
pergaulan bermasyarakat orang 
lain dan menumbuhkan jiwa kasih 
sayang kepada sesama hidup, tidak 

membeda-bedakan satu dengan 
yang lain. 
Demikian olahrasa yang dapat saya 

sampaikan, semoga Sang Guru Sejati 
senantiasa melimpahkan sih, tuntunan, 
pepadang, dan perlindungan kepada kita 
semua. Satuhu.

Saya tadinya pernah bertanya-
tanya dalam hati, “Wahai pohon 
mangga ,  mengapa  kamu 

berbuah di luar pagar rumahku?” Memang 
saat pohon mangga di halaman rumah 
pertama kali berbuah - setelah sekian 
lama bermukim di sana - buahnya banyak 
dan sangat menggiurkan siapa pun yang 
melihatnya. Sayangnya, pohon yang 
akar dan batangnya bercokol di halaman, 
sebagian dahan dan rantingnya ada yang 
tumbuh menjuntai ke luar pagar. 

Celakanya, sebagian besar buahnya 
justru tumbuh pada dahan dan ranting 
yang ada di luar pagar tersebut. Dapat 
ditebak, saya tidak pernah mencicipi buah 
perdana dari pohon mangga itu. Selain 
raibnya buah karena dimakan burung 

atau codhot, juga banyak anak-anak 
yang ketika lewat depan rumah sekalian 
nyenggek (memetik dengan buluh bambu) 
buah yang memang menggoda itu. 

Kejadian semacam ini ternyata 
berlanjut terus setiap kali musim mangga 
datang, seakan copy paste dari kejadian 
sebelumnya. Tanpa sadar saya juga 
berucap: “Duh mangga, kapan saya dapat 
menikmati segarnya daging buahmu.” Eh, 
tak perlu menuggu lama, beberapa hari 
setelah perasaanku terungkap dalam 
ucapan, kami sekeluarga menerima 
kiriman 2 boks mangga dengan rasa 
premium dari kerabat. Bagaikan ada 
yang menepuk lembut di ranah rasa, saya 
menerjemahkan hasil dialog angan-angan 
dan nafsu-nafsu saya dengan Sang Guru 

Pohon Mangga Ibarat Sastra yang Tak Tertulis
Aty Hendra BD, Jakarta

Sejati seperti ini, “Kamu ingin mangga? 
Nah, Aku kirimkan buah yang kamu 
inginkan jauh lebih banyak dibanding apa 
yang raib. Mengapa kamu tidak rela buah 
mangga di halamanmu dimakan binatang 
yang lebih membutuhkan dan memberi 
kegembiraan anak-anak yang lewat?” 

Kiriman mangga terus berdatangan, 
dari kakak dan dari tante. Anehnya selalu 
mangga yang saya terima, bukan buah 
yang lain. Akhirnya saya kebingungan 
menyimpannya. Mblenek makan mangga 
setiap pagi, siang, sore malam, walaupun 
sebagian sudah saya bagikan kepada 
satpam, tetangga, dan teman-teman. 
Semburan kata yang pernah terucap yang 
mencermikan hati yang tidak narima dan 
tidak rela untuk berbudi darma kepada 
sesama makhluk ciptaan Tuhan, seakan 
dibalas Sang Guru Sejati dengan contoh 
nyata yang langsung dapat saya rasakan. 
Semua itu menggelembungkan efek 
luar biasa dalam proses pembelajaran 
menyiswa. Introspeski menjadi lebih 
mudah saya lakukan ketika rasa positif 
lalu saya hidupkan.

Pohon mangga yang hidup subur 
di halaman tidak jauh dari ruang tamu, 
ternyata menjadi ornamen alam yang 
indah dipandang. Untuk lebih memuaskan 
mata, saya tempelkan tanaman anggrek 
berbagai jenis pada dahannya yang 
kuat. Ketika musim berbunga tiba, dari 
ruang tamu akan tampak pemandangan 
yang sangat menyejukkan hati. Saya 

jadi merasa-rasakan lebih dalam lagi 
kehadiran pohon itu. Pohon mangga di 
halaman ternyata tidak hanya mampu 
menjadi perindang. Dia juga mau 
membudidarmakan buahnya untuk siapa 
pun yang membutuhkan, dan merelakan 
dahannya untuk menjadi canthelan 
tanaman lain. 

Ketika ada badai hujan dan angin, 
pohon yang semakin besar dan kokoh 
itu mampu berfungsi memecah angin 
sehingga hembusan udara yang besar 
tidak serta merta menerpa rumah. Ternyata 
ada pelajaran di depan mata saya, betapa 
pohon mangga itu telah melaksanakan 
karya kehidupannya dengan ketaaatan 
untuk berkorban. Dia rela berbudidarma 
kepada siapa pun dan tidak pernah 
berhasrat menikmati buahnya sendiri 
ketika matang, atau ketika masih setengah 
matang dan pas dibuat manisan atau 
rujak. Duh, Sang Guru Sejati, ternyata 
ajaran Paduka ngegla (tergambar nyata) 
ada di hadapan saya. Laku Hasta Sila 
ternyata diajarkan Sang Guru Sejati lewat 
pohon mangga di halaman rumah. 

Saya terpacu untuk lebih menelisik 
diri, sudahkah saya seperti pohon mangga 
yang mampu berbudidarma tanpa pamrih, 
narima ketika pokok-pokok tanaman 
anggrek ditautkan pada badannya, 
rela pasang badan, membentengi kami 
sekeluarga dengan cara memecah angin 
besar dan badai hujan? Ternyata apa yang 
selama ini saya lakukan masih jauh dari 

Izinkan saya ikut menyampaikan 
pengalaman penyiswaan saya. 
Berawal dari saya dilantik menjadi 

anggota Pangestu tahun 1973 di 
Salatiga, tadinya suami, yaitu Bapak 
Martoyo kurang  berkenan saya mengkuti 
ceramah, karena mempertimbangkan 
waktu itu, anak masih kecil-kecil. Pagi 
hari sudah ditinggal mengajar, kok sore 
ditinggal lagi ikut ceramah dan olahrasa. 

Setelah jadi anggota, saya merasakan 
banyak manfaat menyiswa kepada Sang 
Guru Sejati. Saya ingin sekali mengajak 
suami ikut ceramah dengan disertai 
usaha lahir batin. Usaha lahir, mejanya 
saya taruh pustaka Sasangka Jati dan 
majalah Dwija Wara, saya berusaha 
nujuprana. Jika suami pulang dari kantor, 
hatinya sudah bombong, saya tularkan 
inti ceramah sedikit demi sedikit. Usaha 
batin, saya sehabis manembah selalu 
mangesti, semoga Sang Guru Sejati 
berkenan  membuka hatinya. 

Puji syukur suami mau ceramah 
sampai dilantik. Kebetulan rumah kami 
dekat dengan gedung Danawarih jadi 
kami aktif di kegiatan Pangestu. Jika ada 
pelatihan baik tingkat cabang, korda, 
maupun pusat, kami selalu diikutkan. Saya 
diberi tugas membantu di Pamiwahan 
Putra dan bidang III, sedang Pak Martoyo 
membantu di sekertaris. Setelah mengikuti 

pelatihan KSP, kami diberi tugas untuk 
ikut memberi ceramah, tapi baik di 
Salatiga, Ungaran, maupun di Pemalang. 
Pemberi ceramah dilaksanakan secara 
tim jadi bergiliran. Tahun 1982 karena 
tugas kantor kami pindah ke Kabupaten 
Semarang, dan tahun 1990 kami pindah 
ke Pemalang sampai sekarang. 

Di tempat baru, kami selalu bergabung 
dan tugasnya sama. Di Pemalang Bapak 
Martoyo pernah diberi tugas menjadi ketua 
cabang dua periode. Pada 2010 hingga 
2015 diberi tugas menjadi Wakorda Jawa 
Tengah III. Waktu Bapak Martoyo menjadi 
ketua cabang, sering melaksanakan 
ceramah penerangan di rumah kami,  
sehingga terkadang pemberi materi kami 
berdua, tetapi terkadang juga oleh tim lain 
ikut memberikan materi. Jika bergiliran, 
pemberi materi sebelum dan sesudah 
harus datang supaya dapat menyambung. 

Pernah dalam ceramah yang diikuti 
6 orang, ternyata ada seorang pendeta 
yang ikut, beliau mengikuti sampai 7 kali 
rangkaian, tetapi akhirnya tak bersedia 
dilantik karena dia bertugas mencari 
jemaat, tetapi beliau mengatakan puas 
dan ajaran Sang Guru Sejati bagus dan 
mudah dipahami.

Pengalaman ajak-ajak kepada 
keluarga, terutama ibu saya dan adik-

Dampak Positif Ajak-Ajak Menyiswa
Widarti  Martoyo, Pemalang.

adik, karena kami berjauhan, sehingga 
kalau bertemu hanya garis besarnya saja, 
karena waktunya sangat terbatas

Beruntung pada 2010 yang lalu, 
kami bertemu dengan Bapak Suwardi 
Aguswinoto, Korda Jateng Xl. Kami 
matur, bahwa Ibu dan tiga keluarga adik-
adik kami agak dekat dengan beliau. 
Pak Wardi sangat antusias berkenan 
mencari dan siap memberi ceramah 
hingga dilantik menjadi anggota Pangestu. 
Matur nuwun Bapak Suwardi, bahkan Dik 
Sarwoko sekarang diberi tugas menjadi 
Wakorda Jateng Xl. Adik Ngatinah juga 
aktif, suaminya pernah diberi tugas 
Sang Guru Sejati menjadi Ketua Cabang 
Wonosegara, Ibu saya juga menyiswa 
walau sudah sepuh dan saat meninggal 
dimudahkan, sakit hanya sebentar dan 
menjelang tiada dikelilingi dan dituntun 
adik-adik yang sudah menjadi anggota.

Terakhir, pada tanggal 13 dan 14 
kemarin, kami mengadakan pertemuan 
keluarga di wisata Guci dekat Pemalang. 
Pertemuan tersebut diadakan bersama 
oleh sembilan bersaudara dan diikuti oleh 
anak, cucu, menantu yang berjumlah 78 

orang. 
Pada malam keakraban, saya dan 

Dik Woko juga adik-adik yang sudah 
menjadi warga mengajak adik-adik yang 
belum menjadi anggota untuk bersama-
sama menyiswa kepada Sang Guru Sejati. 
Cucu-cucu yang sudah remaja agar ikut 
mendengarkan ceramah penerangan. 

Puji syukur yang mendaftar sebanyak 
13 orang, tetapi karena rumah berjauhan 
maka akan kami adakan secara daring. 
Mohon doanya mudah-mudahan Sang 
Guru Sejati mengabulkan. Masalahnya 
ada yang masih merasa gaptek, terbukti 
kemarin kami coba ada yang belum bisa 
masuk dan bergabung secara daring. 

Untuk Cabang Pemalang, sementara 
yang mendaftar ikut ceramah penerangan 
baru 3 orang, nanti akan kami laksanakan 
di awal bulan Desember sambil menunggu 
tambahan. 

Demikian pengalaman ini saya 
sampaikan, disertai mohon maaf jika 
penyampaiannya terlalu panjang. Semoga 
berkenan dan bermanfaat untuk kita 
semua. Satuhu. 



DWIJA WARA  Januari 2022 No. 9 Tahun ke-65 DWIJA WARA  Januari 2022 No. 9   Tahun ke-65 DWIJA WARA  Januari 2022 No. 9 Tahun ke-65 DWIJA WARA  Januari 2022 No. 9  Tahun ke-65

26 1516 25

apa yang saya serap dari keberadaan 
pohon mangga. Ketika saya harus berbudi 
darma, ternyata masih tersisa setitik 
noktah kecil kekotoran, karena jauh dalam 
relung hati dan nalar saya, masih tersirat 
harapan bahwa Sang Guru Sejati akan 
membalas budidarma saya. Perasaan 
itu saya kuatkan dengan rasionalisasi 
nalar untuk memaknai kenyataan, bahwa 
saya tidak pernah kekurangan dalam 
hidup. Ternyata selembut apa pun pikiran 
dan perasaan yang mengajak berhitung 
dengan Sang Guru Sejati, masih dapat 
dikategorikan sebagai pamrih yang 
dilegalkan nalar.

Pembelajaran untuk membaca sastra 
kang tan tinulis atau sastra yang tak 
tertulis, ternyata masih terus berlangsung 
sampai sekarang. Setiap musim mangga, 
selalu saja ada kiriman buah mangga 
berjenis-jenis yang semua sangat nikmat 
di lidah. Saya sudah mohon ampun pada 
Sang Guru Sejati dan berjanji untuk tidak 
lagi mempersoalkan mangga di luar 
pagar yang raib. Namun setiap musim 
buah, kiriman mangga tidak pernah surut. 
Saya merasa dilulu Sang Guru Sejati. 
Nampaknya masih ada sisa pelajaran 
yang belum dapat saya tangkap. Saya 
selalu bersyukur, berterimakasih dan 
semakin yakin bahwa tidak ada gunanya 
mengajak bargaining (berniaga) dengan 
Sang Guru Sejati, karena keadilan-Nya 
tidak mungkin dipertanyakan siapa pun.

Ibarat  memotret  suatu objek, 

kehadiran Sang Guru Sejati ternyata 
dapat being captured (tertangkap) melalui 
pancaindra dan dinikmati melalui rasa 
syukur. Sang Guru Sejati hadir dan 
meresap di semua ciptaan-Nya yang 
tergelar di alam semesta dan seisinya, tak 
terkecuali pohon mangga yang di tubuhnya 
bergelantungan anggrek Catleya Violet 
dengan cantiknya. Sungguh, menciptakan 
kerukunan dan rasa tenteram, damai, dan 
sejahtera di dunia, mudah dilakukan ketika 
manusia dengan jujur mau memahami 
apa yang tergelar di alam semesta, dan 
meletakkan angan-angannya pada wadah 
kepercayaan dan kepasrahan total.

Mengakhiri renungan kali ini, saya 
akan mencuplik sabda Sang Guru Sejati 
yang tercantum pada penghujung Sabda 
Khusus Peringatan Nomor 22:

"Jika engkau menerima pemberian 
kebaikan atau diperlakukan baik oleh 
siapa saja, catatlah dalam hatimu, 
yaitu agar diingat-ingat selamanya, dan 
hendaklah mempunyati niat (kemauan) 
membalas kebaikan kepada yang 
memberi.

Sebaliknya, jika engkau dapat 
memberi kebaikan kepada siapa saja, 
pemberian kebaikanmu itu buanglah 
ke angkasa,  art inya janganlah 
mengharapkan balasan budi darma.

Jika demikian, engkau termasuk 
manusia yang pantas dipuji."

Sa l a m  s e j a h t e r a . 
Selamat pagi Ibu-Ibu Siswa Sang 
Guru Sejati yang berbahagia. 

Semoga kesejahteraan, keteteraman, 
serta kebahagiaan senantiasa meliputi 
para anggota Pangestu di mana pun 
berada karena sih, tuntunan, pepadang, 
dan pengayoman Sang Guru Sejati.
Pada hari ini Kamis, 9 Desember 2021, 
saya mendapat tugas untuk mengisi 
pengalaman di WAG Wanita Supeket.

Pengalaman saya ini terjadi beberapa 
tahun yang lalu, saya sering ikut mengasuh 
keponakan-keponakan dari lahir sampai 
sekarang (karena Ibunya bekerja). Setiap 
memandikan selalu saya mangestikan 
untuk sesuci, setiap tidur saya doakan 
dengan Pangesti V dan saya pegangi 
tangannya. Keponakan saya usianya 
hampir 2 tahun belum tumbuh gigi, belum 
bisa jalan, maunya hanya merangkak, 
sementara anak tetangga sudah mau 
rambatan dalam bahasa Jawa berjalan 
dengan perpegangan meja/kursi. 

Ibunya, atau adik saya sering 
merasakan resah dan bertanya, "Kenapa 
ya, Mbak?". Macam-macam pertanyaan, 
saya jawab, "Tidak semua anak itu 
sama, masing-masing berbeda-beda 
bawaannya." Kemudian di setiap tiduran 

di kasur, saya selalu menyanyikan lagu-
lagu Pamiwahan Putra, bercerita macam-
macam dongeng dan saya eja setiap 
huruf sambil saya tunjuk satu persatu, 
sengaja huruf untuk belajar anak-anak 
saya tempel di tembok dekat kasur. Berkat 
sih dari Sang Guru Sejati, keponakan 
saya tumbuh gigi, dan berikutnya saya 
heran terus keponakan saya bisa berjalan 
setapak demi setapak, tanpa diajari. 
Anehnya lagi, keponakan saya tiba-tiba 
bisa mengeja huruf demi huruf sambil dia 
menunjuk di tembok. 

Saya senang dan terharu sekaligus 
bersyukur pada Sang Guru Sejati dengan 
maha kasih-Nya. Ibunya sampai bingung 
dan bertanya pada saya, "Mbak, kok bisa 
bicara?" Walau baru sepatah-sepatah 
kata tetapi langsung bisa mengeja huruf. 
Beberapa bulan berlalu keponakan saya 
berusia hampir tiga tahun, saya ajak ke 
kegiatan Pamiwahan Putra dan saat ada 
Peringatan di Cabang, keponakan saya 
mau maju dan menyanyi lagu Keretaku, 
Bu Yamti (pembina Pamiwahan Putra) 
kaget dan saya juga heran, padahal Lagu 
Keretaku itu liriknya panjang apalagi 
bicaranya masih cadel (pelo). 

Saya hanya berusaha melakukan 
yang tertulis di buku Sabda Khusus 

Mengasuh Keponakan dengan Kasih Sayang
Harmani, Solo Serengan

Ruang Wanita

Se m o g a  k e s e j a h t e r a a n , 
ketenteraman, dan kebahagiaan 
selalu menyertai  seluruh warga 

Paguyuban Ngesti Tunggal, berkat sih, 
tuntunan, pepadang, dan lindungan 
Sang Guru Sejati. Bapak Ibu sekalian 
yang berbahagia, hari ini Jumat, 17 
Desember 2021 mendapatkan tugas 
mengisi pengalaman penyiswaan di WAG 
Forum Pamong Pusat. Pengalaman saya 
ini terjadi tahun 1997, saya kehilangan 
motor yang baru saja saya beli dan 
merupakan barang berharga sekali 
bagi saya untuk menunjang usaha dan 
mendatangi olahrasa.

Motor itu hilang di depan gedung FKIP 
UNILA. Ketika itu saya diminta oleh Bapak 
Bambang Sumitro selaku Dekan FKIP Unila 
untuk memberikan materi muatan lokal 
menjahit pada penataran guru-guru  
tingkat SMP di Lampung. Kegiatan itu 
berlangsung satu minggu dan hari terakhir 
ketika saya mau pulang motor tidak ada 
saya bertanya ke sana ke mari termasuk 
keamanan kampus, semua bilang tidak 
tahu. Akhirnya saya lapor ke Polsek 
setempat di kantor itu ada salah satu polisi 
yang saya kenal. Saya langsung diajak ke 
salah satu tempat. Saya pikir motor saya 
ada di situ tetapi ternyata saya diajak ke 
dukun. Saya sadar betul itu berbahaya 

sekali yaitu melanggar Paliwara I. Maka 
saya langsung pulang naik taksi dan 
masalah ini  saya serahkan sepenuhnya 
kepada yang berwenang. Sampai rumah 
saya ditanya istri kenapa naik taksi dan 
motornya kenapa? Saya jawab dengan 
tenang bahwa motornya dipinjam orang 
yang tidak saya kenal alias hilang.

Saya diingatkan melalui Sabda 
Sang Guru Sejati di dalam pustaka 
Sasangka Jati bab Rela: "Sejatinya, yang 
disebut rela itu kelapangan hati untuk 
menyerahkan semua milik, wewenang, 
dan semua buah perbuatan kepada 
Tuhan dengan tulus (ikhlas), karena 
menyadari bahwa semua itu ada di 
dalam kekuasaan Tuhan, ...."

A k h i r n y a  s a y a  p a s r a h  d a n 
rela menerima ujian atau tempelak 
dari pengadilan Tuhan. Saya lebih 
mendekatkan diri, instropeksi dan 
berusaha meningkatkan penyiswaan pada 
Sang Guru Sejati,  saya yakin apa yang 
terjadi itulah yang terbaik dari kebijakan 
Sang Guru Sejati. pada akhirnya, saya 
sudah tidak memikirkan lagi motor yang 
hilang tersebut. 

Sabda Sang Guru Sejati dalam 
S a b d a  K h u s u s ,  m e n e g a s k a n : 
"Aku tidak akan sampai hati kepada 
engkau sekalian yang mewakili 

Belajar Rela dan Pasrah
Kris Sarono, Tanjungkarang

karya-Ku. Aku akan melindungi dan 
menolong, dan engkau sekalian  akan 
menerima anugerah Tuhan."  (Sabda 
Khusus Peringatan 7 butir 2).

Tidak lama kemudian Tuhan memberi 
anugerah yang luar biasa. Saya  seorang 
wiraswasta di bidang menjahit dan 
konveksi, t iba-tiba saya mendapat 
borongan seragam pakaian karyawan 
dari perusahaan besar PT Indomiwon dan 
PT Tirta Menara Investama di Lampung. 
Ketika pekerjaan selesai saya pulang 
kampung di Klaten untuk menengok 
orang tua. 

Di kampung bertemu kawan nawari 
mobil untuk meneruskan angsuran dan 
mengganti uang DP. Akhirnya saya 
setuju dan mobil langsung saya bawa 
pulang ke Lampung. Bersyukur sekali 
angsuran bisa lancar dan selesai 

sesuai dengan waktu yang disepakati. 
Saya bersyukur sekali kepada Sang Guru 
Sejati atas karunia-Nya. Semula warga 
Tanjungkarang kalau ada anjangsana 
ke cabang lain atau ranting ikut mobil 
Bapak Bambang Sumitro karena waktu 
itu hanya beliau sendiri yang punya mobil. 
Setelah saya diperkenankan mempunyai 
mobil dapat memperlancar usaha dan  
setiap ada kegiatan Pangestu baik itu  
anjangsana ke cabang lain, maupun 
olahrasa cabang dan ranting saya siap 
menjemput kawan-kawan untuk pergi 
bersama 

Bapak ibu sekalian yang berbahagia, 
demikianlah pengalaman saya, apabila 
ada yang kurang berkenan saya mohon 
maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.

"Manusia yang telah dapat memindahkan titik berat kesadaran ke Alam 
Sejati tidak memperdulikan lagi tentang nasibnya. Yang diperhatikan hanya 
melaksanakan tugas yang dibebankan Kepadanya oleh Suksma Sejati. Ia 
bertindak sebagai pelaksanaan kebijaksanaan Suksma Sejati. Setelah titik 
berat kesadaran ada pada Roh Suci, kesadaran pribadi berusaha untuk 

meleburkan diri di dalam Induk Kesadaran: Suksma Sejati.
Induk kesadaran ini tidak terbatas lagi oleh sesuatu badan jasmani, 
melainkan meluas ke mana-mana dengan tidak terbatas. Bila titik 
kesadaran sudah meleburkan diri, kesadaran titik tentunya hilang. Manusia 
yang mencapai tingkatan kesadaran demikian ini dengan sungguh-sungguh 
dapat berkata, bahwa ia menyadari orang lain di dekatnya, bahkan di jauh 
pun dapat. Masa yang lampau dan masa depan pun dapat disadari olehnya.

(Arsip Sarjana Budi Santosa, butir 56, 2011: 39)
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apa yang saya serap dari keberadaan 
pohon mangga. Ketika saya harus berbudi 
darma, ternyata masih tersisa setitik 
noktah kecil kekotoran, karena jauh dalam 
relung hati dan nalar saya, masih tersirat 
harapan bahwa Sang Guru Sejati akan 
membalas budidarma saya. Perasaan 
itu saya kuatkan dengan rasionalisasi 
nalar untuk memaknai kenyataan, bahwa 
saya tidak pernah kekurangan dalam 
hidup. Ternyata selembut apa pun pikiran 
dan perasaan yang mengajak berhitung 
dengan Sang Guru Sejati, masih dapat 
dikategorikan sebagai pamrih yang 
dilegalkan nalar.

Pembelajaran untuk membaca sastra 
kang tan tinulis atau sastra yang tak 
tertulis, ternyata masih terus berlangsung 
sampai sekarang. Setiap musim mangga, 
selalu saja ada kiriman buah mangga 
berjenis-jenis yang semua sangat nikmat 
di lidah. Saya sudah mohon ampun pada 
Sang Guru Sejati dan berjanji untuk tidak 
lagi mempersoalkan mangga di luar 
pagar yang raib. Namun setiap musim 
buah, kiriman mangga tidak pernah surut. 
Saya merasa dilulu Sang Guru Sejati. 
Nampaknya masih ada sisa pelajaran 
yang belum dapat saya tangkap. Saya 
selalu bersyukur, berterimakasih dan 
semakin yakin bahwa tidak ada gunanya 
mengajak bargaining (berniaga) dengan 
Sang Guru Sejati, karena keadilan-Nya 
tidak mungkin dipertanyakan siapa pun.

Ibarat  memotret  suatu objek, 

kehadiran Sang Guru Sejati ternyata 
dapat being captured (tertangkap) melalui 
pancaindra dan dinikmati melalui rasa 
syukur. Sang Guru Sejati hadir dan 
meresap di semua ciptaan-Nya yang 
tergelar di alam semesta dan seisinya, tak 
terkecuali pohon mangga yang di tubuhnya 
bergelantungan anggrek Catleya Violet 
dengan cantiknya. Sungguh, menciptakan 
kerukunan dan rasa tenteram, damai, dan 
sejahtera di dunia, mudah dilakukan ketika 
manusia dengan jujur mau memahami 
apa yang tergelar di alam semesta, dan 
meletakkan angan-angannya pada wadah 
kepercayaan dan kepasrahan total.

Mengakhiri renungan kali ini, saya 
akan mencuplik sabda Sang Guru Sejati 
yang tercantum pada penghujung Sabda 
Khusus Peringatan Nomor 22:

"Jika engkau menerima pemberian 
kebaikan atau diperlakukan baik oleh 
siapa saja, catatlah dalam hatimu, 
yaitu agar diingat-ingat selamanya, dan 
hendaklah mempunyati niat (kemauan) 
membalas kebaikan kepada yang 
memberi.

Sebaliknya, jika engkau dapat 
memberi kebaikan kepada siapa saja, 
pemberian kebaikanmu itu buanglah 
ke angkasa,  art inya janganlah 
mengharapkan balasan budi darma.

Jika demikian, engkau termasuk 
manusia yang pantas dipuji."

Sa l a m  s e j a h t e r a . 
Selamat pagi Ibu-Ibu Siswa Sang 
Guru Sejati yang berbahagia. 

Semoga kesejahteraan, keteteraman, 
serta kebahagiaan senantiasa meliputi 
para anggota Pangestu di mana pun 
berada karena sih, tuntunan, pepadang, 
dan pengayoman Sang Guru Sejati.
Pada hari ini Kamis, 9 Desember 2021, 
saya mendapat tugas untuk mengisi 
pengalaman di WAG Wanita Supeket.

Pengalaman saya ini terjadi beberapa 
tahun yang lalu, saya sering ikut mengasuh 
keponakan-keponakan dari lahir sampai 
sekarang (karena Ibunya bekerja). Setiap 
memandikan selalu saya mangestikan 
untuk sesuci, setiap tidur saya doakan 
dengan Pangesti V dan saya pegangi 
tangannya. Keponakan saya usianya 
hampir 2 tahun belum tumbuh gigi, belum 
bisa jalan, maunya hanya merangkak, 
sementara anak tetangga sudah mau 
rambatan dalam bahasa Jawa berjalan 
dengan perpegangan meja/kursi. 

Ibunya, atau adik saya sering 
merasakan resah dan bertanya, "Kenapa 
ya, Mbak?". Macam-macam pertanyaan, 
saya jawab, "Tidak semua anak itu 
sama, masing-masing berbeda-beda 
bawaannya." Kemudian di setiap tiduran 

di kasur, saya selalu menyanyikan lagu-
lagu Pamiwahan Putra, bercerita macam-
macam dongeng dan saya eja setiap 
huruf sambil saya tunjuk satu persatu, 
sengaja huruf untuk belajar anak-anak 
saya tempel di tembok dekat kasur. Berkat 
sih dari Sang Guru Sejati, keponakan 
saya tumbuh gigi, dan berikutnya saya 
heran terus keponakan saya bisa berjalan 
setapak demi setapak, tanpa diajari. 
Anehnya lagi, keponakan saya tiba-tiba 
bisa mengeja huruf demi huruf sambil dia 
menunjuk di tembok. 

Saya senang dan terharu sekaligus 
bersyukur pada Sang Guru Sejati dengan 
maha kasih-Nya. Ibunya sampai bingung 
dan bertanya pada saya, "Mbak, kok bisa 
bicara?" Walau baru sepatah-sepatah 
kata tetapi langsung bisa mengeja huruf. 
Beberapa bulan berlalu keponakan saya 
berusia hampir tiga tahun, saya ajak ke 
kegiatan Pamiwahan Putra dan saat ada 
Peringatan di Cabang, keponakan saya 
mau maju dan menyanyi lagu Keretaku, 
Bu Yamti (pembina Pamiwahan Putra) 
kaget dan saya juga heran, padahal Lagu 
Keretaku itu liriknya panjang apalagi 
bicaranya masih cadel (pelo). 

Saya hanya berusaha melakukan 
yang tertulis di buku Sabda Khusus 

Mengasuh Keponakan dengan Kasih Sayang
Harmani, Solo Serengan

Ruang Wanita

Se m o g a  k e s e j a h t e r a a n , 
ketenteraman, dan kebahagiaan 
selalu menyertai  seluruh warga 

Paguyuban Ngesti Tunggal, berkat sih, 
tuntunan, pepadang, dan lindungan 
Sang Guru Sejati. Bapak Ibu sekalian 
yang berbahagia, hari ini Jumat, 17 
Desember 2021 mendapatkan tugas 
mengisi pengalaman penyiswaan di WAG 
Forum Pamong Pusat. Pengalaman saya 
ini terjadi tahun 1997, saya kehilangan 
motor yang baru saja saya beli dan 
merupakan barang berharga sekali 
bagi saya untuk menunjang usaha dan 
mendatangi olahrasa.

Motor itu hilang di depan gedung FKIP 
UNILA. Ketika itu saya diminta oleh Bapak 
Bambang Sumitro selaku Dekan FKIP Unila 
untuk memberikan materi muatan lokal 
menjahit pada penataran guru-guru  
tingkat SMP di Lampung. Kegiatan itu 
berlangsung satu minggu dan hari terakhir 
ketika saya mau pulang motor tidak ada 
saya bertanya ke sana ke mari termasuk 
keamanan kampus, semua bilang tidak 
tahu. Akhirnya saya lapor ke Polsek 
setempat di kantor itu ada salah satu polisi 
yang saya kenal. Saya langsung diajak ke 
salah satu tempat. Saya pikir motor saya 
ada di situ tetapi ternyata saya diajak ke 
dukun. Saya sadar betul itu berbahaya 

sekali yaitu melanggar Paliwara I. Maka 
saya langsung pulang naik taksi dan 
masalah ini  saya serahkan sepenuhnya 
kepada yang berwenang. Sampai rumah 
saya ditanya istri kenapa naik taksi dan 
motornya kenapa? Saya jawab dengan 
tenang bahwa motornya dipinjam orang 
yang tidak saya kenal alias hilang.

Saya diingatkan melalui Sabda 
Sang Guru Sejati di dalam pustaka 
Sasangka Jati bab Rela: "Sejatinya, yang 
disebut rela itu kelapangan hati untuk 
menyerahkan semua milik, wewenang, 
dan semua buah perbuatan kepada 
Tuhan dengan tulus (ikhlas), karena 
menyadari bahwa semua itu ada di 
dalam kekuasaan Tuhan, ...."

A k h i r n y a  s a y a  p a s r a h  d a n 
rela menerima ujian atau tempelak 
dari pengadilan Tuhan. Saya lebih 
mendekatkan diri, instropeksi dan 
berusaha meningkatkan penyiswaan pada 
Sang Guru Sejati,  saya yakin apa yang 
terjadi itulah yang terbaik dari kebijakan 
Sang Guru Sejati. pada akhirnya, saya 
sudah tidak memikirkan lagi motor yang 
hilang tersebut. 

Sabda Sang Guru Sejati dalam 
S a b d a  K h u s u s ,  m e n e g a s k a n : 
"Aku tidak akan sampai hati kepada 
engkau sekalian yang mewakili 

Belajar Rela dan Pasrah
Kris Sarono, Tanjungkarang

karya-Ku. Aku akan melindungi dan 
menolong, dan engkau sekalian  akan 
menerima anugerah Tuhan."  (Sabda 
Khusus Peringatan 7 butir 2).

Tidak lama kemudian Tuhan memberi 
anugerah yang luar biasa. Saya  seorang 
wiraswasta di bidang menjahit dan 
konveksi, t iba-tiba saya mendapat 
borongan seragam pakaian karyawan 
dari perusahaan besar PT Indomiwon dan 
PT Tirta Menara Investama di Lampung. 
Ketika pekerjaan selesai saya pulang 
kampung di Klaten untuk menengok 
orang tua. 

Di kampung bertemu kawan nawari 
mobil untuk meneruskan angsuran dan 
mengganti uang DP. Akhirnya saya 
setuju dan mobil langsung saya bawa 
pulang ke Lampung. Bersyukur sekali 
angsuran bisa lancar dan selesai 

sesuai dengan waktu yang disepakati. 
Saya bersyukur sekali kepada Sang Guru 
Sejati atas karunia-Nya. Semula warga 
Tanjungkarang kalau ada anjangsana 
ke cabang lain atau ranting ikut mobil 
Bapak Bambang Sumitro karena waktu 
itu hanya beliau sendiri yang punya mobil. 
Setelah saya diperkenankan mempunyai 
mobil dapat memperlancar usaha dan  
setiap ada kegiatan Pangestu baik itu  
anjangsana ke cabang lain, maupun 
olahrasa cabang dan ranting saya siap 
menjemput kawan-kawan untuk pergi 
bersama 

Bapak ibu sekalian yang berbahagia, 
demikianlah pengalaman saya, apabila 
ada yang kurang berkenan saya mohon 
maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.

"Manusia yang telah dapat memindahkan titik berat kesadaran ke Alam 
Sejati tidak memperdulikan lagi tentang nasibnya. Yang diperhatikan hanya 
melaksanakan tugas yang dibebankan Kepadanya oleh Suksma Sejati. Ia 
bertindak sebagai pelaksanaan kebijaksanaan Suksma Sejati. Setelah titik 
berat kesadaran ada pada Roh Suci, kesadaran pribadi berusaha untuk 

meleburkan diri di dalam Induk Kesadaran: Suksma Sejati.
Induk kesadaran ini tidak terbatas lagi oleh sesuatu badan jasmani, 
melainkan meluas ke mana-mana dengan tidak terbatas. Bila titik 
kesadaran sudah meleburkan diri, kesadaran titik tentunya hilang. Manusia 
yang mencapai tingkatan kesadaran demikian ini dengan sungguh-sungguh 
dapat berkata, bahwa ia menyadari orang lain di dekatnya, bahkan di jauh 
pun dapat. Masa yang lampau dan masa depan pun dapat disadari olehnya.

(Arsip Sarjana Budi Santosa, butir 56, 2011: 39)
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"Adapun sadar akan Tripurusa itu hendaknya diusahakan setiap hari hingga 
menjadi kebiasaan, ibarat orang lapar, yang ingatnya akan makan tanpa perlu 
diperintah luamah. Jadi, sekalipun sedang berjalan, duduk menganggur, 
selagi bekerja, tidur, dan pada saat apa saja hendaknya selalu sadar kepada 

Tuhan Yang Maha Esa (Suksma Kawekas-Suksma Sejati- Roh Suci."

(Sasangka Jati. Sadar.  2014: 8)

"Oleh karena itu, jangan menunda-nunda waktu, selagi engkau masih 
dianugerahi	kekuatan,	sehat	walafiat,	segeralah	mencari	pengungsian	
kepada Tuhan, jangan ditangguhkan untuk menetapi tiga macam 
kesanggupan, jangan sampai pada saat datangnya ajal engkau lupa 
kepada Tuhan atau Aku (Suksma Sejati), hingga akhirnya tertinggal 
di jalan, tidak dapat mengiringkan Aku kembali menghadap ke hadirat 
Suksma Kawekas, yaitu istana ketenteraman abadi. Barang siapa 
sungguh-sungguh menetapi semua perintah dan menjauhi larangan, 
hingga tidak mengecewakan dalam menetapi perjanjian yang telah 
menjadi kesanggupannya, akan mendapat pertolongan dan anugerah 
Tuhan, yaitu diberi tahu jalannya dengan disaksikan sendiri sebelum 
tiba saatnya dipanggil (mati)."

(Sasangka Jati, Sangkan Paran, Bab 1, 2014: 150)

Peringatan 1 butir 12: "He siswa-siswa 
sakabehe kang padha pracaya, padha 
anjembar-njebarake pepadhang Ingsun, 
iya piwulang Ingsun iku marang sanak 
kadangira, kulawarganira lan pawong 
mitranira, nanging poma aja kanthi 
pamrih lan pameksa." 

Demikian pengalaman yang bisa 

saya sampaikan, bila ada kesalahan 
dalam menyampaikan saya mohon maaf  
yang sebesar-besarnya. Semoga Sang 
Guru Sejati senantiasa melimpahkan sih 
tuntunan, pepadang kepada kita semua 
Satuhu

Salam sejahtera ibu-Ibu siswa Sang 
Guru Sejati yang berbahagia, 
s e m o g a  k e s e j a h t e r a a n , 

keten teraman,  dan kebahag iaan 
senantiasa meliputi warga Pangestu 
karena sih, tuntunan, pepadang, dan 
perlindungan Sang Guru Sejati

Perkenankan saya menyampaikan 
pengalaman dan saya buka dengan kutipan 
sabda Sang Guru Sejati sebagai berikut. 
"Adapun kewajiban-Ku yang kedua: 
Aku menjadi Juru Penebus Dosa. 
Adapun engkau sekalian tidak dapat 
menebus dosa orang lain, tetapi engkau 
wajib memberi maaf kepada siapa saja, 
jangan sampai mempunyai rasa saling 
membenci, mendendam, atau lebih-
lebih bermusuhan." (Sabda Khusus 
Peringatan 24 butir 9).

Memberi maaf dan menghilangkan 
rasa membenci mendendam atau lebih-

lebih bermusuhan mudah untuk dikatakan, 
namun sangat sulit untuk dilakukan.

Peristiwa terjadi tatkala saya ditunjuk 
sebagai ketua Dasawisma PKK di kampung 
saya yang anggotanya ibu-ibu yang berusia   
60 tahun sebanyak 20 orang. Dari 
anggota tersebut ada dua orang ibu yang 
saling bermusuhan sejak lama, yaitu Ibu 
A dan Ibu B. Permusuhan tidak dapat 
didamaikan, masing masing merasa benar 
dan saling mendendam. Tidak disangka-
sangka dan sangat mengagetkan, Ibu A  
marah-marah dan menuduh saya dengan 
bermacam-macam yang intinya saya 
beda kasih antara Ibu A dan Ibu B, serta 
tuduhan lain yang semuanya tidak pernah 
saya perbuat dan lakukan. 

Rasanya t idak ter ima dengan 
tuduhan itu, namun kalau saya tanggapi 
saya melanggar paliwara 5. Saya sadar 
saya tidak boleh terpancing dan saya 

Memberikan Maaf Kepada Seseorang
Kriswardani, Semarang I 

mengucapkan pangesti, dengan Paugeran 
dan Pangesti lll sambil membiarkan Ibu A 
marah-marah. Setelah mendekat dengan 
mangesti, perasaan saya menjadi positif 
dan kemarahan Ibu A tidak sedikit pun 
membuat gejolak di hati saya, bahkan 
saya timbul kasihan kenapa Ibu A yang 
marah-marah dan menuduh begitu.

Kasihan sekali, dalam hati saya, 
sementara Ibu A Terus marah dengan 
tuduhannya, namun tiba-tiba ada tamu 
yang datang ke rumahnya, sehingga  Ibu 
A berhenti marahnya dan harus pulang ke 
rumah. Saya juga masuk ke rumah dan 
duduk sambil menangis mengucapkan 
syukur pada Sang Guru Sejati atas 
tuntunan-Nya. Saya memperoleh rasa 
ayem tentrem dan tidak sedikit pun 
dendam dengan Ibu A.

Selanjutnya yang saya lakukan 
adalah mendoakan dengan pangesti 
untuk Ibu A, disertai dengan memperbaiki 
silaturahmi dengan selalu menyapa, 
memberikan tali kasih berupa hal-hal kecil, 
seperti cabai, terasi, kecap, dan semua 

perbuatan positif terus saya lakukan 
dengan penuh rasa kasih sayang. 

Lambat laun hati ibu tersebut 
mencair. Bersyukur sekarang semua 
sudah selesai Ibu A kembali baik dengan 
saya, komunikasi terjalin kembali dengan 
baik. Dalam hal ini, saya rasakan 
bersyukur telah mengenal ajaran Sang 
Guru Sejati, sehingga saya tahu bahwa 
semua peristiwa yang saya alami adalah 
bagian dari Hukum Keadilan Tuhan dan 
atas kebijakan Sang Guru Sejati.

Tanpa menyadari hal itu, tidak 
mungkin saya diberikan kemampuan 
menyelesaikan masalah ini tanpa sedikit 
pun melanggar Paliwara 5 dan tidak 
menyimpan dendam. Matur nuwun Sang 
Guru Sejati yang selalu melimpahkan sih, 
tuntunan, pepadang, dan perlindungan-
Nya kepada saya. 

Demikian pengalaman yang dapat 
saya sampaikan, mohon maaf atas segala 
kekurangan dalam penulisan. 

Sugeng siang Bapak dan Ibu 
di WAG Forum Kacab yang 
saya hormati di mana pun 

berada, salam karahayon untuk bapak 
ibu semua. Izinkahlah di siang hari ini 
Rabu,15 Desember 2021 saya berbagi 
pengalaman penyiswaan kepada bapak 
dan ibu semuanya. 

Puji syukur kita mengenal ajaran 
Sang Guru Sejati khususnya saya pribadi 
yang masih thimik-thimik belum bisa 
melaksanakan “Hasta Sila” sepenuh 
hati karena begitu lemahnya iman saya 
sebagai manusia biasa. Bapak, Ibu yang 
terhormat, pengalaman ini baru saja terjadi 
dan masih terasa di pelupuk mata kejadian 
itu bermula beberapa waktu lalu halaman 
rumah adik yang rumahnya bersebelahan 
dengan rumah kami digunakan untuk 
resepsi pernikahan cucunya tetangga 
sebelumnya bilangnya sederhana tidak 
ramai namun pada hari “H” berubah total 
dengan panggung dan pengeras suara 
yang sangat kencang mungkin karena 
senangnya cucu perempuannya menikah. 

Beberapa kali kami minta agar suara 
dikecilkan berhubung suami sudah hampir 
sebulan hanya terbaring di tempat tidur ke 
luar rumah hanya untuk ceck-up ke RS 
QIM Batang,saat itu bude yang rumahnya 
bersebelahan juga sakit sudah 4 hari, 

dua ponakan juga sakit dan adik saya  
juga sakit jantung dan batuk hampir tiap 
malam. Namun yang punya hajat tidak 
peduli yang akhirnya pada hari Jumat, 3 
Desember 2021 sekitar pukul setengah 
sepuluh pagi, suami saya antarkan ke 
RSUD Limpung dengan ambulan desa 
dan pada keesokan harinya saat saya 
sedang menunggu suami di kamar Seroja 
lantai 2 RSUD Limpung, anak saya yang 
nomor dua bilang, kalau saat ini adik saya 
di IGD RSUD, setelah berpesan sama 
anak agar jaga bapaknya, saya langsung 
menuju IGD. Saat itu saya lihat berbagai 
macam alat RSUD sudah terpasang di 
tubuh adik saya dengan posisi bersandar 
agak duduk untuk mempermudah oksigen 
masuk. 

Saat saya datang dengan lirih adik 
masih sempat berucap, “Yu”, seraya 
menoleh. Atas saran dokter saya 
merangkul adik dengan tangan kiri di 
belakang lehernya sambil menyeka 
keringat dingin yang selalu menetes, 
t angan  kanan  saya  m e m e g a n g 
kantung oksigen untuk memudahkan 
adik menghirupnya, saya dan adik zikir 
bareng, “Allah....Allah....Allah ...” dan 
Sang Guru Sejati lebih sayang adik 
saya, dia berpulang dengan tenang dan 
tidak tampak kesakitan sedikit pun. Dia 

Tiada Kejadian Tanpa Sebab
Puji Purwanti, Amongrogo

tersenyum penuh kepasrahan di saat-saat 
terakhirnya. Begitu penuh kasih Sang 
Guru Sejati pada adik saya yang sering 
beberapa kali mengikuti olahrasa cabang. 
Mungkin dia bisa meresapi ajaran Sang 
Guru Sejati dengan baik, sehingga ada 
aliran sih, anugerah, dan daya kekuatan 
di saat terakhirnya seperti yang tertulis 
di dalam Olah Rasa Di Dalam Rasa, 
Bab XXXI, 2013: 144. adalah sebagai 
berikut: “....Namun, bagi orang yang 
sudah menempuh jalan kesunyataan 
sejati, yaitu para calon siswa yang sudah 
mendekat kepada Sang Pepadang, jika 
sedang didera penderitaan badan wadak, 
meskipun masih berikhtiar mencari obat 
agar bisa sembuh, rasa perasaannya 
hanya pasrah kepada kekuasaan Allah 
karena mereka mengerti bahwa mati dan 

hidup itu ada di tangan Allah. Berubahnya 
atau terlepasnya badan wadak dirasakan 
atau diterimanya sebagai isyarat sabda 
Allah bahwa mereka sudah mendekati hari 
‘lohilmahful’, yaitu mendekati liang kubur, 
mendekati panggilan Allah.” 

Bapak, Ibu, demikianlah pengalaman 
penyiswaan yang bisa saya haturkan 
bilamana ada kesalahan tutur kata yang 
tidak berkenan, saya mohon maaf yang 
sebesar-besarnya. Matur nuwun atas 
perkenan memberi kesempatan untuk 
menuliskan pengalaman ini, semoga 
kita senantiasa dalam sih, anugerah, 
tuntunan, pepadang, dan pengayoman 
Sang Guru Sejati. Satuhu.
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"Adapun sadar akan Tripurusa itu hendaknya diusahakan setiap hari hingga 
menjadi kebiasaan, ibarat orang lapar, yang ingatnya akan makan tanpa perlu 
diperintah luamah. Jadi, sekalipun sedang berjalan, duduk menganggur, 
selagi bekerja, tidur, dan pada saat apa saja hendaknya selalu sadar kepada 

Tuhan Yang Maha Esa (Suksma Kawekas-Suksma Sejati- Roh Suci."

(Sasangka Jati. Sadar.  2014: 8)

"Oleh karena itu, jangan menunda-nunda waktu, selagi engkau masih 
dianugerahi	kekuatan,	sehat	walafiat,	segeralah	mencari	pengungsian	
kepada Tuhan, jangan ditangguhkan untuk menetapi tiga macam 
kesanggupan, jangan sampai pada saat datangnya ajal engkau lupa 
kepada Tuhan atau Aku (Suksma Sejati), hingga akhirnya tertinggal 
di jalan, tidak dapat mengiringkan Aku kembali menghadap ke hadirat 
Suksma Kawekas, yaitu istana ketenteraman abadi. Barang siapa 
sungguh-sungguh menetapi semua perintah dan menjauhi larangan, 
hingga tidak mengecewakan dalam menetapi perjanjian yang telah 
menjadi kesanggupannya, akan mendapat pertolongan dan anugerah 
Tuhan, yaitu diberi tahu jalannya dengan disaksikan sendiri sebelum 
tiba saatnya dipanggil (mati)."

(Sasangka Jati, Sangkan Paran, Bab 1, 2014: 150)

Peringatan 1 butir 12: "He siswa-siswa 
sakabehe kang padha pracaya, padha 
anjembar-njebarake pepadhang Ingsun, 
iya piwulang Ingsun iku marang sanak 
kadangira, kulawarganira lan pawong 
mitranira, nanging poma aja kanthi 
pamrih lan pameksa." 

Demikian pengalaman yang bisa 

saya sampaikan, bila ada kesalahan 
dalam menyampaikan saya mohon maaf  
yang sebesar-besarnya. Semoga Sang 
Guru Sejati senantiasa melimpahkan sih 
tuntunan, pepadang kepada kita semua 
Satuhu

Salam sejahtera ibu-Ibu siswa Sang 
Guru Sejati yang berbahagia, 
s e m o g a  k e s e j a h t e r a a n , 

keten teraman,  dan kebahag iaan 
senantiasa meliputi warga Pangestu 
karena sih, tuntunan, pepadang, dan 
perlindungan Sang Guru Sejati

Perkenankan saya menyampaikan 
pengalaman dan saya buka dengan kutipan 
sabda Sang Guru Sejati sebagai berikut. 
"Adapun kewajiban-Ku yang kedua: 
Aku menjadi Juru Penebus Dosa. 
Adapun engkau sekalian tidak dapat 
menebus dosa orang lain, tetapi engkau 
wajib memberi maaf kepada siapa saja, 
jangan sampai mempunyai rasa saling 
membenci, mendendam, atau lebih-
lebih bermusuhan." (Sabda Khusus 
Peringatan 24 butir 9).

Memberi maaf dan menghilangkan 
rasa membenci mendendam atau lebih-

lebih bermusuhan mudah untuk dikatakan, 
namun sangat sulit untuk dilakukan.

Peristiwa terjadi tatkala saya ditunjuk 
sebagai ketua Dasawisma PKK di kampung 
saya yang anggotanya ibu-ibu yang berusia   
60 tahun sebanyak 20 orang. Dari 
anggota tersebut ada dua orang ibu yang 
saling bermusuhan sejak lama, yaitu Ibu 
A dan Ibu B. Permusuhan tidak dapat 
didamaikan, masing masing merasa benar 
dan saling mendendam. Tidak disangka-
sangka dan sangat mengagetkan, Ibu A  
marah-marah dan menuduh saya dengan 
bermacam-macam yang intinya saya 
beda kasih antara Ibu A dan Ibu B, serta 
tuduhan lain yang semuanya tidak pernah 
saya perbuat dan lakukan. 

Rasanya t idak ter ima dengan 
tuduhan itu, namun kalau saya tanggapi 
saya melanggar paliwara 5. Saya sadar 
saya tidak boleh terpancing dan saya 

Memberikan Maaf Kepada Seseorang
Kriswardani, Semarang I 

mengucapkan pangesti, dengan Paugeran 
dan Pangesti lll sambil membiarkan Ibu A 
marah-marah. Setelah mendekat dengan 
mangesti, perasaan saya menjadi positif 
dan kemarahan Ibu A tidak sedikit pun 
membuat gejolak di hati saya, bahkan 
saya timbul kasihan kenapa Ibu A yang 
marah-marah dan menuduh begitu.

Kasihan sekali, dalam hati saya, 
sementara Ibu A Terus marah dengan 
tuduhannya, namun tiba-tiba ada tamu 
yang datang ke rumahnya, sehingga  Ibu 
A berhenti marahnya dan harus pulang ke 
rumah. Saya juga masuk ke rumah dan 
duduk sambil menangis mengucapkan 
syukur pada Sang Guru Sejati atas 
tuntunan-Nya. Saya memperoleh rasa 
ayem tentrem dan tidak sedikit pun 
dendam dengan Ibu A.

Selanjutnya yang saya lakukan 
adalah mendoakan dengan pangesti 
untuk Ibu A, disertai dengan memperbaiki 
silaturahmi dengan selalu menyapa, 
memberikan tali kasih berupa hal-hal kecil, 
seperti cabai, terasi, kecap, dan semua 

perbuatan positif terus saya lakukan 
dengan penuh rasa kasih sayang. 

Lambat laun hati ibu tersebut 
mencair. Bersyukur sekarang semua 
sudah selesai Ibu A kembali baik dengan 
saya, komunikasi terjalin kembali dengan 
baik. Dalam hal ini, saya rasakan 
bersyukur telah mengenal ajaran Sang 
Guru Sejati, sehingga saya tahu bahwa 
semua peristiwa yang saya alami adalah 
bagian dari Hukum Keadilan Tuhan dan 
atas kebijakan Sang Guru Sejati.

Tanpa menyadari hal itu, tidak 
mungkin saya diberikan kemampuan 
menyelesaikan masalah ini tanpa sedikit 
pun melanggar Paliwara 5 dan tidak 
menyimpan dendam. Matur nuwun Sang 
Guru Sejati yang selalu melimpahkan sih, 
tuntunan, pepadang, dan perlindungan-
Nya kepada saya. 

Demikian pengalaman yang dapat 
saya sampaikan, mohon maaf atas segala 
kekurangan dalam penulisan. 

Sugeng siang Bapak dan Ibu 
di WAG Forum Kacab yang 
saya hormati di mana pun 

berada, salam karahayon untuk bapak 
ibu semua. Izinkahlah di siang hari ini 
Rabu,15 Desember 2021 saya berbagi 
pengalaman penyiswaan kepada bapak 
dan ibu semuanya. 

Puji syukur kita mengenal ajaran 
Sang Guru Sejati khususnya saya pribadi 
yang masih thimik-thimik belum bisa 
melaksanakan “Hasta Sila” sepenuh 
hati karena begitu lemahnya iman saya 
sebagai manusia biasa. Bapak, Ibu yang 
terhormat, pengalaman ini baru saja terjadi 
dan masih terasa di pelupuk mata kejadian 
itu bermula beberapa waktu lalu halaman 
rumah adik yang rumahnya bersebelahan 
dengan rumah kami digunakan untuk 
resepsi pernikahan cucunya tetangga 
sebelumnya bilangnya sederhana tidak 
ramai namun pada hari “H” berubah total 
dengan panggung dan pengeras suara 
yang sangat kencang mungkin karena 
senangnya cucu perempuannya menikah. 

Beberapa kali kami minta agar suara 
dikecilkan berhubung suami sudah hampir 
sebulan hanya terbaring di tempat tidur ke 
luar rumah hanya untuk ceck-up ke RS 
QIM Batang,saat itu bude yang rumahnya 
bersebelahan juga sakit sudah 4 hari, 

dua ponakan juga sakit dan adik saya  
juga sakit jantung dan batuk hampir tiap 
malam. Namun yang punya hajat tidak 
peduli yang akhirnya pada hari Jumat, 3 
Desember 2021 sekitar pukul setengah 
sepuluh pagi, suami saya antarkan ke 
RSUD Limpung dengan ambulan desa 
dan pada keesokan harinya saat saya 
sedang menunggu suami di kamar Seroja 
lantai 2 RSUD Limpung, anak saya yang 
nomor dua bilang, kalau saat ini adik saya 
di IGD RSUD, setelah berpesan sama 
anak agar jaga bapaknya, saya langsung 
menuju IGD. Saat itu saya lihat berbagai 
macam alat RSUD sudah terpasang di 
tubuh adik saya dengan posisi bersandar 
agak duduk untuk mempermudah oksigen 
masuk. 

Saat saya datang dengan lirih adik 
masih sempat berucap, “Yu”, seraya 
menoleh. Atas saran dokter saya 
merangkul adik dengan tangan kiri di 
belakang lehernya sambil menyeka 
keringat dingin yang selalu menetes, 
t angan  kanan  saya  memegang 
kantung oksigen untuk memudahkan 
adik menghirupnya, saya dan adik zikir 
bareng, “Allah....Allah....Allah ...” dan 
Sang Guru Sejati lebih sayang adik 
saya, dia berpulang dengan tenang dan 
tidak tampak kesakitan sedikit pun. Dia 

Tiada Kejadian Tanpa Sebab
Puji Purwanti, Amongrogo

tersenyum penuh kepasrahan di saat-saat 
terakhirnya. Begitu penuh kasih Sang 
Guru Sejati pada adik saya yang sering 
beberapa kali mengikuti olahrasa cabang. 
Mungkin dia bisa meresapi ajaran Sang 
Guru Sejati dengan baik, sehingga ada 
aliran sih, anugerah, dan daya kekuatan 
di saat terakhirnya seperti yang tertulis 
di dalam Olah Rasa Di Dalam Rasa, 
Bab XXXI, 2013: 144. adalah sebagai 
berikut: “....Namun, bagi orang yang 
sudah menempuh jalan kesunyataan 
sejati, yaitu para calon siswa yang sudah 
mendekat kepada Sang Pepadang, jika 
sedang didera penderitaan badan wadak, 
meskipun masih berikhtiar mencari obat 
agar bisa sembuh, rasa perasaannya 
hanya pasrah kepada kekuasaan Allah 
karena mereka mengerti bahwa mati dan 

hidup itu ada di tangan Allah. Berubahnya 
atau terlepasnya badan wadak dirasakan 
atau diterimanya sebagai isyarat sabda 
Allah bahwa mereka sudah mendekati hari 
‘lohilmahful’, yaitu mendekati liang kubur, 
mendekati panggilan Allah.” 

Bapak, Ibu, demikianlah pengalaman 
penyiswaan yang bisa saya haturkan 
bilamana ada kesalahan tutur kata yang 
tidak berkenan, saya mohon maaf yang 
sebesar-besarnya. Matur nuwun atas 
perkenan memberi kesempatan untuk 
menuliskan pengalaman ini, semoga 
kita senantiasa dalam sih, anugerah, 
tuntunan, pepadang, dan pengayoman 
Sang Guru Sejati. Satuhu.
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"Tuhan tidak mengutus Utusannya supaya bersaing dalam hal kebaikan 
pengetahuannya, tetapi mereka diutus untuk mengingatkan akan 
kesanggupan para hamba dengan petunjuk jalan benar yang berakhir di 
hadirat Tuhan. Justru lebih baik apabila engkau mengerti agama orang lain, 
perlunya apabila engkau hendak menolong, dapat mengetahui bagaimana 
cara-cara agama orang tersebut.  Kesabaran itu ibarat suatu minuman jamu 
yang pahit sekali, yang hanya dapat diminum oleh mereka yang teguh 
budinya, tetapi dapat menyembuhkan kesusahan dan penyakit."

(Sasangka Jati, Sabar. 2014: 15)

Ruang Pengalaman

Kepada para warga Pangestu 
yang saya cintai ,  ter ima 
kasih atas kesempatan yang 

diberikan kepada saya untuk menulis 
sedikit pengalaman untuk hari ini.

Saya dan suami bersyukur diberikan 
kesempatan membangun keluarga 
bahagia dengan anugerah dua orang 
anak. Saya menyadari bahwa salah satu 
tugas utama orang tua adalah mengajari 
anak untuk dapat  menerima ajaran 
dan percaya kepada Sang Guru Sejati. 
Menurut saya, ini adalah tugas besar. 
Saya tidak mengetahui bagaimana cara 
melaksanakan tugas besar ini.

Setiap malam saya selalu mengajak 
anak saya berdoa sebelum tidur, saya 
mengajak anak untuk bersikap manembah 
dan membacakan Paugeran Anak-Anak. 
Selama 3 tahun hal itu tidak pernah berhasil, 
setiap saya ajak untuk manembah, anak 
saya tidak mempedulikan saya. Dia malah 
loncat-loncat, berguling-guling, menyanyi, 
dan joget-joget di atas tempat tidur. Pasrah 
deeh..!

Saya sempat merasa putus asa, 
bagaimana ini caranya supaya anak 
saya yang sudah berusia 3 tahun bisa 
manembah? Akhirnya saya pasrah saja. 
Pasrah, namun tetap taat dan berusaha 
setiap malam mengajak ia manembah 

(walau selalu dicuekin oleh anak). 
Suatu malam saat anak saya 

menginjak usia empat tahun, tiba-tiba 
sebelum tidur dia duduk bersila, tangan 
bersikap manembah, dan mengatakan, 
“Bapak Ibu, ayo duh Allah, duh Allah. 
Duh Allah yang maha luhur, hamba 
menghadap di hadirat Tuhan... .” (dan 
dia melanjutkan Paugeran Anak-Anak 
sampai selesai). 

Saya kaget, ternyata dia hafal. 
Senang sekali karena ternyata selama 
empat tahun di setiap malam saya selalu 
memberi contoh berdoa telah berhasil. 
Anak saya bisa manembah dengan 
mandiri. 

Dalam Sasangka Jati bab Taat tertulis: 
“Janganlah engkau meremehkan tugas 
yang kecil-kecil itu, sebab apabila 
belum terbiasa mengerjakan tugas 
yang mudah, bagaimana engkau akan 
dapat mengerjakan tugas yang sukar. 
Oleh karena itu, segala sesuatu yang 
sudah ada di tanganmu, laksanakanlah 
dengan kesungguhan hati yang suci, 
niatkan atas karsa Tuhan, sebab tidak 
ada tugas di dunia ini, yang tidak atas 
karsa Tuhan, meski yang tampaknya 
remeh sekalipun.” (Sasangka Jati, Bab 
Taat, 2014: 10).

Sampai saat ini setiap malam anak 

Mendidik Anak Untuk Belajar Manembah
Sandria, Jakarta II

saya pasti mengajak saya dan suami 
untuk manembah bersama sebelum tidur.

Ternyata dengan taat melaksanakan 
tugas kecil, untuk manembah sehari-hari 
dapat menghasilkan sesuatu yang luar 

biasa. 
Sekian pengalaman dari saya, mohon 

maaf jika ada kata-kata yang kurang 
berkenan. Matur nuwun.

Perkenankan saya memenuhi 
tugas dari bidang I untuk menuliskan 
pengalaman penyiswaan. Pengalaman 
ini terjadi sekitar tahun 2013. Awal 
kejadiannya, saya dan istri berada di 
kamar tidur, tiba-tiba istri ketakutan 
luar biasa tanpa alasan, sehingga saat 
tidur pun tangan saya harus menyentuh 
badannya. Bila tangan saya lepas dari 
badannya, maka istri saya semakin 
ketakutan. 

Paginya saat masak di dapur pun 
minta ditemani. Saat itu istri saya mulai 
muncul ketakutan kepada seseorang. 
Masalah baru muncul, saat saya mau 
berangkat kerja.  Akhirnya istri meminta 
untuk pergi "mengungsi" ke rumah orang 
tua kami demi ketenangan. Saat saya 
sedang bekerja berangkatlah istri saya 
ke rumah orang tua.

Saat istri di rumah orang tua, 
datanglah teman sekolah yang telah 
berpisah sejak tahun 1980, anehnya 
dia langsung bertanya, “Mengapa kok 
kelihatanya ada masalah yang tidak 

ringan?” Setelah saya ceritakan, dia 
menyarankan kepada saya untuk minta 
bantuan "orang pintar". Untungnya, justru 
saat saya minta tolong kembali ke dia 
untuk ke orang pintar tersebut, ternyata 
ia tidak berani. 

Jika pada saat itu saya penuhi 
sarannya, berarti saya telah melanggar 
Paliwara I. Padahal Sang Guru Sejati 
menyabdakan tentang Paliwara I:   
“Para kawulane Allah, sira aja padha 
manembah marang kang dudu mesthine 
sinembah, aja padha mangeran marang 
kang dudu mesthine pinangeran. Sapa 
ta kang dudu mesthine sinembah 
utawa pinangeran mau, yaiku: para 
jawata (dewa), jim, setan, sapiturute, 
utawa para manungsa kang kalebu 
ing golongan kono, kang wus padha 
asipat alus, kang ora maujud, nanging 
iya wujud, sarta kala-kala uga mujud 
wadhag ,  saka  panguwasane .” 
(Sasangka Jati, Paliwara 2015:24)

Seminggu istri saya berada di rumah 
orang tua ternyata rasa takutnya dapat 

Terhindar dari Jebakan Paliwara I
Setyo Harsono (Tyo), Cepiring

berkurang, tetapi setelah pulang muncul 
lagi rasa takut tersebut. Sehingga setiap 
pagi saya berangkat kerja, istri saya 
titipkan di rumah kakak, dan saya jemput 
saat saya pulang kerja. Begitu kegiatan 
antar jemput berulang hingga beberapa 
hari. 

Karena ada kegiatan antar jemput 
maka kedatangan saya di gerbang 
kantor sekarang dari arah yang berbeda 
dari semestinya. Ada pertanyaan dari 
teman-teman di kantor, “Lho pak Tyo 
kok dari arah sana, ada apa Pak?" Saya 
bercerita panjang lebar tentang yang 
kami alami. Kemudian salah satu teman 
ada yang komentar, “Nek liyane Pak Tyo, 
masyarakat kene mesti wis merdukun" 
(selain Pak Tyo, kalau masyarakat sini 
pasti sudah ke dukun). Beberapa hari 
berikutnya, teman yang komentar tadi 
memberitahukan kepada saya bahwa dia 
telah bertanya kepada kenalan dekatnya 
yang profesinya sebagai dukun tentang 
apa yang saya alami. Kata dukun tadi, 

ada "kiriman" untuk Pak Tyo tetapi 
tidak mempan akhirnya masuk ke istri. 
sebenarnya kiriman tidak hanya satu 
tetapi ada yang sudah lama namun tidak 
pernah bisa masuk.

Setelah hari-hari kami lalui dengan 
berserah diri kepada Sang Guru Sejati, 
kebijakan Sang Guru Sejati terwujud, 
yang semula istri saya belum siap 
menjadi anggota Pangestu, pada akhirnya 
bersedia menjadi anggota Pangestu 
dengan memasrahkan hidupnya kepada  
keadilan dari-Nya. Saya menyaksikan 
pada saat meninggal pun tanggal 5 
Juni 2018, tampak dari wajah terpancar 
ketenteraman dan kepasrahan tersebut.

Demik i an  penga laman  saya 
semoga bermanfaat untuk membulatkan 
kepercayaan kita kepada Sang Guru 
Sejati. Mohon maaf jika ada yang tidak 
berkenan. Terima kasih. 

Selamat Pagi Bapak/Ibu Pamong 
Pusat Pangestu yang saya 
hormati. Semoga kesejahteraan, 

ketenteraman, dan kebahagiaan selalu 
meliputi kita semua karena sih, tuntunan, 
pepadang Sang Guru Sejati. Saya, 
ditugaskan oleh Bidang I Pusat untuk 
menuliskan pengalaman singkat terkait 
penyiswaan.

Peristiwa ini terjadi pada awal 
Desember tahun ini.Ketika saya mengikuti 
tour ke Pantai Indrayanti Yogyakarta 
bersama teman-teman kerja, bertujuan 
agar antarteman saling akrab antara satu 
dengan lainnya. 

Dalam perjalanan saya dan teman-
teman menikmati pemandangan yang 
sangat indah, setelah sampai di pantai 
saya langsung berenang dan ber-swafoto 
sampai lelah dan lapar.

Kemud ian  saya  dan  teman-
teman menuju rumah makan yang 
ada kamar mandinya di sekitar pantai, 
saya  l angsung  memesan  menu 
makanan dan bergiliran untuk mandi. 
Selesai makan saya baru menyadari 
arloji saya tertinggal di kamar mandi, 
saya langsung kembali ke kamar mandi 
untuk mengambil arloji tersebut. Tetapi 
arloji kesayangan saya sudah tidak ada 
di tempat, kata teman saya, mungkin 

diamankan oleh petugas kebersihan. 
Kemudian saya menemui petugas 
kebersihan, beliau mengatakan bahwa 
dia tidak masuk kamar mandi dan tidak 
mengambil arloji, padahal jelas, kata 
teman sempat melihat petugas kebersihan 
itu masuk kamar mandi setelah saya.

Kecewa rasanya, tetapi ketika 
teman saya mau menginterogasi 
petugas kebersihan itu saya cegah. 
Jika beliau ketahuan mencuri risikonya 
akan dipecat dan kehilangan pekerjaan, 
saya merasa kasihan. Saya renungkan, 
mengingat-ingat sabda Sang Guru 
Se ja t i  da lam pustaka Sasangka 
Jati tentang Rela sebagai berikut; 
”Sejatinya, yang disebut rela itu 
kelapangan hati untuk menyerahkan 
semua milik, wewenang, dan semua 
buah perbuatannya kepada Tuhan, 
dengan tulus (ikhlas), karena menyadari 
bahwa semua itu ada dalam kekuasaan 
Tuhan, maka tiada sesuatu pun yang 
membekas di hati.”(Sasangka Jati, Rela 
2014:12) hati ini terasa ringan dan lega.

Demikian pengalaman yang dapat 
saya sampaikan. Mohon maaf apabila 
ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima 
kasih.

Saatnya Berlatih Rela
Setyo Adi, Parakan II
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"Tuhan tidak mengutus Utusannya supaya bersaing dalam hal kebaikan 
pengetahuannya, tetapi mereka diutus untuk mengingatkan akan 
kesanggupan para hamba dengan petunjuk jalan benar yang berakhir di 
hadirat Tuhan. Justru lebih baik apabila engkau mengerti agama orang lain, 
perlunya apabila engkau hendak menolong, dapat mengetahui bagaimana 
cara-cara agama orang tersebut.  Kesabaran itu ibarat suatu minuman jamu 
yang pahit sekali, yang hanya dapat diminum oleh mereka yang teguh 
budinya, tetapi dapat menyembuhkan kesusahan dan penyakit."

(Sasangka Jati, Sabar. 2014: 15)

Ruang Pengalaman

Kepada para warga Pangestu 
yang saya cintai ,  ter ima 
kasih atas kesempatan yang 

diberikan kepada saya untuk menulis 
sedikit pengalaman untuk hari ini.

Saya dan suami bersyukur diberikan 
kesempatan membangun keluarga 
bahagia dengan anugerah dua orang 
anak. Saya menyadari bahwa salah satu 
tugas utama orang tua adalah mengajari 
anak untuk dapat  menerima ajaran 
dan percaya kepada Sang Guru Sejati. 
Menurut saya, ini adalah tugas besar. 
Saya tidak mengetahui bagaimana cara 
melaksanakan tugas besar ini.

Setiap malam saya selalu mengajak 
anak saya berdoa sebelum tidur, saya 
mengajak anak untuk bersikap manembah 
dan membacakan Paugeran Anak-Anak. 
Selama 3 tahun hal itu tidak pernah berhasil, 
setiap saya ajak untuk manembah, anak 
saya tidak mempedulikan saya. Dia malah 
loncat-loncat, berguling-guling, menyanyi, 
dan joget-joget di atas tempat tidur. Pasrah 
deeh..!

Saya sempat merasa putus asa, 
bagaimana ini caranya supaya anak 
saya yang sudah berusia 3 tahun bisa 
manembah? Akhirnya saya pasrah saja. 
Pasrah, namun tetap taat dan berusaha 
setiap malam mengajak ia manembah 

(walau selalu dicuekin oleh anak). 
Suatu malam saat anak saya 

menginjak usia empat tahun, tiba-tiba 
sebelum tidur dia duduk bersila, tangan 
bersikap manembah, dan mengatakan, 
“Bapak Ibu, ayo duh Allah, duh Allah. 
Duh Allah yang maha luhur, hamba 
menghadap di hadirat Tuhan... .” (dan 
dia melanjutkan Paugeran Anak-Anak 
sampai selesai). 

Saya kaget, ternyata dia hafal. 
Senang sekali karena ternyata selama 
empat tahun di setiap malam saya selalu 
memberi contoh berdoa telah berhasil. 
Anak saya bisa manembah dengan 
mandiri. 

Dalam Sasangka Jati bab Taat tertulis: 
“Janganlah engkau meremehkan tugas 
yang kecil-kecil itu, sebab apabila 
belum terbiasa mengerjakan tugas 
yang mudah, bagaimana engkau akan 
dapat mengerjakan tugas yang sukar. 
Oleh karena itu, segala sesuatu yang 
sudah ada di tanganmu, laksanakanlah 
dengan kesungguhan hati yang suci, 
niatkan atas karsa Tuhan, sebab tidak 
ada tugas di dunia ini, yang tidak atas 
karsa Tuhan, meski yang tampaknya 
remeh sekalipun.” (Sasangka Jati, Bab 
Taat, 2014: 10).

Sampai saat ini setiap malam anak 
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saya pasti mengajak saya dan suami 
untuk manembah bersama sebelum tidur.

Ternyata dengan taat melaksanakan 
tugas kecil, untuk manembah sehari-hari 
dapat menghasilkan sesuatu yang luar 

biasa. 
Sekian pengalaman dari saya, mohon 

maaf jika ada kata-kata yang kurang 
berkenan. Matur nuwun.

Perkenankan saya memenuhi 
tugas dari bidang I untuk menuliskan 
pengalaman penyiswaan. Pengalaman 
ini terjadi sekitar tahun 2013. Awal 
kejadiannya, saya dan istri berada di 
kamar tidur, tiba-tiba istri ketakutan 
luar biasa tanpa alasan, sehingga saat 
tidur pun tangan saya harus menyentuh 
badannya. Bila tangan saya lepas dari 
badannya, maka istri saya semakin 
ketakutan. 

Paginya saat masak di dapur pun 
minta ditemani. Saat itu istri saya mulai 
muncul ketakutan kepada seseorang. 
Masalah baru muncul, saat saya mau 
berangkat kerja.  Akhirnya istri meminta 
untuk pergi "mengungsi" ke rumah orang 
tua kami demi ketenangan. Saat saya 
sedang bekerja berangkatlah istri saya 
ke rumah orang tua.

Saat istri di rumah orang tua, 
datanglah teman sekolah yang telah 
berpisah sejak tahun 1980, anehnya 
dia langsung bertanya, “Mengapa kok 
kelihatanya ada masalah yang tidak 

ringan?” Setelah saya ceritakan, dia 
menyarankan kepada saya untuk minta 
bantuan "orang pintar". Untungnya, justru 
saat saya minta tolong kembali ke dia 
untuk ke orang pintar tersebut, ternyata 
ia tidak berani. 

Jika pada saat itu saya penuhi 
sarannya, berarti saya telah melanggar 
Paliwara I. Padahal Sang Guru Sejati 
menyabdakan tentang Paliwara I:   
“Para kawulane Allah, sira aja padha 
manembah marang kang dudu mesthine 
sinembah, aja padha mangeran marang 
kang dudu mesthine pinangeran. Sapa 
ta kang dudu mesthine sinembah 
utawa pinangeran mau, yaiku: para 
jawata (dewa), jim, setan, sapiturute, 
utawa para manungsa kang kalebu 
ing golongan kono, kang wus padha 
asipat alus, kang ora maujud, nanging 
iya wujud, sarta kala-kala uga mujud 
wadhag ,  saka  panguwasane .” 
(Sasangka Jati, Paliwara 2015:24)

Seminggu istri saya berada di rumah 
orang tua ternyata rasa takutnya dapat 
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berkurang, tetapi setelah pulang muncul 
lagi rasa takut tersebut. Sehingga setiap 
pagi saya berangkat kerja, istri saya 
titipkan di rumah kakak, dan saya jemput 
saat saya pulang kerja. Begitu kegiatan 
antar jemput berulang hingga beberapa 
hari. 

Karena ada kegiatan antar jemput 
maka kedatangan saya di gerbang 
kantor sekarang dari arah yang berbeda 
dari semestinya. Ada pertanyaan dari 
teman-teman di kantor, “Lho pak Tyo 
kok dari arah sana, ada apa Pak?" Saya 
bercerita panjang lebar tentang yang 
kami alami. Kemudian salah satu teman 
ada yang komentar, “Nek liyane Pak Tyo, 
masyarakat kene mesti wis merdukun" 
(selain Pak Tyo, kalau masyarakat sini 
pasti sudah ke dukun). Beberapa hari 
berikutnya, teman yang komentar tadi 
memberitahukan kepada saya bahwa dia 
telah bertanya kepada kenalan dekatnya 
yang profesinya sebagai dukun tentang 
apa yang saya alami. Kata dukun tadi, 

ada "kiriman" untuk Pak Tyo tetapi 
tidak mempan akhirnya masuk ke istri. 
sebenarnya kiriman tidak hanya satu 
tetapi ada yang sudah lama namun tidak 
pernah bisa masuk.

Setelah hari-hari kami lalui dengan 
berserah diri kepada Sang Guru Sejati, 
kebijakan Sang Guru Sejati terwujud, 
yang semula istri saya belum siap 
menjadi anggota Pangestu, pada akhirnya 
bersedia menjadi anggota Pangestu 
dengan memasrahkan hidupnya kepada  
keadilan dari-Nya. Saya menyaksikan 
pada saat meninggal pun tanggal 5 
Juni 2018, tampak dari wajah terpancar 
ketenteraman dan kepasrahan tersebut.

Demik i an  penga laman  saya 
semoga bermanfaat untuk membulatkan 
kepercayaan kita kepada Sang Guru 
Sejati. Mohon maaf jika ada yang tidak 
berkenan. Terima kasih. 

Selamat Pagi Bapak/Ibu Pamong 
Pusat Pangestu yang saya 
hormati. Semoga kesejahteraan, 

ketenteraman, dan kebahagiaan selalu 
meliputi kita semua karena sih, tuntunan, 
pepadang Sang Guru Sejati. Saya, 
ditugaskan oleh Bidang I Pusat untuk 
menuliskan pengalaman singkat terkait 
penyiswaan.

Peristiwa ini terjadi pada awal 
Desember tahun ini.Ketika saya mengikuti 
tour ke Pantai Indrayanti Yogyakarta 
bersama teman-teman kerja, bertujuan 
agar antarteman saling akrab antara satu 
dengan lainnya. 

Dalam perjalanan saya dan teman-
teman menikmati pemandangan yang 
sangat indah, setelah sampai di pantai 
saya langsung berenang dan ber-swafoto 
sampai lelah dan lapar.

Kemud ian  saya  dan  teman-
teman menuju rumah makan yang 
ada kamar mandinya di sekitar pantai, 
saya  l angsung  memesan  menu 
makanan dan bergiliran untuk mandi. 
Selesai makan saya baru menyadari 
arloji saya tertinggal di kamar mandi, 
saya langsung kembali ke kamar mandi 
untuk mengambil arloji tersebut. Tetapi 
arloji kesayangan saya sudah tidak ada 
di tempat, kata teman saya, mungkin 

diamankan oleh petugas kebersihan. 
Kemudian saya menemui petugas 
kebersihan, beliau mengatakan bahwa 
dia tidak masuk kamar mandi dan tidak 
mengambil arloji, padahal jelas, kata 
teman sempat melihat petugas kebersihan 
itu masuk kamar mandi setelah saya.

Kecewa rasanya, tetapi ketika 
teman saya mau menginterogasi 
petugas kebersihan itu saya cegah. 
Jika beliau ketahuan mencuri risikonya 
akan dipecat dan kehilangan pekerjaan, 
saya merasa kasihan. Saya renungkan, 
mengingat-ingat sabda Sang Guru 
Se ja t i  da lam pustaka Sasangka 
Jati tentang Rela sebagai berikut; 
”Sejatinya, yang disebut rela itu 
kelapangan hati untuk menyerahkan 
semua milik, wewenang, dan semua 
buah perbuatannya kepada Tuhan, 
dengan tulus (ikhlas), karena menyadari 
bahwa semua itu ada dalam kekuasaan 
Tuhan, maka tiada sesuatu pun yang 
membekas di hati.”(Sasangka Jati, Rela 
2014:12) hati ini terasa ringan dan lega.

Demikian pengalaman yang dapat 
saya sampaikan. Mohon maaf apabila 
ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima 
kasih.

Saatnya Berlatih Rela
Setyo Adi, Parakan II
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"Tuhan tidak mengutus Utusannya supaya bersaing dalam hal kebaikan 
pengetahuannya, tetapi mereka diutus untuk mengingatkan akan 
kesanggupan para hamba dengan petunjuk jalan benar yang berakhir di 
hadirat Tuhan. Justru lebih baik apabila engkau mengerti agama orang lain, 
perlunya apabila engkau hendak menolong, dapat mengetahui bagaimana 
cara-cara agama orang tersebut.  Kesabaran itu ibarat suatu minuman jamu 
yang pahit sekali, yang hanya dapat diminum oleh mereka yang teguh 
budinya, tetapi dapat menyembuhkan kesusahan dan penyakit."

(Sasangka Jati, Sabar. 2014: 15)

Ruang Pengalaman

Kepada para warga Pangestu 
yang saya cintai ,  ter ima 
kasih atas kesempatan yang 

diberikan kepada saya untuk menulis 
sedikit pengalaman untuk hari ini.

Saya dan suami bersyukur diberikan 
kesempatan membangun keluarga 
bahagia dengan anugerah dua orang 
anak. Saya menyadari bahwa salah satu 
tugas utama orang tua adalah mengajari 
anak untuk dapat  menerima ajaran 
dan percaya kepada Sang Guru Sejati. 
Menurut saya, ini adalah tugas besar. 
Saya tidak mengetahui bagaimana cara 
melaksanakan tugas besar ini.

Setiap malam saya selalu mengajak 
anak saya berdoa sebelum tidur, saya 
mengajak anak untuk bersikap manembah 
dan membacakan Paugeran Anak-Anak. 
Selama 3 tahun hal itu tidak pernah berhasil, 
setiap saya ajak untuk manembah, anak 
saya tidak mempedulikan saya. Dia malah 
loncat-loncat, berguling-guling, menyanyi, 
dan joget-joget di atas tempat tidur. Pasrah 
deeh..!

Saya sempat merasa putus asa, 
bagaimana ini caranya supaya anak 
saya yang sudah berusia 3 tahun bisa 
manembah? Akhirnya saya pasrah saja. 
Pasrah, namun tetap taat dan berusaha 
setiap malam mengajak ia manembah 

(walau selalu dicuekin oleh anak). 
Suatu malam saat anak saya 

menginjak usia empat tahun, tiba-tiba 
sebelum tidur dia duduk bersila, tangan 
bersikap manembah, dan mengatakan, 
“Bapak Ibu, ayo duh Allah, duh Allah. 
Duh Allah yang maha luhur, hamba 
menghadap di hadirat Tuhan... .” (dan 
dia melanjutkan Paugeran Anak-Anak 
sampai selesai). 

Saya kaget, ternyata dia hafal. 
Senang sekali karena ternyata selama 
empat tahun di setiap malam saya selalu 
memberi contoh berdoa telah berhasil. 
Anak saya bisa manembah dengan 
mandiri. 

Dalam Sasangka Jati bab Taat tertulis: 
“Janganlah engkau meremehkan tugas 
yang kecil-kecil itu, sebab apabila 
belum terbiasa mengerjakan tugas 
yang mudah, bagaimana engkau akan 
dapat mengerjakan tugas yang sukar. 
Oleh karena itu, segala sesuatu yang 
sudah ada di tanganmu, laksanakanlah 
dengan kesungguhan hati yang suci, 
niatkan atas karsa Tuhan, sebab tidak 
ada tugas di dunia ini, yang tidak atas 
karsa Tuhan, meski yang tampaknya 
remeh sekalipun.” (Sasangka Jati, Bab 
Taat, 2014: 10).

Sampai saat ini setiap malam anak 

Mendidik Anak Untuk Belajar Manembah
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saya pasti mengajak saya dan suami 
untuk manembah bersama sebelum tidur.

Ternyata dengan taat melaksanakan 
tugas kecil, untuk manembah sehari-hari 
dapat menghasilkan sesuatu yang luar 

biasa. 
Sekian pengalaman dari saya, mohon 

maaf jika ada kata-kata yang kurang 
berkenan. Matur nuwun.

Perkenankan saya memenuhi 
tugas dari bidang I untuk menuliskan 
pengalaman penyiswaan. Pengalaman 
ini terjadi sekitar tahun 2013. Awal 
kejadiannya, saya dan istri berada di 
kamar tidur, tiba-tiba istri ketakutan 
luar biasa tanpa alasan, sehingga saat 
tidur pun tangan saya harus menyentuh 
badannya. Bila tangan saya lepas dari 
badannya, maka istri saya semakin 
ketakutan. 

Paginya saat masak di dapur pun 
minta ditemani. Saat itu istri saya mulai 
muncul ketakutan kepada seseorang. 
Masalah baru muncul, saat saya mau 
berangkat kerja.  Akhirnya istri meminta 
untuk pergi "mengungsi" ke rumah orang 
tua kami demi ketenangan. Saat saya 
sedang bekerja berangkatlah istri saya 
ke rumah orang tua.

Saat istri di rumah orang tua, 
datanglah teman sekolah yang telah 
berpisah sejak tahun 1980, anehnya 
dia langsung bertanya, “Mengapa kok 
kelihatanya ada masalah yang tidak 

ringan?” Setelah saya ceritakan, dia 
menyarankan kepada saya untuk minta 
bantuan "orang pintar". Untungnya, justru 
saat saya minta tolong kembali ke dia 
untuk ke orang pintar tersebut, ternyata 
ia tidak berani. 

Jika pada saat itu saya penuhi 
sarannya, berarti saya telah melanggar 
Paliwara I. Padahal Sang Guru Sejati 
menyabdakan tentang Paliwara I:   
“Para kawulane Allah, sira aja padha 
manembah marang kang dudu mesthine 
sinembah, aja padha mangeran marang 
kang dudu mesthine pinangeran. Sapa 
ta kang dudu mesthine sinembah 
utawa pinangeran mau, yaiku: para 
jawata (dewa), jim, setan, sapiturute, 
utawa para manungsa kang kalebu 
ing golongan kono, kang wus padha 
asipat alus, kang ora maujud, nanging 
iya wujud, sarta kala-kala uga mujud 
wadhag ,  saka  panguwasane .” 
(Sasangka Jati, Paliwara 2015:24)

Seminggu istri saya berada di rumah 
orang tua ternyata rasa takutnya dapat 
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berkurang, tetapi setelah pulang muncul 
lagi rasa takut tersebut. Sehingga setiap 
pagi saya berangkat kerja, istri saya 
titipkan di rumah kakak, dan saya jemput 
saat saya pulang kerja. Begitu kegiatan 
antar jemput berulang hingga beberapa 
hari. 

Karena ada kegiatan antar jemput 
maka kedatangan saya di gerbang 
kantor sekarang dari arah yang berbeda 
dari semestinya. Ada pertanyaan dari 
teman-teman di kantor, “Lho pak Tyo 
kok dari arah sana, ada apa Pak?" Saya 
bercerita panjang lebar tentang yang 
kami alami. Kemudian salah satu teman 
ada yang komentar, “Nek liyane Pak Tyo, 
masyarakat kene mesti wis merdukun" 
(selain Pak Tyo, kalau masyarakat sini 
pasti sudah ke dukun). Beberapa hari 
berikutnya, teman yang komentar tadi 
memberitahukan kepada saya bahwa dia 
telah bertanya kepada kenalan dekatnya 
yang profesinya sebagai dukun tentang 
apa yang saya alami. Kata dukun tadi, 

ada "kiriman" untuk Pak Tyo tetapi 
tidak mempan akhirnya masuk ke istri. 
sebenarnya kiriman tidak hanya satu 
tetapi ada yang sudah lama namun tidak 
pernah bisa masuk.

Setelah hari-hari kami lalui dengan 
berserah diri kepada Sang Guru Sejati, 
kebijakan Sang Guru Sejati terwujud, 
yang semula istri saya belum siap 
menjadi anggota Pangestu, pada akhirnya 
bersedia menjadi anggota Pangestu 
dengan memasrahkan hidupnya kepada  
keadilan dari-Nya. Saya menyaksikan 
pada saat meninggal pun tanggal 5 
Juni 2018, tampak dari wajah terpancar 
ketenteraman dan kepasrahan tersebut.

Demik i an  penga laman  saya 
semoga bermanfaat untuk membulatkan 
kepercayaan kita kepada Sang Guru 
Sejati. Mohon maaf jika ada yang tidak 
berkenan. Terima kasih. 

Selamat Pagi Bapak/Ibu Pamong 
Pusat Pangestu yang saya 
hormati. Semoga kesejahteraan, 

ketenteraman, dan kebahagiaan selalu 
meliputi kita semua karena sih, tuntunan, 
pepadang Sang Guru Sejati. Saya, 
ditugaskan oleh Bidang I Pusat untuk 
menuliskan pengalaman singkat terkait 
penyiswaan.

Peristiwa ini terjadi pada awal 
Desember tahun ini.Ketika saya mengikuti 
tour ke Pantai Indrayanti Yogyakarta 
bersama teman-teman kerja, bertujuan 
agar antarteman saling akrab antara satu 
dengan lainnya. 

Dalam perjalanan saya dan teman-
teman menikmati pemandangan yang 
sangat indah, setelah sampai di pantai 
saya langsung berenang dan ber-swafoto 
sampai lelah dan lapar.

Kemud ian  saya  dan  teman-
teman menuju rumah makan yang 
ada kamar mandinya di sekitar pantai, 
saya  l angsung  memesan  menu 
makanan dan bergiliran untuk mandi. 
Selesai makan saya baru menyadari 
arloji saya tertinggal di kamar mandi, 
saya langsung kembali ke kamar mandi 
untuk mengambil arloji tersebut. Tetapi 
arloji kesayangan saya sudah tidak ada 
di tempat, kata teman saya, mungkin 

diamankan oleh petugas kebersihan. 
Kemudian saya menemui petugas 
kebersihan, beliau mengatakan bahwa 
dia tidak masuk kamar mandi dan tidak 
mengambil arloji, padahal jelas, kata 
teman sempat melihat petugas kebersihan 
itu masuk kamar mandi setelah saya.

Kecewa rasanya, tetapi ketika 
teman saya mau menginterogasi 
petugas kebersihan itu saya cegah. 
Jika beliau ketahuan mencuri risikonya 
akan dipecat dan kehilangan pekerjaan, 
saya merasa kasihan. Saya renungkan, 
mengingat-ingat sabda Sang Guru 
Se ja t i  da lam pustaka Sasangka 
Jati tentang Rela sebagai berikut; 
”Sejatinya, yang disebut rela itu 
kelapangan hati untuk menyerahkan 
semua milik, wewenang, dan semua 
buah perbuatannya kepada Tuhan, 
dengan tulus (ikhlas), karena menyadari 
bahwa semua itu ada dalam kekuasaan 
Tuhan, maka tiada sesuatu pun yang 
membekas di hati.”(Sasangka Jati, Rela 
2014:12) hati ini terasa ringan dan lega.

Demikian pengalaman yang dapat 
saya sampaikan. Mohon maaf apabila 
ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima 
kasih.

Saatnya Berlatih Rela
Setyo Adi, Parakan II
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"Tuhan tidak mengutus Utusannya supaya bersaing dalam hal kebaikan 
pengetahuannya, tetapi mereka diutus untuk mengingatkan akan 
kesanggupan para hamba dengan petunjuk jalan benar yang berakhir di 
hadirat Tuhan. Justru lebih baik apabila engkau mengerti agama orang lain, 
perlunya apabila engkau hendak menolong, dapat mengetahui bagaimana 
cara-cara agama orang tersebut.  Kesabaran itu ibarat suatu minuman jamu 
yang pahit sekali, yang hanya dapat diminum oleh mereka yang teguh 
budinya, tetapi dapat menyembuhkan kesusahan dan penyakit."

(Sasangka Jati, Sabar. 2014: 15)

Ruang Pengalaman

Kepada para warga Pangestu 
yang saya cintai ,  ter ima 
kasih atas kesempatan yang 

diberikan kepada saya untuk menulis 
sedikit pengalaman untuk hari ini.

Saya dan suami bersyukur diberikan 
kesempatan membangun keluarga 
bahagia dengan anugerah dua orang 
anak. Saya menyadari bahwa salah satu 
tugas utama orang tua adalah mengajari 
anak untuk dapat  menerima ajaran 
dan percaya kepada Sang Guru Sejati. 
Menurut saya, ini adalah tugas besar. 
Saya tidak mengetahui bagaimana cara 
melaksanakan tugas besar ini.

Setiap malam saya selalu mengajak 
anak saya berdoa sebelum tidur, saya 
mengajak anak untuk bersikap manembah 
dan membacakan Paugeran Anak-Anak. 
Selama 3 tahun hal itu tidak pernah berhasil, 
setiap saya ajak untuk manembah, anak 
saya tidak mempedulikan saya. Dia malah 
loncat-loncat, berguling-guling, menyanyi, 
dan joget-joget di atas tempat tidur. Pasrah 
deeh..!

Saya sempat merasa putus asa, 
bagaimana ini caranya supaya anak 
saya yang sudah berusia 3 tahun bisa 
manembah? Akhirnya saya pasrah saja. 
Pasrah, namun tetap taat dan berusaha 
setiap malam mengajak ia manembah 

(walau selalu dicuekin oleh anak). 
Suatu malam saat anak saya 

menginjak usia empat tahun, tiba-tiba 
sebelum tidur dia duduk bersila, tangan 
bersikap manembah, dan mengatakan, 
“Bapak Ibu, ayo duh Allah, duh Allah. 
Duh Allah yang maha luhur, hamba 
menghadap di hadirat Tuhan... .” (dan 
dia melanjutkan Paugeran Anak-Anak 
sampai selesai). 

Saya kaget, ternyata dia hafal. 
Senang sekali karena ternyata selama 
empat tahun di setiap malam saya selalu 
memberi contoh berdoa telah berhasil. 
Anak saya bisa manembah dengan 
mandiri. 

Dalam Sasangka Jati bab Taat tertulis: 
“Janganlah engkau meremehkan tugas 
yang kecil-kecil itu, sebab apabila 
belum terbiasa mengerjakan tugas 
yang mudah, bagaimana engkau akan 
dapat mengerjakan tugas yang sukar. 
Oleh karena itu, segala sesuatu yang 
sudah ada di tanganmu, laksanakanlah 
dengan kesungguhan hati yang suci, 
niatkan atas karsa Tuhan, sebab tidak 
ada tugas di dunia ini, yang tidak atas 
karsa Tuhan, meski yang tampaknya 
remeh sekalipun.” (Sasangka Jati, Bab 
Taat, 2014: 10).

Sampai saat ini setiap malam anak 

Mendidik Anak Untuk Belajar Manembah
Sandria, Jakarta II

saya pasti mengajak saya dan suami 
untuk manembah bersama sebelum tidur.

Ternyata dengan taat melaksanakan 
tugas kecil, untuk manembah sehari-hari 
dapat menghasilkan sesuatu yang luar 

biasa. 
Sekian pengalaman dari saya, mohon 

maaf jika ada kata-kata yang kurang 
berkenan. Matur nuwun.

Perkenankan saya memenuhi 
tugas dari bidang I untuk menuliskan 
pengalaman penyiswaan. Pengalaman 
ini terjadi sekitar tahun 2013. Awal 
kejadiannya, saya dan istri berada di 
kamar tidur, tiba-tiba istri ketakutan 
luar biasa tanpa alasan, sehingga saat 
tidur pun tangan saya harus menyentuh 
badannya. Bila tangan saya lepas dari 
badannya, maka istri saya semakin 
ketakutan. 

Paginya saat masak di dapur pun 
minta ditemani. Saat itu istri saya mulai 
muncul ketakutan kepada seseorang. 
Masalah baru muncul, saat saya mau 
berangkat kerja.  Akhirnya istri meminta 
untuk pergi "mengungsi" ke rumah orang 
tua kami demi ketenangan. Saat saya 
sedang bekerja berangkatlah istri saya 
ke rumah orang tua.

Saat istri di rumah orang tua, 
datanglah teman sekolah yang telah 
berpisah sejak tahun 1980, anehnya 
dia langsung bertanya, “Mengapa kok 
kelihatanya ada masalah yang tidak 

ringan?” Setelah saya ceritakan, dia 
menyarankan kepada saya untuk minta 
bantuan "orang pintar". Untungnya, justru 
saat saya minta tolong kembali ke dia 
untuk ke orang pintar tersebut, ternyata 
ia tidak berani. 

Jika pada saat itu saya penuhi 
sarannya, berarti saya telah melanggar 
Paliwara I. Padahal Sang Guru Sejati 
menyabdakan tentang Paliwara I:   
“Para kawulane Allah, sira aja padha 
manembah marang kang dudu mesthine 
sinembah, aja padha mangeran marang 
kang dudu mesthine pinangeran. Sapa 
ta kang dudu mesthine sinembah 
utawa pinangeran mau, yaiku: para 
jawata (dewa), jim, setan, sapiturute, 
utawa para manungsa kang kalebu 
ing golongan kono, kang wus padha 
asipat alus, kang ora maujud, nanging 
iya wujud, sarta kala-kala uga mujud 
wadhag ,  saka  panguwasane .” 
(Sasangka Jati, Paliwara 2015:24)

Seminggu istri saya berada di rumah 
orang tua ternyata rasa takutnya dapat 

Terhindar dari Jebakan Paliwara I
Setyo Harsono (Tyo), Cepiring

berkurang, tetapi setelah pulang muncul 
lagi rasa takut tersebut. Sehingga setiap 
pagi saya berangkat kerja, istri saya 
titipkan di rumah kakak, dan saya jemput 
saat saya pulang kerja. Begitu kegiatan 
antar jemput berulang hingga beberapa 
hari. 

Karena ada kegiatan antar jemput 
maka kedatangan saya di gerbang 
kantor sekarang dari arah yang berbeda 
dari semestinya. Ada pertanyaan dari 
teman-teman di kantor, “Lho pak Tyo 
kok dari arah sana, ada apa Pak?" Saya 
bercerita panjang lebar tentang yang 
kami alami. Kemudian salah satu teman 
ada yang komentar, “Nek liyane Pak Tyo, 
masyarakat kene mesti wis merdukun" 
(selain Pak Tyo, kalau masyarakat sini 
pasti sudah ke dukun). Beberapa hari 
berikutnya, teman yang komentar tadi 
memberitahukan kepada saya bahwa dia 
telah bertanya kepada kenalan dekatnya 
yang profesinya sebagai dukun tentang 
apa yang saya alami. Kata dukun tadi, 

ada "kiriman" untuk Pak Tyo tetapi 
tidak mempan akhirnya masuk ke istri. 
sebenarnya kiriman tidak hanya satu 
tetapi ada yang sudah lama namun tidak 
pernah bisa masuk.

Setelah hari-hari kami lalui dengan 
berserah diri kepada Sang Guru Sejati, 
kebijakan Sang Guru Sejati terwujud, 
yang semula istri saya belum siap 
menjadi anggota Pangestu, pada akhirnya 
bersedia menjadi anggota Pangestu 
dengan memasrahkan hidupnya kepada  
keadilan dari-Nya. Saya menyaksikan 
pada saat meninggal pun tanggal 5 
Juni 2018, tampak dari wajah terpancar 
ketenteraman dan kepasrahan tersebut.

Demik i an  penga laman  saya 
semoga bermanfaat untuk membulatkan 
kepercayaan kita kepada Sang Guru 
Sejati. Mohon maaf jika ada yang tidak 
berkenan. Terima kasih. 

Selamat Pagi Bapak/Ibu Pamong 
Pusat Pangestu yang saya 
hormati. Semoga kesejahteraan, 

ketenteraman, dan kebahagiaan selalu 
meliputi kita semua karena sih, tuntunan, 
pepadang Sang Guru Sejati. Saya, 
ditugaskan oleh Bidang I Pusat untuk 
menuliskan pengalaman singkat terkait 
penyiswaan.

Peristiwa ini terjadi pada awal 
Desember tahun ini.Ketika saya mengikuti 
tour ke Pantai Indrayanti Yogyakarta 
bersama teman-teman kerja, bertujuan 
agar antarteman saling akrab antara satu 
dengan lainnya. 

Dalam perjalanan saya dan teman-
teman menikmati pemandangan yang 
sangat indah, setelah sampai di pantai 
saya langsung berenang dan ber-swafoto 
sampai lelah dan lapar.

Kemud ian  saya  dan  teman-
teman menuju rumah makan yang 
ada kamar mandinya di sekitar pantai, 
saya  l angsung  memesan  menu 
makanan dan bergiliran untuk mandi. 
Selesai makan saya baru menyadari 
arloji saya tertinggal di kamar mandi, 
saya langsung kembali ke kamar mandi 
untuk mengambil arloji tersebut. Tetapi 
arloji kesayangan saya sudah tidak ada 
di tempat, kata teman saya, mungkin 

diamankan oleh petugas kebersihan. 
Kemudian saya menemui petugas 
kebersihan, beliau mengatakan bahwa 
dia tidak masuk kamar mandi dan tidak 
mengambil arloji, padahal jelas, kata 
teman sempat melihat petugas kebersihan 
itu masuk kamar mandi setelah saya.

Kecewa rasanya, tetapi ketika 
teman saya mau menginterogasi 
petugas kebersihan itu saya cegah. 
Jika beliau ketahuan mencuri risikonya 
akan dipecat dan kehilangan pekerjaan, 
saya merasa kasihan. Saya renungkan, 
mengingat-ingat sabda Sang Guru 
Se ja t i  da lam pustaka Sasangka 
Jati tentang Rela sebagai berikut; 
”Sejatinya, yang disebut rela itu 
kelapangan hati untuk menyerahkan 
semua milik, wewenang, dan semua 
buah perbuatannya kepada Tuhan, 
dengan tulus (ikhlas), karena menyadari 
bahwa semua itu ada dalam kekuasaan 
Tuhan, maka tiada sesuatu pun yang 
membekas di hati.”(Sasangka Jati, Rela 
2014:12) hati ini terasa ringan dan lega.

Demikian pengalaman yang dapat 
saya sampaikan. Mohon maaf apabila 
ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima 
kasih.

Saatnya Berlatih Rela
Setyo Adi, Parakan II
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"Adapun sadar akan Tripurusa itu hendaknya diusahakan setiap hari hingga 
menjadi kebiasaan, ibarat orang lapar, yang ingatnya akan makan tanpa perlu 
diperintah luamah. Jadi, sekalipun sedang berjalan, duduk menganggur, 
selagi bekerja, tidur, dan pada saat apa saja hendaknya selalu sadar kepada 

Tuhan Yang Maha Esa (Suksma Kawekas-Suksma Sejati- Roh Suci."

(Sasangka Jati. Sadar.  2014: 8)

"Oleh karena itu, jangan menunda-nunda waktu, selagi engkau masih 
dianugerahi	kekuatan,	sehat	walafiat,	segeralah	mencari	pengungsian	
kepada Tuhan, jangan ditangguhkan untuk menetapi tiga macam 
kesanggupan, jangan sampai pada saat datangnya ajal engkau lupa 
kepada Tuhan atau Aku (Suksma Sejati), hingga akhirnya tertinggal 
di jalan, tidak dapat mengiringkan Aku kembali menghadap ke hadirat 
Suksma Kawekas, yaitu istana ketenteraman abadi. Barang siapa 
sungguh-sungguh menetapi semua perintah dan menjauhi larangan, 
hingga tidak mengecewakan dalam menetapi perjanjian yang telah 
menjadi kesanggupannya, akan mendapat pertolongan dan anugerah 
Tuhan, yaitu diberi tahu jalannya dengan disaksikan sendiri sebelum 
tiba saatnya dipanggil (mati)."

(Sasangka Jati, Sangkan Paran, Bab 1, 2014: 150)

Peringatan 1 butir 12: "He siswa-siswa 
sakabehe kang padha pracaya, padha 
anjembar-njebarake pepadhang Ingsun, 
iya piwulang Ingsun iku marang sanak 
kadangira, kulawarganira lan pawong 
mitranira, nanging poma aja kanthi 
pamrih lan pameksa." 

Demikian pengalaman yang bisa 

saya sampaikan, bila ada kesalahan 
dalam menyampaikan saya mohon maaf  
yang sebesar-besarnya. Semoga Sang 
Guru Sejati senantiasa melimpahkan sih 
tuntunan, pepadang kepada kita semua 
Satuhu

Salam sejahtera ibu-Ibu siswa Sang 
Guru Sejati yang berbahagia, 
s e m o g a  k e s e j a h t e r a a n , 

keten teraman,  dan kebahag iaan 
senantiasa meliputi warga Pangestu 
karena sih, tuntunan, pepadang, dan 
perlindungan Sang Guru Sejati

Perkenankan saya menyampaikan 
pengalaman dan saya buka dengan kutipan 
sabda Sang Guru Sejati sebagai berikut. 
"Adapun kewajiban-Ku yang kedua: 
Aku menjadi Juru Penebus Dosa. 
Adapun engkau sekalian tidak dapat 
menebus dosa orang lain, tetapi engkau 
wajib memberi maaf kepada siapa saja, 
jangan sampai mempunyai rasa saling 
membenci, mendendam, atau lebih-
lebih bermusuhan." (Sabda Khusus 
Peringatan 24 butir 9).

Memberi maaf dan menghilangkan 
rasa membenci mendendam atau lebih-

lebih bermusuhan mudah untuk dikatakan, 
namun sangat sulit untuk dilakukan.

Peristiwa terjadi tatkala saya ditunjuk 
sebagai ketua Dasawisma PKK di kampung 
saya yang anggotanya ibu-ibu yang berusia   
60 tahun sebanyak 20 orang. Dari 
anggota tersebut ada dua orang ibu yang 
saling bermusuhan sejak lama, yaitu Ibu 
A dan Ibu B. Permusuhan tidak dapat 
didamaikan, masing masing merasa benar 
dan saling mendendam. Tidak disangka-
sangka dan sangat mengagetkan, Ibu A  
marah-marah dan menuduh saya dengan 
bermacam-macam yang intinya saya 
beda kasih antara Ibu A dan Ibu B, serta 
tuduhan lain yang semuanya tidak pernah 
saya perbuat dan lakukan. 

Rasanya t idak ter ima dengan 
tuduhan itu, namun kalau saya tanggapi 
saya melanggar paliwara 5. Saya sadar 
saya tidak boleh terpancing dan saya 

Memberikan Maaf Kepada Seseorang
Kriswardani, Semarang I 

mengucapkan pangesti, dengan Paugeran 
dan Pangesti lll sambil membiarkan Ibu A 
marah-marah. Setelah mendekat dengan 
mangesti, perasaan saya menjadi positif 
dan kemarahan Ibu A tidak sedikit pun 
membuat gejolak di hati saya, bahkan 
saya timbul kasihan kenapa Ibu A yang 
marah-marah dan menuduh begitu.

Kasihan sekali, dalam hati saya, 
sementara Ibu A Terus marah dengan 
tuduhannya, namun tiba-tiba ada tamu 
yang datang ke rumahnya, sehingga  Ibu 
A berhenti marahnya dan harus pulang ke 
rumah. Saya juga masuk ke rumah dan 
duduk sambil menangis mengucapkan 
syukur pada Sang Guru Sejati atas 
tuntunan-Nya. Saya memperoleh rasa 
ayem tentrem dan tidak sedikit pun 
dendam dengan Ibu A.

Selanjutnya yang saya lakukan 
adalah mendoakan dengan pangesti 
untuk Ibu A, disertai dengan memperbaiki 
silaturahmi dengan selalu menyapa, 
memberikan tali kasih berupa hal-hal kecil, 
seperti cabai, terasi, kecap, dan semua 

perbuatan positif terus saya lakukan 
dengan penuh rasa kasih sayang. 

Lambat laun hati ibu tersebut 
mencair. Bersyukur sekarang semua 
sudah selesai Ibu A kembali baik dengan 
saya, komunikasi terjalin kembali dengan 
baik. Dalam hal ini, saya rasakan 
bersyukur telah mengenal ajaran Sang 
Guru Sejati, sehingga saya tahu bahwa 
semua peristiwa yang saya alami adalah 
bagian dari Hukum Keadilan Tuhan dan 
atas kebijakan Sang Guru Sejati.

Tanpa menyadari hal itu, tidak 
mungkin saya diberikan kemampuan 
menyelesaikan masalah ini tanpa sedikit 
pun melanggar Paliwara 5 dan tidak 
menyimpan dendam. Matur nuwun Sang 
Guru Sejati yang selalu melimpahkan sih, 
tuntunan, pepadang, dan perlindungan-
Nya kepada saya. 

Demikian pengalaman yang dapat 
saya sampaikan, mohon maaf atas segala 
kekurangan dalam penulisan. 

Sugeng siang Bapak dan Ibu 
di WAG Forum Kacab yang 
saya hormati di mana pun 

berada, salam karahayon untuk bapak 
ibu semua. Izinkahlah di siang hari ini 
Rabu,15 Desember 2021 saya berbagi 
pengalaman penyiswaan kepada bapak 
dan ibu semuanya. 

Puji syukur kita mengenal ajaran 
Sang Guru Sejati khususnya saya pribadi 
yang masih thimik-thimik belum bisa 
melaksanakan “Hasta Sila” sepenuh 
hati karena begitu lemahnya iman saya 
sebagai manusia biasa. Bapak, Ibu yang 
terhormat, pengalaman ini baru saja terjadi 
dan masih terasa di pelupuk mata kejadian 
itu bermula beberapa waktu lalu halaman 
rumah adik yang rumahnya bersebelahan 
dengan rumah kami digunakan untuk 
resepsi pernikahan cucunya tetangga 
sebelumnya bilangnya sederhana tidak 
ramai namun pada hari “H” berubah total 
dengan panggung dan pengeras suara 
yang sangat kencang mungkin karena 
senangnya cucu perempuannya menikah. 

Beberapa kali kami minta agar suara 
dikecilkan berhubung suami sudah hampir 
sebulan hanya terbaring di tempat tidur ke 
luar rumah hanya untuk ceck-up ke RS 
QIM Batang,saat itu bude yang rumahnya 
bersebelahan juga sakit sudah 4 hari, 

dua ponakan juga sakit dan adik saya  
juga sakit jantung dan batuk hampir tiap 
malam. Namun yang punya hajat tidak 
peduli yang akhirnya pada hari Jumat, 3 
Desember 2021 sekitar pukul setengah 
sepuluh pagi, suami saya antarkan ke 
RSUD Limpung dengan ambulan desa 
dan pada keesokan harinya saat saya 
sedang menunggu suami di kamar Seroja 
lantai 2 RSUD Limpung, anak saya yang 
nomor dua bilang, kalau saat ini adik saya 
di IGD RSUD, setelah berpesan sama 
anak agar jaga bapaknya, saya langsung 
menuju IGD. Saat itu saya lihat berbagai 
macam alat RSUD sudah terpasang di 
tubuh adik saya dengan posisi bersandar 
agak duduk untuk mempermudah oksigen 
masuk. 

Saat saya datang dengan lirih adik 
masih sempat berucap, “Yu”, seraya 
menoleh. Atas saran dokter saya 
merangkul adik dengan tangan kiri di 
belakang lehernya sambil menyeka 
keringat dingin yang selalu menetes, 
t a n g a n  ka n a n  sa ya  m e m e g a n g 
kantung oksigen untuk memudahkan 
adik menghirupnya, saya dan adik zikir 
bareng, “Allah....Allah....Allah ...” dan 
Sang Guru Sejati lebih sayang adik 
saya, dia berpulang dengan tenang dan 
tidak tampak kesakitan sedikit pun. Dia 

Tiada Kejadian Tanpa Sebab
Puji Purwanti, Amongrogo

tersenyum penuh kepasrahan di saat-saat 
terakhirnya. Begitu penuh kasih Sang 
Guru Sejati pada adik saya yang sering 
beberapa kali mengikuti olahrasa cabang. 
Mungkin dia bisa meresapi ajaran Sang 
Guru Sejati dengan baik, sehingga ada 
aliran sih, anugerah, dan daya kekuatan 
di saat terakhirnya seperti yang tertulis 
di dalam Olah Rasa Di Dalam Rasa, 
Bab XXXI, 2013: 144. adalah sebagai 
berikut: “....Namun, bagi orang yang 
sudah menempuh jalan kesunyataan 
sejati, yaitu para calon siswa yang sudah 
mendekat kepada Sang Pepadang, jika 
sedang didera penderitaan badan wadak, 
meskipun masih berikhtiar mencari obat 
agar bisa sembuh, rasa perasaannya 
hanya pasrah kepada kekuasaan Allah 
karena mereka mengerti bahwa mati dan 

hidup itu ada di tangan Allah. Berubahnya 
atau terlepasnya badan wadak dirasakan 
atau diterimanya sebagai isyarat sabda 
Allah bahwa mereka sudah mendekati hari 
‘lohilmahful’, yaitu mendekati liang kubur, 
mendekati panggilan Allah.” 

Bapak, Ibu, demikianlah pengalaman 
penyiswaan yang bisa saya haturkan 
bilamana ada kesalahan tutur kata yang 
tidak berkenan, saya mohon maaf yang 
sebesar-besarnya. Matur nuwun atas 
perkenan memberi kesempatan untuk 
menuliskan pengalaman ini, semoga 
kita senantiasa dalam sih, anugerah, 
tuntunan, pepadang, dan pengayoman 
Sang Guru Sejati. Satuhu.
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"Adapun sadar akan Tripurusa itu hendaknya diusahakan setiap hari hingga 
menjadi kebiasaan, ibarat orang lapar, yang ingatnya akan makan tanpa perlu 
diperintah luamah. Jadi, sekalipun sedang berjalan, duduk menganggur, 
selagi bekerja, tidur, dan pada saat apa saja hendaknya selalu sadar kepada 

Tuhan Yang Maha Esa (Suksma Kawekas-Suksma Sejati- Roh Suci."

(Sasangka Jati. Sadar.  2014: 8)

"Oleh karena itu, jangan menunda-nunda waktu, selagi engkau masih 
dianugerahi	kekuatan,	sehat	walafiat,	segeralah	mencari	pengungsian	
kepada Tuhan, jangan ditangguhkan untuk menetapi tiga macam 
kesanggupan, jangan sampai pada saat datangnya ajal engkau lupa 
kepada Tuhan atau Aku (Suksma Sejati), hingga akhirnya tertinggal 
di jalan, tidak dapat mengiringkan Aku kembali menghadap ke hadirat 
Suksma Kawekas, yaitu istana ketenteraman abadi. Barang siapa 
sungguh-sungguh menetapi semua perintah dan menjauhi larangan, 
hingga tidak mengecewakan dalam menetapi perjanjian yang telah 
menjadi kesanggupannya, akan mendapat pertolongan dan anugerah 
Tuhan, yaitu diberi tahu jalannya dengan disaksikan sendiri sebelum 
tiba saatnya dipanggil (mati)."

(Sasangka Jati, Sangkan Paran, Bab 1, 2014: 150)

Peringatan 1 butir 12: "He siswa-siswa 
sakabehe kang padha pracaya, padha 
anjembar-njebarake pepadhang Ingsun, 
iya piwulang Ingsun iku marang sanak 
kadangira, kulawarganira lan pawong 
mitranira, nanging poma aja kanthi 
pamrih lan pameksa." 

Demikian pengalaman yang bisa 

saya sampaikan, bila ada kesalahan 
dalam menyampaikan saya mohon maaf  
yang sebesar-besarnya. Semoga Sang 
Guru Sejati senantiasa melimpahkan sih 
tuntunan, pepadang kepada kita semua 
Satuhu

Salam sejahtera ibu-Ibu siswa Sang 
Guru Sejati yang berbahagia, 
s e m o g a  k e s e j a h t e r a a n , 

keten teraman,  dan kebahag iaan 
senantiasa meliputi warga Pangestu 
karena sih, tuntunan, pepadang, dan 
perlindungan Sang Guru Sejati

Perkenankan saya menyampaikan 
pengalaman dan saya buka dengan kutipan 
sabda Sang Guru Sejati sebagai berikut. 
"Adapun kewajiban-Ku yang kedua: 
Aku menjadi Juru Penebus Dosa. 
Adapun engkau sekalian tidak dapat 
menebus dosa orang lain, tetapi engkau 
wajib memberi maaf kepada siapa saja, 
jangan sampai mempunyai rasa saling 
membenci, mendendam, atau lebih-
lebih bermusuhan." (Sabda Khusus 
Peringatan 24 butir 9).

Memberi maaf dan menghilangkan 
rasa membenci mendendam atau lebih-

lebih bermusuhan mudah untuk dikatakan, 
namun sangat sulit untuk dilakukan.

Peristiwa terjadi tatkala saya ditunjuk 
sebagai ketua Dasawisma PKK di kampung 
saya yang anggotanya ibu-ibu yang berusia   
60 tahun sebanyak 20 orang. Dari 
anggota tersebut ada dua orang ibu yang 
saling bermusuhan sejak lama, yaitu Ibu 
A dan Ibu B. Permusuhan tidak dapat 
didamaikan, masing masing merasa benar 
dan saling mendendam. Tidak disangka-
sangka dan sangat mengagetkan, Ibu A  
marah-marah dan menuduh saya dengan 
bermacam-macam yang intinya saya 
beda kasih antara Ibu A dan Ibu B, serta 
tuduhan lain yang semuanya tidak pernah 
saya perbuat dan lakukan. 

Rasanya t idak ter ima dengan 
tuduhan itu, namun kalau saya tanggapi 
saya melanggar paliwara 5. Saya sadar 
saya tidak boleh terpancing dan saya 

Memberikan Maaf Kepada Seseorang
Kriswardani, Semarang I 

mengucapkan pangesti, dengan Paugeran 
dan Pangesti lll sambil membiarkan Ibu A 
marah-marah. Setelah mendekat dengan 
mangesti, perasaan saya menjadi positif 
dan kemarahan Ibu A tidak sedikit pun 
membuat gejolak di hati saya, bahkan 
saya timbul kasihan kenapa Ibu A yang 
marah-marah dan menuduh begitu.

Kasihan sekali, dalam hati saya, 
sementara Ibu A Terus marah dengan 
tuduhannya, namun tiba-tiba ada tamu 
yang datang ke rumahnya, sehingga  Ibu 
A berhenti marahnya dan harus pulang ke 
rumah. Saya juga masuk ke rumah dan 
duduk sambil menangis mengucapkan 
syukur pada Sang Guru Sejati atas 
tuntunan-Nya. Saya memperoleh rasa 
ayem tentrem dan tidak sedikit pun 
dendam dengan Ibu A.

Selanjutnya yang saya lakukan 
adalah mendoakan dengan pangesti 
untuk Ibu A, disertai dengan memperbaiki 
silaturahmi dengan selalu menyapa, 
memberikan tali kasih berupa hal-hal kecil, 
seperti cabai, terasi, kecap, dan semua 

perbuatan positif terus saya lakukan 
dengan penuh rasa kasih sayang. 

Lambat laun hati ibu tersebut 
mencair. Bersyukur sekarang semua 
sudah selesai Ibu A kembali baik dengan 
saya, komunikasi terjalin kembali dengan 
baik. Dalam hal ini, saya rasakan 
bersyukur telah mengenal ajaran Sang 
Guru Sejati, sehingga saya tahu bahwa 
semua peristiwa yang saya alami adalah 
bagian dari Hukum Keadilan Tuhan dan 
atas kebijakan Sang Guru Sejati.

Tanpa menyadari hal itu, tidak 
mungkin saya diberikan kemampuan 
menyelesaikan masalah ini tanpa sedikit 
pun melanggar Paliwara 5 dan tidak 
menyimpan dendam. Matur nuwun Sang 
Guru Sejati yang selalu melimpahkan sih, 
tuntunan, pepadang, dan perlindungan-
Nya kepada saya. 

Demikian pengalaman yang dapat 
saya sampaikan, mohon maaf atas segala 
kekurangan dalam penulisan. 

Sugeng siang Bapak dan Ibu 
di WAG Forum Kacab yang 
saya hormati di mana pun 

berada, salam karahayon untuk bapak 
ibu semua. Izinkahlah di siang hari ini 
Rabu,15 Desember 2021 saya berbagi 
pengalaman penyiswaan kepada bapak 
dan ibu semuanya. 

Puji syukur kita mengenal ajaran 
Sang Guru Sejati khususnya saya pribadi 
yang masih thimik-thimik belum bisa 
melaksanakan “Hasta Sila” sepenuh 
hati karena begitu lemahnya iman saya 
sebagai manusia biasa. Bapak, Ibu yang 
terhormat, pengalaman ini baru saja terjadi 
dan masih terasa di pelupuk mata kejadian 
itu bermula beberapa waktu lalu halaman 
rumah adik yang rumahnya bersebelahan 
dengan rumah kami digunakan untuk 
resepsi pernikahan cucunya tetangga 
sebelumnya bilangnya sederhana tidak 
ramai namun pada hari “H” berubah total 
dengan panggung dan pengeras suara 
yang sangat kencang mungkin karena 
senangnya cucu perempuannya menikah. 

Beberapa kali kami minta agar suara 
dikecilkan berhubung suami sudah hampir 
sebulan hanya terbaring di tempat tidur ke 
luar rumah hanya untuk ceck-up ke RS 
QIM Batang,saat itu bude yang rumahnya 
bersebelahan juga sakit sudah 4 hari, 

dua ponakan juga sakit dan adik saya  
juga sakit jantung dan batuk hampir tiap 
malam. Namun yang punya hajat tidak 
peduli yang akhirnya pada hari Jumat, 3 
Desember 2021 sekitar pukul setengah 
sepuluh pagi, suami saya antarkan ke 
RSUD Limpung dengan ambulan desa 
dan pada keesokan harinya saat saya 
sedang menunggu suami di kamar Seroja 
lantai 2 RSUD Limpung, anak saya yang 
nomor dua bilang, kalau saat ini adik saya 
di IGD RSUD, setelah berpesan sama 
anak agar jaga bapaknya, saya langsung 
menuju IGD. Saat itu saya lihat berbagai 
macam alat RSUD sudah terpasang di 
tubuh adik saya dengan posisi bersandar 
agak duduk untuk mempermudah oksigen 
masuk. 

Saat saya datang dengan lirih adik 
masih sempat berucap, “Yu”, seraya 
menoleh. Atas saran dokter saya 
merangkul adik dengan tangan kiri di 
belakang lehernya sambil menyeka 
keringat dingin yang selalu menetes, 
t a n g a n  ka n a n  sa ya  m e m e g a n g 
kantung oksigen untuk memudahkan 
adik menghirupnya, saya dan adik zikir 
bareng, “Allah....Allah....Allah ...” dan 
Sang Guru Sejati lebih sayang adik 
saya, dia berpulang dengan tenang dan 
tidak tampak kesakitan sedikit pun. Dia 

Tiada Kejadian Tanpa Sebab
Puji Purwanti, Amongrogo

tersenyum penuh kepasrahan di saat-saat 
terakhirnya. Begitu penuh kasih Sang 
Guru Sejati pada adik saya yang sering 
beberapa kali mengikuti olahrasa cabang. 
Mungkin dia bisa meresapi ajaran Sang 
Guru Sejati dengan baik, sehingga ada 
aliran sih, anugerah, dan daya kekuatan 
di saat terakhirnya seperti yang tertulis 
di dalam Olah Rasa Di Dalam Rasa, 
Bab XXXI, 2013: 144. adalah sebagai 
berikut: “....Namun, bagi orang yang 
sudah menempuh jalan kesunyataan 
sejati, yaitu para calon siswa yang sudah 
mendekat kepada Sang Pepadang, jika 
sedang didera penderitaan badan wadak, 
meskipun masih berikhtiar mencari obat 
agar bisa sembuh, rasa perasaannya 
hanya pasrah kepada kekuasaan Allah 
karena mereka mengerti bahwa mati dan 

hidup itu ada di tangan Allah. Berubahnya 
atau terlepasnya badan wadak dirasakan 
atau diterimanya sebagai isyarat sabda 
Allah bahwa mereka sudah mendekati hari 
‘lohilmahful’, yaitu mendekati liang kubur, 
mendekati panggilan Allah.” 

Bapak, Ibu, demikianlah pengalaman 
penyiswaan yang bisa saya haturkan 
bilamana ada kesalahan tutur kata yang 
tidak berkenan, saya mohon maaf yang 
sebesar-besarnya. Matur nuwun atas 
perkenan memberi kesempatan untuk 
menuliskan pengalaman ini, semoga 
kita senantiasa dalam sih, anugerah, 
tuntunan, pepadang, dan pengayoman 
Sang Guru Sejati. Satuhu.
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apa yang saya serap dari keberadaan 
pohon mangga. Ketika saya harus berbudi 
darma, ternyata masih tersisa setitik 
noktah kecil kekotoran, karena jauh dalam 
relung hati dan nalar saya, masih tersirat 
harapan bahwa Sang Guru Sejati akan 
membalas budidarma saya. Perasaan 
itu saya kuatkan dengan rasionalisasi 
nalar untuk memaknai kenyataan, bahwa 
saya tidak pernah kekurangan dalam 
hidup. Ternyata selembut apa pun pikiran 
dan perasaan yang mengajak berhitung 
dengan Sang Guru Sejati, masih dapat 
dikategorikan sebagai pamrih yang 
dilegalkan nalar.

Pembelajaran untuk membaca sastra 
kang tan tinulis atau sastra yang tak 
tertulis, ternyata masih terus berlangsung 
sampai sekarang. Setiap musim mangga, 
selalu saja ada kiriman buah mangga 
berjenis-jenis yang semua sangat nikmat 
di lidah. Saya sudah mohon ampun pada 
Sang Guru Sejati dan berjanji untuk tidak 
lagi mempersoalkan mangga di luar 
pagar yang raib. Namun setiap musim 
buah, kiriman mangga tidak pernah surut. 
Saya merasa dilulu Sang Guru Sejati. 
Nampaknya masih ada sisa pelajaran 
yang belum dapat saya tangkap. Saya 
selalu bersyukur, berterimakasih dan 
semakin yakin bahwa tidak ada gunanya 
mengajak bargaining (berniaga) dengan 
Sang Guru Sejati, karena keadilan-Nya 
tidak mungkin dipertanyakan siapa pun.

Ibarat  memotret  suatu objek, 

kehadiran Sang Guru Sejati ternyata 
dapat being captured (tertangkap) melalui 
pancaindra dan dinikmati melalui rasa 
syukur. Sang Guru Sejati hadir dan 
meresap di semua ciptaan-Nya yang 
tergelar di alam semesta dan seisinya, tak 
terkecuali pohon mangga yang di tubuhnya 
bergelantungan anggrek Catleya Violet 
dengan cantiknya. Sungguh, menciptakan 
kerukunan dan rasa tenteram, damai, dan 
sejahtera di dunia, mudah dilakukan ketika 
manusia dengan jujur mau memahami 
apa yang tergelar di alam semesta, dan 
meletakkan angan-angannya pada wadah 
kepercayaan dan kepasrahan total.

Mengakhiri renungan kali ini, saya 
akan mencuplik sabda Sang Guru Sejati 
yang tercantum pada penghujung Sabda 
Khusus Peringatan Nomor 22:

"Jika engkau menerima pemberian 
kebaikan atau diperlakukan baik oleh 
siapa saja, catatlah dalam hatimu, 
yaitu agar diingat-ingat selamanya, dan 
hendaklah mempunyati niat (kemauan) 
membalas kebaikan kepada yang 
memberi.

Sebaliknya, jika engkau dapat 
memberi kebaikan kepada siapa saja, 
pemberian kebaikanmu itu buanglah 
ke angkasa,  art inya janganlah 
mengharapkan balasan budi darma.

Jika demikian, engkau termasuk 
manusia yang pantas dipuji."

Sa l a m  s e j a h t e r a . 
Selamat pagi Ibu-Ibu Siswa Sang 
Guru Sejati yang berbahagia. 

Semoga kesejahteraan, keteteraman, 
serta kebahagiaan senantiasa meliputi 
para anggota Pangestu di mana pun 
berada karena sih, tuntunan, pepadang, 
dan pengayoman Sang Guru Sejati.
Pada hari ini Kamis, 9 Desember 2021, 
saya mendapat tugas untuk mengisi 
pengalaman di WAG Wanita Supeket.

Pengalaman saya ini terjadi beberapa 
tahun yang lalu, saya sering ikut mengasuh 
keponakan-keponakan dari lahir sampai 
sekarang (karena Ibunya bekerja). Setiap 
memandikan selalu saya mangestikan 
untuk sesuci, setiap tidur saya doakan 
dengan Pangesti V dan saya pegangi 
tangannya. Keponakan saya usianya 
hampir 2 tahun belum tumbuh gigi, belum 
bisa jalan, maunya hanya merangkak, 
sementara anak tetangga sudah mau 
rambatan dalam bahasa Jawa berjalan 
dengan perpegangan meja/kursi. 

Ibunya, atau adik saya sering 
merasakan resah dan bertanya, "Kenapa 
ya, Mbak?". Macam-macam pertanyaan, 
saya jawab, "Tidak semua anak itu 
sama, masing-masing berbeda-beda 
bawaannya." Kemudian di setiap tiduran 

di kasur, saya selalu menyanyikan lagu-
lagu Pamiwahan Putra, bercerita macam-
macam dongeng dan saya eja setiap 
huruf sambil saya tunjuk satu persatu, 
sengaja huruf untuk belajar anak-anak 
saya tempel di tembok dekat kasur. Berkat 
sih dari Sang Guru Sejati, keponakan 
saya tumbuh gigi, dan berikutnya saya 
heran terus keponakan saya bisa berjalan 
setapak demi setapak, tanpa diajari. 
Anehnya lagi, keponakan saya tiba-tiba 
bisa mengeja huruf demi huruf sambil dia 
menunjuk di tembok. 

Saya senang dan terharu sekaligus 
bersyukur pada Sang Guru Sejati dengan 
maha kasih-Nya. Ibunya sampai bingung 
dan bertanya pada saya, "Mbak, kok bisa 
bicara?" Walau baru sepatah-sepatah 
kata tetapi langsung bisa mengeja huruf. 
Beberapa bulan berlalu keponakan saya 
berusia hampir tiga tahun, saya ajak ke 
kegiatan Pamiwahan Putra dan saat ada 
Peringatan di Cabang, keponakan saya 
mau maju dan menyanyi lagu Keretaku, 
Bu Yamti (pembina Pamiwahan Putra) 
kaget dan saya juga heran, padahal Lagu 
Keretaku itu liriknya panjang apalagi 
bicaranya masih cadel (pelo). 

Saya hanya berusaha melakukan 
yang tertulis di buku Sabda Khusus 

Mengasuh Keponakan dengan Kasih Sayang
Harmani, Solo Serengan

Ruang Wanita

Se m o g a  k e s e j a h t e r a a n , 
ketenteraman, dan kebahagiaan 
selalu menyertai  seluruh warga 

Paguyuban Ngesti Tunggal, berkat sih, 
tuntunan, pepadang, dan lindungan 
Sang Guru Sejati. Bapak Ibu sekalian 
yang berbahagia, hari ini Jumat, 17 
Desember 2021 mendapatkan tugas 
mengisi pengalaman penyiswaan di WAG 
Forum Pamong Pusat. Pengalaman saya 
ini terjadi tahun 1997, saya kehilangan 
motor yang baru saja saya beli dan 
merupakan barang berharga sekali 
bagi saya untuk menunjang usaha dan 
mendatangi olahrasa.

Motor itu hilang di depan gedung FKIP 
UNILA. Ketika itu saya diminta oleh Bapak 
Bambang Sumitro selaku Dekan FKIP Unila 
untuk memberikan materi muatan lokal 
menjahit pada penataran guru-guru  
tingkat SMP di Lampung. Kegiatan itu 
berlangsung satu minggu dan hari terakhir 
ketika saya mau pulang motor tidak ada 
saya bertanya ke sana ke mari termasuk 
keamanan kampus, semua bilang tidak 
tahu. Akhirnya saya lapor ke Polsek 
setempat di kantor itu ada salah satu polisi 
yang saya kenal. Saya langsung diajak ke 
salah satu tempat. Saya pikir motor saya 
ada di situ tetapi ternyata saya diajak ke 
dukun. Saya sadar betul itu berbahaya 

sekali yaitu melanggar Paliwara I. Maka 
saya langsung pulang naik taksi dan 
masalah ini  saya serahkan sepenuhnya 
kepada yang berwenang. Sampai rumah 
saya ditanya istri kenapa naik taksi dan 
motornya kenapa? Saya jawab dengan 
tenang bahwa motornya dipinjam orang 
yang tidak saya kenal alias hilang.

Saya diingatkan melalui Sabda 
Sang Guru Sejati di dalam pustaka 
Sasangka Jati bab Rela: "Sejatinya, yang 
disebut rela itu kelapangan hati untuk 
menyerahkan semua milik, wewenang, 
dan semua buah perbuatan kepada 
Tuhan dengan tulus (ikhlas), karena 
menyadari bahwa semua itu ada di 
dalam kekuasaan Tuhan, ...."

A k h i r n y a  s a y a  p a s r a h  d a n 
rela menerima ujian atau tempelak 
dari pengadilan Tuhan. Saya lebih 
mendekatkan diri, instropeksi dan 
berusaha meningkatkan penyiswaan pada 
Sang Guru Sejati,  saya yakin apa yang 
terjadi itulah yang terbaik dari kebijakan 
Sang Guru Sejati. pada akhirnya, saya 
sudah tidak memikirkan lagi motor yang 
hilang tersebut. 

Sabda Sang Guru Sejati dalam 
S a b d a  K h u s u s ,  m e n e g a s k a n : 
"Aku tidak akan sampai hati kepada 
engkau sekalian yang mewakili 

Belajar Rela dan Pasrah
Kris Sarono, Tanjungkarang

karya-Ku. Aku akan melindungi dan 
menolong, dan engkau sekalian  akan 
menerima anugerah Tuhan."  (Sabda 
Khusus Peringatan 7 butir 2).

Tidak lama kemudian Tuhan memberi 
anugerah yang luar biasa. Saya  seorang 
wiraswasta di bidang menjahit dan 
konveksi, t iba-tiba saya mendapat 
borongan seragam pakaian karyawan 
dari perusahaan besar PT Indomiwon dan 
PT Tirta Menara Investama di Lampung. 
Ketika pekerjaan selesai saya pulang 
kampung di Klaten untuk menengok 
orang tua. 

Di kampung bertemu kawan nawari 
mobil untuk meneruskan angsuran dan 
mengganti uang DP. Akhirnya saya 
setuju dan mobil langsung saya bawa 
pulang ke Lampung. Bersyukur sekali 
angsuran bisa lancar dan selesai 

sesuai dengan waktu yang disepakati. 
Saya bersyukur sekali kepada Sang Guru 
Sejati atas karunia-Nya. Semula warga 
Tanjungkarang kalau ada anjangsana 
ke cabang lain atau ranting ikut mobil 
Bapak Bambang Sumitro karena waktu 
itu hanya beliau sendiri yang punya mobil. 
Setelah saya diperkenankan mempunyai 
mobil dapat memperlancar usaha dan  
setiap ada kegiatan Pangestu baik itu  
anjangsana ke cabang lain, maupun 
olahrasa cabang dan ranting saya siap 
menjemput kawan-kawan untuk pergi 
bersama 

Bapak ibu sekalian yang berbahagia, 
demikianlah pengalaman saya, apabila 
ada yang kurang berkenan saya mohon 
maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.

"Manusia yang telah dapat memindahkan titik berat kesadaran ke Alam 
Sejati tidak memperdulikan lagi tentang nasibnya. Yang diperhatikan hanya 
melaksanakan tugas yang dibebankan Kepadanya oleh Suksma Sejati. Ia 
bertindak sebagai pelaksanaan kebijaksanaan Suksma Sejati. Setelah titik 
berat kesadaran ada pada Roh Suci, kesadaran pribadi berusaha untuk 

meleburkan diri di dalam Induk Kesadaran: Suksma Sejati.
Induk kesadaran ini tidak terbatas lagi oleh sesuatu badan jasmani, 
melainkan meluas ke mana-mana dengan tidak terbatas. Bila titik 
kesadaran sudah meleburkan diri, kesadaran titik tentunya hilang. Manusia 
yang mencapai tingkatan kesadaran demikian ini dengan sungguh-sungguh 
dapat berkata, bahwa ia menyadari orang lain di dekatnya, bahkan di jauh 
pun dapat. Masa yang lampau dan masa depan pun dapat disadari olehnya.

(Arsip Sarjana Budi Santosa, butir 56, 2011: 39)



DWIJA WARA  Januari 2022 No. 9 Tahun ke-65 DWIJA WARA  Januari 2022 No. 9   Tahun ke-65 DWIJA WARA  Januari 2022 No. 9 Tahun ke-65 DWIJA WARA  Januari 2022 No. 9  Tahun ke-65

26 1516 25

apa yang saya serap dari keberadaan 
pohon mangga. Ketika saya harus berbudi 
darma, ternyata masih tersisa setitik 
noktah kecil kekotoran, karena jauh dalam 
relung hati dan nalar saya, masih tersirat 
harapan bahwa Sang Guru Sejati akan 
membalas budidarma saya. Perasaan 
itu saya kuatkan dengan rasionalisasi 
nalar untuk memaknai kenyataan, bahwa 
saya tidak pernah kekurangan dalam 
hidup. Ternyata selembut apa pun pikiran 
dan perasaan yang mengajak berhitung 
dengan Sang Guru Sejati, masih dapat 
dikategorikan sebagai pamrih yang 
dilegalkan nalar.

Pembelajaran untuk membaca sastra 
kang tan tinulis atau sastra yang tak 
tertulis, ternyata masih terus berlangsung 
sampai sekarang. Setiap musim mangga, 
selalu saja ada kiriman buah mangga 
berjenis-jenis yang semua sangat nikmat 
di lidah. Saya sudah mohon ampun pada 
Sang Guru Sejati dan berjanji untuk tidak 
lagi mempersoalkan mangga di luar 
pagar yang raib. Namun setiap musim 
buah, kiriman mangga tidak pernah surut. 
Saya merasa dilulu Sang Guru Sejati. 
Nampaknya masih ada sisa pelajaran 
yang belum dapat saya tangkap. Saya 
selalu bersyukur, berterimakasih dan 
semakin yakin bahwa tidak ada gunanya 
mengajak bargaining (berniaga) dengan 
Sang Guru Sejati, karena keadilan-Nya 
tidak mungkin dipertanyakan siapa pun.

Ibarat  memotret  suatu objek, 

kehadiran Sang Guru Sejati ternyata 
dapat being captured (tertangkap) melalui 
pancaindra dan dinikmati melalui rasa 
syukur. Sang Guru Sejati hadir dan 
meresap di semua ciptaan-Nya yang 
tergelar di alam semesta dan seisinya, tak 
terkecuali pohon mangga yang di tubuhnya 
bergelantungan anggrek Catleya Violet 
dengan cantiknya. Sungguh, menciptakan 
kerukunan dan rasa tenteram, damai, dan 
sejahtera di dunia, mudah dilakukan ketika 
manusia dengan jujur mau memahami 
apa yang tergelar di alam semesta, dan 
meletakkan angan-angannya pada wadah 
kepercayaan dan kepasrahan total.

Mengakhiri renungan kali ini, saya 
akan mencuplik sabda Sang Guru Sejati 
yang tercantum pada penghujung Sabda 
Khusus Peringatan Nomor 22:

"Jika engkau menerima pemberian 
kebaikan atau diperlakukan baik oleh 
siapa saja, catatlah dalam hatimu, 
yaitu agar diingat-ingat selamanya, dan 
hendaklah mempunyati niat (kemauan) 
membalas kebaikan kepada yang 
memberi.

Sebaliknya, jika engkau dapat 
memberi kebaikan kepada siapa saja, 
pemberian kebaikanmu itu buanglah 
ke angkasa,  art inya janganlah 
mengharapkan balasan budi darma.

Jika demikian, engkau termasuk 
manusia yang pantas dipuji."

Sa l a m  s e j a h t e r a . 
Selamat pagi Ibu-Ibu Siswa Sang 
Guru Sejati yang berbahagia. 

Semoga kesejahteraan, keteteraman, 
serta kebahagiaan senantiasa meliputi 
para anggota Pangestu di mana pun 
berada karena sih, tuntunan, pepadang, 
dan pengayoman Sang Guru Sejati.
Pada hari ini Kamis, 9 Desember 2021, 
saya mendapat tugas untuk mengisi 
pengalaman di WAG Wanita Supeket.

Pengalaman saya ini terjadi beberapa 
tahun yang lalu, saya sering ikut mengasuh 
keponakan-keponakan dari lahir sampai 
sekarang (karena Ibunya bekerja). Setiap 
memandikan selalu saya mangestikan 
untuk sesuci, setiap tidur saya doakan 
dengan Pangesti V dan saya pegangi 
tangannya. Keponakan saya usianya 
hampir 2 tahun belum tumbuh gigi, belum 
bisa jalan, maunya hanya merangkak, 
sementara anak tetangga sudah mau 
rambatan dalam bahasa Jawa berjalan 
dengan perpegangan meja/kursi. 

Ibunya, atau adik saya sering 
merasakan resah dan bertanya, "Kenapa 
ya, Mbak?". Macam-macam pertanyaan, 
saya jawab, "Tidak semua anak itu 
sama, masing-masing berbeda-beda 
bawaannya." Kemudian di setiap tiduran 

di kasur, saya selalu menyanyikan lagu-
lagu Pamiwahan Putra, bercerita macam-
macam dongeng dan saya eja setiap 
huruf sambil saya tunjuk satu persatu, 
sengaja huruf untuk belajar anak-anak 
saya tempel di tembok dekat kasur. Berkat 
sih dari Sang Guru Sejati, keponakan 
saya tumbuh gigi, dan berikutnya saya 
heran terus keponakan saya bisa berjalan 
setapak demi setapak, tanpa diajari. 
Anehnya lagi, keponakan saya tiba-tiba 
bisa mengeja huruf demi huruf sambil dia 
menunjuk di tembok. 

Saya senang dan terharu sekaligus 
bersyukur pada Sang Guru Sejati dengan 
maha kasih-Nya. Ibunya sampai bingung 
dan bertanya pada saya, "Mbak, kok bisa 
bicara?" Walau baru sepatah-sepatah 
kata tetapi langsung bisa mengeja huruf. 
Beberapa bulan berlalu keponakan saya 
berusia hampir tiga tahun, saya ajak ke 
kegiatan Pamiwahan Putra dan saat ada 
Peringatan di Cabang, keponakan saya 
mau maju dan menyanyi lagu Keretaku, 
Bu Yamti (pembina Pamiwahan Putra) 
kaget dan saya juga heran, padahal Lagu 
Keretaku itu liriknya panjang apalagi 
bicaranya masih cadel (pelo). 

Saya hanya berusaha melakukan 
yang tertulis di buku Sabda Khusus 

Mengasuh Keponakan dengan Kasih Sayang
Harmani, Solo Serengan

Ruang Wanita

Se m o g a  k e s e j a h t e r a a n , 
ketenteraman, dan kebahagiaan 
selalu menyertai  seluruh warga 

Paguyuban Ngesti Tunggal, berkat sih, 
tuntunan, pepadang, dan lindungan 
Sang Guru Sejati. Bapak Ibu sekalian 
yang berbahagia, hari ini Jumat, 17 
Desember 2021 mendapatkan tugas 
mengisi pengalaman penyiswaan di WAG 
Forum Pamong Pusat. Pengalaman saya 
ini terjadi tahun 1997, saya kehilangan 
motor yang baru saja saya beli dan 
merupakan barang berharga sekali 
bagi saya untuk menunjang usaha dan 
mendatangi olahrasa.

Motor itu hilang di depan gedung FKIP 
UNILA. Ketika itu saya diminta oleh Bapak 
Bambang Sumitro selaku Dekan FKIP Unila 
untuk memberikan materi muatan lokal 
menjahit pada penataran guru-guru  
tingkat SMP di Lampung. Kegiatan itu 
berlangsung satu minggu dan hari terakhir 
ketika saya mau pulang motor tidak ada 
saya bertanya ke sana ke mari termasuk 
keamanan kampus, semua bilang tidak 
tahu. Akhirnya saya lapor ke Polsek 
setempat di kantor itu ada salah satu polisi 
yang saya kenal. Saya langsung diajak ke 
salah satu tempat. Saya pikir motor saya 
ada di situ tetapi ternyata saya diajak ke 
dukun. Saya sadar betul itu berbahaya 

sekali yaitu melanggar Paliwara I. Maka 
saya langsung pulang naik taksi dan 
masalah ini  saya serahkan sepenuhnya 
kepada yang berwenang. Sampai rumah 
saya ditanya istri kenapa naik taksi dan 
motornya kenapa? Saya jawab dengan 
tenang bahwa motornya dipinjam orang 
yang tidak saya kenal alias hilang.

Saya diingatkan melalui Sabda 
Sang Guru Sejati di dalam pustaka 
Sasangka Jati bab Rela: "Sejatinya, yang 
disebut rela itu kelapangan hati untuk 
menyerahkan semua milik, wewenang, 
dan semua buah perbuatan kepada 
Tuhan dengan tulus (ikhlas), karena 
menyadari bahwa semua itu ada di 
dalam kekuasaan Tuhan, ...."

A k h i r n y a  s a y a  p a s r a h  d a n 
rela menerima ujian atau tempelak 
dari pengadilan Tuhan. Saya lebih 
mendekatkan diri, instropeksi dan 
berusaha meningkatkan penyiswaan pada 
Sang Guru Sejati,  saya yakin apa yang 
terjadi itulah yang terbaik dari kebijakan 
Sang Guru Sejati. pada akhirnya, saya 
sudah tidak memikirkan lagi motor yang 
hilang tersebut. 

Sabda Sang Guru Sejati dalam 
S a b d a  K h u s u s ,  m e n e g a s k a n : 
"Aku tidak akan sampai hati kepada 
engkau sekalian yang mewakili 

Belajar Rela dan Pasrah
Kris Sarono, Tanjungkarang

karya-Ku. Aku akan melindungi dan 
menolong, dan engkau sekalian  akan 
menerima anugerah Tuhan."  (Sabda 
Khusus Peringatan 7 butir 2).

Tidak lama kemudian Tuhan memberi 
anugerah yang luar biasa. Saya  seorang 
wiraswasta di bidang menjahit dan 
konveksi, t iba-tiba saya mendapat 
borongan seragam pakaian karyawan 
dari perusahaan besar PT Indomiwon dan 
PT Tirta Menara Investama di Lampung. 
Ketika pekerjaan selesai saya pulang 
kampung di Klaten untuk menengok 
orang tua. 

Di kampung bertemu kawan nawari 
mobil untuk meneruskan angsuran dan 
mengganti uang DP. Akhirnya saya 
setuju dan mobil langsung saya bawa 
pulang ke Lampung. Bersyukur sekali 
angsuran bisa lancar dan selesai 

sesuai dengan waktu yang disepakati. 
Saya bersyukur sekali kepada Sang Guru 
Sejati atas karunia-Nya. Semula warga 
Tanjungkarang kalau ada anjangsana 
ke cabang lain atau ranting ikut mobil 
Bapak Bambang Sumitro karena waktu 
itu hanya beliau sendiri yang punya mobil. 
Setelah saya diperkenankan mempunyai 
mobil dapat memperlancar usaha dan  
setiap ada kegiatan Pangestu baik itu  
anjangsana ke cabang lain, maupun 
olahrasa cabang dan ranting saya siap 
menjemput kawan-kawan untuk pergi 
bersama 

Bapak ibu sekalian yang berbahagia, 
demikianlah pengalaman saya, apabila 
ada yang kurang berkenan saya mohon 
maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.

"Manusia yang telah dapat memindahkan titik berat kesadaran ke Alam 
Sejati tidak memperdulikan lagi tentang nasibnya. Yang diperhatikan hanya 
melaksanakan tugas yang dibebankan Kepadanya oleh Suksma Sejati. Ia 
bertindak sebagai pelaksanaan kebijaksanaan Suksma Sejati. Setelah titik 
berat kesadaran ada pada Roh Suci, kesadaran pribadi berusaha untuk 

meleburkan diri di dalam Induk Kesadaran: Suksma Sejati.
Induk kesadaran ini tidak terbatas lagi oleh sesuatu badan jasmani, 
melainkan meluas ke mana-mana dengan tidak terbatas. Bila titik 
kesadaran sudah meleburkan diri, kesadaran titik tentunya hilang. Manusia 
yang mencapai tingkatan kesadaran demikian ini dengan sungguh-sungguh 
dapat berkata, bahwa ia menyadari orang lain di dekatnya, bahkan di jauh 
pun dapat. Masa yang lampau dan masa depan pun dapat disadari olehnya.

(Arsip Sarjana Budi Santosa, butir 56, 2011: 39)



DWIJA WARA  Januari 2022 No. 9 Tahun ke-65 DWIJA WARA  Januari 2022 No. 9   Tahun ke-65 DWIJA WARA  Januari 2022 No. 9 Tahun ke-65 DWIJA WARA  Januari 2022 No. 9  Tahun ke-65

28 1314 27

"Pertologan itu harus berwujud apa, itupun tidak dibatasi, sesuai 
dengan kebutuhan yang perlu mendapat pertolongan, misalnya perlu 
makanan, maka diberi makanan, perlu pakaian, maka diberi pakaian, 
perlu penginapan, maka diberi penginapan, perlu petunjuk baik, maka 
diberi petunjuk rahayu, perlu pengetahuan, maka diberi ilmu, demikian 
selanjutnya"

(Sasangka Jati, Bab Budi Darma, 2014: 123)

tawakal, sabar, dan jujur di dalam 
melaksanakan tugas kita masing-
masing dan persoalan apa pun. 

3. Merasakan bahwa dirinya sebagai 
pelaku tugas suci dari Sang Guru 
Sejati di dalam rangka Memayu 
Hayuning Bawana.

4. Melaksanakan Dasa Sila di dalam 
pergaulan bermasyarakat orang 
lain dan menumbuhkan jiwa kasih 
sayang kepada sesama hidup, tidak 

membeda-bedakan satu dengan 
yang lain. 
Demikian olahrasa yang dapat saya 

sampaikan, semoga Sang Guru Sejati 
senantiasa melimpahkan sih, tuntunan, 
pepadang, dan perlindungan kepada kita 
semua. Satuhu.

Saya tadinya pernah bertanya-
tanya dalam hati, “Wahai pohon 
mangga ,  mengapa  kamu 

berbuah di luar pagar rumahku?” Memang 
saat pohon mangga di halaman rumah 
pertama kali berbuah - setelah sekian 
lama bermukim di sana - buahnya banyak 
dan sangat menggiurkan siapa pun yang 
melihatnya. Sayangnya, pohon yang 
akar dan batangnya bercokol di halaman, 
sebagian dahan dan rantingnya ada yang 
tumbuh menjuntai ke luar pagar. 

Celakanya, sebagian besar buahnya 
justru tumbuh pada dahan dan ranting 
yang ada di luar pagar tersebut. Dapat 
ditebak, saya tidak pernah mencicipi buah 
perdana dari pohon mangga itu. Selain 
raibnya buah karena dimakan burung 

atau codhot, juga banyak anak-anak 
yang ketika lewat depan rumah sekalian 
nyenggek (memetik dengan buluh bambu) 
buah yang memang menggoda itu. 

Kejadian semacam ini ternyata 
berlanjut terus setiap kali musim mangga 
datang, seakan copy paste dari kejadian 
sebelumnya. Tanpa sadar saya juga 
berucap: “Duh mangga, kapan saya dapat 
menikmati segarnya daging buahmu.” Eh, 
tak perlu menuggu lama, beberapa hari 
setelah perasaanku terungkap dalam 
ucapan, kami sekeluarga menerima 
kiriman 2 boks mangga dengan rasa 
premium dari kerabat. Bagaikan ada 
yang menepuk lembut di ranah rasa, saya 
menerjemahkan hasil dialog angan-angan 
dan nafsu-nafsu saya dengan Sang Guru 

Pohon Mangga Ibarat Sastra yang Tak Tertulis
Aty Hendra BD, Jakarta

Sejati seperti ini, “Kamu ingin mangga? 
Nah, Aku kirimkan buah yang kamu 
inginkan jauh lebih banyak dibanding apa 
yang raib. Mengapa kamu tidak rela buah 
mangga di halamanmu dimakan binatang 
yang lebih membutuhkan dan memberi 
kegembiraan anak-anak yang lewat?” 

Kiriman mangga terus berdatangan, 
dari kakak dan dari tante. Anehnya selalu 
mangga yang saya terima, bukan buah 
yang lain. Akhirnya saya kebingungan 
menyimpannya. Mblenek makan mangga 
setiap pagi, siang, sore malam, walaupun 
sebagian sudah saya bagikan kepada 
satpam, tetangga, dan teman-teman. 
Semburan kata yang pernah terucap yang 
mencermikan hati yang tidak narima dan 
tidak rela untuk berbudi darma kepada 
sesama makhluk ciptaan Tuhan, seakan 
dibalas Sang Guru Sejati dengan contoh 
nyata yang langsung dapat saya rasakan. 
Semua itu menggelembungkan efek 
luar biasa dalam proses pembelajaran 
menyiswa. Introspeski menjadi lebih 
mudah saya lakukan ketika rasa positif 
lalu saya hidupkan.

Pohon mangga yang hidup subur 
di halaman tidak jauh dari ruang tamu, 
ternyata menjadi ornamen alam yang 
indah dipandang. Untuk lebih memuaskan 
mata, saya tempelkan tanaman anggrek 
berbagai jenis pada dahannya yang 
kuat. Ketika musim berbunga tiba, dari 
ruang tamu akan tampak pemandangan 
yang sangat menyejukkan hati. Saya 

jadi merasa-rasakan lebih dalam lagi 
kehadiran pohon itu. Pohon mangga di 
halaman ternyata tidak hanya mampu 
menjadi perindang. Dia juga mau 
membudidarmakan buahnya untuk siapa 
pun yang membutuhkan, dan merelakan 
dahannya untuk menjadi canthelan 
tanaman lain. 

Ketika ada badai hujan dan angin, 
pohon yang semakin besar dan kokoh 
itu mampu berfungsi memecah angin 
sehingga hembusan udara yang besar 
tidak serta merta menerpa rumah. Ternyata 
ada pelajaran di depan mata saya, betapa 
pohon mangga itu telah melaksanakan 
karya kehidupannya dengan ketaaatan 
untuk berkorban. Dia rela berbudidarma 
kepada siapa pun dan tidak pernah 
berhasrat menikmati buahnya sendiri 
ketika matang, atau ketika masih setengah 
matang dan pas dibuat manisan atau 
rujak. Duh, Sang Guru Sejati, ternyata 
ajaran Paduka ngegla (tergambar nyata) 
ada di hadapan saya. Laku Hasta Sila 
ternyata diajarkan Sang Guru Sejati lewat 
pohon mangga di halaman rumah. 

Saya terpacu untuk lebih menelisik 
diri, sudahkah saya seperti pohon mangga 
yang mampu berbudidarma tanpa pamrih, 
narima ketika pokok-pokok tanaman 
anggrek ditautkan pada badannya, 
rela pasang badan, membentengi kami 
sekeluarga dengan cara memecah angin 
besar dan badai hujan? Ternyata apa yang 
selama ini saya lakukan masih jauh dari 

Izinkan saya ikut menyampaikan 
pengalaman penyiswaan saya. 
Berawal dari saya dilantik menjadi 

anggota Pangestu tahun 1973 di 
Salatiga, tadinya suami, yaitu Bapak 
Martoyo kurang  berkenan saya mengkuti 
ceramah, karena mempertimbangkan 
waktu itu, anak masih kecil-kecil. Pagi 
hari sudah ditinggal mengajar, kok sore 
ditinggal lagi ikut ceramah dan olahrasa. 

Setelah jadi anggota, saya merasakan 
banyak manfaat menyiswa kepada Sang 
Guru Sejati. Saya ingin sekali mengajak 
suami ikut ceramah dengan disertai 
usaha lahir batin. Usaha lahir, mejanya 
saya taruh pustaka Sasangka Jati dan 
majalah Dwija Wara, saya berusaha 
nujuprana. Jika suami pulang dari kantor, 
hatinya sudah bombong, saya tularkan 
inti ceramah sedikit demi sedikit. Usaha 
batin, saya sehabis manembah selalu 
mangesti, semoga Sang Guru Sejati 
berkenan  membuka hatinya. 

Puji syukur suami mau ceramah 
sampai dilantik. Kebetulan rumah kami 
dekat dengan gedung Danawarih jadi 
kami aktif di kegiatan Pangestu. Jika ada 
pelatihan baik tingkat cabang, korda, 
maupun pusat, kami selalu diikutkan. Saya 
diberi tugas membantu di Pamiwahan 
Putra dan bidang III, sedang Pak Martoyo 
membantu di sekertaris. Setelah mengikuti 

pelatihan KSP, kami diberi tugas untuk 
ikut memberi ceramah, tapi baik di 
Salatiga, Ungaran, maupun di Pemalang. 
Pemberi ceramah dilaksanakan secara 
tim jadi bergiliran. Tahun 1982 karena 
tugas kantor kami pindah ke Kabupaten 
Semarang, dan tahun 1990 kami pindah 
ke Pemalang sampai sekarang. 

Di tempat baru, kami selalu bergabung 
dan tugasnya sama. Di Pemalang Bapak 
Martoyo pernah diberi tugas menjadi ketua 
cabang dua periode. Pada 2010 hingga 
2015 diberi tugas menjadi Wakorda Jawa 
Tengah III. Waktu Bapak Martoyo menjadi 
ketua cabang, sering melaksanakan 
ceramah penerangan di rumah kami,  
sehingga terkadang pemberi materi kami 
berdua, tetapi terkadang juga oleh tim lain 
ikut memberikan materi. Jika bergiliran, 
pemberi materi sebelum dan sesudah 
harus datang supaya dapat menyambung. 

Pernah dalam ceramah yang diikuti 
6 orang, ternyata ada seorang pendeta 
yang ikut, beliau mengikuti sampai 7 kali 
rangkaian, tetapi akhirnya tak bersedia 
dilantik karena dia bertugas mencari 
jemaat, tetapi beliau mengatakan puas 
dan ajaran Sang Guru Sejati bagus dan 
mudah dipahami.

Pengalaman ajak-ajak kepada 
keluarga, terutama ibu saya dan adik-

Dampak Positif Ajak-Ajak Menyiswa
Widarti  Martoyo, Pemalang.

adik, karena kami berjauhan, sehingga 
kalau bertemu hanya garis besarnya saja, 
karena waktunya sangat terbatas

Beruntung pada 2010 yang lalu, 
kami bertemu dengan Bapak Suwardi 
Aguswinoto, Korda Jateng Xl. Kami 
matur, bahwa Ibu dan tiga keluarga adik-
adik kami agak dekat dengan beliau. 
Pak Wardi sangat antusias berkenan 
mencari dan siap memberi ceramah 
hingga dilantik menjadi anggota Pangestu. 
Matur nuwun Bapak Suwardi, bahkan Dik 
Sarwoko sekarang diberi tugas menjadi 
Wakorda Jateng Xl. Adik Ngatinah juga 
aktif, suaminya pernah diberi tugas 
Sang Guru Sejati menjadi Ketua Cabang 
Wonosegara, Ibu saya juga menyiswa 
walau sudah sepuh dan saat meninggal 
dimudahkan, sakit hanya sebentar dan 
menjelang tiada dikelilingi dan dituntun 
adik-adik yang sudah menjadi anggota.

Terakhir, pada tanggal 13 dan 14 
kemarin, kami mengadakan pertemuan 
keluarga di wisata Guci dekat Pemalang. 
Pertemuan tersebut diadakan bersama 
oleh sembilan bersaudara dan diikuti oleh 
anak, cucu, menantu yang berjumlah 78 

orang. 
Pada malam keakraban, saya dan 

Dik Woko juga adik-adik yang sudah 
menjadi warga mengajak adik-adik yang 
belum menjadi anggota untuk bersama-
sama menyiswa kepada Sang Guru Sejati. 
Cucu-cucu yang sudah remaja agar ikut 
mendengarkan ceramah penerangan. 

Puji syukur yang mendaftar sebanyak 
13 orang, tetapi karena rumah berjauhan 
maka akan kami adakan secara daring. 
Mohon doanya mudah-mudahan Sang 
Guru Sejati mengabulkan. Masalahnya 
ada yang masih merasa gaptek, terbukti 
kemarin kami coba ada yang belum bisa 
masuk dan bergabung secara daring. 

Untuk Cabang Pemalang, sementara 
yang mendaftar ikut ceramah penerangan 
baru 3 orang, nanti akan kami laksanakan 
di awal bulan Desember sambil menunggu 
tambahan. 

Demikian pengalaman ini saya 
sampaikan, disertai mohon maaf jika 
penyampaiannya terlalu panjang. Semoga 
berkenan dan bermanfaat untuk kita 
semua. Satuhu. 
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"Pertologan itu harus berwujud apa, itupun tidak dibatasi, sesuai 
dengan kebutuhan yang perlu mendapat pertolongan, misalnya perlu 
makanan, maka diberi makanan, perlu pakaian, maka diberi pakaian, 
perlu penginapan, maka diberi penginapan, perlu petunjuk baik, maka 
diberi petunjuk rahayu, perlu pengetahuan, maka diberi ilmu, demikian 
selanjutnya"

(Sasangka Jati, Bab Budi Darma, 2014: 123)

tawakal, sabar, dan jujur di dalam 
melaksanakan tugas kita masing-
masing dan persoalan apa pun. 

3. Merasakan bahwa dirinya sebagai 
pelaku tugas suci dari Sang Guru 
Sejati di dalam rangka Memayu 
Hayuning Bawana.

4. Melaksanakan Dasa Sila di dalam 
pergaulan bermasyarakat orang 
lain dan menumbuhkan jiwa kasih 
sayang kepada sesama hidup, tidak 

membeda-bedakan satu dengan 
yang lain. 
Demikian olahrasa yang dapat saya 

sampaikan, semoga Sang Guru Sejati 
senantiasa melimpahkan sih, tuntunan, 
pepadang, dan perlindungan kepada kita 
semua. Satuhu.

Saya tadinya pernah bertanya-
tanya dalam hati, “Wahai pohon 
mangga ,  mengapa  kamu 

berbuah di luar pagar rumahku?” Memang 
saat pohon mangga di halaman rumah 
pertama kali berbuah - setelah sekian 
lama bermukim di sana - buahnya banyak 
dan sangat menggiurkan siapa pun yang 
melihatnya. Sayangnya, pohon yang 
akar dan batangnya bercokol di halaman, 
sebagian dahan dan rantingnya ada yang 
tumbuh menjuntai ke luar pagar. 

Celakanya, sebagian besar buahnya 
justru tumbuh pada dahan dan ranting 
yang ada di luar pagar tersebut. Dapat 
ditebak, saya tidak pernah mencicipi buah 
perdana dari pohon mangga itu. Selain 
raibnya buah karena dimakan burung 

atau codhot, juga banyak anak-anak 
yang ketika lewat depan rumah sekalian 
nyenggek (memetik dengan buluh bambu) 
buah yang memang menggoda itu. 

Kejadian semacam ini ternyata 
berlanjut terus setiap kali musim mangga 
datang, seakan copy paste dari kejadian 
sebelumnya. Tanpa sadar saya juga 
berucap: “Duh mangga, kapan saya dapat 
menikmati segarnya daging buahmu.” Eh, 
tak perlu menuggu lama, beberapa hari 
setelah perasaanku terungkap dalam 
ucapan, kami sekeluarga menerima 
kiriman 2 boks mangga dengan rasa 
premium dari kerabat. Bagaikan ada 
yang menepuk lembut di ranah rasa, saya 
menerjemahkan hasil dialog angan-angan 
dan nafsu-nafsu saya dengan Sang Guru 

Pohon Mangga Ibarat Sastra yang Tak Tertulis
Aty Hendra BD, Jakarta

Sejati seperti ini, “Kamu ingin mangga? 
Nah, Aku kirimkan buah yang kamu 
inginkan jauh lebih banyak dibanding apa 
yang raib. Mengapa kamu tidak rela buah 
mangga di halamanmu dimakan binatang 
yang lebih membutuhkan dan memberi 
kegembiraan anak-anak yang lewat?” 

Kiriman mangga terus berdatangan, 
dari kakak dan dari tante. Anehnya selalu 
mangga yang saya terima, bukan buah 
yang lain. Akhirnya saya kebingungan 
menyimpannya. Mblenek makan mangga 
setiap pagi, siang, sore malam, walaupun 
sebagian sudah saya bagikan kepada 
satpam, tetangga, dan teman-teman. 
Semburan kata yang pernah terucap yang 
mencermikan hati yang tidak narima dan 
tidak rela untuk berbudi darma kepada 
sesama makhluk ciptaan Tuhan, seakan 
dibalas Sang Guru Sejati dengan contoh 
nyata yang langsung dapat saya rasakan. 
Semua itu menggelembungkan efek 
luar biasa dalam proses pembelajaran 
menyiswa. Introspeski menjadi lebih 
mudah saya lakukan ketika rasa positif 
lalu saya hidupkan.

Pohon mangga yang hidup subur 
di halaman tidak jauh dari ruang tamu, 
ternyata menjadi ornamen alam yang 
indah dipandang. Untuk lebih memuaskan 
mata, saya tempelkan tanaman anggrek 
berbagai jenis pada dahannya yang 
kuat. Ketika musim berbunga tiba, dari 
ruang tamu akan tampak pemandangan 
yang sangat menyejukkan hati. Saya 

jadi merasa-rasakan lebih dalam lagi 
kehadiran pohon itu. Pohon mangga di 
halaman ternyata tidak hanya mampu 
menjadi perindang. Dia juga mau 
membudidarmakan buahnya untuk siapa 
pun yang membutuhkan, dan merelakan 
dahannya untuk menjadi canthelan 
tanaman lain. 

Ketika ada badai hujan dan angin, 
pohon yang semakin besar dan kokoh 
itu mampu berfungsi memecah angin 
sehingga hembusan udara yang besar 
tidak serta merta menerpa rumah. Ternyata 
ada pelajaran di depan mata saya, betapa 
pohon mangga itu telah melaksanakan 
karya kehidupannya dengan ketaaatan 
untuk berkorban. Dia rela berbudidarma 
kepada siapa pun dan tidak pernah 
berhasrat menikmati buahnya sendiri 
ketika matang, atau ketika masih setengah 
matang dan pas dibuat manisan atau 
rujak. Duh, Sang Guru Sejati, ternyata 
ajaran Paduka ngegla (tergambar nyata) 
ada di hadapan saya. Laku Hasta Sila 
ternyata diajarkan Sang Guru Sejati lewat 
pohon mangga di halaman rumah. 

Saya terpacu untuk lebih menelisik 
diri, sudahkah saya seperti pohon mangga 
yang mampu berbudidarma tanpa pamrih, 
narima ketika pokok-pokok tanaman 
anggrek ditautkan pada badannya, 
rela pasang badan, membentengi kami 
sekeluarga dengan cara memecah angin 
besar dan badai hujan? Ternyata apa yang 
selama ini saya lakukan masih jauh dari 

Izinkan saya ikut menyampaikan 
pengalaman penyiswaan saya. 
Berawal dari saya dilantik menjadi 

anggota Pangestu tahun 1973 di 
Salatiga, tadinya suami, yaitu Bapak 
Martoyo kurang  berkenan saya mengkuti 
ceramah, karena mempertimbangkan 
waktu itu, anak masih kecil-kecil. Pagi 
hari sudah ditinggal mengajar, kok sore 
ditinggal lagi ikut ceramah dan olahrasa. 

Setelah jadi anggota, saya merasakan 
banyak manfaat menyiswa kepada Sang 
Guru Sejati. Saya ingin sekali mengajak 
suami ikut ceramah dengan disertai 
usaha lahir batin. Usaha lahir, mejanya 
saya taruh pustaka Sasangka Jati dan 
majalah Dwija Wara, saya berusaha 
nujuprana. Jika suami pulang dari kantor, 
hatinya sudah bombong, saya tularkan 
inti ceramah sedikit demi sedikit. Usaha 
batin, saya sehabis manembah selalu 
mangesti, semoga Sang Guru Sejati 
berkenan  membuka hatinya. 

Puji syukur suami mau ceramah 
sampai dilantik. Kebetulan rumah kami 
dekat dengan gedung Danawarih jadi 
kami aktif di kegiatan Pangestu. Jika ada 
pelatihan baik tingkat cabang, korda, 
maupun pusat, kami selalu diikutkan. Saya 
diberi tugas membantu di Pamiwahan 
Putra dan bidang III, sedang Pak Martoyo 
membantu di sekertaris. Setelah mengikuti 

pelatihan KSP, kami diberi tugas untuk 
ikut memberi ceramah, tapi baik di 
Salatiga, Ungaran, maupun di Pemalang. 
Pemberi ceramah dilaksanakan secara 
tim jadi bergiliran. Tahun 1982 karena 
tugas kantor kami pindah ke Kabupaten 
Semarang, dan tahun 1990 kami pindah 
ke Pemalang sampai sekarang. 

Di tempat baru, kami selalu bergabung 
dan tugasnya sama. Di Pemalang Bapak 
Martoyo pernah diberi tugas menjadi ketua 
cabang dua periode. Pada 2010 hingga 
2015 diberi tugas menjadi Wakorda Jawa 
Tengah III. Waktu Bapak Martoyo menjadi 
ketua cabang, sering melaksanakan 
ceramah penerangan di rumah kami,  
sehingga terkadang pemberi materi kami 
berdua, tetapi terkadang juga oleh tim lain 
ikut memberikan materi. Jika bergiliran, 
pemberi materi sebelum dan sesudah 
harus datang supaya dapat menyambung. 

Pernah dalam ceramah yang diikuti 
6 orang, ternyata ada seorang pendeta 
yang ikut, beliau mengikuti sampai 7 kali 
rangkaian, tetapi akhirnya tak bersedia 
dilantik karena dia bertugas mencari 
jemaat, tetapi beliau mengatakan puas 
dan ajaran Sang Guru Sejati bagus dan 
mudah dipahami.

Pengalaman ajak-ajak kepada 
keluarga, terutama ibu saya dan adik-

Dampak Positif Ajak-Ajak Menyiswa
Widarti  Martoyo, Pemalang.

adik, karena kami berjauhan, sehingga 
kalau bertemu hanya garis besarnya saja, 
karena waktunya sangat terbatas

Beruntung pada 2010 yang lalu, 
kami bertemu dengan Bapak Suwardi 
Aguswinoto, Korda Jateng Xl. Kami 
matur, bahwa Ibu dan tiga keluarga adik-
adik kami agak dekat dengan beliau. 
Pak Wardi sangat antusias berkenan 
mencari dan siap memberi ceramah 
hingga dilantik menjadi anggota Pangestu. 
Matur nuwun Bapak Suwardi, bahkan Dik 
Sarwoko sekarang diberi tugas menjadi 
Wakorda Jateng Xl. Adik Ngatinah juga 
aktif, suaminya pernah diberi tugas 
Sang Guru Sejati menjadi Ketua Cabang 
Wonosegara, Ibu saya juga menyiswa 
walau sudah sepuh dan saat meninggal 
dimudahkan, sakit hanya sebentar dan 
menjelang tiada dikelilingi dan dituntun 
adik-adik yang sudah menjadi anggota.

Terakhir, pada tanggal 13 dan 14 
kemarin, kami mengadakan pertemuan 
keluarga di wisata Guci dekat Pemalang. 
Pertemuan tersebut diadakan bersama 
oleh sembilan bersaudara dan diikuti oleh 
anak, cucu, menantu yang berjumlah 78 

orang. 
Pada malam keakraban, saya dan 

Dik Woko juga adik-adik yang sudah 
menjadi warga mengajak adik-adik yang 
belum menjadi anggota untuk bersama-
sama menyiswa kepada Sang Guru Sejati. 
Cucu-cucu yang sudah remaja agar ikut 
mendengarkan ceramah penerangan. 

Puji syukur yang mendaftar sebanyak 
13 orang, tetapi karena rumah berjauhan 
maka akan kami adakan secara daring. 
Mohon doanya mudah-mudahan Sang 
Guru Sejati mengabulkan. Masalahnya 
ada yang masih merasa gaptek, terbukti 
kemarin kami coba ada yang belum bisa 
masuk dan bergabung secara daring. 

Untuk Cabang Pemalang, sementara 
yang mendaftar ikut ceramah penerangan 
baru 3 orang, nanti akan kami laksanakan 
di awal bulan Desember sambil menunggu 
tambahan. 

Demikian pengalaman ini saya 
sampaikan, disertai mohon maaf jika 
penyampaiannya terlalu panjang. Semoga 
berkenan dan bermanfaat untuk kita 
semua. Satuhu. 
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mana kita melaksanakan ajaran Sang 
Guru Sejati, dan agar lancar dalam 
menjalankan penyiswaan kita.

Sesuai dengan keterangan Pak 
Mantri, ada dua hambatan yang perlu 
mendapat perhatian di dalam mawas diri, 
ialah: “Rintangan yang selalu ada ialah 
sifat tiap manusia untuk melihat keadaan 
diri pribadi lebih baik, dan mudah puas 
dengan usahanya untuk menyiswa. Kita 
harus waspada terhadap soal-soal ini.” 
(Arsip Sarjana Budi Santosa 44, 2015: 28). 

Kedua sifat (merasa lebih baik dan 
mudah puas) ini merupakan hambatan di 
dalam  mawas diri dan merupakan gejala 
umum yang di alami oleh setiap manusia. 
Gejala tersebut di atas di samping 
menghambat, juga sangat merugikan 
bagi perkembangan dan perjalanan 
penyiswaan yang bersangkutan. Ada 
pepatah di dalam bahasa Jawa yang 
mengatakan, aja rumangsa bisa, nanging 
sing bisa rumangsa.

Karena bagaimana mungkin akan 
dapat memperbaiki kesalahan dan 
kekurangan diri sendiri, apabila di dalam 
hatinya telah bersemayam perasaan sudah 
merasa lebih baik bahkan membenarkan 
dirinya sendiri? Bagaimana mungkin akan 
meningkatkan penyiswaannya, kalau di 
dalam hatinya sudah merasa puas dan 
merasa tidak ada kekurangan?

Memang kita menyadari bahwa 
mawas diri adalah kegiatan yang tidak 
mudah, karena di dalam pelaksanaannya 

membutuhkan kejujuran. “Tanpa sifat 
jujur dan tanpa tekad untuk meneliti 
kekurangan-kekurangan diri sendiri, kita 
akhirnya akan membenarkan  perbuatan  
kita sendiri saja, bahkan kesalahan akan 
ditutupi dan dibela mati-matian oleh nalar 
kita sendiri.” (Ulasan Kang Kelana Bab. 
VIII 2015: 135). 

Mawas diri, dapat diibaratkan seperti 
mencari kutu rambut di kepala sendiri yang 
pelaksanaannya lebih sulit dibandingkan 
mencari kutu (kesalahan/kekurangan) 
orang lain. Pada umumnya, setiap pribadi 
sering mengalami beberapa kendala di 
dalam penyiswaan, di antaranya:
1. Merasa dirinya sudah baik dan benar, 

merasa paling tahu, dsb.
2. Ing in  berusaha tampi l  tanpa 

kesalahan.
3. Enggan mengakui kesalahan dan 

dipersalahkan. 
4. M e n u t u p i  k e l e m a h a n  d a n 

kekuarangannya yang seharusnya 
dapat diperbaiki. 
Mawas diri juga memerlukan bantuan 

dan koreksi dari orang lain, koreksi 
tersebut dapat berupa saran, teguran, 
pendapat, nasihat atau bahkan kritik. 
Tetapi hampir setiap orang tidak senang 
terhadap kritik. Kritikan yang menyakitkan 
dan membuat perasaan menjadi malu, 
cepat-cepat dibantah dengan pendapat 
yang bertahan sebelum membaca makna 
yang tersirat di dalam kritikannya tersebut. 

Apabila demikian menunjukkan 
bahwa Akunya tersinggung, karena 
semua sifat “Ku” (kumaluhur, kuminter, 
kumalungkung, kumaki), lalu menjadi 
adigang, adigung, dan adiguna, berwatak 
sombong, angkuh, takabur, pantang 
merendah ini merupakan godaan halus 
di dalam usaha mawas diri yang dapat 
menghambat jalannya penyiswaan. 

 “… berpeganglah teguh pada Tri Sila 
supaya tidak terkena godaan dan dapat 
naik derajat kesiswaanmu.” (Olah Rasa di 
Dalam Rasa 2013: 65).

Sehingga bagi seseorang yang 
telah sadar, percaya, dan taat di dalam 
penyiswaannya dan selalu dihidupkan di 
dalam hatinya, dengan sendirinya akan 
mengurangi kedaulatan dan kekuasaan 
Aku-nya. Watak Aku yang tadinya 
kumaluhur, kumawasa, kuminter, suka 
mengaku-aku, dapat ditaklukkan dan 
pasrah menerima tuntunan dan pepadang 
dari Suksma Sejati. 

Apabila mendapat saran, pendapat, 
nasihat dari orang lain atau berupa kritik 
sekalipun, sebenarnya justru dapat 
digunakan sebagai sarana mawas diri, 
jika diterima dengan senang hati dengan 
perasaan positif. Watak menerima dengan 
perasaan positif itulah yang akhirnya 
dapat meningkatkan penyiswaan kepada 
Sang Guru Sejati. Menerima kritik yang 
menyakitkan, bagi siswa Sang Guru Sejati 
yang taat melaksanakan penyiswaan, 
justru bermanfaat sebagai obat yang 

menyegarkan jiwa. 
Pada hakikatnya menyiswa kepada 

Sang Guru Sejati tidak dapat dijalankan 
sendiri. Menyiswa pada Sang Guru Sejati 
membutuhkan orang lain dan manfaatnya 
juga dapat dibagi untuk orang lain. Ada 
pun manfaatnya bagi orang yang terdekat, 
seperti isteri, suami, anak, menantu, 
adik, kakak, orang tua, mertua, dan lain-
lain, yang kemudian melebar dengan 
tetangga, masyarakat, rekan kerja di 
kantor, dan sebagainya. Ibaratnya orang 
yang menumbuk padi, bukan karena 
pandainya yang menumbuk padi, tetapi 
karena gesekannya butir-butir padi satu 
dengan yang lainnya itulah, sehingga padi 
dapat menjadi beras yang putih bersih.

Marilah kita dengan jujur berani 
untuk mawas diri (meneliti diri sendiri) di 
dalam hati sanubari kita yang suci (kalbu 
mukmin), apakah watak dan perilaku 
kita sehari-hari telah selaras dengan 
sabda Tuhan dan pepadang ajaran-Nya. 
Mawas diri dengan berpegang pada Hasta 
Sila, dapat memperbaiki kekurangan 
dan kelemahan yang ada pada diri kita 
masing-masing.
1. Di dalam kehidupan sehari-hari, 

hendaknya selalu di dalam lingkup 
Paugeran Tuhan kepada hamba, 
artinya tetap mempunyai iklim sadar, 
percaya, dan taat pada Tripurusa.

2. B e r u s a h a  m e m b a n g u n  d a n 
menghaluskan watak agar dapat 
mencapai budiluhur, melalui rela, 

Se m o g a  k e s e j a h t e r a a n , 
k e t e n t e r a m a n ,  s e r t a 
kebahagiaan mel iput i  hat i 

Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-
saudara sekalian, karena sih, tuntunan, 
pepadang, dan pangayoman Sang 
Guru Sejati. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan 
saudara-saudara yang saya hormati, 
hari ini saya mendapat tugas menulis 
pengalaman penyiswaan. 

Pada 26 Agustus 2021, saya 
mendapat kabar bahwa adik ipar saya 
(Ningrum) yang tinggal di Pati harus 
rawat inap (bukan karena Covid 19) di 
Geriatri lantai 1 RS Karyadi. Mendengar 
kabar tersebut, saya langsung ingin 
menengok untuk menyemangati dan 
mangesti di dekatnya, karena menurut 
saya sakitnya cukup serius, sampai ia 
harus diberi alat bantu pernapasan. 
Waktu pandemi ini, saya sebetulnya 
ngeri mendengar kata RS, bagi saya, RS 
identik dengan Covid19. Namun waktu 
itu rasa ngeri tersebut terlupakan. Saya 
bertanya kepada anak Ningrum (Reza) 
yang menungguinya, apa ibunya boleh 
ditengok. Jawabnya, “Boleh, tapi hanya 
1 orang.”

Esok harinya saya diantar Pak Edi 
ke RS Karyadi. Sesampai di RS Karyadi, 
saya langsung ke Geriatri dan bertanya 

suster/karyawati yang berjaga di ruang 
informasi, di mana lantai 1. Mungkin 
karena melihat saya orang tua dengan 
wajah agak bingung, suster tersebut 
berkata: “Lift nya di sana, bu. Nanti ibu 
bisa diantar satpam yang berjaga di 
depan lift.” Ternyata di depan lift tidak ada 
satpam. Jadi, saya sendirian naik ke lantai 
1 dengan lift (meskipun sebetulnya saya 
takut, karena keponakan saya di Jakarta 
baru saja terjebak di lift yang macet di 
antara 2 lantai).

Akhirnya, saya bisa masuk ke kamar 
Ningrum. Setelah memberi semangat 
dan mangesti (kira-kira 10 menit), saya 
ke luar diantar Reza. Dia heran saya kok 
bisa menengok ibunya tanpa harus tes 
antigen. Saya bilang, “Loh, kata kamu 
mamamu boleh ditengok asal hanya satu 
orang saja.” Kata Reza, “Satu orang itu 
ya saya, Budhe.”

Jadi, atas Sih Sang Guru Sejati, 
tanpa test antigen, saya bisa menemui 
Ningrum. Sang Guru Sejati pirsa bahwa 
Ningrum perlu semangat dan doa dan 
saya memang betul-betul sehat. Reza 
saya ajak mampir ke toko “Fancy” yang 
ada di dalam RS Karyadi, untuk membeli 
roti-roti dan nasi kesukaan dia. Ketika 
saya mau membayar, ternyata dompet 
saya tertinggal di mobil (terlupa). Saya 

Sih Sang Guru Sejati Mengatasi Kerepotan 
Kusrahayuwati Edi Bawono, Semarang III

bilang ke Reza keadaan tersebut dan 
saya akan mengambil dompet dulu. 
Padahal Ningrum sudah wanti-wanti 
kepada Reza untuk segera kembali ke 
kamar ibunya. Saya juga bilang ke kasir 
tentang dompet saya yang ketinggalan, 
dan saya akan mengambil dulu di tempat 
parkir. Kasirnya berkata, “Bawa saja, Bu”, 
sambil memberikan kantong plastik berisi 
belanjaan saya. Kata saya, “Lho, Mbak 
kok percaya pada saya?” Katanya, “Nggak 
apa-apa, Bu”. 

Dengan demikian Reza bisa segera 
kembali ke kamar ibunya, dan saya pergi 
ke tempat parkir mobil mengambil dompet, 
lalu kembali ke toko roti. Ketika saya akan 
membayar di kasir, kasir mengatakan, 
“Sudah ada yang membayar, Bu”. “Siapa?” 
tanya saya. Jawabnya, “Tidak tahu, 
sepertinya karyawati RS ini.” Kata saya, 
“Kalau dia ke sini lagi, tolong sampaikan 
kepadanya bahwa saya berterima kasih 
sekali, dan semoga Tuhan memberi 
anugerah berlipat-lipat kepadanya.” 
saya berpikir, pasti yang menolong saya 
bukan warga Pangestu, karena, kalau dia 
anggota Pangestu, pasti akan menyapa 
saya.

Peristiwa ini merupakan pelajaran 

bagus bagi saya. Saya sebagai anggota 
Pangestu, belum pernah menolong orang 
yang kesulitan membayar belanjaan 
sebanyak belanjaan saya pada waktu 
itu. Paling-paling, saya pernah satu-dua 
kali menolong orang membayar ongkos 
angkot.

Peristiwa-peristiwa tersebut di 
atas mengingatkan saya akan sabda 
Sang Guru Sejati dalam Sabda Khusus 
peringatan No 10 butir 7:

"He siswaning-Sun sakabehe, 
Ingsun anguningani apa kang padha 
dadi karepotanira saben dinane kang 
sira rasakake."

Selanjutnya pada butir 9, "O, 
siswaning-Sun yen sira sesambat, 
sesambata marang Ingsun. Ingsun kang 
bakal anggendhong, bakal nuntun, 
ngayomi, lan mitulungi karibedanira. 
Ingsun ora bakal negakake marang 
sira."

Demikianlah pengalaman kecil saya, 
tapi sangat berarti bagi saya. Mohon maaf 
jika ada kata-kata yang kurang berkenan 
di hati Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-
saudara sekalian. Terima kasih.

"... angan-angan mengatur nafsu-nafsu supaya nafsu disalurkan menurut 
aturan masyarakat. Dengan demikian pergolakan nafsu kita tidak melanggar 
tata susila keluarga,..." 

(Arsip Sarjana Budi Santosa, 2015: 14)
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mana kita melaksanakan ajaran Sang 
Guru Sejati, dan agar lancar dalam 
menjalankan penyiswaan kita.

Sesuai dengan keterangan Pak 
Mantri, ada dua hambatan yang perlu 
mendapat perhatian di dalam mawas diri, 
ialah: “Rintangan yang selalu ada ialah 
sifat tiap manusia untuk melihat keadaan 
diri pribadi lebih baik, dan mudah puas 
dengan usahanya untuk menyiswa. Kita 
harus waspada terhadap soal-soal ini.” 
(Arsip Sarjana Budi Santosa 44, 2015: 28). 

Kedua sifat (merasa lebih baik dan 
mudah puas) ini merupakan hambatan di 
dalam  mawas diri dan merupakan gejala 
umum yang di alami oleh setiap manusia. 
Gejala tersebut di atas di samping 
menghambat, juga sangat merugikan 
bagi perkembangan dan perjalanan 
penyiswaan yang bersangkutan. Ada 
pepatah di dalam bahasa Jawa yang 
mengatakan, aja rumangsa bisa, nanging 
sing bisa rumangsa.

Karena bagaimana mungkin akan 
dapat memperbaiki kesalahan dan 
kekurangan diri sendiri, apabila di dalam 
hatinya telah bersemayam perasaan sudah 
merasa lebih baik bahkan membenarkan 
dirinya sendiri? Bagaimana mungkin akan 
meningkatkan penyiswaannya, kalau di 
dalam hatinya sudah merasa puas dan 
merasa tidak ada kekurangan?

Memang kita menyadari bahwa 
mawas diri adalah kegiatan yang tidak 
mudah, karena di dalam pelaksanaannya 

membutuhkan kejujuran. “Tanpa sifat 
jujur dan tanpa tekad untuk meneliti 
kekurangan-kekurangan diri sendiri, kita 
akhirnya akan membenarkan  perbuatan  
kita sendiri saja, bahkan kesalahan akan 
ditutupi dan dibela mati-matian oleh nalar 
kita sendiri.” (Ulasan Kang Kelana Bab. 
VIII 2015: 135). 

Mawas diri, dapat diibaratkan seperti 
mencari kutu rambut di kepala sendiri yang 
pelaksanaannya lebih sulit dibandingkan 
mencari kutu (kesalahan/kekurangan) 
orang lain. Pada umumnya, setiap pribadi 
sering mengalami beberapa kendala di 
dalam penyiswaan, di antaranya:
1. Merasa dirinya sudah baik dan benar, 

merasa paling tahu, dsb.
2. Ing in  berusaha tampi l  tanpa 

kesalahan.
3. Enggan mengakui kesalahan dan 

dipersalahkan. 
4. M e n u t u p i  k e l e m a h a n  d a n 

kekuarangannya yang seharusnya 
dapat diperbaiki. 
Mawas diri juga memerlukan bantuan 

dan koreksi dari orang lain, koreksi 
tersebut dapat berupa saran, teguran, 
pendapat, nasihat atau bahkan kritik. 
Tetapi hampir setiap orang tidak senang 
terhadap kritik. Kritikan yang menyakitkan 
dan membuat perasaan menjadi malu, 
cepat-cepat dibantah dengan pendapat 
yang bertahan sebelum membaca makna 
yang tersirat di dalam kritikannya tersebut. 

Apabila demikian menunjukkan 
bahwa Akunya tersinggung, karena 
semua sifat “Ku” (kumaluhur, kuminter, 
kumalungkung, kumaki), lalu menjadi 
adigang, adigung, dan adiguna, berwatak 
sombong, angkuh, takabur, pantang 
merendah ini merupakan godaan halus 
di dalam usaha mawas diri yang dapat 
menghambat jalannya penyiswaan. 

 “… berpeganglah teguh pada Tri Sila 
supaya tidak terkena godaan dan dapat 
naik derajat kesiswaanmu.” (Olah Rasa di 
Dalam Rasa 2013: 65).

Sehingga bagi seseorang yang 
telah sadar, percaya, dan taat di dalam 
penyiswaannya dan selalu dihidupkan di 
dalam hatinya, dengan sendirinya akan 
mengurangi kedaulatan dan kekuasaan 
Aku-nya. Watak Aku yang tadinya 
kumaluhur, kumawasa, kuminter, suka 
mengaku-aku, dapat ditaklukkan dan 
pasrah menerima tuntunan dan pepadang 
dari Suksma Sejati. 

Apabila mendapat saran, pendapat, 
nasihat dari orang lain atau berupa kritik 
sekalipun, sebenarnya justru dapat 
digunakan sebagai sarana mawas diri, 
jika diterima dengan senang hati dengan 
perasaan positif. Watak menerima dengan 
perasaan positif itulah yang akhirnya 
dapat meningkatkan penyiswaan kepada 
Sang Guru Sejati. Menerima kritik yang 
menyakitkan, bagi siswa Sang Guru Sejati 
yang taat melaksanakan penyiswaan, 
justru bermanfaat sebagai obat yang 

menyegarkan jiwa. 
Pada hakikatnya menyiswa kepada 

Sang Guru Sejati tidak dapat dijalankan 
sendiri. Menyiswa pada Sang Guru Sejati 
membutuhkan orang lain dan manfaatnya 
juga dapat dibagi untuk orang lain. Ada 
pun manfaatnya bagi orang yang terdekat, 
seperti isteri, suami, anak, menantu, 
adik, kakak, orang tua, mertua, dan lain-
lain, yang kemudian melebar dengan 
tetangga, masyarakat, rekan kerja di 
kantor, dan sebagainya. Ibaratnya orang 
yang menumbuk padi, bukan karena 
pandainya yang menumbuk padi, tetapi 
karena gesekannya butir-butir padi satu 
dengan yang lainnya itulah, sehingga padi 
dapat menjadi beras yang putih bersih.

Marilah kita dengan jujur berani 
untuk mawas diri (meneliti diri sendiri) di 
dalam hati sanubari kita yang suci (kalbu 
mukmin), apakah watak dan perilaku 
kita sehari-hari telah selaras dengan 
sabda Tuhan dan pepadang ajaran-Nya. 
Mawas diri dengan berpegang pada Hasta 
Sila, dapat memperbaiki kekurangan 
dan kelemahan yang ada pada diri kita 
masing-masing.
1. Di dalam kehidupan sehari-hari, 

hendaknya selalu di dalam lingkup 
Paugeran Tuhan kepada hamba, 
artinya tetap mempunyai iklim sadar, 
percaya, dan taat pada Tripurusa.

2. B e r u s a h a  m e m b a n g u n  d a n 
menghaluskan watak agar dapat 
mencapai budiluhur, melalui rela, 

Se m o g a  k e s e j a h t e r a a n , 
k e t e n t e r a m a n ,  s e r t a 
kebahagiaan mel iput i  hat i 

Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-
saudara sekalian, karena sih, tuntunan, 
pepadang, dan pangayoman Sang 
Guru Sejati. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan 
saudara-saudara yang saya hormati, 
hari ini saya mendapat tugas menulis 
pengalaman penyiswaan. 

Pada 26 Agustus 2021, saya 
mendapat kabar bahwa adik ipar saya 
(Ningrum) yang tinggal di Pati harus 
rawat inap (bukan karena Covid 19) di 
Geriatri lantai 1 RS Karyadi. Mendengar 
kabar tersebut, saya langsung ingin 
menengok untuk menyemangati dan 
mangesti di dekatnya, karena menurut 
saya sakitnya cukup serius, sampai ia 
harus diberi alat bantu pernapasan. 
Waktu pandemi ini, saya sebetulnya 
ngeri mendengar kata RS, bagi saya, RS 
identik dengan Covid19. Namun waktu 
itu rasa ngeri tersebut terlupakan. Saya 
bertanya kepada anak Ningrum (Reza) 
yang menungguinya, apa ibunya boleh 
ditengok. Jawabnya, “Boleh, tapi hanya 
1 orang.”

Esok harinya saya diantar Pak Edi 
ke RS Karyadi. Sesampai di RS Karyadi, 
saya langsung ke Geriatri dan bertanya 

suster/karyawati yang berjaga di ruang 
informasi, di mana lantai 1. Mungkin 
karena melihat saya orang tua dengan 
wajah agak bingung, suster tersebut 
berkata: “Lift nya di sana, bu. Nanti ibu 
bisa diantar satpam yang berjaga di 
depan lift.” Ternyata di depan lift tidak ada 
satpam. Jadi, saya sendirian naik ke lantai 
1 dengan lift (meskipun sebetulnya saya 
takut, karena keponakan saya di Jakarta 
baru saja terjebak di lift yang macet di 
antara 2 lantai).

Akhirnya, saya bisa masuk ke kamar 
Ningrum. Setelah memberi semangat 
dan mangesti (kira-kira 10 menit), saya 
ke luar diantar Reza. Dia heran saya kok 
bisa menengok ibunya tanpa harus tes 
antigen. Saya bilang, “Loh, kata kamu 
mamamu boleh ditengok asal hanya satu 
orang saja.” Kata Reza, “Satu orang itu 
ya saya, Budhe.”

Jadi, atas Sih Sang Guru Sejati, 
tanpa test antigen, saya bisa menemui 
Ningrum. Sang Guru Sejati pirsa bahwa 
Ningrum perlu semangat dan doa dan 
saya memang betul-betul sehat. Reza 
saya ajak mampir ke toko “Fancy” yang 
ada di dalam RS Karyadi, untuk membeli 
roti-roti dan nasi kesukaan dia. Ketika 
saya mau membayar, ternyata dompet 
saya tertinggal di mobil (terlupa). Saya 

Sih Sang Guru Sejati Mengatasi Kerepotan 
Kusrahayuwati Edi Bawono, Semarang III

bilang ke Reza keadaan tersebut dan 
saya akan mengambil dompet dulu. 
Padahal Ningrum sudah wanti-wanti 
kepada Reza untuk segera kembali ke 
kamar ibunya. Saya juga bilang ke kasir 
tentang dompet saya yang ketinggalan, 
dan saya akan mengambil dulu di tempat 
parkir. Kasirnya berkata, “Bawa saja, Bu”, 
sambil memberikan kantong plastik berisi 
belanjaan saya. Kata saya, “Lho, Mbak 
kok percaya pada saya?” Katanya, “Nggak 
apa-apa, Bu”. 

Dengan demikian Reza bisa segera 
kembali ke kamar ibunya, dan saya pergi 
ke tempat parkir mobil mengambil dompet, 
lalu kembali ke toko roti. Ketika saya akan 
membayar di kasir, kasir mengatakan, 
“Sudah ada yang membayar, Bu”. “Siapa?” 
tanya saya. Jawabnya, “Tidak tahu, 
sepertinya karyawati RS ini.” Kata saya, 
“Kalau dia ke sini lagi, tolong sampaikan 
kepadanya bahwa saya berterima kasih 
sekali, dan semoga Tuhan memberi 
anugerah berlipat-lipat kepadanya.” 
saya berpikir, pasti yang menolong saya 
bukan warga Pangestu, karena, kalau dia 
anggota Pangestu, pasti akan menyapa 
saya.

Peristiwa ini merupakan pelajaran 

bagus bagi saya. Saya sebagai anggota 
Pangestu, belum pernah menolong orang 
yang kesulitan membayar belanjaan 
sebanyak belanjaan saya pada waktu 
itu. Paling-paling, saya pernah satu-dua 
kali menolong orang membayar ongkos 
angkot.

Peristiwa-peristiwa tersebut di 
atas mengingatkan saya akan sabda 
Sang Guru Sejati dalam Sabda Khusus 
peringatan No 10 butir 7:

"He siswaning-Sun sakabehe, 
Ingsun anguningani apa kang padha 
dadi karepotanira saben dinane kang 
sira rasakake."

Selanjutnya pada butir 9, "O, 
siswaning-Sun yen sira sesambat, 
sesambata marang Ingsun. Ingsun kang 
bakal anggendhong, bakal nuntun, 
ngayomi, lan mitulungi karibedanira. 
Ingsun ora bakal negakake marang 
sira."

Demikianlah pengalaman kecil saya, 
tapi sangat berarti bagi saya. Mohon maaf 
jika ada kata-kata yang kurang berkenan 
di hati Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-
saudara sekalian. Terima kasih.

"... angan-angan mengatur nafsu-nafsu supaya nafsu disalurkan menurut 
aturan masyarakat. Dengan demikian pergolakan nafsu kita tidak melanggar 
tata susila keluarga,..." 

(Arsip Sarjana Budi Santosa, 2015: 14)
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"Jadi, betapapun wujud kebahagiaan lahir dalam kehidupan di dunia ini, 
jika engkau jauh dari Tuhan atau lupa kepada Tuhan, engkau sengsara 
dalam wawasan jiwamu, sebab engkau tidak mengerti akan tujuan hidup 
yang senyata-nyatanya. Sebaliknya, betapapun wujud kesengsaraan lahir, 
apabila engkau sangat dikasihi Tuhan, bagi jiwamu: engka adalah makhluk 

yang paling bahagia di antara sesama makhluk hidup di dunia ini."

(Sasangka Jati, Sangkan Paran 2014:180)

Istilah “mawas diri” berasal dari 
dua kata ialah “mawas” (melihat, 
meneliti) dan “diri” (diri sendiri).  

Bersedia mawas diri (Jawa. mulat sarira) 
atau meneliti dirinya sendiri secara 
jujur merupakan salah satu upaya yang 
tidak boleh kita lupakan. Mawas diri 
juga merupakan cermin bila kita ingin 
meningkatkan penyiswaan, apakah sikap 
dan laku telah memenuhi persyaratan 
seperti yang disabdakan oleh Sang Guru 
Sejati. Apabila secara tekun bersedia 
mawas diri yang dilaksanakannya sesuai 
petunjuk-petunjuk Sang Guru Sejati, 
kita akan mempunyai pengalaman batin 
yang bermanfaat untuk diri sendiri serta 
berpengaruh bagi orang banyak.  

Pada  umumnya, jiwa setiap manusia 
sering mengalami pasang surut, bergejolak 
atau berubah-ubah (labil), sehingga 
perlu diolah secara berkelanjutan. Oleh 
karena itu mengolah jiwa sangat penting 
dilakukan untuk membentuk watak atau 
kepribadian sampai akhir hayat.

Tujuan mengolah jiwa adalah untuk 
mendapatkan dan memiliki iklim jiwa yang 
tenang, tenteram, agar jiwa menjadi kuat, 
sehat, di dalam menghadapi persoalan 
dunia dan berbudi pekerti yang baik. 

Organisasi Pangestu, sebagai 

warisan Pakde Narto merupakan tempat 
pendidikan dan pengolahan jiwa yang 
sangat berguna dan bermanfaat bagi 
anggotanya. Mengolah jiwa di dalam 
ajaran Sang Guru Sejati, bertujuan agar 
setiap anggota Pangestu memiliki watak 
dan kepribadian yang sesuai dengan 
sabda-sabda Sang Guru Sejati utamanya 
yang tertulis di dalam pustaka Sasangka 
Jati. 

Melalui ajaran Sang Guru Sejati, 
diharapkan agar setiap anggota Pangestu 
mengerti tentang kondisi jiwa masing-
masing, serta mau mengubah watak dan 
karakter jiwanya: 
1. Orang yang jiwanya lemah harus 

berusaha untuk memiliki jiwa yang 
kuat  sehingga sanggup menghadapi 
cobaan, dan tidak mudah putus asa.

2. Orang yang wataknya kasar, mampu 
mengubahnya agar wataknya 
menjadi halus. 

3. Orang yang pemarah berubah 
menjadi penyabar dan bersikap 
lemah lembut, dan sebagainya.
Jadi tujuan mawas diri (introspeksi) 

adalah untuk mengadakan koreksi atau 
meneliti dirinya sendiri, yaitu terhadap 
angan-angan, perasaan, dan nafsu-nafsu 
nya. Sikap dan perilaku yang sudah 

Mawas Diri
Untuk Meningkatkan Kesiswaan

R. Poerwantoro, Cimahi.

benar sesuai ajaran Sang Guru Sejati 
harus tetap kita jaga/pelihara, sedangkan 
yang belum benar berusaha untuk dapat 
memperbaikinya.  

Dengan melalui Chandra Jiwa 
Soenarto dan lambang Sewandana 
merupakan gambaran/struktur jiwa 
manusia dan petunjuk praktis untuk 
mengenal diri kita sendiri dan cara 
mengendalikannya.

Mengenai pentingnya upaya  mawas 
diri Sang Guru Sejati bersabda:

“.... Sebaiknya engkau merasa-
rasakan ajaran-Ku dan jangan berbicara 
jika tidak perlu berbicara, yaitu bicara 
yang tidak bermanfaat.

Dalam berdiam diri, telitilah 
keadaanmu sendiri, jangan meneliti 
keadaan orang lain.” (Sabda Khusus 
Peringatan 8, Butir 15, 2013: 40-41)

“…jika engkau ingin agar lancar 
ja lanmu,  te l i t i lah  kekurangan-
kekuranganmu, yaitu apakah laku dan 
syarat-syaratnya telah mencukupi.” 
(Sabda Khusus Peringatan 14, Butir 10, 
2013: 76).

“…. Yang pertama, digunakan 
untuk mawas diri dan merasa-rasakan 
baik buruknya perbuatanmu setiap 
hari, pada waktu selesai manembah, 
atau pada waktu istirahat, selepas 
menetapi kewajiban hidup (mencari 
nafkah), apakah sudah menetapi 
makna Bab 4, yaitu mengekang hawa 

nafsu dan sebagainya yang menjadi 
kewajibanmu.” (Sasangka Jati, Jalan 
Rahayu. Keterangan Luhur).

“Apabila engkau mau meneliti 
keburukanmu sendiri, engkau pasti 
tidak sempat melihat keburukan 
tetanggamu karena keburukanmu 
sendiri yang engkau hitung dengan 
cermat, tidak terbilang banyaknya, 
sehingga engkau t idak sempat 
mengetahui keburukan orang lain.” 
(Sasangka Jati  Paliwara, Larangan yang 
Kelima, 2014: 32). 

Kemudian Bapak Dr. Soemantri  
Hardjoprakoso juga menegaskan: 
“Sehari-hari si calon siswa harus sanggup 
meneliti diri sendiri, melihat kesalahan 
dan kekurangan diri sendiri. Ia harus 
membandingkan watak dan kebiasaannya 
dengan apa yang tercantum di dalam 
Hasta Sila dan tidak dengan sifat-sifat 
orang lain.” (Arsip Sarjana Budi Santosa 
Nomor 44, 2015: 28).

Dari sabda-sabda Sang Guru Sejati 
dan keterangan dari Pak Mantri tersebut 
di atas, mawas diri atau meneliti diri 
sendiri sangatlah penting dalam menyiswa 
kepada Sang Guru Sejati. Ukuran dan 
nilai-nilai yang kemudian menjadi rambu-
rambu atau pedoman bagi kita untuk 
menentukan benar atau salah, nyata atau 
bukan adalah Hasta Sila yang di jalankan 
melalui Jalan Rahayu di dalam kehidupan 
sehari-hari. Jadi dengan bercermin pada 
Hasta Sila kita dapat mengukur sejauh 

Pagi ini tanggal 3 Februari 2021, 
saya ditugasi oleh Bidang I Pusat 
untuk menuliskan pengalaman 

penyiswaan. Saya coba untuk merasa-
rasakan ajaran Sang Guru Sejati yang 
tergelar begitu luas ini. Di antaranya, 
saya coba untuk menuliskan di dalam 
pengalaman, sebagai berikut.

Di awal bulan itu, di rumah saya hujan 
turun agak deras sejak sekitar pukul 5 
pagi. Waktu terus merambat hingga pukul 
delapan dan sambil galau merenung, saya 
pandangi rintik hujan dari balik jendela 
kaca yang sedikit basah oleh tampiasnya 
curahan air hujan. 

Sementara di jalan depan rumah 
seperti biasa, sudah banyak orang 
yang berlalu-lalang, pengendara ojek 
online (ojol), mobil pribadi, naik sepeda 
motor, naik kendaraan umum dan lain-
lain. Mereka melawan alam menembus 
hujan, demi upaya mencari nafkah dan 
menjemput harapan bagi masing-masing 
keluarganya, tetapi ada juga yang memilih 
berteduh menunggu hujan reda. Semoga 
mereka semua diberikan kesehatan dalam 
berperan melakoni kehidupan di dalam 
porsinya masing-masing. 

Tiba-tiba pintu pagar diketok oleh 

pengendara ojol untuk mengantar sebuah 
paket. Dengan muka Mas Ojol yang basah 
kuyub, paket saya terima dan ketika saya 
tanyakan ke dia, ternyata dia berangkat 
dari rumah sekitar pukul 5 pagi, harus 
mengantar istri ke kantornya terlebih 
dahulu, kemudian baru dapat order 
hantaran ini, kata dia, "Ada rezeki Pak, 
gak mungkin saya tolak", katanya.

Seperti dibangunkan dari lamunan, 
ket ika  te r ingat  saya juga harus 
menyelesaikan sebuah tulisan pendek 
di era Pandemi Covid 19, tentang 
menurunnya eksistensi Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDesa), sambil melayani 
kebutuhan kesehatan istri yang masih 
harus berbaring terus di tempat tidur, 
karena dampak perawatan sakit paska 
terkena covid 19. 

Saya memperoleh pembelajaran dari 
orang-orang yang tak pernah menyerah 
hanya oleh curahan air hujan di pagi 
itu. Dia (Mas Ojol), dan mereka tetap 
berusaha dan yang sepintas tampak 
abai terhadap pernak-pernik pembatasan 
kegiatan ke luar rumah, ternyata saat saya 
mengamati semangatnya, mereka 
"terpaksa" berani melawan bahaya. 
Mereka sudah memperhitungkan risiko, 

Manjalankan Ajaran Sang Guru Sejati          
Menurut Porsinya

H Warsono, Depok

atas dorongan ketekunan, keuletan, kasih 
sayang terhadap keluarga, dan pastinya 
penuh kesabaran, karena apa pun rezeki 
yang akan diperoleh nantinya, dia akan 
pasrah. Hal itu bukan "urusan" mereka 
lagi.

Sambil menulis kata perkata di 
kalimat pengalaman yang ditugaskan oleh 
Bidang I ini, saya menghela nafas dalam-
dalam. Sang Guru Sejati memberikan 
pencerahan tentang kesabaran bukan 
hanya dari sabda yang tharik-tharik 
tertulis kalimat demi kalimat, tetapi dapat 
juga bercermin dari orang-orang yang 
tetap eksis menjalani usaha hidupnya di 
setiap hari. 

Jalan mereka, juga cerita saya ini, 
semata-mata adalah bagian dari sabda 
yang tidak terucap dari karya sastra 
yang tak tertulis yang narasinya tergores 
dari skenario Sang Guru Sejati. Mereka 
adalah pelaku dari kehidupan yang saling 
samad sinamadan (saling mengisi, saling 
memberi, dan saling melengkapi), saya  
pun memetik hikmahnya dari mereka.

”Jadi, sabar itu bukan niat yang 
hanya terhenti pada pengharapan 
atau perkataan, tetapi bertindak sesuai 
dengan kemampuan secara teratur dan 
teliti, hingga tercapai apa yang menjadi 
cita-citanya.” (Sasangka Jati Bab Sabar).

Jika usaha sudah dijalani dan tetap 
tidak membuahkan hasil sesuai dengan 
“karep”, maka hasil itu semata-mata 
merupakan undhuh-undhuhan kita. 
Bukankah sudah biasa, jika si karep ini 
sering tidak "klik" dengan karsa Tuhan? 
Hal itu semata-mata karena ada sekat 
dan penghalang dari terbabarnya karsa 
Sang Guru Sejati. Seperti halnya orang 
yang memilih berteduh dari hujan yang 
turun di pagi hari itu untuk “menunda 
waktu” perjalanan, karena terhalang oleh 
turunnya air hujan.

Demikian pengalaman saya, semoga 
bermanfaat untuk penyiswaan kita semua 
dan mohon maaf jika ada yang tidak 
berkenan. Terima kasih.
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"Jadi, betapapun wujud kebahagiaan lahir dalam kehidupan di dunia ini, 
jika engkau jauh dari Tuhan atau lupa kepada Tuhan, engkau sengsara 
dalam wawasan jiwamu, sebab engkau tidak mengerti akan tujuan hidup 
yang senyata-nyatanya. Sebaliknya, betapapun wujud kesengsaraan lahir, 
apabila engkau sangat dikasihi Tuhan, bagi jiwamu: engka adalah makhluk 

yang paling bahagia di antara sesama makhluk hidup di dunia ini."

(Sasangka Jati, Sangkan Paran 2014:180)

Istilah “mawas diri” berasal dari 
dua kata ialah “mawas” (melihat, 
meneliti) dan “diri” (diri sendiri).  

Bersedia mawas diri (Jawa. mulat sarira) 
atau meneliti dirinya sendiri secara 
jujur merupakan salah satu upaya yang 
tidak boleh kita lupakan. Mawas diri 
juga merupakan cermin bila kita ingin 
meningkatkan penyiswaan, apakah sikap 
dan laku telah memenuhi persyaratan 
seperti yang disabdakan oleh Sang Guru 
Sejati. Apabila secara tekun bersedia 
mawas diri yang dilaksanakannya sesuai 
petunjuk-petunjuk Sang Guru Sejati, 
kita akan mempunyai pengalaman batin 
yang bermanfaat untuk diri sendiri serta 
berpengaruh bagi orang banyak.  

Pada  umumnya, jiwa setiap manusia 
sering mengalami pasang surut, bergejolak 
atau berubah-ubah (labil), sehingga 
perlu diolah secara berkelanjutan. Oleh 
karena itu mengolah jiwa sangat penting 
dilakukan untuk membentuk watak atau 
kepribadian sampai akhir hayat.

Tujuan mengolah jiwa adalah untuk 
mendapatkan dan memiliki iklim jiwa yang 
tenang, tenteram, agar jiwa menjadi kuat, 
sehat, di dalam menghadapi persoalan 
dunia dan berbudi pekerti yang baik. 

Organisasi Pangestu, sebagai 

warisan Pakde Narto merupakan tempat 
pendidikan dan pengolahan jiwa yang 
sangat berguna dan bermanfaat bagi 
anggotanya. Mengolah jiwa di dalam 
ajaran Sang Guru Sejati, bertujuan agar 
setiap anggota Pangestu memiliki watak 
dan kepribadian yang sesuai dengan 
sabda-sabda Sang Guru Sejati utamanya 
yang tertulis di dalam pustaka Sasangka 
Jati. 

Melalui ajaran Sang Guru Sejati, 
diharapkan agar setiap anggota Pangestu 
mengerti tentang kondisi jiwa masing-
masing, serta mau mengubah watak dan 
karakter jiwanya: 
1. Orang yang jiwanya lemah harus 

berusaha untuk memiliki jiwa yang 
kuat  sehingga sanggup menghadapi 
cobaan, dan tidak mudah putus asa.

2. Orang yang wataknya kasar, mampu 
mengubahnya agar wataknya 
menjadi halus. 

3. Orang yang pemarah berubah 
menjadi penyabar dan bersikap 
lemah lembut, dan sebagainya.
Jadi tujuan mawas diri (introspeksi) 

adalah untuk mengadakan koreksi atau 
meneliti dirinya sendiri, yaitu terhadap 
angan-angan, perasaan, dan nafsu-nafsu 
nya. Sikap dan perilaku yang sudah 

Mawas Diri
Untuk Meningkatkan Kesiswaan

R. Poerwantoro, Cimahi.

benar sesuai ajaran Sang Guru Sejati 
harus tetap kita jaga/pelihara, sedangkan 
yang belum benar berusaha untuk dapat 
memperbaikinya.  

Dengan melalui Chandra Jiwa 
Soenarto dan lambang Sewandana 
merupakan gambaran/struktur jiwa 
manusia dan petunjuk praktis untuk 
mengenal diri kita sendiri dan cara 
mengendalikannya.

Mengenai pentingnya upaya  mawas 
diri Sang Guru Sejati bersabda:

“.... Sebaiknya engkau merasa-
rasakan ajaran-Ku dan jangan berbicara 
jika tidak perlu berbicara, yaitu bicara 
yang tidak bermanfaat.

Dalam berdiam diri, telitilah 
keadaanmu sendiri, jangan meneliti 
keadaan orang lain.” (Sabda Khusus 
Peringatan 8, Butir 15, 2013: 40-41)

“…jika engkau ingin agar lancar 
ja lanmu,  te l i t i lah  kekurangan-
kekuranganmu, yaitu apakah laku dan 
syarat-syaratnya telah mencukupi.” 
(Sabda Khusus Peringatan 14, Butir 10, 
2013: 76).

“…. Yang pertama, digunakan 
untuk mawas diri dan merasa-rasakan 
baik buruknya perbuatanmu setiap 
hari, pada waktu selesai manembah, 
atau pada waktu istirahat, selepas 
menetapi kewajiban hidup (mencari 
nafkah), apakah sudah menetapi 
makna Bab 4, yaitu mengekang hawa 

nafsu dan sebagainya yang menjadi 
kewajibanmu.” (Sasangka Jati, Jalan 
Rahayu. Keterangan Luhur).

“Apabila engkau mau meneliti 
keburukanmu sendiri, engkau pasti 
tidak sempat melihat keburukan 
tetanggamu karena keburukanmu 
sendiri yang engkau hitung dengan 
cermat, tidak terbilang banyaknya, 
sehingga engkau t idak sempat 
mengetahui keburukan orang lain.” 
(Sasangka Jati  Paliwara, Larangan yang 
Kelima, 2014: 32). 

Kemudian Bapak Dr. Soemantri  
Hardjoprakoso juga menegaskan: 
“Sehari-hari si calon siswa harus sanggup 
meneliti diri sendiri, melihat kesalahan 
dan kekurangan diri sendiri. Ia harus 
membandingkan watak dan kebiasaannya 
dengan apa yang tercantum di dalam 
Hasta Sila dan tidak dengan sifat-sifat 
orang lain.” (Arsip Sarjana Budi Santosa 
Nomor 44, 2015: 28).

Dari sabda-sabda Sang Guru Sejati 
dan keterangan dari Pak Mantri tersebut 
di atas, mawas diri atau meneliti diri 
sendiri sangatlah penting dalam menyiswa 
kepada Sang Guru Sejati. Ukuran dan 
nilai-nilai yang kemudian menjadi rambu-
rambu atau pedoman bagi kita untuk 
menentukan benar atau salah, nyata atau 
bukan adalah Hasta Sila yang di jalankan 
melalui Jalan Rahayu di dalam kehidupan 
sehari-hari. Jadi dengan bercermin pada 
Hasta Sila kita dapat mengukur sejauh 

Pagi ini tanggal 3 Februari 2021, 
saya ditugasi oleh Bidang I Pusat 
untuk menuliskan pengalaman 

penyiswaan. Saya coba untuk merasa-
rasakan ajaran Sang Guru Sejati yang 
tergelar begitu luas ini. Di antaranya, 
saya coba untuk menuliskan di dalam 
pengalaman, sebagai berikut.

Di awal bulan itu, di rumah saya hujan 
turun agak deras sejak sekitar pukul 5 
pagi. Waktu terus merambat hingga pukul 
delapan dan sambil galau merenung, saya 
pandangi rintik hujan dari balik jendela 
kaca yang sedikit basah oleh tampiasnya 
curahan air hujan. 

Sementara di jalan depan rumah 
seperti biasa, sudah banyak orang 
yang berlalu-lalang, pengendara ojek 
online (ojol), mobil pribadi, naik sepeda 
motor, naik kendaraan umum dan lain-
lain. Mereka melawan alam menembus 
hujan, demi upaya mencari nafkah dan 
menjemput harapan bagi masing-masing 
keluarganya, tetapi ada juga yang memilih 
berteduh menunggu hujan reda. Semoga 
mereka semua diberikan kesehatan dalam 
berperan melakoni kehidupan di dalam 
porsinya masing-masing. 

Tiba-tiba pintu pagar diketok oleh 

pengendara ojol untuk mengantar sebuah 
paket. Dengan muka Mas Ojol yang basah 
kuyub, paket saya terima dan ketika saya 
tanyakan ke dia, ternyata dia berangkat 
dari rumah sekitar pukul 5 pagi, harus 
mengantar istri ke kantornya terlebih 
dahulu, kemudian baru dapat order 
hantaran ini, kata dia, "Ada rezeki Pak, 
gak mungkin saya tolak", katanya.

Seperti dibangunkan dari lamunan, 
ket ika  te r ingat  saya juga harus 
menyelesaikan sebuah tulisan pendek 
di era Pandemi Covid 19, tentang 
menurunnya eksistensi Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDesa), sambil melayani 
kebutuhan kesehatan istri yang masih 
harus berbaring terus di tempat tidur, 
karena dampak perawatan sakit paska 
terkena covid 19. 

Saya memperoleh pembelajaran dari 
orang-orang yang tak pernah menyerah 
hanya oleh curahan air hujan di pagi 
itu. Dia (Mas Ojol), dan mereka tetap 
berusaha dan yang sepintas tampak 
abai terhadap pernak-pernik pembatasan 
kegiatan ke luar rumah, ternyata saat saya 
mengamati semangatnya, mereka 
"terpaksa" berani melawan bahaya. 
Mereka sudah memperhitungkan risiko, 

Manjalankan Ajaran Sang Guru Sejati          
Menurut Porsinya

H Warsono, Depok

atas dorongan ketekunan, keuletan, kasih 
sayang terhadap keluarga, dan pastinya 
penuh kesabaran, karena apa pun rezeki 
yang akan diperoleh nantinya, dia akan 
pasrah. Hal itu bukan "urusan" mereka 
lagi.

Sambil menulis kata perkata di 
kalimat pengalaman yang ditugaskan oleh 
Bidang I ini, saya menghela nafas dalam-
dalam. Sang Guru Sejati memberikan 
pencerahan tentang kesabaran bukan 
hanya dari sabda yang tharik-tharik 
tertulis kalimat demi kalimat, tetapi dapat 
juga bercermin dari orang-orang yang 
tetap eksis menjalani usaha hidupnya di 
setiap hari. 

Jalan mereka, juga cerita saya ini, 
semata-mata adalah bagian dari sabda 
yang tidak terucap dari karya sastra 
yang tak tertulis yang narasinya tergores 
dari skenario Sang Guru Sejati. Mereka 
adalah pelaku dari kehidupan yang saling 
samad sinamadan (saling mengisi, saling 
memberi, dan saling melengkapi), saya  
pun memetik hikmahnya dari mereka.

”Jadi, sabar itu bukan niat yang 
hanya terhenti pada pengharapan 
atau perkataan, tetapi bertindak sesuai 
dengan kemampuan secara teratur dan 
teliti, hingga tercapai apa yang menjadi 
cita-citanya.” (Sasangka Jati Bab Sabar).

Jika usaha sudah dijalani dan tetap 
tidak membuahkan hasil sesuai dengan 
“karep”, maka hasil itu semata-mata 
merupakan undhuh-undhuhan kita. 
Bukankah sudah biasa, jika si karep ini 
sering tidak "klik" dengan karsa Tuhan? 
Hal itu semata-mata karena ada sekat 
dan penghalang dari terbabarnya karsa 
Sang Guru Sejati. Seperti halnya orang 
yang memilih berteduh dari hujan yang 
turun di pagi hari itu untuk “menunda 
waktu” perjalanan, karena terhalang oleh 
turunnya air hujan.

Demikian pengalaman saya, semoga 
bermanfaat untuk penyiswaan kita semua 
dan mohon maaf jika ada yang tidak 
berkenan. Terima kasih.
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kebijaksanaan yang bisa kita peroleh 
manakala kesadaran kita pada-Nya (eling) 
telah menyatu dalam sendi kehidupan, 
sehingga angan-angan sebagai kendali 
nafsu yang menumbuhkan rasa, dapat 
dilatih untuk selalu sinkron mencapai 
keselarasan batin.

Dalam tembang Mijil yang dilantunkan 
pengasuh pada pertemuan Pamiwahan 
Putra, tertuang kekudangan (harapan) 
Pakde Narto pada anak-anak. Coba kita 
cermati kembali betapa tembang yang 
pertama kali dilantunkan Pakde Narto 
ketika beliau meresmikan Pamiwahan 
Putra (8-6-1949), ternyata berisi berkah 
Sang Guru Sejati yang sangat indah. 
Berikut adalah penggalan dua paragraf 
(jawa: pada) dari keseluruhan 5 paragraf.

1. Putraningsun padhaa basuki, 
lanang lan kang wadon, 
kang jatmika alus bebudene, 
solah bawa prasaja mrak ati,
pangucapnya manis, 
abudi rahayu.

2. Ulat tajem panggraita mursid, 
anteng trusing batos, 
andhap asor sumeh pasemone, 
welas asih mring sagung dumadi, 
bekti mring Hyang Widi, 
ambeg budiluhur.

Terjemahan Bebas Bahasa Indonesia:
1. Putra-putraku semoga kamu semua 

selalu sehat, 
lelaki maupun perempuan, 
halus budi bahasamu, 
segala tindak-tandukmu selalu 
menarik, 
manis tutur katamu, 
didasari watak yang baik.

2. Sinar wajahmu tajam, 
dan perasaanmu peka (mursid), 
tenang sampai ke dalam sanubari, 
rendah hati dan murah senyum,
penuh belas kasih pada sesama 
hidup, 
berbakti pada Tuhan, 
menjadi manusia utama dan berbudi 
luhur  
Masih ada tiga paragraf lagi yang 

intinya pengharapan bahwa anak-anak 
Pamiwahan Putra akan selalu berbakti 
pada orang tua, pada negara, dan tanah 
air. Pada paragraf terakhir bahkan ada 
berkah Sang Guru Sejati bahwa mereka 
kelak akan menjadi orang yang tinggi 
derajatnya, mulia hidupnya dan menjadi 
puspa negara yang harum namanya. 

N a m a  h a r u m  a t a u  w a n g i 
sebagaimana berkah dan kekudangan 
itu, semestinya harus kita upayakan untuk 
terwujud. Mungkin perlu kita ingat kembali 
sabda Sang Guru Sejati dalam Sabda 

Khusus Peringatan Nomor 21:
“Siswa-Ku sekalian!
Jika engkau sungguh-sungguh bakti 
kepada Tuhan,
Jika engkau sungguh-sungguh taat 
pada perintah Tuhan,
Jika engkau sungguh-sungguh setia 
kepada Pangestu,
Jika engkau sungguh-sungguh kasih 
sayang kepada saudara-saudarmu 
warga Pangestu,
Jagalah namamu baik-baik, jangan 
sampai ternoda oleh perbuatan 
tercela.”

Dapatkah manusia menghilangkan 
perasaan negatif ketika apa-apa yang 
ditangkap radar pancaindranya tidak 
seuai dengan harapannya? Bisa tentu, 
utamanya bagi para anggota Pangestu 
yang sudah berniat menyiswa dengan 
baik. 

Mereka paham ada suara yang 
nyelekit, tahu ada rona wajah nyinyir, dan 
dapat jelas membaca tulisan sinis di teks. 
Ada bau tidak sedap yang harus dihadapi, 
ada masakan yang cemplang (tidak 
pas bumbunya) yang harus dia santap, 
bahkan mungkin ada kursi berdebu yang 
harus diduduki saat bertamu, tetapi semua 
hal tidak mengenakkan yang ditangkap 
pancaindranya itu tidak mempegaruhi 
perasaannya untuk larut dalam nuansa 
negatif. 

Kepekaan pengolahan hati dan cipta 

memang perlu dilatih agar pas dengan 
kemampuan pancaindra menangkap 
suasana. Utamanya bila mata melihat 
penderitaan orang lain, seharusnya dapat 
menggugah rasa solidaritas. Telinga kita 
yang mendengar berita musibah yang 
dialami orang lain pun seharusnya juga 
dapat menggerakkan empati. Seperti 
piringan parabola TV zaman dahulu yang 
dapat diatur arahnya dengan router dari 
bawah guna mengarahkan ke satelit 
tertentu, angan-angan kita akan dapat 
mengarahkan nafsu dan perasaan setelah 
panca indra menerima rangsangan dari 
luar. Ada pepatah You are what you think 
yang arti harfiahnya: ‘jati dirimu dapat 
ditilik dari apa yang kamu pikirkan.’ Angan-
angan yang kita pakai sehari-harinya itulah 
sebenarnya dasar yang akan membentuk 
luhur tidaknya watak kita. 

Memang perlu kejujuran untuk 
memahami: di level penyiswan manakah 
sebenarnya diri kita berada? Hanya 
kita sendiri dan Sang Guru Sejati 
yang mengerti. Namun setidaknya kita 
harus mau berupaya terus-menerus 
menyuarakan ketenteraman lewat pacaran 
positif dari hati yang paling dalam yang 
dapat ditangkap oleh lingkungan paling 
dekat. Bukan pancaran penuh kecurigaan 
dan pembenaran diri, sehingga membuat 
orang lain sedih dan tidak nyaman berada 
di sekitarnya. 

Se m o g a  k e s e j a h t e r a a n 
ketenteraman serta kebahagiaan 
selalu meliputi Bapak-Bapak dan 

Ibu-Ibu di WAG Forum Ketua Cabang ini. 
Pada hari ini Jumat, 19 November 2021 
saya mendapat tugas dari bidang I 
pusat untuk menyampaikan pengalaman 
penyiswaan. 

Bapak/Ibu yang saya hormati, 
di dalam menjalani kehidupan ini, tidak 
mudah karena banyak godaan dan 
cobaan/ujian yang harus kita hadapi, 
sehingga perlu hati-hati dalam laku 
menyiswa kepada Sang Guru Sejati agar 
sampai pada Kesunyataan Sejati.

Pada bulan Juni dan Juli 2021 
yang lalu, kita sama sama merasakan 
dampak meningkatnya pandemi covid-19. 
Banyak warga masyarakat yang terpapar 
termasuk di lingkungan tempat tinggal 
saya. Oleh karena di lingkungan tempat 
tinggal, saya sebagai Ketua RT sudah 
tiga periode dan termasuk Tim Satgas 
covid-19. Saya harus menjalankan 
tugas sebagai pelayan masyarakat di 
lingkungan tempat tinggal dengan baik. 
Contohnya, kalau ada warga masyarakat 
yang terpapar covid-19, maka cukup 
menjalani isolasi mandiri selama 14 hari 
saja, karena tempat isolasi mandiri yang 
disediakan pemerintah daerah dan kamar 
RS penuh serta tidak mencukupi.

K o n d i s i  s e d e m i k i a n  i t u , 
mengharuskan saya sebagai Ketua 
RT dan Satgas  cov id -19 ,  un tuk 
membantu dengan selalu berkoordinasi 
dengan Puskesmas di daerah kami 
dalam pemantauan pasien, termasuk 
keluarganya yang harus diisolasi mandiri 
serta harus tercukupi kebutuhan hidupnya 
selama 14 hari. Menjalankan hal tersebut, 
semata-mata agar warga masyarakat bisa 
mendapatkan pelayanan secara baik. 
Saya menerapkan gerakan Jaga Tangga 
yang diinstruksikan oleh Gubernur Jawa 
Tengah. Hal itu bisa berjalan dengan baik, 
tetapi masih ada sebagian kecil warga 
yang protes katanya Ketua RT tidak adil 
dan lain sebagainya. 

Semua itu saya terima dengan sabar, 
karena saya merasakan beruntung telah 
mengenal ajaran Sang Guru Sejati, 
semuanya saya serahkan kepada 
kebijaksanaan Sang Guru Sejati.

Ada lagi cobaan hidup saya, setelah 
pandemi covid-19 sudah mereda, pada 
tanggal 27 September 2021 tiba-tiba saya 
dikejutkan dengan adanya surat panggilan 
dari kepolisian (Polda Jateng) melalui pos. 
Setelah saya baca isi surat panggilan 
tersebut, saya akan didengar sebagai 
saksi dalam perkara dugaan tindak 
pidana oleh saudara Agus Hartono yang 
mengaku sebagai warga di wilayah kami. 

Saya merasa takut, karena selama hidup 
saya belum pernah berurusan dengan 
polisi. 

Tetapi kemudian saya sadar, saya 
telah mengenal ajaran Sang Guru 
Sejati, maka dengan cara mendekat dan 
memohon perlindungan kepada-Nya saya 
percaya semua persoalan pasti akan 
terselesaikan dengan baik.

Sebelum saya memenuhi panggilan 
pada tanggal 27 September 2021, saya 
berkoordinasi dengan Ketua RW di wilayah 
kami, dan juga berkoordinasi dengan Ibu 
Lurah di Kelurahan Tegalrejo Salatiga. 
Ketua RW kami juga mendapat panggilan 
ke Polda Jateng bersama dengan saya.
Sementara Ibu Lurah, pada minggu 
sebelumnya telah didatangi penyidik dan 
diperiksa di kantor kelurahan Tegalrejo 
Salatiga selama empat jam.

Pada 27 September 2021 itu, saya 
dan Ketua RW memenuhi panggilan 
di Polda, pada pukul 9 pagi, saya dan 
Ketua RW mulai diperiksa di ruang 
yang berbeda di Dit. Reskrimsus Polda 
selama empat jam. Setelah diperiksa 
saya baru tahu kasusnya adalah soal 
surat pernyataan dan tanda tangan serta 
stempel RT dan RW, seolah-olah dari 
saya yang membuatkan, padahal tidak. 
Tetapi dari pihak kepolisian Polda 
menemukan bukti surat pernyataan yang 
seolah-olah dari saya sebagai ketua RT 
dan diketahui oleh ketua RW, bahwa 
seseorang yang namanya tersebut di 

atas, mengaku sebagai warga di wilayah 
kami. Surat keterangan tersebut untuk 
meloloskan transaksi 20 sertifikat tanah 
hak milik, yaitu tanah di sekitar jalan 
lingkar selatan Kota Salatiga pada 1 Juni 
2016.

Informasi yang pernah saya terima, 9 
sertifikat sudah dibayar lunas, sedangkan 
11 sertifikat lainnya belum dibayar.
Kemudian semua tanah yang berjumlah 
20 sertifikat itu sudah berbalik atas nama 
yang bersangkutan tersebut. Sertifikat 
tersebut untuk digunakan sebagai agunan 
ke sebuah bank dengan nilai pinjaman 
sebesar 80 M rupiah. 

Kenyataannya, saya tidak pernah 
membuat surat pernyataan seperti 
itu, orang tersebut bukan warga saya 
dan kami pun tidak kenal sama sekali. 
Anehnya orang tersebut bisa memiliki KTP 
di wilayah kami. 

Pada waktu saya diperiksa penyidik 
saya disuruh melihat foto dan fotokopy 
KTP orang itu di dalam file laptop penyidik.
Setelah saya perhatikan, KTP yang dimiliki 
oleh orang tersebut tertanggal 24 Juni 
2019, berarti dia mengaku menjadi warga 
di wilayah kami baru pada 24 Juni 2019. 
Ada kejanggalan kasus, surat pernyataan 
dari saya itu ternyata tertanggal 1 Juni 
2016. Untuk itu, saya mohon kepada 
penyidik agar dapat sebagai bahan 
masukan dan disetujui oleh penyidik. 

Selama ini saya dan Ketua RW 
sudah mendatangi ke Polda untuk 

Tetap Dalam Lingkaran Paugeran
Sunarno, Salatiga Argomulyo
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kebijaksanaan yang bisa kita peroleh 
manakala kesadaran kita pada-Nya (eling) 
telah menyatu dalam sendi kehidupan, 
sehingga angan-angan sebagai kendali 
nafsu yang menumbuhkan rasa, dapat 
dilatih untuk selalu sinkron mencapai 
keselarasan batin.

Dalam tembang Mijil yang dilantunkan 
pengasuh pada pertemuan Pamiwahan 
Putra, tertuang kekudangan (harapan) 
Pakde Narto pada anak-anak. Coba kita 
cermati kembali betapa tembang yang 
pertama kali dilantunkan Pakde Narto 
ketika beliau meresmikan Pamiwahan 
Putra (8-6-1949), ternyata berisi berkah 
Sang Guru Sejati yang sangat indah. 
Berikut adalah penggalan dua paragraf 
(jawa: pada) dari keseluruhan 5 paragraf.

1. Putraningsun padhaa basuki, 
lanang lan kang wadon, 
kang jatmika alus bebudene, 
solah bawa prasaja mrak ati,
pangucapnya manis, 
abudi rahayu.

2. Ulat tajem panggraita mursid, 
anteng trusing batos, 
andhap asor sumeh pasemone, 
welas asih mring sagung dumadi, 
bekti mring Hyang Widi, 
ambeg budiluhur.

Terjemahan Bebas Bahasa Indonesia:
1. Putra-putraku semoga kamu semua 

selalu sehat, 
lelaki maupun perempuan, 
halus budi bahasamu, 
segala tindak-tandukmu selalu 
menarik, 
manis tutur katamu, 
didasari watak yang baik.

2. Sinar wajahmu tajam, 
dan perasaanmu peka (mursid), 
tenang sampai ke dalam sanubari, 
rendah hati dan murah senyum,
penuh belas kasih pada sesama 
hidup, 
berbakti pada Tuhan, 
menjadi manusia utama dan berbudi 
luhur  
Masih ada tiga paragraf lagi yang 

intinya pengharapan bahwa anak-anak 
Pamiwahan Putra akan selalu berbakti 
pada orang tua, pada negara, dan tanah 
air. Pada paragraf terakhir bahkan ada 
berkah Sang Guru Sejati bahwa mereka 
kelak akan menjadi orang yang tinggi 
derajatnya, mulia hidupnya dan menjadi 
puspa negara yang harum namanya. 

N a m a  h a r u m  a t a u  w a n g i 
sebagaimana berkah dan kekudangan 
itu, semestinya harus kita upayakan untuk 
terwujud. Mungkin perlu kita ingat kembali 
sabda Sang Guru Sejati dalam Sabda 

Khusus Peringatan Nomor 21:
“Siswa-Ku sekalian!
Jika engkau sungguh-sungguh bakti 
kepada Tuhan,
Jika engkau sungguh-sungguh taat 
pada perintah Tuhan,
Jika engkau sungguh-sungguh setia 
kepada Pangestu,
Jika engkau sungguh-sungguh kasih 
sayang kepada saudara-saudarmu 
warga Pangestu,
Jagalah namamu baik-baik, jangan 
sampai ternoda oleh perbuatan 
tercela.”

Dapatkah manusia menghilangkan 
perasaan negatif ketika apa-apa yang 
ditangkap radar pancaindranya tidak 
seuai dengan harapannya? Bisa tentu, 
utamanya bagi para anggota Pangestu 
yang sudah berniat menyiswa dengan 
baik. 

Mereka paham ada suara yang 
nyelekit, tahu ada rona wajah nyinyir, dan 
dapat jelas membaca tulisan sinis di teks. 
Ada bau tidak sedap yang harus dihadapi, 
ada masakan yang cemplang (tidak 
pas bumbunya) yang harus dia santap, 
bahkan mungkin ada kursi berdebu yang 
harus diduduki saat bertamu, tetapi semua 
hal tidak mengenakkan yang ditangkap 
pancaindranya itu tidak mempegaruhi 
perasaannya untuk larut dalam nuansa 
negatif. 

Kepekaan pengolahan hati dan cipta 

memang perlu dilatih agar pas dengan 
kemampuan pancaindra menangkap 
suasana. Utamanya bila mata melihat 
penderitaan orang lain, seharusnya dapat 
menggugah rasa solidaritas. Telinga kita 
yang mendengar berita musibah yang 
dialami orang lain pun seharusnya juga 
dapat menggerakkan empati. Seperti 
piringan parabola TV zaman dahulu yang 
dapat diatur arahnya dengan router dari 
bawah guna mengarahkan ke satelit 
tertentu, angan-angan kita akan dapat 
mengarahkan nafsu dan perasaan setelah 
panca indra menerima rangsangan dari 
luar. Ada pepatah You are what you think 
yang arti harfiahnya: ‘jati dirimu dapat 
ditilik dari apa yang kamu pikirkan.’ Angan-
angan yang kita pakai sehari-harinya itulah 
sebenarnya dasar yang akan membentuk 
luhur tidaknya watak kita. 

Memang perlu kejujuran untuk 
memahami: di level penyiswan manakah 
sebenarnya diri kita berada? Hanya 
kita sendiri dan Sang Guru Sejati 
yang mengerti. Namun setidaknya kita 
harus mau berupaya terus-menerus 
menyuarakan ketenteraman lewat pacaran 
positif dari hati yang paling dalam yang 
dapat ditangkap oleh lingkungan paling 
dekat. Bukan pancaran penuh kecurigaan 
dan pembenaran diri, sehingga membuat 
orang lain sedih dan tidak nyaman berada 
di sekitarnya. 

Se m o g a  k e s e j a h t e r a a n 
ketenteraman serta kebahagiaan 
selalu meliputi Bapak-Bapak dan 

Ibu-Ibu di WAG Forum Ketua Cabang ini. 
Pada hari ini Jumat, 19 November 2021 
saya mendapat tugas dari bidang I 
pusat untuk menyampaikan pengalaman 
penyiswaan. 

Bapak/Ibu yang saya hormati, 
di dalam menjalani kehidupan ini, tidak 
mudah karena banyak godaan dan 
cobaan/ujian yang harus kita hadapi, 
sehingga perlu hati-hati dalam laku 
menyiswa kepada Sang Guru Sejati agar 
sampai pada Kesunyataan Sejati.

Pada bulan Juni dan Juli 2021 
yang lalu, kita sama sama merasakan 
dampak meningkatnya pandemi covid-19. 
Banyak warga masyarakat yang terpapar 
termasuk di lingkungan tempat tinggal 
saya. Oleh karena di lingkungan tempat 
tinggal, saya sebagai Ketua RT sudah 
tiga periode dan termasuk Tim Satgas 
covid-19. Saya harus menjalankan 
tugas sebagai pelayan masyarakat di 
lingkungan tempat tinggal dengan baik. 
Contohnya, kalau ada warga masyarakat 
yang terpapar covid-19, maka cukup 
menjalani isolasi mandiri selama 14 hari 
saja, karena tempat isolasi mandiri yang 
disediakan pemerintah daerah dan kamar 
RS penuh serta tidak mencukupi.

K o n d i s i  s e d e m i k i a n  i t u , 
mengharuskan saya sebagai Ketua 
RT dan Satgas  cov id -19 ,  un tuk 
membantu dengan selalu berkoordinasi 
dengan Puskesmas di daerah kami 
dalam pemantauan pasien, termasuk 
keluarganya yang harus diisolasi mandiri 
serta harus tercukupi kebutuhan hidupnya 
selama 14 hari. Menjalankan hal tersebut, 
semata-mata agar warga masyarakat bisa 
mendapatkan pelayanan secara baik. 
Saya menerapkan gerakan Jaga Tangga 
yang diinstruksikan oleh Gubernur Jawa 
Tengah. Hal itu bisa berjalan dengan baik, 
tetapi masih ada sebagian kecil warga 
yang protes katanya Ketua RT tidak adil 
dan lain sebagainya. 

Semua itu saya terima dengan sabar, 
karena saya merasakan beruntung telah 
mengenal ajaran Sang Guru Sejati, 
semuanya saya serahkan kepada 
kebijaksanaan Sang Guru Sejati.

Ada lagi cobaan hidup saya, setelah 
pandemi covid-19 sudah mereda, pada 
tanggal 27 September 2021 tiba-tiba saya 
dikejutkan dengan adanya surat panggilan 
dari kepolisian (Polda Jateng) melalui pos. 
Setelah saya baca isi surat panggilan 
tersebut, saya akan didengar sebagai 
saksi dalam perkara dugaan tindak 
pidana oleh saudara Agus Hartono yang 
mengaku sebagai warga di wilayah kami. 

Saya merasa takut, karena selama hidup 
saya belum pernah berurusan dengan 
polisi. 

Tetapi kemudian saya sadar, saya 
telah mengenal ajaran Sang Guru 
Sejati, maka dengan cara mendekat dan 
memohon perlindungan kepada-Nya saya 
percaya semua persoalan pasti akan 
terselesaikan dengan baik.

Sebelum saya memenuhi panggilan 
pada tanggal 27 September 2021, saya 
berkoordinasi dengan Ketua RW di wilayah 
kami, dan juga berkoordinasi dengan Ibu 
Lurah di Kelurahan Tegalrejo Salatiga. 
Ketua RW kami juga mendapat panggilan 
ke Polda Jateng bersama dengan saya.
Sementara Ibu Lurah, pada minggu 
sebelumnya telah didatangi penyidik dan 
diperiksa di kantor kelurahan Tegalrejo 
Salatiga selama empat jam.

Pada 27 September 2021 itu, saya 
dan Ketua RW memenuhi panggilan 
di Polda, pada pukul 9 pagi, saya dan 
Ketua RW mulai diperiksa di ruang 
yang berbeda di Dit. Reskrimsus Polda 
selama empat jam. Setelah diperiksa 
saya baru tahu kasusnya adalah soal 
surat pernyataan dan tanda tangan serta 
stempel RT dan RW, seolah-olah dari 
saya yang membuatkan, padahal tidak. 
Tetapi dari pihak kepolisian Polda 
menemukan bukti surat pernyataan yang 
seolah-olah dari saya sebagai ketua RT 
dan diketahui oleh ketua RW, bahwa 
seseorang yang namanya tersebut di 

atas, mengaku sebagai warga di wilayah 
kami. Surat keterangan tersebut untuk 
meloloskan transaksi 20 sertifikat tanah 
hak milik, yaitu tanah di sekitar jalan 
lingkar selatan Kota Salatiga pada 1 Juni 
2016.

Informasi yang pernah saya terima, 9 
sertifikat sudah dibayar lunas, sedangkan 
11 sertifikat lainnya belum dibayar.
Kemudian semua tanah yang berjumlah 
20 sertifikat itu sudah berbalik atas nama 
yang bersangkutan tersebut. Sertifikat 
tersebut untuk digunakan sebagai agunan 
ke sebuah bank dengan nilai pinjaman 
sebesar 80 M rupiah. 

Kenyataannya, saya tidak pernah 
membuat surat pernyataan seperti 
itu, orang tersebut bukan warga saya 
dan kami pun tidak kenal sama sekali. 
Anehnya orang tersebut bisa memiliki KTP 
di wilayah kami. 

Pada waktu saya diperiksa penyidik 
saya disuruh melihat foto dan fotokopy 
KTP orang itu di dalam file laptop penyidik.
Setelah saya perhatikan, KTP yang dimiliki 
oleh orang tersebut tertanggal 24 Juni 
2019, berarti dia mengaku menjadi warga 
di wilayah kami baru pada 24 Juni 2019. 
Ada kejanggalan kasus, surat pernyataan 
dari saya itu ternyata tertanggal 1 Juni 
2016. Untuk itu, saya mohon kepada 
penyidik agar dapat sebagai bahan 
masukan dan disetujui oleh penyidik. 

Selama ini saya dan Ketua RW 
sudah mendatangi ke Polda untuk 

Tetap Dalam Lingkaran Paugeran
Sunarno, Salatiga Argomulyo
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•	 "Siapa masih tergoda oleh keadaan dunia besar ini, masih belum suci.
•	 Siapa masih ingin menjalankan suatu prestasi, sekalipun prestasi itu 

baik, ternyata belum tenang.
•	 Siapa masih ingin memberantas apa-apa yang jahat dan buruk, ternyata 

belum damai.
•	 Siapa masih membenci apa-apa yang tidak baik, ternyata belum 

sayang.
Suksma Sejati tidak tergoda oleh apa pun. Suksma Sejati tidak ingin 
mengadakan sesuatu prestasi. Suksma Sejati tidak memberantas apa pun, 
tetapi hanya membawa hayu. Suksma Sejati tidak mengandung benci. 
Sayangnya tidak membeda-bedakan, tidak diskriminatif. Dewa-dewa pun 

tidak dibenci oleh Suksma Sejati.
Suksma Sejati hanya memperingatkan kepada manusia bahwa para dewa 
akan membawa manusia ke jalan yang sesat, karena bagi manusia masih 
ada perbedaan antara jalan kanan dan jalan kiri. Bagi Suksma Sejati tidak 

ada kanan dan kiri lagi. Kanan-kiri telah ada di dalamnya."

(Arsip Sarjana Budi Santosa. 2015: 68)

Sang Guru Sejati menyatakan: 
“Sekarang dengarkanlah dan terimalah 
petunjuk yang Aku sabdakan, yaitu 
agar derajat kesiswaan meningkat, 
itu sesungguhnya banyak sekali, 
tetapi yang mudah dilaksanakan 
dan diketahui, yaitu jika orang mau 
memperasakan dan mengupayakan 
k e s e j a h t e r a a n  d u n i a  d e n g a n 
pengorbanan apa saja sesuai dengan 
kekuatan dan keahliannya.

Sebagai contoh seperti yang telah 
dilakukan oleh saudaramu Soenarto 
dalam bertekun melakukan tapa brata, 
meskipun tidak seberapa, itu ditujukan 
untuk kesejahteraan dunia. Oleh karena 
itu, sih-Ku kepada mereka yang berbuat 
demikian pasti segera turun.” (Sabda 

Khusus, Peringatan No. 15, butir 9, Alinea 
1-2). Mari kita sebagai anggota Pangestu 
yang berniat menyiswa selalu berusaha 
menyempurnakan semua pekerjaan yang 
harus kita kerjakan, atau berbuat baik 
dengan tanpa pamrih dan paksaan, serta 
jangan sampai hanya senang dengan 
hasilnya. Agar kita dapat mencapai 
kesempurnaan, yaitu bertunggal dengan 
Tripurusa. 

Demikian sekelumit olahrasa tertulis 
ini saya sampaikan, semoga kita semua 
selalu dapat merasakan sih, tuntunan, 
pepadang, dan perlindungan Sang Guru 
Sejati di dalam melaksanakan setiap 
tugas dari-Nya. Satuhu.

Lagu pujian pada Tuhan yang 
di i r ingi  dent ing piano dan 
gesekan biola terdengar sangat 

indah. Kata-kata puitis yang dilantunkan 
anak-anak anggota koor Natal dibarengi 
irama musik, memberi makanan lezat bagi 
telinga yang mendengarkan. Terbukti, 
suara merdu dapat menghadirkan rasa 
tenteram. 

Pancaindra manusia memang 
menjadi radar yang dapat memicu getaran 
hati untuk merespons dengan rasa positif 
atau negatif. Kita lihat saja bagaimana 
seorang teman yang mbesengut atau 
cemberut ketika kita ajak berbicara, 
tanpa seulas pun senyum yang dipasang 
di wajahnya, sadar atau tidak sadar 
dia tengah menebar aura negatif. Hati 
gelapnya yang dia perlihatkan pada 
penampilan wajahnya, tertangkap dan 
terekam sehingga mempengaruhi mood 
orang-orang yang melihatnya. Tidak aneh 
kalau Pakde Narto memasang gambar 
wanita tersenyum manis disertai tulisan 
Ulat Sumeh Agawe Renaning Wong 
Akeh (wajah yang murah senyum akan 
menyenangkan banyak orang).

Bau wangi yang tertangkap indra 
penciuman lewat hidung juga dapat 
mempengaruhi perasaan, seperti halnya 
indra pengecapan yang merasakan 

sambal yang terlalu pedas, masakan yang 
terlalu asin atau teh hangat yang terlalu 
manis. Bagaimana dengan dekapan 
mesra seorang ibu pada baby-nya, elusan 
lembut dari tangan ayah yang penuh 
kasih pada kepala anak? Semua ternyata 
berefek sama, membuat perasaan 
terpengaruh.  

Indra pendengaran, penglihatan, 
penciuman, pengecap dan perasa/
peraba ternyata memang memiliki andil 
besar dalam menggerakkan suasana 
hati manusia. Pengecap yang dituruti 
untuk mengonsumsi yang serba enak 
memang menimbulkan perasaan puas, 
meskipun ternyata yang enak di mulut 
belum tentu berdaya guna bagi raga 
secara keseluruhan, bahkan dapat 
berbahaya bila berlebihan dikonsumsi. 
Indra peraba pun demikian juga. Piring, 
gelas dan alat masak di rak yang masih 
terasa bekas minyaknya, tentu akan 
membuat perasaan risih. Kasur yang 
ngeres, kursi yang berdebu yang terasa 
ketika kita menyetuhnya, semua itu dapat 
mempengaruhi perasaan, mekanisme 
perilaku, bahkan kesehatan raga manusia.  

Kita sungguh beruntung karena 
dalam segala keterbatasan kepekaan 
merespons kejadian di luar tubuh, Sang 
Guru Sejati masih lagi mengkaruniai 

Pancaran Ketenteraman
SM. Darmastuti, Yogyakarta

Ketika aku membaca Sabda-Mu 
Aku seperti meruncingkan pensil sekolahku, 
agar aku dapat menuliskan semua keindahan-Mu. 

Ketika aku berusaha merasa-rasakan Sabda-Mu 
Aku seperti berjalan di hutan 
Mencari sumber mata air yang jernih
Untuk menyucikan jiwaku

Ketika aku berzikir dan mendekat kepada-Mu
Aku seperti menyalakan obor 
Agar terang jalanku. 
Sehingga aku dapat melihat dengan jelas di sekelilingku.
Yang di depan, 
Yang di belakang 
Yang di kanan dan kiriku 
Yang dekat dan yang jauh 
Yang telah dan belum terjadi 

Ketika aku tak dapat memahami Sabda-Mu,  
Aku akan diam. 
Bersuci dan tapa brata. 
Lalu bersujud manembah kepada-Mu..

Ketika Aku Membaca Sabda-Mu
Slamet Raharjo, Parakan I

 Puisi & Tembang
memberikan keterangan disertai bukti, 
bahwa seseorang yang mengaku sebagai 
warga kami memang tidak ada, namun 
sampai sekarang belum jelas kepastian 
hukumnya.

Sesuai buku Olah Rasa di Dalam 
Rasa Bab XXVII, "Selain beberapa 
godaan yang telah kuterangkan di atas, 
yang dapat menggagalkan laku para 
siswa di jalan kesiswaan, yaitu jalan benar 
yang sampai pada kesunyataan sejati, 
masih ada lagi yang menjadi cobaan 
atau ujian bagi para siswa yang harus 
ditempuh, yaitu penderitaan hidup lahir 
batin: kemelaratan (kemiskinan) atau 
papa, sakit, diremehkan, dicemarkan, 
diperlakukan sewenang-wenang, difitnah 
orang lain, kehilangan harta benda, 
derajat, kematian, terpisah dari yang 
dicintai, tidak tercapai apa yang diinginkan 
atau yang dicita-citakan dan sebagainya.

A d a n y a  b e r m a c a m - m a c a m 
penderitaan itu, apabila para siswa tidak 
kuat menerimanya, juga menjadi sebab 
merosotnya derajat kesiswaan.

Namun, putra-putraku sekalian, 

hendaklah jangan berkecil hati dan 
waswas. Meskipun engkau sekalian, 
ibarat kinepung wakul binaya mangap 
oleh banyaknya godaan dan menerima 
penderitaan hidup, engkau sekalian 
akan dapat terhindar dari segala macam 
godaan dan juga akan kuat menanggung 
penderitaan lahir batin karena sih, 
lindungan, dan pertolongan Sang Guru 
Sejati, asal engkau sekalian tetap berada 
di dalam lingkungan paugeran Tuhan, 
yaitu tidak keluar dari garis sejatinya 
syahadat, dan berpegang erat pada 
'tongkat' Tri Sila yaitu: berbakti kepada 
Tuhan, percaya, dan taat pada perintah 
Tuhan." (Olahrasa di Dalam Rasa, 2013: 
69-70)

Bapak , Ibu  para  s i swa Sang 
Guru Seja t i  yang saya hormat i , 
demikian pengalaman yang saya 
sampaikan, mohon maaf jika ada yang 
tidak berkenan. Semoga Sang Guru 
Sejati selalu memberikan sih, tuntunan, 
pepadang, serta perlindungan kepada 
kita semua. Satuhu.

"Ia melayang perlahan-lahan ke bawah dengan membawa kenang-
kenangan pertemuan dengan kekasihnya di dalam hatinya. Ia melihat 
ke bawah. Di sana letak kewajibannya, yang ditunjukkannya dengan 
senyuman kesanggupan."

(Olah Rasa, 2015: 91)

"Engkau berniat melalui jalan mana, jalan benar atau jalan simpangan, hal 
itu tergantung pada kehendakmu sendiri. Engkau berniat menanam padi atau 
menanam jagung, itu pun terserah kepadamu, hanya saja janganlah terkejut 
akan buah perbuatan yang engkau tanam, sebab padi tidak akan berbuah 
jagung, demikian pula sebaliknya. Adapun Aku hanyalah sebagai Juru 
Penunjuk Jalan, dan menuntun perjalanan orang-orang yang menyerahkan 

tuntunan kepada-Ku, ..." 
(Sasangka Jati, Sangkan Paran. 2014: 194) 
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•	 "Siapa masih tergoda oleh keadaan dunia besar ini, masih belum suci.
•	 Siapa masih ingin menjalankan suatu prestasi, sekalipun prestasi itu 

baik, ternyata belum tenang.
•	 Siapa masih ingin memberantas apa-apa yang jahat dan buruk, ternyata 

belum damai.
•	 Siapa masih membenci apa-apa yang tidak baik, ternyata belum 

sayang.
Suksma Sejati tidak tergoda oleh apa pun. Suksma Sejati tidak ingin 
mengadakan sesuatu prestasi. Suksma Sejati tidak memberantas apa pun, 
tetapi hanya membawa hayu. Suksma Sejati tidak mengandung benci. 
Sayangnya tidak membeda-bedakan, tidak diskriminatif. Dewa-dewa pun 

tidak dibenci oleh Suksma Sejati.
Suksma Sejati hanya memperingatkan kepada manusia bahwa para dewa 
akan membawa manusia ke jalan yang sesat, karena bagi manusia masih 
ada perbedaan antara jalan kanan dan jalan kiri. Bagi Suksma Sejati tidak 

ada kanan dan kiri lagi. Kanan-kiri telah ada di dalamnya."

(Arsip Sarjana Budi Santosa. 2015: 68)

Sang Guru Sejati menyatakan: 
“Sekarang dengarkanlah dan terimalah 
petunjuk yang Aku sabdakan, yaitu 
agar derajat kesiswaan meningkat, 
itu sesungguhnya banyak sekali, 
tetapi yang mudah dilaksanakan 
dan diketahui, yaitu jika orang mau 
memperasakan dan mengupayakan 
k e s e j a h t e r a a n  d u n i a  d e n g a n 
pengorbanan apa saja sesuai dengan 
kekuatan dan keahliannya.

Sebagai contoh seperti yang telah 
dilakukan oleh saudaramu Soenarto 
dalam bertekun melakukan tapa brata, 
meskipun tidak seberapa, itu ditujukan 
untuk kesejahteraan dunia. Oleh karena 
itu, sih-Ku kepada mereka yang berbuat 
demikian pasti segera turun.” (Sabda 

Khusus, Peringatan No. 15, butir 9, Alinea 
1-2). Mari kita sebagai anggota Pangestu 
yang berniat menyiswa selalu berusaha 
menyempurnakan semua pekerjaan yang 
harus kita kerjakan, atau berbuat baik 
dengan tanpa pamrih dan paksaan, serta 
jangan sampai hanya senang dengan 
hasilnya. Agar kita dapat mencapai 
kesempurnaan, yaitu bertunggal dengan 
Tripurusa. 

Demikian sekelumit olahrasa tertulis 
ini saya sampaikan, semoga kita semua 
selalu dapat merasakan sih, tuntunan, 
pepadang, dan perlindungan Sang Guru 
Sejati di dalam melaksanakan setiap 
tugas dari-Nya. Satuhu.

Lagu pujian pada Tuhan yang 
di i r ingi  dent ing piano dan 
gesekan biola terdengar sangat 

indah. Kata-kata puitis yang dilantunkan 
anak-anak anggota koor Natal dibarengi 
irama musik, memberi makanan lezat bagi 
telinga yang mendengarkan. Terbukti, 
suara merdu dapat menghadirkan rasa 
tenteram. 

Pancaindra manusia memang 
menjadi radar yang dapat memicu getaran 
hati untuk merespons dengan rasa positif 
atau negatif. Kita lihat saja bagaimana 
seorang teman yang mbesengut atau 
cemberut ketika kita ajak berbicara, 
tanpa seulas pun senyum yang dipasang 
di wajahnya, sadar atau tidak sadar 
dia tengah menebar aura negatif. Hati 
gelapnya yang dia perlihatkan pada 
penampilan wajahnya, tertangkap dan 
terekam sehingga mempengaruhi mood 
orang-orang yang melihatnya. Tidak aneh 
kalau Pakde Narto memasang gambar 
wanita tersenyum manis disertai tulisan 
Ulat Sumeh Agawe Renaning Wong 
Akeh (wajah yang murah senyum akan 
menyenangkan banyak orang).

Bau wangi yang tertangkap indra 
penciuman lewat hidung juga dapat 
mempengaruhi perasaan, seperti halnya 
indra pengecapan yang merasakan 

sambal yang terlalu pedas, masakan yang 
terlalu asin atau teh hangat yang terlalu 
manis. Bagaimana dengan dekapan 
mesra seorang ibu pada baby-nya, elusan 
lembut dari tangan ayah yang penuh 
kasih pada kepala anak? Semua ternyata 
berefek sama, membuat perasaan 
terpengaruh.  

Indra pendengaran, penglihatan, 
penciuman, pengecap dan perasa/
peraba ternyata memang memiliki andil 
besar dalam menggerakkan suasana 
hati manusia. Pengecap yang dituruti 
untuk mengonsumsi yang serba enak 
memang menimbulkan perasaan puas, 
meskipun ternyata yang enak di mulut 
belum tentu berdaya guna bagi raga 
secara keseluruhan, bahkan dapat 
berbahaya bila berlebihan dikonsumsi. 
Indra peraba pun demikian juga. Piring, 
gelas dan alat masak di rak yang masih 
terasa bekas minyaknya, tentu akan 
membuat perasaan risih. Kasur yang 
ngeres, kursi yang berdebu yang terasa 
ketika kita menyetuhnya, semua itu dapat 
mempengaruhi perasaan, mekanisme 
perilaku, bahkan kesehatan raga manusia.  

Kita sungguh beruntung karena 
dalam segala keterbatasan kepekaan 
merespons kejadian di luar tubuh, Sang 
Guru Sejati masih lagi mengkaruniai 

Pancaran Ketenteraman
SM. Darmastuti, Yogyakarta

Ketika aku membaca Sabda-Mu 
Aku seperti meruncingkan pensil sekolahku, 
agar aku dapat menuliskan semua keindahan-Mu. 

Ketika aku berusaha merasa-rasakan Sabda-Mu 
Aku seperti berjalan di hutan 
Mencari sumber mata air yang jernih
Untuk menyucikan jiwaku

Ketika aku berzikir dan mendekat kepada-Mu
Aku seperti menyalakan obor 
Agar terang jalanku. 
Sehingga aku dapat melihat dengan jelas di sekelilingku.
Yang di depan, 
Yang di belakang 
Yang di kanan dan kiriku 
Yang dekat dan yang jauh 
Yang telah dan belum terjadi 

Ketika aku tak dapat memahami Sabda-Mu,  
Aku akan diam. 
Bersuci dan tapa brata. 
Lalu bersujud manembah kepada-Mu..

Ketika Aku Membaca Sabda-Mu
Slamet Raharjo, Parakan I

 Puisi & Tembang
memberikan keterangan disertai bukti, 
bahwa seseorang yang mengaku sebagai 
warga kami memang tidak ada, namun 
sampai sekarang belum jelas kepastian 
hukumnya.

Sesuai buku Olah Rasa di Dalam 
Rasa Bab XXVII, "Selain beberapa 
godaan yang telah kuterangkan di atas, 
yang dapat menggagalkan laku para 
siswa di jalan kesiswaan, yaitu jalan benar 
yang sampai pada kesunyataan sejati, 
masih ada lagi yang menjadi cobaan 
atau ujian bagi para siswa yang harus 
ditempuh, yaitu penderitaan hidup lahir 
batin: kemelaratan (kemiskinan) atau 
papa, sakit, diremehkan, dicemarkan, 
diperlakukan sewenang-wenang, difitnah 
orang lain, kehilangan harta benda, 
derajat, kematian, terpisah dari yang 
dicintai, tidak tercapai apa yang diinginkan 
atau yang dicita-citakan dan sebagainya.

A d a n y a  b e r m a c a m - m a c a m 
penderitaan itu, apabila para siswa tidak 
kuat menerimanya, juga menjadi sebab 
merosotnya derajat kesiswaan.

Namun, putra-putraku sekalian, 

hendaklah jangan berkecil hati dan 
waswas. Meskipun engkau sekalian, 
ibarat kinepung wakul binaya mangap 
oleh banyaknya godaan dan menerima 
penderitaan hidup, engkau sekalian 
akan dapat terhindar dari segala macam 
godaan dan juga akan kuat menanggung 
penderitaan lahir batin karena sih, 
lindungan, dan pertolongan Sang Guru 
Sejati, asal engkau sekalian tetap berada 
di dalam lingkungan paugeran Tuhan, 
yaitu tidak keluar dari garis sejatinya 
syahadat, dan berpegang erat pada 
'tongkat' Tri Sila yaitu: berbakti kepada 
Tuhan, percaya, dan taat pada perintah 
Tuhan." (Olahrasa di Dalam Rasa, 2013: 
69-70)

Bapak , Ibu  para  s i swa Sang 
Guru Seja t i  yang saya hormat i , 
demikian pengalaman yang saya 
sampaikan, mohon maaf jika ada yang 
tidak berkenan. Semoga Sang Guru 
Sejati selalu memberikan sih, tuntunan, 
pepadang, serta perlindungan kepada 
kita semua. Satuhu.

"Ia melayang perlahan-lahan ke bawah dengan membawa kenang-
kenangan pertemuan dengan kekasihnya di dalam hatinya. Ia melihat 
ke bawah. Di sana letak kewajibannya, yang ditunjukkannya dengan 
senyuman kesanggupan."

(Olah Rasa, 2015: 91)

"Engkau berniat melalui jalan mana, jalan benar atau jalan simpangan, hal 
itu tergantung pada kehendakmu sendiri. Engkau berniat menanam padi atau 
menanam jagung, itu pun terserah kepadamu, hanya saja janganlah terkejut 
akan buah perbuatan yang engkau tanam, sebab padi tidak akan berbuah 
jagung, demikian pula sebaliknya. Adapun Aku hanyalah sebagai Juru 
Penunjuk Jalan, dan menuntun perjalanan orang-orang yang menyerahkan 

tuntunan kepada-Ku, ..." 
(Sasangka Jati, Sangkan Paran. 2014: 194) 
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"...Dengan penuh perhatian dan hati terbuka lebar, seperti benih-
benih yang ingin tumbuh menantikan turunnya hujan, para pemuda 
mengerumuni Saudara Kelana. Angin yang semula terdengar sepoi-sepoi 
merayu-rayu bunga harumdalu berhenti di muka rumah Kang Kelana  
seperti ingin ikut mendengarkan cerita yang berharga itu. 

Pak Amat, penjual sate, berhenti di muka rumah Saudara Kelana. 
Nafsu untuk mencari untung tiba-tiba lenyap dengan tidak terasakan. 
Biasanya ia tidak pernah mengaso di depan rumah ini, karena saudara 
Kelana tidak pernah membeli apa-apa. Dalam hati, Pak Amat hanya 
ingin istirahat sejenak. "Enak  benar", pikir Pak Amat, 'hawa malam 
ini sejuk betul sampai hatiku terasakan ringan, bebas dari persoalan 
sandang pangan. Ah, saya ingin mengaso sebentar. Semoga Tuhan nanti 
memberikan rezeki kepadaku.'

Bulan purnama dengan senyum penuh kasih sayang melimpahkan 
cahayanya ke dalam ruang duduk rumah Saudara Kelana, seolah-olah 
menginginkan dan memberikan pangestu kepada Saudara Kelana guna 
menceritakan hal ikhwal pepadang dari Sang Suksma Sejati." 

(Ulasan Kang Kelana, 2015:6-7)

Da lam Pustaka Sasangka 
Jati, Sangkan Paran, Bab 
I I I  d i je laskan bahwa, “…

perbuatan baik adalah berbuatan 
yang sesuai atau selaras dengan 
karsa Tuhan, sedangkan yang disebut 
perbuatan buruk (dosa) adalah yang 
bertentangan atau tidak selaras dengan 
karsa Tuhan. Karsa Tuhan itu hanya 
demi kesejahteraan segenap makhluk 
supaya selama diciptakan hidup di 
dunia, dapat selamat perjalanannya 
hingga sampai ke jalan asal dan 
tujuannya, ….” (Sasangka Jati, 2014: 
172)

Hal ini berarti kita sebagai manusia, 
hamba Tuhan diharapkan selama hidup di 
dunia berbuat sesuai dengan karsa Tuhan. 
Sedangkan karsa Tuhan adalah hanya 
demi kesejahteraan segenap makhluk. 

Dalam sabda di  awal  Bab I I I 
Sangkan Paran dijelaskan, “Ketika 
Tuhan menurunkan Roh Suci, yaitu 
dalam kehidupan para hamba di dunia, 
mereka telah diberi tahu apa yang 
menjadi karsa Tuhan, yaitu rancangan 
perjalanan kehidupan di dunia, yang 
beraneka macam kewajibannya, 
seperti: ada yang menjadi khalifatullah, 
ada diantaranya menjadi golongan guru 
yang mengajarkan ilmu lahir dan batin, 

ada yang berdagang, ada di antaranya 
yang bertani, ada juga yang menjadi 
tukang, buruh, dan sebagainya, ….” 
(Sasangka Jati, 2014:171)

Berar t i ,  semua hamba yang 
diturunkan di dunia mempunyai kewajiban 
masing-masing yang menjadi tugasnya 
sehari-hari untuk berbuat. Berbuat untuk 
memenuhi kehidupannya, keluarganya, 
masyarakatnya dan lebih luas untuk 
bangsa dan negaranya, bahkan untuk 
kesejahteraan dunia.  Semua perbuatan 
harus sesuai dengan karsa Tuhan agar 
perbuatan itu menjadi jalan bertunggal. 
Oleh karena kehidupan setiap manusia 
sebenarnya saling berhubungan dengan 
manusia lain yang diwujudkan dengan 
perbuatan. Seperti yang dijelaskan Sang 
Guru Sejati dalam buku kandutan Hasta 
Sila tentang Taat, yaitu: “Perilaku hidup 
itu bantu-membantu satu sama lain.” 

Dengan demikian, agar perbuatan 
menjadi sempurna, harus sesuai dengan 
karsa Tuhan sampai dapat menjadi 
jalan bertunggal dengan perbuatan. 
Hakikatnya semua manusia harus 
melakukan segala perbuatannya hanya 
atas nama Tuhan saja. Jika diuraikan 
lebih jauh, yaitu mampu berbuat yang 
tanpa pamrih, tanpa paksaan, dan hanya 
atas nama Tuhan saja, yang berarti juga 

Bertunggal dengan Perbuatan
T. Dewi, Jakarta II

manusia tidak dapat sempurna, apabila 
melaksanakan perbuatan atau pekerjaan 
yang mengharapkan atau menginginkan 
hasilnya. Jadi, harus berbuat dengan 
tanpa menginginkan (pamrih) apa 
pun atau tidak mengharapkan buah 
perbuatannya lagi, karena semua atas 
cinta dan baktinya kepada Suksma 
Kawekas dan Utusan-Nya yang Abadi, 
Suksma Sejati. Intinya, manusia tidak 
dapat mencapai kesempurnaan, jika 
malas bekerja. 

Oleh karena, sebagai siswa Sang 
Guru Sejati, kita sudah mengerti bahwa 
Hidup itu Satu, jadi apabila ingin hidup 
sendiri tidak berhubungan dengan orang 
lain, atau tidak memperhatikan orang lain, 
berarti pisah dari hidup bersama atau 
pisah dari pengertian Hidup itu Satu. 

Begitu juga jika kita bekerja hanya 
didorong oleh hawa nafsu, yaitu hanya 
menuruti keinginan keduniawian untuk 
memuaskan keinginan pribadi saja, berarti 
hidupnya belum sempurna atau belum 
sesuai denga karsa Tuhan. Apa pun itu 
bentuknya.

Sebagai contoh nyata bagi kita yang 
percaya dan menyiswa kepada Sang Guru 
Sejati, yaitu perjalanan kehidupan Pakde 
Narto sejak kecil. Pakde Narto sangat patuh 
kepada orang tuanya yang menginginkan 
beliau berpisah dengan orang tua untuk 
dapat bersekolah. Di tempat pengengeran 
juga taat dengan orang yang diikutinya. 

Begitu juga ketika beliau bekerja, dari 
surat keterangan atasannya menyatakan 
bahwa, beliau adalah seorang karyawan 
yang patuh, sopan santun, rajin, cakap, 
dan dapat dipercaya. (Ref. Riwayat Hidup 
Paranpara Pangestu Bapak R. Soenarto 
Mertowardojo 2015: 45) 

Berarti beliau selalu menyucikan 
diri sejak kecil hingga akhir hayat dalam 
kehidupan sehari-harinya dengan 
taat, sehingga mampu menumbuhkan 
watak jujur di dalam kehidupannya, 
kejujuran menarik watak narima, narima 
menumbuhkan watak sabar, dan sabar 
menuntun ke watak rela. Kesempurnaan 
relanya yang mengantar sampai di taraf 
budi luhur. Akhirnya pada 14 Februari 
1932 Pakde Narto mendapat sih anugerah 
Tuhan berupa tuntunan dan pepadang, 
yaitu dapat menerima dhawuh wejangan 
Sang Guru Sejati dari dalam hati sanubari 
beliau yang suci. 

Dengan demikian beliau telah 
melakukan “bertunggal dengan perbuatan” 
atau “Manunggal Sarana Panggawe” 
dalam kehidupan beliau. Hal ini beliau 
laksanakan terus-menerus sepanjang 
hidupnya. Beliau selalu berbuat untuk 
orang lain, untuk masyarakatnya, untuk 
bangsa dan negaranya dan untuk seluruh 
umat manusia karena cintanya dan 
baktinya kepada Sembahan Sejatinya, 
Suksma Kawekas dan Utusannya yang 
Abadi, ialah Suksma Sejati. 

Berdoa, berdoa, dan berdoa
Ternyata hanya 
menambah daftar permohonan duniawi
Harta benda
Pangkat derajat 
Terlebih kekayaan
Terus diulang dan diulang
Karena banyak meminta
Sampai lupa memberi

Sang Guru tidak hanya memberi doa
juga  PANGESTHI
Permohonan bukan hal duniawi
Mohon Pepadang
Mohon Tuntunan
Mohon Kekuatan
Mohon dapat melaksanakan
kesanggupan dan kewajiban

Mengapa kita selalu mendongak ke langit
Tidak menunduk ke bumi
Apakah kita akan berdoa
Apakah kita akan mangesti
Jawabnya ada pada diri sendiri

Ajaran Pepadang telah kita terima
Sebagai obor di sanubari kita
Apakah kita akan membiarkan padam

Obor
Parni Sugiyarti, Gemolong

Apakah kita akan menjaga nyalanya
Semua akan bergelut
di tataran jiwa kita

Sang Guru tiada henti
Mengawasi laku kita
Di dalam lupa selalu diingatkan
Di dalam gelap dituntun
Di dalam luka diobati 
Di dalam duka dihibur
Di dalam derita kita digendong

Tetapi kita sering lupa dan hanyut
Semoga tidak lupa untuk Kembali ke asal dan tujuan hidup
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"...Dengan penuh perhatian dan hati terbuka lebar, seperti benih-
benih yang ingin tumbuh menantikan turunnya hujan, para pemuda 
mengerumuni Saudara Kelana. Angin yang semula terdengar sepoi-sepoi 
merayu-rayu bunga harumdalu berhenti di muka rumah Kang Kelana  
seperti ingin ikut mendengarkan cerita yang berharga itu. 

Pak Amat, penjual sate, berhenti di muka rumah Saudara Kelana. 
Nafsu untuk mencari untung tiba-tiba lenyap dengan tidak terasakan. 
Biasanya ia tidak pernah mengaso di depan rumah ini, karena saudara 
Kelana tidak pernah membeli apa-apa. Dalam hati, Pak Amat hanya 
ingin istirahat sejenak. "Enak  benar", pikir Pak Amat, 'hawa malam 
ini sejuk betul sampai hatiku terasakan ringan, bebas dari persoalan 
sandang pangan. Ah, saya ingin mengaso sebentar. Semoga Tuhan nanti 
memberikan rezeki kepadaku.'

Bulan purnama dengan senyum penuh kasih sayang melimpahkan 
cahayanya ke dalam ruang duduk rumah Saudara Kelana, seolah-olah 
menginginkan dan memberikan pangestu kepada Saudara Kelana guna 
menceritakan hal ikhwal pepadang dari Sang Suksma Sejati." 

(Ulasan Kang Kelana, 2015:6-7)

Da lam Pustaka Sasangka 
Jati, Sangkan Paran, Bab 
I I I  d i je laskan bahwa, “…

perbuatan baik adalah berbuatan 
yang sesuai atau selaras dengan 
karsa Tuhan, sedangkan yang disebut 
perbuatan buruk (dosa) adalah yang 
bertentangan atau tidak selaras dengan 
karsa Tuhan. Karsa Tuhan itu hanya 
demi kesejahteraan segenap makhluk 
supaya selama diciptakan hidup di 
dunia, dapat selamat perjalanannya 
hingga sampai ke jalan asal dan 
tujuannya, ….” (Sasangka Jati, 2014: 
172)

Hal ini berarti kita sebagai manusia, 
hamba Tuhan diharapkan selama hidup di 
dunia berbuat sesuai dengan karsa Tuhan. 
Sedangkan karsa Tuhan adalah hanya 
demi kesejahteraan segenap makhluk. 

Dalam sabda di  awal  Bab I I I 
Sangkan Paran dijelaskan, “Ketika 
Tuhan menurunkan Roh Suci, yaitu 
dalam kehidupan para hamba di dunia, 
mereka telah diberi tahu apa yang 
menjadi karsa Tuhan, yaitu rancangan 
perjalanan kehidupan di dunia, yang 
beraneka macam kewajibannya, 
seperti: ada yang menjadi khalifatullah, 
ada diantaranya menjadi golongan guru 
yang mengajarkan ilmu lahir dan batin, 

ada yang berdagang, ada di antaranya 
yang bertani, ada juga yang menjadi 
tukang, buruh, dan sebagainya, ….” 
(Sasangka Jati, 2014:171)

Berar t i ,  semua hamba yang 
diturunkan di dunia mempunyai kewajiban 
masing-masing yang menjadi tugasnya 
sehari-hari untuk berbuat. Berbuat untuk 
memenuhi kehidupannya, keluarganya, 
masyarakatnya dan lebih luas untuk 
bangsa dan negaranya, bahkan untuk 
kesejahteraan dunia.  Semua perbuatan 
harus sesuai dengan karsa Tuhan agar 
perbuatan itu menjadi jalan bertunggal. 
Oleh karena kehidupan setiap manusia 
sebenarnya saling berhubungan dengan 
manusia lain yang diwujudkan dengan 
perbuatan. Seperti yang dijelaskan Sang 
Guru Sejati dalam buku kandutan Hasta 
Sila tentang Taat, yaitu: “Perilaku hidup 
itu bantu-membantu satu sama lain.” 

Dengan demikian, agar perbuatan 
menjadi sempurna, harus sesuai dengan 
karsa Tuhan sampai dapat menjadi 
jalan bertunggal dengan perbuatan. 
Hakikatnya semua manusia harus 
melakukan segala perbuatannya hanya 
atas nama Tuhan saja. Jika diuraikan 
lebih jauh, yaitu mampu berbuat yang 
tanpa pamrih, tanpa paksaan, dan hanya 
atas nama Tuhan saja, yang berarti juga 
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manusia tidak dapat sempurna, apabila 
melaksanakan perbuatan atau pekerjaan 
yang mengharapkan atau menginginkan 
hasilnya. Jadi, harus berbuat dengan 
tanpa menginginkan (pamrih) apa 
pun atau tidak mengharapkan buah 
perbuatannya lagi, karena semua atas 
cinta dan baktinya kepada Suksma 
Kawekas dan Utusan-Nya yang Abadi, 
Suksma Sejati. Intinya, manusia tidak 
dapat mencapai kesempurnaan, jika 
malas bekerja. 

Oleh karena, sebagai siswa Sang 
Guru Sejati, kita sudah mengerti bahwa 
Hidup itu Satu, jadi apabila ingin hidup 
sendiri tidak berhubungan dengan orang 
lain, atau tidak memperhatikan orang lain, 
berarti pisah dari hidup bersama atau 
pisah dari pengertian Hidup itu Satu. 

Begitu juga jika kita bekerja hanya 
didorong oleh hawa nafsu, yaitu hanya 
menuruti keinginan keduniawian untuk 
memuaskan keinginan pribadi saja, berarti 
hidupnya belum sempurna atau belum 
sesuai denga karsa Tuhan. Apa pun itu 
bentuknya.

Sebagai contoh nyata bagi kita yang 
percaya dan menyiswa kepada Sang Guru 
Sejati, yaitu perjalanan kehidupan Pakde 
Narto sejak kecil. Pakde Narto sangat patuh 
kepada orang tuanya yang menginginkan 
beliau berpisah dengan orang tua untuk 
dapat bersekolah. Di tempat pengengeran 
juga taat dengan orang yang diikutinya. 

Begitu juga ketika beliau bekerja, dari 
surat keterangan atasannya menyatakan 
bahwa, beliau adalah seorang karyawan 
yang patuh, sopan santun, rajin, cakap, 
dan dapat dipercaya. (Ref. Riwayat Hidup 
Paranpara Pangestu Bapak R. Soenarto 
Mertowardojo 2015: 45) 

Berarti beliau selalu menyucikan 
diri sejak kecil hingga akhir hayat dalam 
kehidupan sehari-harinya dengan 
taat, sehingga mampu menumbuhkan 
watak jujur di dalam kehidupannya, 
kejujuran menarik watak narima, narima 
menumbuhkan watak sabar, dan sabar 
menuntun ke watak rela. Kesempurnaan 
relanya yang mengantar sampai di taraf 
budi luhur. Akhirnya pada 14 Februari 
1932 Pakde Narto mendapat sih anugerah 
Tuhan berupa tuntunan dan pepadang, 
yaitu dapat menerima dhawuh wejangan 
Sang Guru Sejati dari dalam hati sanubari 
beliau yang suci. 

Dengan demikian beliau telah 
melakukan “bertunggal dengan perbuatan” 
atau “Manunggal Sarana Panggawe” 
dalam kehidupan beliau. Hal ini beliau 
laksanakan terus-menerus sepanjang 
hidupnya. Beliau selalu berbuat untuk 
orang lain, untuk masyarakatnya, untuk 
bangsa dan negaranya dan untuk seluruh 
umat manusia karena cintanya dan 
baktinya kepada Sembahan Sejatinya, 
Suksma Kawekas dan Utusannya yang 
Abadi, ialah Suksma Sejati. 

Berdoa, berdoa, dan berdoa
Ternyata hanya 
menambah daftar permohonan duniawi
Harta benda
Pangkat derajat 
Terlebih kekayaan
Terus diulang dan diulang
Karena banyak meminta
Sampai lupa memberi

Sang Guru tidak hanya memberi doa
juga  PANGESTHI
Permohonan bukan hal duniawi
Mohon Pepadang
Mohon Tuntunan
Mohon Kekuatan
Mohon dapat melaksanakan
kesanggupan dan kewajiban

Mengapa kita selalu mendongak ke langit
Tidak menunduk ke bumi
Apakah kita akan berdoa
Apakah kita akan mangesti
Jawabnya ada pada diri sendiri

Ajaran Pepadang telah kita terima
Sebagai obor di sanubari kita
Apakah kita akan membiarkan padam

Obor
Parni Sugiyarti, Gemolong

Apakah kita akan menjaga nyalanya
Semua akan bergelut
di tataran jiwa kita

Sang Guru tiada henti
Mengawasi laku kita
Di dalam lupa selalu diingatkan
Di dalam gelap dituntun
Di dalam luka diobati 
Di dalam duka dihibur
Di dalam derita kita digendong

Tetapi kita sering lupa dan hanyut
Semoga tidak lupa untuk Kembali ke asal dan tujuan hidup
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TUHAN YANG MAHA TUNGGAL
(TRIPURUSA) Keadaan Satu yang Bersifat Tiga

SUKSMA KAWEKAS
(Hidup yang Terluhur) Pusat Sembahan, Sifat Karsa Tuhan

SUKSMA SEJATI
(Yang Menghidupi) Terbabarnya Karsa = Sifat Bijaksana Tuhan

Sebagai Utusan Tuhan Yang Abadi,
Pemimpin, Penuntun, Guru Sejati

ROH SUCI
(Hidup) - Sejatinya Manusia

Sifat Kuasa Tuhan
dicapai dengan HASTA SILA:

TRI SILA
SADAR

PERCAYA
TAAT

Disucikan dengan lima watak utama:

PANCA SILA

RELA, NARIMA, JUJUR,
SABAR, BUDI LUHUR

HASTA SILA dicapai dengan langkah JALAN RAHAYU
 1. Paugeran Tuhan kepada hamba
 2. Panembah
 3. Budi Darma
 4. Mengekang Hawa Nafsu
 5. Budi Luhur

Sebagai anggota Pangestu dalam berperilaku sehari-hari mencerminkan:
DASA SILA

 1. Berbakti kepada Allah
 2. Berbakti kepada Utusan Tuhan
 3. Setia kepada Khalifatullah, yaitu Kepala Negara
 4. Berbakti kepada  tanah  air
 5. Berbakti kepada orang  tua (bapa-ibu)
 6. Berbakti kepada saudara  tua
 7. Berbakti kepada guru
 8. Berbakti kepada pelajaran keutamaan
 9. Kasih sayang kepada sesama hidup
 10. Menghormati semua agama

 1. Jangan menyembah kepada selain Allah
 2. Hati-hati dalam hal syahwat
 3. Jangan makan / mempergunakan makanan yang memudahkan 

rusaknya badan jasmani
 4. Patuhilah Undang-undang Negara dan Peraturannya
 5. Jangan bertengkar

Bertunggal Bertunggal

Menyiswa

Laku Proses Penyiswaan

2

Pelanggaran Paliwara

Menyebabkan rintangan 
Mati atau dosa, sehingga 
hamba tidak dapat bertung-
gal dengan Tripurusa.

40 1

Reda
ksi

Dari Redaksi

"Selagi hamba masih hidup di dunia, Tuhan sudah memberi isyarat kepada 
para hamba semua bahwa mereka akan dipanggil pulang ke hadirat Tuhan, 
yaitu akan meninggal dunia (mati). Adapun isyarat itu bermacam-macam, 
seperti: kisutnya kulit, ketika masih muda gemuk, semakin tua semakin 
susut (sakit-sakitan), berkurangnya kekuatan, ketika muda kuat, setelah 
tua menjadi lemah, kadang-kadang jompo, berkurangnya pendengaran 
dan penglihatan, pikun, serba kurang, putihnya rambut (beruban), dan 
sebagainya. Itu semua menjadi isyarat yang mudah diketahui bahwa 
kehidupan di dunia tidak kekal, jika sudah tiba saatnya semua akan 
mati. Oleh karena itu semua hamba, yang besar dan yang kecil, yang 
muda dan yang tua, yang luhur dan yang rendah, semua diharap sadar 
jangan keterlanjuran mengumbar hawa nafsunya, sadarlah kepada 
yang menguasai hidup, bagaimana hukum perjanjian hidup yang telah 
disanggupi ketika Roh Suci akan diturunkan ke dunia, ..." 

(Sasangka Jati, Sangkan Paran. 2014:147)

Berita Organisasi

Sudah Ditetapkan:
1. Keputusan Ketua Pengurus Pusat Pangestu No.KEP/A/21/VII/2021 tentang 

Penetapan Program Kerja Pangestu Tahun 2021/2022, ditetapkan tanggal 5 Juli 
2021;

2. Surat Edaran Nomor: SE/22/PUS/VII/2021, tentang “Klarifikasi Tidak Dilaksanakannya 
Penyelenggaraan Olahrasa Secara Daring”, diedarkan tanggal 5 Juli 2021;

3. Keputusan Ketua Pengurus Pusat Pangestu No.KEP/24/PUS/ VIII /2021 tentang 
Petunjuk Teknis Kegiatan Ajak-Ajak Menyiswa Kepada Sang Guru Sejati, ditetapkan 
tanggal 6 Agustus 2021;

4. Keputusan Ketua Pengurus Pusat Pangestu No.KEP/27/PUS/IX/2021 tentang 
Pengangkatan Koordinator Daerah Pangestu Jakarta-Bogor-Depok-Serang-
Rangkas Bitung-Papua (Jabodeserapa), ditetapkan tanggal 30 September 2021;

5. Keputusan Ketua Pengurus Pusat Pangestu Nomor: KEP/28/A/XI/2021, Tentang 
Perpanjangan Kembali Masa Bakti Ketua Pengurus Cabang Pangestu Yang Berakhir 
Pada Masa Pandemi Covid-19, ditetapkan tanggal 9 November 2021;

Dalam Proses Pembahasan: 
• Draft Surat Edaran tentang Petunjuk Pokok-Pokok Materi Olahrasa/Sarasehan 

Khusus Adiyuswa serta Tatacara dan Materi Pendampingan Adiyuswa dalam 
Menyiswa kepada Sang Guru Sejati. (proses)

Kegiatan yang sudah dilaksanakan (untuk kegiatan yang melibatkan korda dan 
atau cabang, kegiatan menjadi bagian yang dilaporkan)
1. Diterbitkannya Buku “Kedudukan Pangestu Dalam Kehidupan Bermasyarakat dan 

Bernegara” pada tanggal 30 Juni 2021.
2. Terselenggaranya Rakoranda per klaster secara daring

a. Rakoranda Klaster I Jatim, di wilayah Korda Jatim I, II dan VI+Bali, pada tanggal 
15 Agustus 2021;

b. Rakoranda Klaster II Jatim, di wilayah Korda Jatim III, IV, V dan VII, pada tanggal 
21 Agustus 2021;

c. Rakoranda Klaster Jabodeserapa, Jawa Barat, Sumatra dan Kalimantan, pada 
tanggal 28 Agustus 2021;

d. Rakoranda Klaster II Jawa Tengah, di wilayah Korda Jateng II, IX, XI, XII, pada 
tanggal 4 September 2021;

e. Rakoranda Klaster III Jawa Tengah, di wilayah Korda Jateng III, VII dan VIII, 
pada tanggal 11 September 2021;

f. Rakoranda Klaster I Jawa Tengah Kelompok I, di wilayah Korda Jateng I, V 
dan VI, pada tanggal 18 September 2021;

g. Rakoranda Klaster I Jawa Tengah Kelompok II, di wilayah Korda Jateng IV dan 
X, pada tanggal 25 September 2021.

3. Menyusun Surat “Mengingatkan” salah satu Cabang yang menyelenggarakan 
olahrasa daring, pada tanggal 6 November 2021.

Laporan Bidang II pada Rapat DPP 
Sabtu, 11 Desember 2021 Tahun 2021 sudah kita tinggalkan, namun sejuta kenangan masih saja melekat 

dalam pikiran kita. Banyak kenangan yang tidak terlupakan di tahun 2021, 
karena adanya pandemi Covid 19 yang mendunia dan mengubah tatanan 

kehidupan. Keberadaannya seakan menyengat ingatan manusia akan kekerdilannya. 
Untunglah masih ada pepadang ajaran Sang Guru Sejati yang mampu memberi 
kekuatan dan semangat hidup kita. Harapan untuk terentaskan dari pandemi, ternyata 
semakin tampak mewujud. Satu per satu zona merah wilayah menjadi kuning, semoga 
makin membaik dan mengarah pada kehidupan normal yang baru. Hal ini karena 
semakin banyaknya masyarakat yang mituhu untuk bersedia divaksin sebagaimana 
ketetapan pemerintah tentang protokol kesehatan. Beberapa cabang Pangestu mulai 
menggelar olahrasa dan ajar pustaka secara offline (bertatap muka), meski masih 
dengan berdisiplin prokes, sehingga mampu mengobati kerinduan para anggota untuk 
bertemu dalam ruang bawaraos. 

Dwija Wara di awal tahun 2022 ini menyajikan artikel dan pengalaman-
pengalaman yang jika kita cermati akan memberi pengetahuan kepada para pembaca 
tentang jalan penyiswaan. Mari kita nikmati bersama "Pancaran Ketenteraman" 
yang merupakan embrio harapan yang dapat menjadi pencerah hati, kebahagiaan, 
dan kedamaian batin, sambil "Mawas Diri untuk Meningkatkan Kesiswaan" supaya 
"Terhindar dari Jebakan Paliwara I". 

Dapat juga kita simak judul puisi "Obor", yang mengigatkan kita kembali 
bagaimana mencermati doa dan pangesti keseharian kita, dan sungguh sangat 
nyambung dengan puisi berjudul "Ketika Aku Membaca Sabda-Mu". Banyak pengalaman 
dari para anggota Pangestu yang mengisahkan kesaksianya atas "Sih Sang Guru Sejati 
Mengatasi Kerepotan". Hanya dengan "Menjalankan Ajaran Sang Guru Sejati Menurut 
Porsinya", sementara "Pohon Mangga Ibarat Sastra yang Tak Tertulis" membuka mata 
hati, bahwa kejadian di sekitar kita merupakan pelajaran harian yang dapat menjadi 
pepadang Sang Guru Sejati untuk umat yang dapat merasakannya.

Tentu masih banyak judul lain pada edisi pertama di tahun 2022 ini yang 
menarik yang semuanya memperkaya hati kita. Tidak lupa kami segenap pengasuh, 
redaksi, dan para kontributor majalah Dwija Wara, mengucapkan: Selamat Tahun Baru 
2022, selamat mebaca dan berolahrasa dalam rasa masing-masing. (SMD)
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menarik yang semuanya memperkaya hati kita. Tidak lupa kami segenap pengasuh, 
redaksi, dan para kontributor majalah Dwija Wara, mengucapkan: Selamat Tahun Baru 
2022, selamat mebaca dan berolahrasa dalam rasa masing-masing. (SMD)
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