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SYARAT PENULISAN NASKAH DWIJA WARA
1. Acuan pustaka: 10 buku wajib Pangestu
2. Mengacu pada motto majalah Dwija Wara “Suara 

Pangestu untuk Suluh Kehidupan Bahagia”
3. Maksimum 5 halaman (A4), font: 12, spasi: 1,5 
4. Menggunakan ejaan yang disempurnakan sesuai 

EYD V (berlaku sejak 16 Agustus 2022, oleh 
Kemendikbud, Ristek)

5. Naskah dalam bentuk soft copy dapat dikirim 
melalui e-mail: <dwijawara.pangestu@gmail.
com><titis.bh@gmail.com> atau <herry_
wsono@yahoo.com>

6. Naskah yang dikirim melalui pos yang tidak dimuat 
akan dikembalikan kepada penulis, apabila disertai 
perangko yang cukup.
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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.
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Reda
ksi

Dari Redaksi

Berita Duka
Telah meninggal dunia dengan tenang,

1. Ibu Siti Asri Kristinah Goetomo
di Jakarta, pada 10 Januari 2023 dalam usia 91 tahun. 
Semasa hidupnya almarhumah aktif di Cabang Pangestu 
Jakarta II, sebagai anggota Bidang I Pengurus Pusat (1995-
2000), dan anggota Dewan Pertimbangan (2005-2010).

2. Bapak Pardiyo Wiryopranoto
di Jakarta, pada 18 Januari 2023 dalam usia 95 tahun, semasa 
hidupnya almarhum pernah sebagai Sekretaris II Pengurus Pusat 
(1961-1964); Anggota Bagian Organisasi/Pengaman (1969-1973)  
Ketua Bidang II dan Anggota DPP Pengurus Pusat (1990-2000); 
dan  Anggota Dewan Pertimbangan (2000-2010).

Redaksi dan segenap pengasuh majalah Dwija Wara atas nama 
Pengurus Pusat Pangestu mendoakan dengan pangesti semoga roh 
almarhum diampuni, disucikan dari dosa-dosanya, dan dituntun 
Sang Guru Sejati untuk bertunggal dengan Tripurusa di Taman 

Kemuliaan Abadi. Satuhu.

belum mereka punyai yang berdampak 
merugikan pihak lain. Dalam Sasangka 
Jati bab Jujur juga cukup dijelaskan,  
”Jujur itu arti pokoknya menetapi janji 
atau menetapi kesanggupan baik yang 
sudah diucapkan maupun yang masih 
di dalam batin.” (Sasangka Jati, Jujur, 
2014: 13).  

E f e k  d a r i  k e t e r l a m b a t a n 
penyeberangan tersebut, mengakibatkan 
mundurnya agenda acara kami di 
Bali. Kami semua belajar menerima 
dan dengan sabar menunggu untuk 
menyeberang ke Pelabuhan Gilimanuk 
dengan kapal fery pada pukul 03.00 WIB. 
Hal tersebut sesuai dengan sabda Sang 
Guru Sejati, ”Apabila keinginanmu tidak 
terpenuhi, narimalah dengan apa yang 
telah engkau miliki, sebab sekalipun 
semua itu tidak tercapai, bukankah 
sebagian sudah engkau peroleh atau 
engkau miliki." (Sasangka Jati, Narima, 
2014: 13).   

Pada akhirnya rombongan kami 
sampai di Pelabuhan Gilimanuk dan 
segera melanjutkan perjalanan untuk 
kunjungan industri. Keterlambatan 
penyeberangan tersebut membuat 
agenda kunjungan industri rombongan 
kami menjadi mundur atau terlambat  
hampir 1,5 jam, ditambah sebelum sampai 
ke tempat tujuan, rombongan kami perlu 
transit untuk mandi dan sarapan terlebih 
dahulu.

Alhamdulillah permohonan maaf atas 
keterlambatan kami diterima oleh pihak 
industri yang kami kunjungi dan mereka 
menyambut serta menerima rombongan 
kami dengan baik. 

Demikianlah pengalaman saya, 
disertai permohonan maaf apabila ada 
kata-kata yang kurang berkenan di hati 
Bapak dan Ibu semuanya. Matur nuwun.

"Adapun larangan-larangan itu, sama dengan larangan yang sudah 
diperingati para Utusan terdahulu, yang kini lalu diremehkan oleh para 
manusia yang keliru jalan pikirannya, disebabkan oleh pengaruh berbagai 
macam ilmu yang tidak menuntun ke kesejahteraan atau ke pepadang, 
tetapi justru membingungkan ciptanya dan kegelapan meliputi rohnya, 
hingga sampai terbentur-bentur, disesatkan oleh iblis, tujuannya hanya 
bertengkar dan berselisih, begitu juga yang beriman, semua tidak sepi dari 
pamrih hingga lupa kepada Tuhan dan Utusannya yang sejati ialah Aku 
(Suksma Sejati), yang diutus menuntun engkau semua, ..."

(Sasangka Jati, Paliwara. 2014: 25)

"Apabila engkau berniat selamat sampai ke jalan asal dan tujuanmu, selagi 
engkau masih hidup di dunia (sebelum mati), taatilah kewajiban yang telah 
dituturkan sebagaimana yang telah disebutkan dalam ajaran lima macam Jalan 
Rahayu, yaitu jalan yang akan mengantarkan engkau agar dapat menetapi makna 
delapan macam petunjuk rahayu, sebagaimana telah dituturkan dalam buku 
peringatan Hasti Sila, lagi pula jauhilah larangan sebagaimana telah diterangkan 
dalam buku peringatan Paliwara, supaya engkau dapat dituntun Suksma Sejatimu 
(Guru Sejatimu) kembali ke hadirat Tuhan lagi, yakni di alammu yang sejati. 
Jangan sekali-kali hanya asyik dengan kesenangan dunia yang tidak kekal ini, 

tetapi ingatlah juga  akan akhir hidup, ...."  

(Sasangka Jati, Sangkan Paran, 2014: 148)

Pembaca Dwija Wara yang budiman,

Bulan Februari 2023 kita akan kembali mengenang dan memperingati Hari 
Pepadang. Ini merupakan sejarah penting bagi paguyuban kita, Pangestu 
tercinta. Mungkin kelak akan juga menjadi sejarah penting dunia! 14 Februari 

1932 merupakan momen bermakna bagi kita, siswa dan calon siswa Sang Guru Sejati. 
Saat di mana Sang Guru Sejati pertama kali menurunkan wahyu pada paranpara 
Pangestu, yakni Bapak R. Soenarto Mertowardojo. Wahyu inilah yang kemudian 
dilanjutkan bersama wahyu-wahyu lainnya sehingga mewujud menjadi Ajaran Sang Guru 
Sejati. Ajaran ketuhanan yang bermanfaat untuk menuntun umat manusia selama hidup 
di dunia agar menyadari akan asal hidupnya, dapat hidup bahagia, damai, tenteram, dan 
akhirnya dapat kembali kepada tujuan hidupnya, ialah Tripurusa. Hadirnya pepadang 
Sang Guru Sejati kita yakini mampu membentuk manusia dan masyarakat yang mulia 
dan sejahtera, secara batiniah dan lahiriah. Artinya pepadang ini akan membangun 
bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mulia. Bukan tidak mungkin, suatu saat akan 
pula membangun masyarakat dunia menjadi umat yang mulia. 

Sedemikian berharga dan bermakna ajaran Sang Guru Sejati, maka alangkah 
meruginya jika kita masih mengabaikannya. Dengan membaca seluruh sajian tulisan 
dalam majalah ini, pembaca diharapkan mampu memaknai setiap goresan penulisnya. 
Dari pengalaman yang kecil, tetapi diuraikan dalam kemasan bahasa yang panjang 
dan mendalam, sehingga tidak lagi kecil maknanya. Sampai pengalaman yang bagi 
kita biasa saja, tetapi bagi yang mengalaminya telah berdampak dalam (Jawa; jero), 
sehingga pembaca seolah ‘terhipnotis’ untuk ikut merasa-rasakan kehebatan pengalaman 
tersebut, termasuk  reportase perjalanan Pakde Narto yang menakjubkan, pula beragam 
artikel yang mengupas ajaran, juga jenis tulisan lainnya. Akhirnya majalah Dwija Wara 
ini semakin tampil ‘kaya’ dan bermakna, terutama bagi pembaca.

Sadarkah kita, redaksi dan pembaca, bahwa yang kita lakukan adalah menjaga 
kancah pepadang-Nya dan upaya memurnikan ajaran-Nya. Kita bersama berharap 
kehadiran Dwija Wara akan tetap membuka hati pembaca agar dapat selalu merasa-
rasakan sih pepadang Tuhan yang tak putus terus menyinari umat-Nya. Melalui aneka 
tulisan yang tersaji di majalah ini, pembaca diharap akan selalu menemukan pepadang-
Nya, karena sejatinya tulisan ini dibuat memang untuk itu. Selamat Hari Pepadang. Salam 
sejahtera, semoga sih, tuntunan, dan pepadang-Nya selalu menyinari kita, umat-Nya 
yang setia dan taat. (ila).
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Berita Duka
Telah meninggal dunia dengan tenang,

1. Ibu Siti Asri Kristinah Goetomo
di Jakarta, pada 10 Januari 2023 dalam usia 91 tahun. 
Semasa hidupnya almarhumah aktif di Cabang Pangestu 
Jakarta II, sebagai anggota Bidang I Pengurus Pusat (1995-
2000), dan anggota Dewan Pertimbangan (2005-2010).

2. Bapak Pardiyo Wiryopranoto
di Jakarta, pada 18 Januari 2023 dalam usia 95 tahun, semasa 
hidupnya almarhum pernah sebagai Sekretaris II Pengurus Pusat 
(1961-1964); Anggota Bagian Organisasi/Pengaman (1969-1973)  
Ketua Bidang II dan Anggota DPP Pengurus Pusat (1990-2000); 
dan  Anggota Dewan Pertimbangan (2000-2010).

Redaksi dan segenap pengasuh majalah Dwija Wara atas nama 
Pengurus Pusat Pangestu mendoakan dengan pangesti semoga roh 
almarhum diampuni, disucikan dari dosa-dosanya, dan dituntun 
Sang Guru Sejati untuk bertunggal dengan Tripurusa di Taman 

Kemuliaan Abadi. Satuhu.

belum mereka punyai yang berdampak 
merugikan pihak lain. Dalam Sasangka 
Jati bab Jujur juga cukup dijelaskan,  
”Jujur itu arti pokoknya menetapi janji 
atau menetapi kesanggupan baik yang 
sudah diucapkan maupun yang masih 
di dalam batin.” (Sasangka Jati, Jujur, 
2014: 13).  

E f e k  d a r i  k e t e r l a m b a t a n 
penyeberangan tersebut, mengakibatkan 
mundurnya agenda acara kami di 
Bali. Kami semua belajar menerima 
dan dengan sabar menunggu untuk 
menyeberang ke Pelabuhan Gilimanuk 
dengan kapal fery pada pukul 03.00 WIB. 
Hal tersebut sesuai dengan sabda Sang 
Guru Sejati, ”Apabila keinginanmu tidak 
terpenuhi, narimalah dengan apa yang 
telah engkau miliki, sebab sekalipun 
semua itu tidak tercapai, bukankah 
sebagian sudah engkau peroleh atau 
engkau miliki." (Sasangka Jati, Narima, 
2014: 13).   

Pada akhirnya rombongan kami 
sampai di Pelabuhan Gilimanuk dan 
segera melanjutkan perjalanan untuk 
kunjungan industri. Keterlambatan 
penyeberangan tersebut membuat 
agenda kunjungan industri rombongan 
kami menjadi mundur atau terlambat  
hampir 1,5 jam, ditambah sebelum sampai 
ke tempat tujuan, rombongan kami perlu 
transit untuk mandi dan sarapan terlebih 
dahulu.

Alhamdulillah permohonan maaf atas 
keterlambatan kami diterima oleh pihak 
industri yang kami kunjungi dan mereka 
menyambut serta menerima rombongan 
kami dengan baik. 

Demikianlah pengalaman saya, 
disertai permohonan maaf apabila ada 
kata-kata yang kurang berkenan di hati 
Bapak dan Ibu semuanya. Matur nuwun.

"Adapun larangan-larangan itu, sama dengan larangan yang sudah 
diperingati para Utusan terdahulu, yang kini lalu diremehkan oleh para 
manusia yang keliru jalan pikirannya, disebabkan oleh pengaruh berbagai 
macam ilmu yang tidak menuntun ke kesejahteraan atau ke pepadang, 
tetapi justru membingungkan ciptanya dan kegelapan meliputi rohnya, 
hingga sampai terbentur-bentur, disesatkan oleh iblis, tujuannya hanya 
bertengkar dan berselisih, begitu juga yang beriman, semua tidak sepi dari 
pamrih hingga lupa kepada Tuhan dan Utusannya yang sejati ialah Aku 
(Suksma Sejati), yang diutus menuntun engkau semua, ..."

(Sasangka Jati, Paliwara. 2014: 25)

"Apabila engkau berniat selamat sampai ke jalan asal dan tujuanmu, selagi 
engkau masih hidup di dunia (sebelum mati), taatilah kewajiban yang telah 
dituturkan sebagaimana yang telah disebutkan dalam ajaran lima macam Jalan 
Rahayu, yaitu jalan yang akan mengantarkan engkau agar dapat menetapi makna 
delapan macam petunjuk rahayu, sebagaimana telah dituturkan dalam buku 
peringatan Hasti Sila, lagi pula jauhilah larangan sebagaimana telah diterangkan 
dalam buku peringatan Paliwara, supaya engkau dapat dituntun Suksma Sejatimu 
(Guru Sejatimu) kembali ke hadirat Tuhan lagi, yakni di alammu yang sejati. 
Jangan sekali-kali hanya asyik dengan kesenangan dunia yang tidak kekal ini, 

tetapi ingatlah juga  akan akhir hidup, ...."  

(Sasangka Jati, Sangkan Paran, 2014: 148)

Pembaca Dwija Wara yang budiman,

Bulan Februari 2023 kita akan kembali mengenang dan memperingati Hari 
Pepadang. Ini merupakan sejarah penting bagi paguyuban kita, Pangestu 
tercinta. Mungkin kelak akan juga menjadi sejarah penting dunia! 14 Februari 

1932 merupakan momen bermakna bagi kita, siswa dan calon siswa Sang Guru Sejati. 
Saat di mana Sang Guru Sejati pertama kali menurunkan wahyu pada paranpara 
Pangestu, yakni Bapak R. Soenarto Mertowardojo. Wahyu inilah yang kemudian 
dilanjutkan bersama wahyu-wahyu lainnya sehingga mewujud menjadi Ajaran Sang Guru 
Sejati. Ajaran ketuhanan yang bermanfaat untuk menuntun umat manusia selama hidup 
di dunia agar menyadari akan asal hidupnya, dapat hidup bahagia, damai, tenteram, dan 
akhirnya dapat kembali kepada tujuan hidupnya, ialah Tripurusa. Hadirnya pepadang 
Sang Guru Sejati kita yakini mampu membentuk manusia dan masyarakat yang mulia 
dan sejahtera, secara batiniah dan lahiriah. Artinya pepadang ini akan membangun 
bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mulia. Bukan tidak mungkin, suatu saat akan 
pula membangun masyarakat dunia menjadi umat yang mulia. 

Sedemikian berharga dan bermakna ajaran Sang Guru Sejati, maka alangkah 
meruginya jika kita masih mengabaikannya. Dengan membaca seluruh sajian tulisan 
dalam majalah ini, pembaca diharapkan mampu memaknai setiap goresan penulisnya. 
Dari pengalaman yang kecil, tetapi diuraikan dalam kemasan bahasa yang panjang 
dan mendalam, sehingga tidak lagi kecil maknanya. Sampai pengalaman yang bagi 
kita biasa saja, tetapi bagi yang mengalaminya telah berdampak dalam (Jawa; jero), 
sehingga pembaca seolah ‘terhipnotis’ untuk ikut merasa-rasakan kehebatan pengalaman 
tersebut, termasuk  reportase perjalanan Pakde Narto yang menakjubkan, pula beragam 
artikel yang mengupas ajaran, juga jenis tulisan lainnya. Akhirnya majalah Dwija Wara 
ini semakin tampil ‘kaya’ dan bermakna, terutama bagi pembaca.

Sadarkah kita, redaksi dan pembaca, bahwa yang kita lakukan adalah menjaga 
kancah pepadang-Nya dan upaya memurnikan ajaran-Nya. Kita bersama berharap 
kehadiran Dwija Wara akan tetap membuka hati pembaca agar dapat selalu merasa-
rasakan sih pepadang Tuhan yang tak putus terus menyinari umat-Nya. Melalui aneka 
tulisan yang tersaji di majalah ini, pembaca diharap akan selalu menemukan pepadang-
Nya, karena sejatinya tulisan ini dibuat memang untuk itu. Selamat Hari Pepadang. Salam 
sejahtera, semoga sih, tuntunan, dan pepadang-Nya selalu menyinari kita, umat-Nya 
yang setia dan taat. (ila).
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Adapun saat-saat dari panembah, 
siang = dunia, malam = alam 
sejati, senja (magrib) = saat 

meninggalkan dunia dan masuk ke 
alam sejati. Atau magrib ini bisa juga 
diumpamakan saat antara jaga, melek 
(= siang) dengan tidur (= malam), antara 
jaga dan tidur berarti mengantuk, atau 
panembah kita harus sampai mengantuk 
yang maksudnya luyut. Waktu tengah 
malam melambangkan bahwa alam pikiran 
kita dalam panembah harus sepi. Waktu 
subuh adalah kebalikan dari magrib. 
Kalau kita sudah tahu maksudnya (Jawa: 
suraosipun) sembah raga, maka cukuplah 
dengan satu angkatan (ambalan) saja. 
Yang perlu adalah zikirnya. Kalau sudah 
pernah membaca buku cerita mempesona 
(boei-end), maka hendaknya seperti itulah 
tertarik (Jawa: sengsem) kita kepada 
Pangeran, sehingga lupa segalanya.

Sekarang apakah yang waj ib 
dijalankan oleh para calon siswa (ingat ada 

tiga golongan siswa dan empat derajat 
kesiswaan)? Yang harus dijalankan: 
memupuk kepercayaan. Banyak yang 
mengatakan bahwa narima, sabar, rela, 
itu sukar - Pakde: “Tetapi kok tidak ada 
yang mengatakan bahwa temen dan 
budi luhur itu sukar, padahal keduanya ini 
yang lebih sukar.” Tetapi sebenarnya yang 
paling sukar atau penting adalah soal 
kepercayaan. Kalau kepercayaan kita 
tebal maka narima dan sebagainya akan 
menyusul dengan sendirinya. Ingatlah, 
jangan lelamisan (pura-pura) dan jangan 
mangro tingal (bhs Indonesia: mendua). 
Siapa yang masih mempunyai bundelan 
supaya dibuang jauh-jauh dan kalau tidak 
berani membuangnya serahkan kepada 
Pakde, nanti Pakde yang tanggung jawab. 

Bahayanya orang yang mangro tingal 
bisa saya gambarkan demikian, ada 
seorang mempunyai dua istri. Selama 
ini dia tinggal pada yang muda, suatu 
ketika ingin ke yang tua, tetapi di tengah 
jalan jatuh sakit waktu sampai kepada 

istri yang tua, maka yang tua ini tidak 
mau terima, sebab kalau sehat ada di 
yang muda baru kalau sakit mau ke 
yang tua, maka kembalilah sang suami 
kepada yang muda. Sampai di sana 
diusir disuruh kembali kepada yang tua 
lagi. Akhirnya terpaksa balik lagi, dan 
karena sakit maka di tengah jalan suami 
itu kemudian meninggal. Jadinya waktu 
meninggal itu sang suami tidak ada yang 
merawat, baik yang muda maupun yang 
tua. Begitulah jadinya nasib orang yang 
mangro tingal itu. 

Tuhan tidak mengasihi umat-Nya yang 
tahan lapar, tahan berjaga (Jawa: melek), 
dan sebagainya, tetapi Tuhan mengasihi 
umat-Nya yang berbakti kepada-Nya. 
Kalau menghadapi kesusahan jalankan 
pathining panembah di tengah malam, 
kalau Sang Guru Sejati mempunyai asta 
(tangan), kita akan diangkat dari lembah 
kesusahan kita. Demikianlah besar kasih 
Tuhan kepada umat-Nya yang berbakti 
kepada-Nya, tetapi janganlah mendikte. 
Kecuali memupuk kepercayaan itu, para 
calon siswa juga harus menjalankan 
Jalan Rahayu, inilah yang diibaratkan 
sebagai tangga (Jawa: anda) sehingga 
kita nantinya dapat memiliki kelima sifat-
sifat utama itu, Panca Sila. 

Ajaran Sang Guru Sejati dapat 
diringkas dalam:
1. Menunjukkan adanya jalan benar,
2. M e n u n j u k k a n  a d a n y a  j a l a n 

simpangan yang menuju ke alam 
kadewatan,

3. Menunjukkan adanya larangan-
larangan Tuhan (pepacuh),

4. Menunjukkan adanya angger-angger 
langgeng (hukum abadi). 
Hasta Sila, adalah inti sabda Tuhan 

yang terbabar dalam kitab-kitab suci 
dan Hasta Sila ini sudah tidak pakai 
pasemon (simbolik) lagi, tinggal kita 
menjalankannya. Pangestu dinamakan 
juga sebagai Fakultas Psikologi (= ilmu 
jiwa).

Ketahuilah, bahwa kita mempunyai 
indra pangrasa, jantung yang bekerjanya 
membuka dan menutup (Jawa: megar-
mingkup), kalau kita senang: membuka, 
kalau susah atau mangkel: menutup. 
Sebabnya ia membuka dan menutup 
itu karena menerima pengaruh dari luar 
melalui ke-lima indra kita (pancaindra). 
Tetapi yang paling gawat adalah pengaruh 
yang datang dari dalam sendiri, berupa 
keinginan. Obatnya supaya jantung kita 
jangan selalu membuka dan menutup, 
alias sebentar gembira, sebentar sedih, 
ialah dengan Hasta Sila itu, dengan 
demikian hidup atau jiwa kita lalu menjadi 
tenang tenteram.

Kita harus merasa bahagia sekali 
(begja kemayangan) bahwa kita ditunggui 
oleh Sang Guru Sejati. Untuk itu kita harus 
mengetahui apa saja tugas-tugas Sang 
Guru Sejati itu. *) Sambungan dari hal 6 Dwija Wara Januari 2023

kepada Panutanmu Sejati tersebut 
sehingga dapat bertemu di dalam 
pusat batinmu, supaya engkau selalu 
dilindungi untuk selama-lamanya, serta 
selalu dituntun oleh-Nya ke jalan yang 
benar hingga sampai ke tujuanmu yang 
senyatanya.” (Sasangka Jati, Hasta Sila 
, 2014: 9).

Maka atas pemberian uang dari 
bapak tersebut kami menerimanya 
dengan sepenuh ha t i  dan  t idak 
ada keraguan. Kami matur kepada 
bapak  “saya  s iap ,  nges tokaken 
dhawuh dan mohon doa restunya.” 
Maka mulailah kami berangkat ke Pulau 
Bali. Kami berangkat saat malam hari 
menggunakan kendaraan bus umum, 
dengan harapan sampai di Bali pagi hari. 
Kami senantiasa mangesti tidak putus-
putusnya, sampai tidak terasa kami tertidur 
pulas di dalam bus. Ketika kami terbangun 
ternyata sudah separuh perjalanan dan 
hari sudah pagi menjelang siang.

Saat terbangun i tulah setelah 
mendekat kepada Sang Guru Sejati 
dengan tidak terduga, Sang Guru Sejati 
meneteskan rasa bahagia yang sangat 
berkesan di hati. Perasaan yang begitu 
indah. Perasaan yang diliputi rasa 
nyaman, tenang, tenteram, bahagia. 
Hasilnya pikiran saya menjadi jernih 
serta ringan serasa lepas dari segala 
penderitaan. 

Beribu syukur saya panjatkan dan 
saya mengucap di dalam hati berkali-

kali, “Matur nuwun sanget Sang Guru.” 
Meskipun suasana hati yang nyaman 
seperti itu hanya berlangsung singkat, 
sekitar tiga puluh menit, namun sangat 
mendalam dan berkesan. 

Selanjutnya meneruskan tugas di 
awal, kami  mengantarkan kakak sepupu 
ke Pulau Bali menuju ke tempat-tempat 
wisata dan semua dapat berjalan lancar 
tidak menemui kendala yang berarti. 
Dari mulai memilih alat transportasi, 
menentukan akomodasi, mengatur waktu 
dan lokasi tempat wisata dapat diterima 
oleh kakak sepupu, meskipun tetap 
selektif untuk memilih yang murah-meriah 
agar tetap berhemat. Maklum uangnya 
sudah menipis dan mepet sekali.

Sete lah  kun jungan d i  Pu lau 
Bali dirasa sudah cukup dan ketika 
matahari sudah condong ke barat, 
k a m i  s e p a k a t  u n t u k  p u l a n g . 
Karena uang di saku hanya pas untuk 
beli tiket pulang, maka acara makan 
malam cukup dengan makan telur rebus 
bekal pemberian ibu dari rumah. Akhirnya 
setelah menempuh perjalanan kurang 
lebih tujuh jam kami selamat sampai di 
rumah. Alhamdulillah.

Demikian pengalaman saya di dalam 
perjalanan saat memperoleh tetesan 
kebahagiaan dari Sang Guru Sejati yang 
tak terduga. Mohon maaf jika ada kata-
kata yang salah.  Matur nuwun.

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

Ibu siswa Sang Guru Sejati karena 
sih, tuntunan, dan pepadang, serta 
pangayoman-Nya. Bapak dan Ibu 
anggota WAG Forum Pamong yang saya 
sayangi dan saya banggakan, izinkan 
saya menyampaikan pengalaman untuk 
memenuhi tugas dari Bidang I Pusat.

Pengalaman ini terjadi pada tanggal 
22 Agustus 2022 saat saya mendapat 
giliran tugas mendampingi mahasiswa 
KKL ke Bali. Perjalanan ke Bali melalui 
jalan darat dari Solo menuju pelabuhan 
Ketapang berjalan dengan lancar. Namun 
saat mau melakukan penyeberangan 
ke Gilimanuk ternyata rombongan kami 
menghadapi kendala di mana pihak biro 
travel perjalanan kami yang sebelumnya 
sudah menghubungi petugas pelabuhan 
dan menginfokan bahwa rombongan kami 
akan tiba di pelabuhan pada pukul 01.30 
WIB dini hari, maka sesuai kesepakatan 
dengan pihak petugas pelabuhan 
rombongan kami akan menyeberang 
dengan kapal fery tepat pada 02.00 WIB 
jadi tidak terlalu lama menunggu.  

Tetapi sampai di pelabuhan Ketapang 
ternyata rombongan kami tidak diikutkan 
pada penyeberangan pada pukul 02.00 

WIB karena kapasitas kapal fery sudah 
maksimal dan tidak bisa menampung 
bis kami, karena terlanjur memasukkan 
rombongan lain ke dalam kapal fery 
tersebut.  Rombongan kami harus 
menunggu kapal fery berikutnya yang 
berangkat pada 03.00 WIB. Hal itu 
membuat tim dari biro travel kami marah-
marah kepada pihak (oknum) petugas di 
Pelabuhan Ketapang tersebut. 

Di situlah kesabaran kami diuji.
Meskipun tidak terjadi pertikaian di antara 
mereka, namun kami menyaksikan mereka 
sempat bersitegang. Kami bersyukur 
bahwa kedua pihak tersebut masih bisa 
menahan diri, dan sesuai sabda Sang 
Guru Sejati bab Sabar, ”Oleh karena 
itu, engkau sekalian yang berolah 
kesabaran, hendaklah berusaha agar 
dapat menyingkir dari watak picik serta 
berangasan.” (Sasangka Jati, Sabar, 
2014: 14).  

Alhamdulillah, rasa syukur saya 
panjatkan kepada Sang Guru Sejati karena 
kedua pihak yang bersitegang akhirnya 
berdamai, meskipun pihak oknum petugas 
pelabuhan tidak menepati janji kepada tim 
biro travel kami. Hikmah dari semuanya 
dapat menjadi pembelajaran bagi kami 
khususnya saya, dari yang tidak menepati 
janji yang menunjukkan watak jujur 

Diuji Kesabaran Dalam Perjalanan
Widi Hariyanti, Solo Banjarsari
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Adapun saat-saat dari panembah, 
siang = dunia, malam = alam 
sejati, senja (magrib) = saat 

meninggalkan dunia dan masuk ke 
alam sejati. Atau magrib ini bisa juga 
diumpamakan saat antara jaga, melek 
(= siang) dengan tidur (= malam), antara 
jaga dan tidur berarti mengantuk, atau 
panembah kita harus sampai mengantuk 
yang maksudnya luyut. Waktu tengah 
malam melambangkan bahwa alam pikiran 
kita dalam panembah harus sepi. Waktu 
subuh adalah kebalikan dari magrib. 
Kalau kita sudah tahu maksudnya (Jawa: 
suraosipun) sembah raga, maka cukuplah 
dengan satu angkatan (ambalan) saja. 
Yang perlu adalah zikirnya. Kalau sudah 
pernah membaca buku cerita mempesona 
(boei-end), maka hendaknya seperti itulah 
tertarik (Jawa: sengsem) kita kepada 
Pangeran, sehingga lupa segalanya.

Sekarang apakah yang waj ib 
dijalankan oleh para calon siswa (ingat ada 

tiga golongan siswa dan empat derajat 
kesiswaan)? Yang harus dijalankan: 
memupuk kepercayaan. Banyak yang 
mengatakan bahwa narima, sabar, rela, 
itu sukar - Pakde: “Tetapi kok tidak ada 
yang mengatakan bahwa temen dan 
budi luhur itu sukar, padahal keduanya ini 
yang lebih sukar.” Tetapi sebenarnya yang 
paling sukar atau penting adalah soal 
kepercayaan. Kalau kepercayaan kita 
tebal maka narima dan sebagainya akan 
menyusul dengan sendirinya. Ingatlah, 
jangan lelamisan (pura-pura) dan jangan 
mangro tingal (bhs Indonesia: mendua). 
Siapa yang masih mempunyai bundelan 
supaya dibuang jauh-jauh dan kalau tidak 
berani membuangnya serahkan kepada 
Pakde, nanti Pakde yang tanggung jawab. 

Bahayanya orang yang mangro tingal 
bisa saya gambarkan demikian, ada 
seorang mempunyai dua istri. Selama 
ini dia tinggal pada yang muda, suatu 
ketika ingin ke yang tua, tetapi di tengah 
jalan jatuh sakit waktu sampai kepada 

istri yang tua, maka yang tua ini tidak 
mau terima, sebab kalau sehat ada di 
yang muda baru kalau sakit mau ke 
yang tua, maka kembalilah sang suami 
kepada yang muda. Sampai di sana 
diusir disuruh kembali kepada yang tua 
lagi. Akhirnya terpaksa balik lagi, dan 
karena sakit maka di tengah jalan suami 
itu kemudian meninggal. Jadinya waktu 
meninggal itu sang suami tidak ada yang 
merawat, baik yang muda maupun yang 
tua. Begitulah jadinya nasib orang yang 
mangro tingal itu. 

Tuhan tidak mengasihi umat-Nya yang 
tahan lapar, tahan berjaga (Jawa: melek), 
dan sebagainya, tetapi Tuhan mengasihi 
umat-Nya yang berbakti kepada-Nya. 
Kalau menghadapi kesusahan jalankan 
pathining panembah di tengah malam, 
kalau Sang Guru Sejati mempunyai asta 
(tangan), kita akan diangkat dari lembah 
kesusahan kita. Demikianlah besar kasih 
Tuhan kepada umat-Nya yang berbakti 
kepada-Nya, tetapi janganlah mendikte. 
Kecuali memupuk kepercayaan itu, para 
calon siswa juga harus menjalankan 
Jalan Rahayu, inilah yang diibaratkan 
sebagai tangga (Jawa: anda) sehingga 
kita nantinya dapat memiliki kelima sifat-
sifat utama itu, Panca Sila. 

Ajaran Sang Guru Sejati dapat 
diringkas dalam:
1. Menunjukkan adanya jalan benar,
2. M e n u n j u k k a n  a d a n y a  j a l a n 

simpangan yang menuju ke alam 
kadewatan,

3. Menunjukkan adanya larangan-
larangan Tuhan (pepacuh),

4. Menunjukkan adanya angger-angger 
langgeng (hukum abadi). 
Hasta Sila, adalah inti sabda Tuhan 

yang terbabar dalam kitab-kitab suci 
dan Hasta Sila ini sudah tidak pakai 
pasemon (simbolik) lagi, tinggal kita 
menjalankannya. Pangestu dinamakan 
juga sebagai Fakultas Psikologi (= ilmu 
jiwa).

Ketahuilah, bahwa kita mempunyai 
indra pangrasa, jantung yang bekerjanya 
membuka dan menutup (Jawa: megar-
mingkup), kalau kita senang: membuka, 
kalau susah atau mangkel: menutup. 
Sebabnya ia membuka dan menutup 
itu karena menerima pengaruh dari luar 
melalui ke-lima indra kita (pancaindra). 
Tetapi yang paling gawat adalah pengaruh 
yang datang dari dalam sendiri, berupa 
keinginan. Obatnya supaya jantung kita 
jangan selalu membuka dan menutup, 
alias sebentar gembira, sebentar sedih, 
ialah dengan Hasta Sila itu, dengan 
demikian hidup atau jiwa kita lalu menjadi 
tenang tenteram.

Kita harus merasa bahagia sekali 
(begja kemayangan) bahwa kita ditunggui 
oleh Sang Guru Sejati. Untuk itu kita harus 
mengetahui apa saja tugas-tugas Sang 
Guru Sejati itu. *) Sambungan dari hal 6 Dwija Wara Januari 2023

kepada Panutanmu Sejati tersebut 
sehingga dapat bertemu di dalam 
pusat batinmu, supaya engkau selalu 
dilindungi untuk selama-lamanya, serta 
selalu dituntun oleh-Nya ke jalan yang 
benar hingga sampai ke tujuanmu yang 
senyatanya.” (Sasangka Jati, Hasta Sila 
, 2014: 9).

Maka atas pemberian uang dari 
bapak tersebut kami menerimanya 
dengan sepenuh ha t i  dan  t idak 
ada keraguan. Kami matur kepada 
bapak  “saya  s iap ,  nges tokaken 
dhawuh dan mohon doa restunya.” 
Maka mulailah kami berangkat ke Pulau 
Bali. Kami berangkat saat malam hari 
menggunakan kendaraan bus umum, 
dengan harapan sampai di Bali pagi hari. 
Kami senantiasa mangesti tidak putus-
putusnya, sampai tidak terasa kami tertidur 
pulas di dalam bus. Ketika kami terbangun 
ternyata sudah separuh perjalanan dan 
hari sudah pagi menjelang siang.

Saat terbangun i tulah setelah 
mendekat kepada Sang Guru Sejati 
dengan tidak terduga, Sang Guru Sejati 
meneteskan rasa bahagia yang sangat 
berkesan di hati. Perasaan yang begitu 
indah. Perasaan yang diliputi rasa 
nyaman, tenang, tenteram, bahagia. 
Hasilnya pikiran saya menjadi jernih 
serta ringan serasa lepas dari segala 
penderitaan. 

Beribu syukur saya panjatkan dan 
saya mengucap di dalam hati berkali-

kali, “Matur nuwun sanget Sang Guru.” 
Meskipun suasana hati yang nyaman 
seperti itu hanya berlangsung singkat, 
sekitar tiga puluh menit, namun sangat 
mendalam dan berkesan. 

Selanjutnya meneruskan tugas di 
awal, kami  mengantarkan kakak sepupu 
ke Pulau Bali menuju ke tempat-tempat 
wisata dan semua dapat berjalan lancar 
tidak menemui kendala yang berarti. 
Dari mulai memilih alat transportasi, 
menentukan akomodasi, mengatur waktu 
dan lokasi tempat wisata dapat diterima 
oleh kakak sepupu, meskipun tetap 
selektif untuk memilih yang murah-meriah 
agar tetap berhemat. Maklum uangnya 
sudah menipis dan mepet sekali.

Sete lah  kun jungan d i  Pu lau 
Bali dirasa sudah cukup dan ketika 
matahari sudah condong ke barat, 
k a m i  s e p a k a t  u n t u k  p u l a n g . 
Karena uang di saku hanya pas untuk 
beli tiket pulang, maka acara makan 
malam cukup dengan makan telur rebus 
bekal pemberian ibu dari rumah. Akhirnya 
setelah menempuh perjalanan kurang 
lebih tujuh jam kami selamat sampai di 
rumah. Alhamdulillah.

Demikian pengalaman saya di dalam 
perjalanan saat memperoleh tetesan 
kebahagiaan dari Sang Guru Sejati yang 
tak terduga. Mohon maaf jika ada kata-
kata yang salah.  Matur nuwun.

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

Ibu siswa Sang Guru Sejati karena 
sih, tuntunan, dan pepadang, serta 
pangayoman-Nya. Bapak dan Ibu 
anggota WAG Forum Pamong yang saya 
sayangi dan saya banggakan, izinkan 
saya menyampaikan pengalaman untuk 
memenuhi tugas dari Bidang I Pusat.

Pengalaman ini terjadi pada tanggal 
22 Agustus 2022 saat saya mendapat 
giliran tugas mendampingi mahasiswa 
KKL ke Bali. Perjalanan ke Bali melalui 
jalan darat dari Solo menuju pelabuhan 
Ketapang berjalan dengan lancar. Namun 
saat mau melakukan penyeberangan 
ke Gilimanuk ternyata rombongan kami 
menghadapi kendala di mana pihak biro 
travel perjalanan kami yang sebelumnya 
sudah menghubungi petugas pelabuhan 
dan menginfokan bahwa rombongan kami 
akan tiba di pelabuhan pada pukul 01.30 
WIB dini hari, maka sesuai kesepakatan 
dengan pihak petugas pelabuhan 
rombongan kami akan menyeberang 
dengan kapal fery tepat pada 02.00 WIB 
jadi tidak terlalu lama menunggu.  

Tetapi sampai di pelabuhan Ketapang 
ternyata rombongan kami tidak diikutkan 
pada penyeberangan pada pukul 02.00 

WIB karena kapasitas kapal fery sudah 
maksimal dan tidak bisa menampung 
bis kami, karena terlanjur memasukkan 
rombongan lain ke dalam kapal fery 
tersebut.  Rombongan kami harus 
menunggu kapal fery berikutnya yang 
berangkat pada 03.00 WIB. Hal itu 
membuat tim dari biro travel kami marah-
marah kepada pihak (oknum) petugas di 
Pelabuhan Ketapang tersebut. 

Di situlah kesabaran kami diuji.
Meskipun tidak terjadi pertikaian di antara 
mereka, namun kami menyaksikan mereka 
sempat bersitegang. Kami bersyukur 
bahwa kedua pihak tersebut masih bisa 
menahan diri, dan sesuai sabda Sang 
Guru Sejati bab Sabar, ”Oleh karena 
itu, engkau sekalian yang berolah 
kesabaran, hendaklah berusaha agar 
dapat menyingkir dari watak picik serta 
berangasan.” (Sasangka Jati, Sabar, 
2014: 14).  

Alhamdulillah, rasa syukur saya 
panjatkan kepada Sang Guru Sejati karena 
kedua pihak yang bersitegang akhirnya 
berdamai, meskipun pihak oknum petugas 
pelabuhan tidak menepati janji kepada tim 
biro travel kami. Hikmah dari semuanya 
dapat menjadi pembelajaran bagi kami 
khususnya saya, dari yang tidak menepati 
janji yang menunjukkan watak jujur 

Diuji Kesabaran Dalam Perjalanan
Widi Hariyanti, Solo Banjarsari
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1. Adalah Penunjuk Jalan Benar. Oleh 
karenanya, kalau kita sedang gelap, 
mendekatlah kepada Sang Guru 
Sejati dengan menjalankan Pangesti 
Nomor 2;

2. Adalah Penebus Dosa.  Oleh 
karenanya manusia harus mau 
mengakui salahnya atau dosanya 
dan lalu berobat dengan berjanji tidak 
akan menyeleweng lagi;

3. Adalah Juru Penghibur.  Oleh 
karenanya kalau kita sedang dalam 
kesusahan, ingatlah bahwa kita ini 
sudah ditunggui oleh Sang Penghibur 
dan jalankanlah Pangesti Nomor 1. 
Pangesti ini juga jika kita sedang 
menghadapi ujian atau pekerjaan 
yang berat;

4. Adalah Juru Penuntun bagi mereka 
yang berjalan di jalan benar (ingat 
bukan untuk yang menyeleweng). 
Jadi jika menghadapi persoalan-
persoalan, jalankanlah Pangesti 
Nomor 3. Persoalan-persoalan yang 
kita hadapi hendaknya kita jadikan 
dorongan untuk tambah mendekat 
kepada Sang Guru Sejati. Tetapi 
janganlah persoalan-persoalan itu 
kita renung-renungkan dan disimpan 
saja di dalam hati, akibatnya akan 
terjadi gangguan jiwa (neurose). 
Jadi cukup mendekat, tetapi jangan 
mendikte, karena Sang Guru Sejati 
mengetahui setiap gerak hati kita;

5. Adalah Hakim. Inilah yang paling 
gawat. Karena tidak ada tingkah 
laku dan Gerakan batin kita yang 
tidak diketahui oleh Sang Guru 
Sejati, sebab itu kita harus selalu 
ajrih-asih (takut tetapi cinta) dan 
meluhurkan-Nya. Jangan sampai kita 
membeda-bedakan orang, jangan 
mengutuk orang, misalnya: “Semoga 
si A disambar petir.”
Sekali lagi, sukalah kita merasa-

rasakan hal derajat kesiswaan. Karena 
semaraknya nama Pangestu adalah 
bukan karena propaganda, tetapi 
disebabkan oleh pakerti dan tingkah 
laku  para siswa sendiri. Para siswa 
hendaknya mempunyai watak yang jujur 
sesuai dengan ajaran Sang Guru Sejati. 
Sebaiknya para siswa menyebarkan 
(njembar-njembaraken) pepadang ini 
dengan berjalan di jalan benar yang akan 
menuntun kita kepada kebahagiaan dan 
ketenteraman abadi. Jika menjalankannya 
dengan berpedoman Dasa Sila, insya 
Allah dunia akan tenteram. Inti sari 
dhawuh Sang Guru Sejati, yaitu:  1) Hasta 
Sila; 2) Jalan Rahayu; dan 3) Paliwara. 
Baik Hasta Sila maupun Dasa Sila itu 
semua diturunkan melalui sabda Sang 
Guru Sejati dan bukan karangan saya 
(Pakde Narto) sendiri.

Demikianlah kurang lebih is i 
olahrasa yang dipimpin dan diisi oleh 
Pakde di tempat-tempat yang beliau 

kunjungi. Tanggal 18 Januari 1965, pukul 
21.00 bertempat di Jalan Dieng 16 para 
pengurus Cabang Semarang yang selama 
ini menjadi tuan rumah dan basis dari 
seluruh perjalanan, satu per satu mohon 
diri kepada Pakde Narto, karena esok 
harinya Pakde akan ke Ungaran dan 
terus pulang ke Solo. Bagaimanapun 
juga beratnya melepas Pakde (karena 
merasakan nikmatnya berada di dekat 
beliau), namun saat berpisah ini tak dapat 

ditunda-tunda lagi. sebab izin cuti dari 
Bude untuk Pakde sudah habis dan tidak 
dapat diperpanjang lagi.

Semoga sih, perlindungan, serta 
tuntunan Sang Guru Sejati senantiasa 
bersama Pakde, sehingga masih lama kita 
dapat menikmati pepadang yang beliau 
teruskan kepada kita semua. Satuhu.
Semarang, 22 Januari 1965.

Pendahuluan

Sabda dari Suksma Sejati atas 
kehendak Suksma Kawekas 
melalui manusia yang  terpilih 

yakni Bapak R. Soenarto Mertowardojo 
almarhum, telah 34 tahun (Red: saat 
naskah ini ditulis) diterima oleh umat 
manusia. Seperti biji yang sangat berharga 
ditanam di dalam tanah yang subur, 
mula-mula pertumbuhannya  di bawah 
tanah tidak kentara. Tetapi kekuatan 
dari biji itu sendiri di dalam kancah 
yang subur, menyebabkan biji tersebut 
muncul di atas tanah, nampak sebagai 
tumbuhan yang sangat lemah, mungil 
ragu-ragu menampakkan diri dari dunia 
besar, ditemukan oleh orang-orang yang 
asyik dan tekun mencari perkembangan 
dari biji-biji yang sangat berfaedah 

bagi umat manusia untuk kekuatan 
jasmaniah dan rohaniah. Demikianlah 
perkembangan pelajaran dari Suksma 
Sejati dan kancahnya Pangestu adanya.

Sejak tahun 1932 di mana para 
siswa-siswa pelopor, di samping Bapak 
R. Soenarto Mertowardojo ada Bapak 
Tumenggung Hardjoprakoso dan Bapak R. 
Trihadono Soemodihardjo, menyelesaikan 
cetakan pertama dari semua sabda dalam 
huruf Jawa di percetakan Swastika dan 
De Bliksem, pepadang atau pelajaran 
dari Suksma Sejati berkembang dengan 
sangat perlahan-lahan tanpa diketahui 
oleh khalayak ramai. 

Kecual i  ket iga s iswa pelopor 
tersebut di atas, yang hampir setiap ada 
kesempatan berkumpul, pertemuan-
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menyadari ketika melihat tas saya terbuka. 
Begitu juga dengan ibu B, kami berdua 
kecopetan bersama.

Anehnya, meskipun kami berdua 
kecopetan, perasaan hati kami tidak terlalu 
nelangsa. Ibu B yang kecopetan, masih 
merasa bersyukur karena yang hilang 
hanyalah uang yang akan digunakan 
untuk beli oleh-oleh. Di dalam dompetnya, 
masih ada uang 10 kali lipat jumlah uang 
yang hilang, yang akan digunakan untuk 
membeli tas mewah yang harganya 
puluhan juta rupiah. Untungnya uang 
tersebut diletakkan terpisah. Jadi kondisi 
beliau kecewa karena lengah, tapi masih 
bersyukur. Sedangkan saya, uang yang 
hilang memang banyak, tapi itu adalah 
uang hadiah, jadi bukanlah uang yang 
saya peroleh dari jerih payah saya 
sehingga tidak mengganggu cash flow. 
Ketika uang itu hilang, saya hanya merasa 
“Ah, memang uang ini bukan untuk saya.”

Kejadian tersebut membuat saya 
intropeksi. Sebagai orang yang belajar 
menyiswa kepada Sang Guru Sejati, saya 
refleksikan pengalaman ini dengan ajaran. 
Menurut saya, menjalankan ajaran Sang 
Guru Sejati, tidak berarti tempelak kita 
menghilang begitu saja. Tempelak tetap 
harus diterima, yang baik atau pun buruk. 
Namun, dengan menyiswa, tempelak 
buruk itu bisa kita terima dengan perasaan 
hati yang ringan dan tidak mengganggu 
hati dan pikiran kita. 

Saya masih punya tempelak untuk 
kehilangan uang akibat perbuatan saya 
di masa lalu yang sudah tidak saya 
sadari. Dan itu sudah diatur sejak saya 
berangkat, mulai dari pilihan tas dan 
asumsi saya mengenai copet Prancis. 
Jadi, saya kecopetan ini adalah sudah 
menjadi karsa Sang Guru Sejati akibat 
dari tanaman saya di masa lalu. Namun 
hal tersebut dijatuhkan di situasi yang 
tidak menyulitkan saya. Atau karena saya 
berusaha mangesti mohon tuntunan, maka 
Sang Guru Sejati langsung memberikan 
pepadang supaya saya tidak kemrungsung 
ketika tahu kehilangan uang. Ini penting 
sekali, karena suatu masalah kecil bisa 
menjadi masalah besar hanya karena kita 
kemrungsung alias koncatan pepadang. 
Karena saya tidak kemrungsung, masalah 
saya hanya pada kehilangan uang saja. 
Perjalanan menemani tante saya dan 
kawan-kawan beliau tetap berjalan lancar 
tanpa halangan.

Jadi apa yang saya dapat dari 
menyiswa pada Sang Guru Sejati? Salah 
satunya kemampuan tidak kemrungsung 
dan dapat tetap berpikir jernih di situasi 
yang tidak menyenangkan. Pelajaran  
itu supaya tetap bisa melanjutkan 
hidup dengan lebih baik. Bagi saya itu 
kemampuan super yang sebenarnya 
semua orang menginginkannya. 

Mohon izin Bapak dan Ibu, 
saya akan menyampaikan 
pengalaman penyiswaan 

kepada Sang Guru Sejati. Pengalaman 
saya sebagai berikut.

Pada saat kejadian ini, kami masih 
remaja berusia 17 tahun dan masih 
duduk di kelas dua SMA di Jember Jawa 
Timur. Pada saat musim liburan sekolah 
tiba, kami kedatangan dua kakak sepupu 
yang berasal dari salah satu kabupaten 
di Jawa Tengah. Maksud kedatangan 
kakak sepupu ke Jember ini selain 
bersilaturahmi kepada bapak dan ibu juga 
ingin diplesirkan ke Pulau Bali. Karena 
rupanya kabar tentang keindahan alam 
dan budaya Bali yang sudah sangat 
terkenal itu menarik perhatian kakak 
sepupu untuk melihatnya dari dekat, 
apalagi mereka belum pernah kesana.

Saat itu bapak dan ibu setuju dan 
mengiyakan permintaan kakak sepupu 
untuk berwisata ke Bali. Kemudian 
bapak menunjuk saya dan adik untuk 
mengantar dan mendampingi berwisata. 
Sehari sebelum berangkat ke Bali, bapak 
memberi uang sebagai bekal berwisata 
dan perjalanan pulang-pergi dari Bali 
ke Jember. Meskipun pertamanya agak 
kaget melihat uang pemberian bapak yang 
terlalu sedikit, hanya pas-pasan, bahkan 

cenderung kurang. Padahal secara 
ekonomi bapak berpenghasilan menengah 
keatas, namun mendapati kenyataan yang 
demikian, kami tidak mempersoalkannya 
dan kami menerimanya dengan perasaan 
senang. 

Saat itu saya sudah belajar menyiswa, 
sehingga terbiasa berlatih Hasta Sila. 
Di dalam hati meyakini bahwa setiap 
kejadian sudah diatur Sang Guru Sejati 
sebagai yang terbaik bagi kita. Solusinya 
adalah percaya dan menerima saja. 
Hal ini terbukti benar karena terasa di 
hati menjadi lebih tenang dan tenteram. 
Perasaan yakin bahwa Sang Guru Sejati 
pasti akan memberikan pertolongan 
dan perlindungan-Nya. Sebagaimana 
petikan sabda Sang Guru Sejati, “Hanya 
watak narimalah yang dapat menuntun 
kepada terangnya hatimu, karena watak 
narima itu mengandung rasa tenang 
dan ketenteraman hati” (Sasangka Jati, 
Hasta Sila, 2014: 13).

Kemudian sabda yang lain, “Oleh 
karena itu, apabila engkau berkehendak 
mendapatkan pertolongan-Nya, engkau 
harus percaya kepada Sang Guru 
Sejati, ....

.... Oleh karena itu, upayakanlah 
dengan kepercayaan yang besar 

Icip-Icip Kebahagiaan Sejati 
di Tengah Perjalanan

Setiya Birawa, Kebumen
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1. Adalah Penunjuk Jalan Benar. Oleh 
karenanya, kalau kita sedang gelap, 
mendekatlah kepada Sang Guru 
Sejati dengan menjalankan Pangesti 
Nomor 2;

2. Adalah Penebus Dosa.  Oleh 
karenanya manusia harus mau 
mengakui salahnya atau dosanya 
dan lalu berobat dengan berjanji tidak 
akan menyeleweng lagi;

3. Adalah Juru Penghibur.  Oleh 
karenanya kalau kita sedang dalam 
kesusahan, ingatlah bahwa kita ini 
sudah ditunggui oleh Sang Penghibur 
dan jalankanlah Pangesti Nomor 1. 
Pangesti ini juga jika kita sedang 
menghadapi ujian atau pekerjaan 
yang berat;

4. Adalah Juru Penuntun bagi mereka 
yang berjalan di jalan benar (ingat 
bukan untuk yang menyeleweng). 
Jadi jika menghadapi persoalan-
persoalan, jalankanlah Pangesti 
Nomor 3. Persoalan-persoalan yang 
kita hadapi hendaknya kita jadikan 
dorongan untuk tambah mendekat 
kepada Sang Guru Sejati. Tetapi 
janganlah persoalan-persoalan itu 
kita renung-renungkan dan disimpan 
saja di dalam hati, akibatnya akan 
terjadi gangguan jiwa (neurose). 
Jadi cukup mendekat, tetapi jangan 
mendikte, karena Sang Guru Sejati 
mengetahui setiap gerak hati kita;

5. Adalah Hakim. Inilah yang paling 
gawat. Karena tidak ada tingkah 
laku dan Gerakan batin kita yang 
tidak diketahui oleh Sang Guru 
Sejati, sebab itu kita harus selalu 
ajrih-asih (takut tetapi cinta) dan 
meluhurkan-Nya. Jangan sampai kita 
membeda-bedakan orang, jangan 
mengutuk orang, misalnya: “Semoga 
si A disambar petir.”
Sekali lagi, sukalah kita merasa-

rasakan hal derajat kesiswaan. Karena 
semaraknya nama Pangestu adalah 
bukan karena propaganda, tetapi 
disebabkan oleh pakerti dan tingkah 
laku  para siswa sendiri. Para siswa 
hendaknya mempunyai watak yang jujur 
sesuai dengan ajaran Sang Guru Sejati. 
Sebaiknya para siswa menyebarkan 
(njembar-njembaraken) pepadang ini 
dengan berjalan di jalan benar yang akan 
menuntun kita kepada kebahagiaan dan 
ketenteraman abadi. Jika menjalankannya 
dengan berpedoman Dasa Sila, insya 
Allah dunia akan tenteram. Inti sari 
dhawuh Sang Guru Sejati, yaitu:  1) Hasta 
Sila; 2) Jalan Rahayu; dan 3) Paliwara. 
Baik Hasta Sila maupun Dasa Sila itu 
semua diturunkan melalui sabda Sang 
Guru Sejati dan bukan karangan saya 
(Pakde Narto) sendiri.

Demikianlah kurang lebih is i 
olahrasa yang dipimpin dan diisi oleh 
Pakde di tempat-tempat yang beliau 

kunjungi. Tanggal 18 Januari 1965, pukul 
21.00 bertempat di Jalan Dieng 16 para 
pengurus Cabang Semarang yang selama 
ini menjadi tuan rumah dan basis dari 
seluruh perjalanan, satu per satu mohon 
diri kepada Pakde Narto, karena esok 
harinya Pakde akan ke Ungaran dan 
terus pulang ke Solo. Bagaimanapun 
juga beratnya melepas Pakde (karena 
merasakan nikmatnya berada di dekat 
beliau), namun saat berpisah ini tak dapat 

ditunda-tunda lagi. sebab izin cuti dari 
Bude untuk Pakde sudah habis dan tidak 
dapat diperpanjang lagi.

Semoga sih, perlindungan, serta 
tuntunan Sang Guru Sejati senantiasa 
bersama Pakde, sehingga masih lama kita 
dapat menikmati pepadang yang beliau 
teruskan kepada kita semua. Satuhu.
Semarang, 22 Januari 1965.

Pendahuluan

Sabda dari Suksma Sejati atas 
kehendak Suksma Kawekas 
melalui manusia yang  terpilih 

yakni Bapak R. Soenarto Mertowardojo 
almarhum, telah 34 tahun (Red: saat 
naskah ini ditulis) diterima oleh umat 
manusia. Seperti biji yang sangat berharga 
ditanam di dalam tanah yang subur, 
mula-mula pertumbuhannya  di bawah 
tanah tidak kentara. Tetapi kekuatan 
dari biji itu sendiri di dalam kancah 
yang subur, menyebabkan biji tersebut 
muncul di atas tanah, nampak sebagai 
tumbuhan yang sangat lemah, mungil 
ragu-ragu menampakkan diri dari dunia 
besar, ditemukan oleh orang-orang yang 
asyik dan tekun mencari perkembangan 
dari biji-biji yang sangat berfaedah 

bagi umat manusia untuk kekuatan 
jasmaniah dan rohaniah. Demikianlah 
perkembangan pelajaran dari Suksma 
Sejati dan kancahnya Pangestu adanya.

Sejak tahun 1932 di mana para 
siswa-siswa pelopor, di samping Bapak 
R. Soenarto Mertowardojo ada Bapak 
Tumenggung Hardjoprakoso dan Bapak R. 
Trihadono Soemodihardjo, menyelesaikan 
cetakan pertama dari semua sabda dalam 
huruf Jawa di percetakan Swastika dan 
De Bliksem, pepadang atau pelajaran 
dari Suksma Sejati berkembang dengan 
sangat perlahan-lahan tanpa diketahui 
oleh khalayak ramai. 

Kecual i  ket iga s iswa pelopor 
tersebut di atas, yang hampir setiap ada 
kesempatan berkumpul, pertemuan-
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menyadari ketika melihat tas saya terbuka. 
Begitu juga dengan ibu B, kami berdua 
kecopetan bersama.

Anehnya, meskipun kami berdua 
kecopetan, perasaan hati kami tidak terlalu 
nelangsa. Ibu B yang kecopetan, masih 
merasa bersyukur karena yang hilang 
hanyalah uang yang akan digunakan 
untuk beli oleh-oleh. Di dalam dompetnya, 
masih ada uang 10 kali lipat jumlah uang 
yang hilang, yang akan digunakan untuk 
membeli tas mewah yang harganya 
puluhan juta rupiah. Untungnya uang 
tersebut diletakkan terpisah. Jadi kondisi 
beliau kecewa karena lengah, tapi masih 
bersyukur. Sedangkan saya, uang yang 
hilang memang banyak, tapi itu adalah 
uang hadiah, jadi bukanlah uang yang 
saya peroleh dari jerih payah saya 
sehingga tidak mengganggu cash flow. 
Ketika uang itu hilang, saya hanya merasa 
“Ah, memang uang ini bukan untuk saya.”

Kejadian tersebut membuat saya 
intropeksi. Sebagai orang yang belajar 
menyiswa kepada Sang Guru Sejati, saya 
refleksikan pengalaman ini dengan ajaran. 
Menurut saya, menjalankan ajaran Sang 
Guru Sejati, tidak berarti tempelak kita 
menghilang begitu saja. Tempelak tetap 
harus diterima, yang baik atau pun buruk. 
Namun, dengan menyiswa, tempelak 
buruk itu bisa kita terima dengan perasaan 
hati yang ringan dan tidak mengganggu 
hati dan pikiran kita. 

Saya masih punya tempelak untuk 
kehilangan uang akibat perbuatan saya 
di masa lalu yang sudah tidak saya 
sadari. Dan itu sudah diatur sejak saya 
berangkat, mulai dari pilihan tas dan 
asumsi saya mengenai copet Prancis. 
Jadi, saya kecopetan ini adalah sudah 
menjadi karsa Sang Guru Sejati akibat 
dari tanaman saya di masa lalu. Namun 
hal tersebut dijatuhkan di situasi yang 
tidak menyulitkan saya. Atau karena saya 
berusaha mangesti mohon tuntunan, maka 
Sang Guru Sejati langsung memberikan 
pepadang supaya saya tidak kemrungsung 
ketika tahu kehilangan uang. Ini penting 
sekali, karena suatu masalah kecil bisa 
menjadi masalah besar hanya karena kita 
kemrungsung alias koncatan pepadang. 
Karena saya tidak kemrungsung, masalah 
saya hanya pada kehilangan uang saja. 
Perjalanan menemani tante saya dan 
kawan-kawan beliau tetap berjalan lancar 
tanpa halangan.

Jadi apa yang saya dapat dari 
menyiswa pada Sang Guru Sejati? Salah 
satunya kemampuan tidak kemrungsung 
dan dapat tetap berpikir jernih di situasi 
yang tidak menyenangkan. Pelajaran  
itu supaya tetap bisa melanjutkan 
hidup dengan lebih baik. Bagi saya itu 
kemampuan super yang sebenarnya 
semua orang menginginkannya. 

Mohon izin Bapak dan Ibu, 
saya akan menyampaikan 
pengalaman penyiswaan 

kepada Sang Guru Sejati. Pengalaman 
saya sebagai berikut.

Pada saat kejadian ini, kami masih 
remaja berusia 17 tahun dan masih 
duduk di kelas dua SMA di Jember Jawa 
Timur. Pada saat musim liburan sekolah 
tiba, kami kedatangan dua kakak sepupu 
yang berasal dari salah satu kabupaten 
di Jawa Tengah. Maksud kedatangan 
kakak sepupu ke Jember ini selain 
bersilaturahmi kepada bapak dan ibu juga 
ingin diplesirkan ke Pulau Bali. Karena 
rupanya kabar tentang keindahan alam 
dan budaya Bali yang sudah sangat 
terkenal itu menarik perhatian kakak 
sepupu untuk melihatnya dari dekat, 
apalagi mereka belum pernah kesana.

Saat itu bapak dan ibu setuju dan 
mengiyakan permintaan kakak sepupu 
untuk berwisata ke Bali. Kemudian 
bapak menunjuk saya dan adik untuk 
mengantar dan mendampingi berwisata. 
Sehari sebelum berangkat ke Bali, bapak 
memberi uang sebagai bekal berwisata 
dan perjalanan pulang-pergi dari Bali 
ke Jember. Meskipun pertamanya agak 
kaget melihat uang pemberian bapak yang 
terlalu sedikit, hanya pas-pasan, bahkan 

cenderung kurang. Padahal secara 
ekonomi bapak berpenghasilan menengah 
keatas, namun mendapati kenyataan yang 
demikian, kami tidak mempersoalkannya 
dan kami menerimanya dengan perasaan 
senang. 

Saat itu saya sudah belajar menyiswa, 
sehingga terbiasa berlatih Hasta Sila. 
Di dalam hati meyakini bahwa setiap 
kejadian sudah diatur Sang Guru Sejati 
sebagai yang terbaik bagi kita. Solusinya 
adalah percaya dan menerima saja. 
Hal ini terbukti benar karena terasa di 
hati menjadi lebih tenang dan tenteram. 
Perasaan yakin bahwa Sang Guru Sejati 
pasti akan memberikan pertolongan 
dan perlindungan-Nya. Sebagaimana 
petikan sabda Sang Guru Sejati, “Hanya 
watak narimalah yang dapat menuntun 
kepada terangnya hatimu, karena watak 
narima itu mengandung rasa tenang 
dan ketenteraman hati” (Sasangka Jati, 
Hasta Sila, 2014: 13).

Kemudian sabda yang lain, “Oleh 
karena itu, apabila engkau berkehendak 
mendapatkan pertolongan-Nya, engkau 
harus percaya kepada Sang Guru 
Sejati, ....

.... Oleh karena itu, upayakanlah 
dengan kepercayaan yang besar 

Icip-Icip Kebahagiaan Sejati 
di Tengah Perjalanan

Setiya Birawa, Kebumen
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pertemuan olahrasa diadakan setiap bulan 
purnama di tempat yang bergiliran. Para 
siswa dari Suksma Sejati pada waktu 
itu terdiri dari orang-orang yang usianya 
40 tahun ke atas. Yang termuda adalah 
Bapak Soenarto sendiri dengan umur 32 
tahun.
Perkenalan Bapak Sumantri dengan 
Ajaran Sang Guru Sejati

Dalam tahun 1932 saya sendiri belum 
ikut berolahrasa, hanya saya ingat Bapak 
Hardjoprakoso setiap bepergian ke rumah 
Bapak Soenarto dan kemudian keesokan 
harinya menceritakan tentang pepadang 
yang diterimanya dari Suksma Sejati 
melalui Bapak Soenarto. Waktu itu saja 
mengikuti uraian Bapak Hardjoprakoso 
dengan penuh perhatian, tetapi belum 
tertarik benar-benar oleh isi pelajaran itu 
sendiri.

Baru dalam tahun 1933 saya mulai 
membutuhkan pepadang dari Suksma 
Sejati karena saya tanpa henti-hentinya 
dikejar-kejar oleh pertanyaan dalam 
hati “apakah sebenarnya Hidup itu atau 
apakah Hidup yang Sejati itu? Setelah 
membaca buku Hasa Sila dan Paliwara 
terbukalah mata saya dan timbullah rindu 
yang sangat (heimwee) akan Suksma 
Sejati asal mula Hidup dan asal mula Roh 
Suci. Pada saat itu saya belum berani 
duduk bersama-sama para siswa dalam 
olahrasa. 

Apabila pertemuan olahrasa diadakan  
di rumah Bapak Hardjoprakoso maka 

saya duduk di serambi bersama pelayan-
pelayan dalam mengikuti olahrasa. Baru 
setelah saya menjadi mahasiswa saya 
memberanikan diri ikut berolahrasa.  

Setiap ada kesempatan dihari-hari 
libur saya mengikuti olahrasa, pada 
suatu pertemuan olahrasa tidak terduga-
duga diterimalah sabda dari Suksma 
Sejati untuk pertama kalinya bagi saya. 
Seperti biasa setiap pertemuan olahrasa 
ditutup dengan panembah dengan 
dipadamkan lampu. Pada saat panembah 
itulah saya menerima sabda. Isinya 
pendek dan sabda hanya terdiri dari dua 
kata dalam bahasa Jawa: “Menyanga 
Soenarto”. Maksud sabda tersebut yang 
saya rasakan dalam hati saya ialah 
kecuali pergi ke Bapak Soenarto juga 
“Menghadaplah, bergurulah, berbaktilah 
kepada Soenarto.” Waktu pulang 
bersama-sama ketiga siswa pelopor, 
saya ceritakan pengalaman saya itu, 
yang sebenarnya saya belum menyadari 
bahwa itu sabda dari Suksma Sejati. 
Mereka bertiga sangat gembira dan 
bahagia mendengar pengalaman saya itu 
dan Bapak Soenarto mengatakan bahwa 
itu sabda dari Suksma Sejati.

Alangkah bahagianya dan padhang-
nya jiwa saya melebihi alam yang pada 
waktu itu diterangi oleh bulan Purnomo 
Sidi. Bersujudlah jiwaku di bawah 
telapak kaki Suksma Sejati. Sejak itu 
Suksma Sejati menjadi tujuanku dan 
Bapak Soenarto Mertowardojo menjadi 

pedomanku. 
Perkembangan Penyebarluasan Ajaran 
Sang Guru Sejati

Dari tahun 1932 sampai tahun 1942 
kalangan para siswa berkembang sangat 
lamban. Sekalipun buku-buku pelajaran 
Suksma Sejati dikirim ke semua instansi 
pemerintahan yang bersangkutan dan 
kepada semua bupati-bupati di luar Solo, 
tetapi reaksinya tidak ada. Hanya satu dua 
bupati yang membahas pengiriman buku-
buku tersebut dengan tanda penghargaan. 

Pada masa itu Bapak Hardjoprakoso 
yang menjadi juru sabda dalam pertemuan-
pertemuan olahrasa. Bapak Soenarto 
adalah berwatak pendiam. Namun apabila 
ada persoalan-persoalan dan problema-
problema yang sulit-sulit, maka Bapak 
Soenartolah yang maju ke depan untuk 
memberikan penyelesaian dan beliau 
dasarkan kebijaksanaannya selalu pada 
sabda-sabda dari Suksma Sejati. 

Bulan  bergan t i  bu lan ,  tahun 
menyusul tahun, Pemerintahan Hindia 
Belanda runtuh, dilanda air bah dari 
Pasifik. Bendera matahari terbit dari 
Dai Nippon berkibar di bumi Indonesia. 
Bapak Hardjoprakoso wafat dalam bulan 
Agustus 1942 didahului oleh siswa-
siswa Hardjopadmojo, Pontjo Soekarto 
dll. Seperti semua tumbuh-tumbuhan 
tertutup oleh air bah yang menggenang, 
begitulah pertemuan-pertemuan olahrasa 
terhenti waktu pendudukan Jepang. 
Ikatan penyiswaan tidak ada. Karena 

keadaan Bapak Soenarto jarang-jarang 
bertemu dengan Bapak Soemodihardjo 
dan saya sendiri telah menjadi asisten 
di fakultas kedokteran di Jakarta. Segala 
macam hubungan sukar. Namun setiap 
ada kesempatan saya pergunakan untuk 
sowan Pakde Narto, yang senantiasa 
memberikan tuntunan dan bimbingan 
berdasarkan sabda-sabda dari Suksma 
Sejati. 

Pemerintahan pendudukan Jepang  
ambruk oleh gempuran sekutu dari 
negara-negara Eropa Barat dan Amerika. 
Di dalam keadaan hampa pemerintahan 
muncullah Negara Republik Indonesia 
dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. 
Sabda-sabda terus menetes pada 
hati sanubari para siswa yang masih 
“menggarapnya’. Sekali pun air bah sudah 
lenyap namun ikatan para siswa belum 
muncul lagi.

Mulai tahun 1946 berkumpullah 
para siswa di Solo “seadanya”. Tetapi 
sampai permulaan tahun 1949 masih 
penuhlah almari Bapak Soenarto dengan 
buku-buku pelajaran dari Suksma Sejati 
dalam bahasa Jawa tanpa ada yang 
membutuhkannya. 

17 tahun sejak tanggal 14 Februari 
1932 telah lalu. Sangat prihatinlah Bapak 
Soenarto. Tetapi Bapak Soenarto bukanlah 
Sang Perantara Pepadang, kalau beliau 
tidak serentak mengumpulkan segala 
kekuatan jiwa untuk beraudiensi pada 
Suksma Sejati dengan didasari tapa brata 

Saya Mendapat Apa?
Dwiajeng Andayani, Paris - Prancis *)

Su n g g u h  m e n a k j u b k a n 
bagaimana orang-orang berpikir 
bahwa dengan menjadi anggota 

Pangestu, maka kita akan terhindar 
dari masalah, karma buruk kita akan 
menghilang begitu saja, dan hanya karma 
baik yang akan mendatangi kita.

P e r n a h  s e o r a n g  p e n g u r u s 
Pangestu mengeluh di sarasehan 
online, bahwa angotanya ada yang 
tidak lagi mau mengikuti ajaran Sang 
Guru Sejati di organisasi Pangestu, 
karena permasalahan hidup dia tidak 
menghilang, atau dia tidak menjadi 
lebih kaya dari sebelumnya. Entah 
apakah dalam ceramah penerangan 
Pangestu, dia dijanjikan hal tersebut oleh 
penceramah, atau dia berasumsi sendiri. 
Lalu, apa manfaatnya untuk menjadi 
anggota Pangestu? 

Bagi saya sendiri, menjadi anggota 
Pangestu memberikan saya akses untuk 
bisa mempelajari ajaran Sang Guru 
Sejati mengenai kehidupan. Darimana 
hidup berasal, bagaimana caranya 
selamat menghadapi hidup, bagaimana 
mengakses Penuntun kita yang Sejati 
ketika kita dihadapkan pada masalah 

hidup yang berat sekali, dan bonusnya 
dengan mengetahui sangkan paraning 
dumadi, saya bisa tahu bagaimana cara 
menentukan masa depan saya. 

Ternyata semuanya itu sederhana 
saja! Tercantum di sabda Sang Guru 
Sejati, "Jadi, sejatinya engkau juga 
dapat menguasai keadaanmu yang 
akan datang (kelak), apabila engkau 
sekarang sudah dapat menguasai dan 
menaklukkan yang menguasai dirimu, 
yaitu angan-angan dan nafsumu, yang 
selalu menguasai dirimu menjadi 
hambanya, akhirnya engkau terpaksa 
dikuasai oleh hukum perbuatan, 
yang selalu menimbulkan senang 
dan susah. Apabila engkau sudah 
dapat menguasai angan-angan dan 
nafsumu, engkau dapat bertindak yang 
selaras dengan karsa Tuhan, yaitu 
engkau kemudian dekat dengan Tuhan, 
yang menguasai keadaan yang akan 
datang, jadi yang lebih perlu engkau 
pikirkan adalah tindakanmu sekarang 
saja, upayakanlah agar dapat selaras 
dengan karsa Tuhan." (Sasangka jati, 
Sangkan Paran, Bab 4, 2014: 187).

Jadi kalau saya di tanya oleh 
anggota Pangestu yang mengeluh 
kenapa nasibnya tidak berubah setelah 
menjadi anggota, saya akan menjawab, 

“Sudahkah saudara menguasai angan-
angan dan nafsu-nafsunya?” Kalau dia 
menjawab sudah dan nasibnya tidak 
berubah. Ya, mungkin ajaran ini memang 
bukan untuk dia. Tidak mungkin juga 
saya menggurui atau menilai sejauh apa 
dia sudah menguasai angan-angan dan 
nafsu-nafsu anda. 

Masih berkaitan dengan Sangkan 
Paran. Beberapa bulan yang lalu, saya 
kedatangan tante dan dua sahabat beliau 
dari Indonesia yang ingin ditemani untuk 
menikmati kota Paris. Saya putuskan saat 
itu, destinasi pertama adalah Montmartre 
Sacre Coeur. Ini adalah tempat wisata 
yang jarang dikunjungi turis Indonesia, 
sebuah gereja indah yang berdiri sejak 
tahun 1891, terletak di bukit Montmartre.

Di daerah ini, banyak dijual souvenir 
dengan harga lebih murah daripada 
tempat wisata lainnya di Paris, bahkan 
terkadang bisa ditawar kalau belinya 
banyak. Namun, di daerah ini pula, copet 
profesional Paris bersarang. Mereka 
mengamati gerak-gerik turis-turis yang 
berbelanja di toko souvenir, untuk 
mengetahui tempat para turis menaruh 
uangnya, dan mempelajari jenis tas serta 
cara membukanya. Saya mengetahui hal 
tersebut, namun karena kesombongan 
saya bahwa sudah 12 tahun tinggal di 
Prancis dan tidak pernah kecopetan, saya 
merasa bahwa saya sudah tidak punya 
tempelak untuk dicopet. Hal ini membuat 

saya lengah.
Ket ika akan berangkat ,  saya 

memutuskan membawa uang tunai untuk 
dimasukkan di bank. Mumpung sekalian 
nanti akan melewati bank, pikir saya. Lalu 
saya juga memilih tas yang sangat jarang 
saya pakai karena modelnya mudah untuk 
dicopet. Pikir saya saat itu, "Ah copet 
di Paris sudah pulang kampung karena 
covid-19". Entah kenapa saya berpikiran 
seperti itu. Lalu sebelum berangkat, 
saya mangesti nomer 2 terlebih dahulu, 
memohon tuntunan kepada Sang Guru 
Sejati. Saya lihat salah satu sahabat 
tante saya, sebut saja Ibu B, juga berdoa 
sebelum pergi. 

Jadi dari kami berempat, hanya dua 
orang saja yang nampak berdoa sebelum 
pergi. 

Sepulangnya dari Sacre Coeur, kami 
menunggu metro nomer 2 di terminal 
Anvers, saya memutuskan untuk naik ke 
metro yang padat penumpang. Padahal 
hal tersebut adalah larangan pertama 
di Paris, ketika metro sangat padat, di 
situlah para copet beraksi. Di Paris, 
jangan pernah naik metro yang penuh 
sesak kalau membawa barang berharga 
di Paris. Big NO!

Saya merasa sudah menggenggam 
resleting tas dengan erat supaya tidak 
dibuka. Namun ternyata ada masanya 
saya lengah, dan hilanglah semua 
uang tunai dalam sekejap. Saya baru 

*) Penulis dari Cabang Candiroto, mengirimkan naskah 
dari Paris-Perancis lewat dr Budhi Setyanto.
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pertemuan olahrasa diadakan setiap bulan 
purnama di tempat yang bergiliran. Para 
siswa dari Suksma Sejati pada waktu 
itu terdiri dari orang-orang yang usianya 
40 tahun ke atas. Yang termuda adalah 
Bapak Soenarto sendiri dengan umur 32 
tahun.
Perkenalan Bapak Sumantri dengan 
Ajaran Sang Guru Sejati

Dalam tahun 1932 saya sendiri belum 
ikut berolahrasa, hanya saya ingat Bapak 
Hardjoprakoso setiap bepergian ke rumah 
Bapak Soenarto dan kemudian keesokan 
harinya menceritakan tentang pepadang 
yang diterimanya dari Suksma Sejati 
melalui Bapak Soenarto. Waktu itu saja 
mengikuti uraian Bapak Hardjoprakoso 
dengan penuh perhatian, tetapi belum 
tertarik benar-benar oleh isi pelajaran itu 
sendiri.

Baru dalam tahun 1933 saya mulai 
membutuhkan pepadang dari Suksma 
Sejati karena saya tanpa henti-hentinya 
dikejar-kejar oleh pertanyaan dalam 
hati “apakah sebenarnya Hidup itu atau 
apakah Hidup yang Sejati itu? Setelah 
membaca buku Hasa Sila dan Paliwara 
terbukalah mata saya dan timbullah rindu 
yang sangat (heimwee) akan Suksma 
Sejati asal mula Hidup dan asal mula Roh 
Suci. Pada saat itu saya belum berani 
duduk bersama-sama para siswa dalam 
olahrasa. 

Apabila pertemuan olahrasa diadakan  
di rumah Bapak Hardjoprakoso maka 

saya duduk di serambi bersama pelayan-
pelayan dalam mengikuti olahrasa. Baru 
setelah saya menjadi mahasiswa saya 
memberanikan diri ikut berolahrasa.  

Setiap ada kesempatan dihari-hari 
libur saya mengikuti olahrasa, pada 
suatu pertemuan olahrasa tidak terduga-
duga diterimalah sabda dari Suksma 
Sejati untuk pertama kalinya bagi saya. 
Seperti biasa setiap pertemuan olahrasa 
ditutup dengan panembah dengan 
dipadamkan lampu. Pada saat panembah 
itulah saya menerima sabda. Isinya 
pendek dan sabda hanya terdiri dari dua 
kata dalam bahasa Jawa: “Menyanga 
Soenarto”. Maksud sabda tersebut yang 
saya rasakan dalam hati saya ialah 
kecuali pergi ke Bapak Soenarto juga 
“Menghadaplah, bergurulah, berbaktilah 
kepada Soenarto.” Waktu pulang 
bersama-sama ketiga siswa pelopor, 
saya ceritakan pengalaman saya itu, 
yang sebenarnya saya belum menyadari 
bahwa itu sabda dari Suksma Sejati. 
Mereka bertiga sangat gembira dan 
bahagia mendengar pengalaman saya itu 
dan Bapak Soenarto mengatakan bahwa 
itu sabda dari Suksma Sejati.

Alangkah bahagianya dan padhang-
nya jiwa saya melebihi alam yang pada 
waktu itu diterangi oleh bulan Purnomo 
Sidi. Bersujudlah jiwaku di bawah 
telapak kaki Suksma Sejati. Sejak itu 
Suksma Sejati menjadi tujuanku dan 
Bapak Soenarto Mertowardojo menjadi 

pedomanku. 
Perkembangan Penyebarluasan Ajaran 
Sang Guru Sejati

Dari tahun 1932 sampai tahun 1942 
kalangan para siswa berkembang sangat 
lamban. Sekalipun buku-buku pelajaran 
Suksma Sejati dikirim ke semua instansi 
pemerintahan yang bersangkutan dan 
kepada semua bupati-bupati di luar Solo, 
tetapi reaksinya tidak ada. Hanya satu dua 
bupati yang membahas pengiriman buku-
buku tersebut dengan tanda penghargaan. 

Pada masa itu Bapak Hardjoprakoso 
yang menjadi juru sabda dalam pertemuan-
pertemuan olahrasa. Bapak Soenarto 
adalah berwatak pendiam. Namun apabila 
ada persoalan-persoalan dan problema-
problema yang sulit-sulit, maka Bapak 
Soenartolah yang maju ke depan untuk 
memberikan penyelesaian dan beliau 
dasarkan kebijaksanaannya selalu pada 
sabda-sabda dari Suksma Sejati. 

Bulan  bergan t i  bu lan ,  tahun 
menyusul tahun, Pemerintahan Hindia 
Belanda runtuh, dilanda air bah dari 
Pasifik. Bendera matahari terbit dari 
Dai Nippon berkibar di bumi Indonesia. 
Bapak Hardjoprakoso wafat dalam bulan 
Agustus 1942 didahului oleh siswa-
siswa Hardjopadmojo, Pontjo Soekarto 
dll. Seperti semua tumbuh-tumbuhan 
tertutup oleh air bah yang menggenang, 
begitulah pertemuan-pertemuan olahrasa 
terhenti waktu pendudukan Jepang. 
Ikatan penyiswaan tidak ada. Karena 

keadaan Bapak Soenarto jarang-jarang 
bertemu dengan Bapak Soemodihardjo 
dan saya sendiri telah menjadi asisten 
di fakultas kedokteran di Jakarta. Segala 
macam hubungan sukar. Namun setiap 
ada kesempatan saya pergunakan untuk 
sowan Pakde Narto, yang senantiasa 
memberikan tuntunan dan bimbingan 
berdasarkan sabda-sabda dari Suksma 
Sejati. 

Pemerintahan pendudukan Jepang  
ambruk oleh gempuran sekutu dari 
negara-negara Eropa Barat dan Amerika. 
Di dalam keadaan hampa pemerintahan 
muncullah Negara Republik Indonesia 
dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. 
Sabda-sabda terus menetes pada 
hati sanubari para siswa yang masih 
“menggarapnya’. Sekali pun air bah sudah 
lenyap namun ikatan para siswa belum 
muncul lagi.

Mulai tahun 1946 berkumpullah 
para siswa di Solo “seadanya”. Tetapi 
sampai permulaan tahun 1949 masih 
penuhlah almari Bapak Soenarto dengan 
buku-buku pelajaran dari Suksma Sejati 
dalam bahasa Jawa tanpa ada yang 
membutuhkannya. 

17 tahun sejak tanggal 14 Februari 
1932 telah lalu. Sangat prihatinlah Bapak 
Soenarto. Tetapi Bapak Soenarto bukanlah 
Sang Perantara Pepadang, kalau beliau 
tidak serentak mengumpulkan segala 
kekuatan jiwa untuk beraudiensi pada 
Suksma Sejati dengan didasari tapa brata 

Saya Mendapat Apa?
Dwiajeng Andayani, Paris - Prancis *)

Su n g g u h  m e n a k j u b k a n 
bagaimana orang-orang berpikir 
bahwa dengan menjadi anggota 

Pangestu, maka kita akan terhindar 
dari masalah, karma buruk kita akan 
menghilang begitu saja, dan hanya karma 
baik yang akan mendatangi kita.

P e r n a h  s e o r a n g  p e n g u r u s 
Pangestu mengeluh di sarasehan 
online, bahwa angotanya ada yang 
tidak lagi mau mengikuti ajaran Sang 
Guru Sejati di organisasi Pangestu, 
karena permasalahan hidup dia tidak 
menghilang, atau dia tidak menjadi 
lebih kaya dari sebelumnya. Entah 
apakah dalam ceramah penerangan 
Pangestu, dia dijanjikan hal tersebut oleh 
penceramah, atau dia berasumsi sendiri. 
Lalu, apa manfaatnya untuk menjadi 
anggota Pangestu? 

Bagi saya sendiri, menjadi anggota 
Pangestu memberikan saya akses untuk 
bisa mempelajari ajaran Sang Guru 
Sejati mengenai kehidupan. Darimana 
hidup berasal, bagaimana caranya 
selamat menghadapi hidup, bagaimana 
mengakses Penuntun kita yang Sejati 
ketika kita dihadapkan pada masalah 

hidup yang berat sekali, dan bonusnya 
dengan mengetahui sangkan paraning 
dumadi, saya bisa tahu bagaimana cara 
menentukan masa depan saya. 

Ternyata semuanya itu sederhana 
saja! Tercantum di sabda Sang Guru 
Sejati, "Jadi, sejatinya engkau juga 
dapat menguasai keadaanmu yang 
akan datang (kelak), apabila engkau 
sekarang sudah dapat menguasai dan 
menaklukkan yang menguasai dirimu, 
yaitu angan-angan dan nafsumu, yang 
selalu menguasai dirimu menjadi 
hambanya, akhirnya engkau terpaksa 
dikuasai oleh hukum perbuatan, 
yang selalu menimbulkan senang 
dan susah. Apabila engkau sudah 
dapat menguasai angan-angan dan 
nafsumu, engkau dapat bertindak yang 
selaras dengan karsa Tuhan, yaitu 
engkau kemudian dekat dengan Tuhan, 
yang menguasai keadaan yang akan 
datang, jadi yang lebih perlu engkau 
pikirkan adalah tindakanmu sekarang 
saja, upayakanlah agar dapat selaras 
dengan karsa Tuhan." (Sasangka jati, 
Sangkan Paran, Bab 4, 2014: 187).

Jadi kalau saya di tanya oleh 
anggota Pangestu yang mengeluh 
kenapa nasibnya tidak berubah setelah 
menjadi anggota, saya akan menjawab, 

“Sudahkah saudara menguasai angan-
angan dan nafsu-nafsunya?” Kalau dia 
menjawab sudah dan nasibnya tidak 
berubah. Ya, mungkin ajaran ini memang 
bukan untuk dia. Tidak mungkin juga 
saya menggurui atau menilai sejauh apa 
dia sudah menguasai angan-angan dan 
nafsu-nafsu anda. 

Masih berkaitan dengan Sangkan 
Paran. Beberapa bulan yang lalu, saya 
kedatangan tante dan dua sahabat beliau 
dari Indonesia yang ingin ditemani untuk 
menikmati kota Paris. Saya putuskan saat 
itu, destinasi pertama adalah Montmartre 
Sacre Coeur. Ini adalah tempat wisata 
yang jarang dikunjungi turis Indonesia, 
sebuah gereja indah yang berdiri sejak 
tahun 1891, terletak di bukit Montmartre.

Di daerah ini, banyak dijual souvenir 
dengan harga lebih murah daripada 
tempat wisata lainnya di Paris, bahkan 
terkadang bisa ditawar kalau belinya 
banyak. Namun, di daerah ini pula, copet 
profesional Paris bersarang. Mereka 
mengamati gerak-gerik turis-turis yang 
berbelanja di toko souvenir, untuk 
mengetahui tempat para turis menaruh 
uangnya, dan mempelajari jenis tas serta 
cara membukanya. Saya mengetahui hal 
tersebut, namun karena kesombongan 
saya bahwa sudah 12 tahun tinggal di 
Prancis dan tidak pernah kecopetan, saya 
merasa bahwa saya sudah tidak punya 
tempelak untuk dicopet. Hal ini membuat 

saya lengah.
Ket ika akan berangkat ,  saya 

memutuskan membawa uang tunai untuk 
dimasukkan di bank. Mumpung sekalian 
nanti akan melewati bank, pikir saya. Lalu 
saya juga memilih tas yang sangat jarang 
saya pakai karena modelnya mudah untuk 
dicopet. Pikir saya saat itu, "Ah copet 
di Paris sudah pulang kampung karena 
covid-19". Entah kenapa saya berpikiran 
seperti itu. Lalu sebelum berangkat, 
saya mangesti nomer 2 terlebih dahulu, 
memohon tuntunan kepada Sang Guru 
Sejati. Saya lihat salah satu sahabat 
tante saya, sebut saja Ibu B, juga berdoa 
sebelum pergi. 

Jadi dari kami berempat, hanya dua 
orang saja yang nampak berdoa sebelum 
pergi. 

Sepulangnya dari Sacre Coeur, kami 
menunggu metro nomer 2 di terminal 
Anvers, saya memutuskan untuk naik ke 
metro yang padat penumpang. Padahal 
hal tersebut adalah larangan pertama 
di Paris, ketika metro sangat padat, di 
situlah para copet beraksi. Di Paris, 
jangan pernah naik metro yang penuh 
sesak kalau membawa barang berharga 
di Paris. Big NO!

Saya merasa sudah menggenggam 
resleting tas dengan erat supaya tidak 
dibuka. Namun ternyata ada masanya 
saya lengah, dan hilanglah semua 
uang tunai dalam sekejap. Saya baru 

*) Penulis dari Cabang Candiroto, mengirimkan naskah 
dari Paris-Perancis lewat dr Budhi Setyanto.
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yang menggetarkan jiwa raganya. 
Di bawah dentuman meriam dan 

mortir tentara kolonial Belanda di kamar 
paviliun Jl. Gondang 7, Bapak Soenarto 
sowan dan mendekat kepada Sang 
Suksma Sejati. Siswa-siswa baru muncul, 
Bapak Goenawan diikuti beberapa orang 
lainnya yang mengerumuni Pakde Narto. 
Kalangan siswa yang hanya terdiri dari 
beberapa orang saja, selama perang 
gerilya masih berlangsung, seringkali 
berkumpul di bawah pimpinan Bapak 
Soenarto. Berulang-ulang Bapak Soenarto 
bertapa brata.
B e r d i r i n y a  K a n c a h  P e p a d a n g 
“ P a g u y u b a n  N g e s t i  Tu n g g a l ” 
(Pangestu)

Akhirnya jeritan hati Pakde Narto 
diterima oleh Suksma Sejati dan kalangan 
para siswa dinyatakann lahir sebagai 
kancah pepadang pada tanggal 20 
Mei 1949 dan diberi nama “Paguyuban 
Ngesti Tunggal” oleh Suksma Sejati. Biji 
berharga yang 17 tahun yang lalu telah 
ditanam mulailah muncul di atas tanah 
menunggu iklim yang mencocokinya 
untuk bertumbuh selanjutnya. Iklim yang 
mencocokinya adalah suasana Negara 
Republik Indonesia yang merdeka yang 
akan baik bagi pepadang atau pelajaran 
dari Suksma Sejati. 

S u k s m a  S e j a t i  b e r k e n a n 
member ikan kepr ibadian pada 
kancah pepadang “Pangestu” dengan 
menurunkan pepadang berupa 

pedoman “Dasa Sila.” Dasa Sila adalah 
pedoman organisasi Pangestu dan 
sekaligus merupakan kepribadiannya. 
Mulai saat itu Bapak Soenarto tampil 
kemuka tanpa tedheng aling-aling.

Bel iau yang dahulu berwatak 
pendiam, maju ke depan dengan mahir 
menguasai kata bahasa Jawa dan juga 
bahasa Indonesia yang tidak pernah 
dipelajarinya. Bapak Soemodihardjo 
diingatkan kembali oleh Bapak Soenarto 
akan tugas suci dengan dikirim sebuah 
potret  d iserta i  syair  yang halus. 
Terbangkitlah jiwa Bapak Soemodihardjo 
dan dengan menjawabnya kembali 
dengan syair pula, Bapak Soemodihardjo 
memperkuat barisan Pangestu.

Sejak itu perjuangan hebat dijalankan 
oleh kedua panglima tanpa henti-hentinya. 
Pepadang pelajaran dari Suksma Sejati 
merembes kemana-mana, meluas di 
kalangan masyarakat. Jiwa bangsa 
Indonesia tergetarkan oleh sabda dari 
Suksma Sejati. Bapak Soenarto dipakai 
lagi oleh Suksma Sejati sebagai perantara 
sabda, yang  kemudian dihimpun di dalam 
buku “Sabda Khusus.”

Pepadang/pelajaran dari Suksma 
Sejati apabila dilaksanakan menimbulkan 
hal-hal yang ajaib, yang menakjubkan. 
Para siswa berubah wataknya sesuai 
tuntunan Suksma Sejati, sekitar mereka 
berubah pula. Suasana rumah tangga 
menjadi bahagia, tenang, tenteram. 
Keadaan keduniawian menjadi baik. Di 

samping itu makin banyak cabang muncul 
mengikuti jejak, memperkuat barisan 
Pangestu. Tetapi rupa-rupanya kekuatan 
gaib dari pepadang pelajaran dari Suksma 
Sejati hanya mau menimbulkan hal-hal 
yang diingini itu, apabila siswa yang 
bersangkutan menerimanya tanpa syarat 
apa pun. Pepadang atau pelajaran 
Suksma Sejati harus diterima seluruhnya, 
seutuhnya. Tidak boleh ada hal-hal atau 
bagian yang dikurangi, diubah atau 
ditangguhkan pelaksanaannya. Para 
siswa harus menerimanya dengan bulat-
bulat secara sadar, percaya dan taat 
kepada Suksma Sejati. Ini merupakan 
syarat mutlak dan tidak ada tawar 
menawar soal ini!
Peningkatan Kesiswaan/Kejiwaan 
Pakde Narto

Sepanjang perkembangan Pangestu 
kita melihat keadaan jiwa Bapak Soenarto 
Mertowardojo makin dekat pada Suksma 
Sejati. Ucapan-ucapannya tepat mengenai 
sasarannya dan makin lama makin sering 
merupakan sabda dari Suksma Sejati, 
seringkali tanpa disadari oleh siswa yang 
menghadap beliau bahwa itu sebenarnya 
sabda dari Suksma Sejati.

Keajaiban bertunggal  dengan 
Suksma Sejati yang makin sering terjadi 
untuk waktu yang makin lama tambah 
panjang hanya dapat diketahui oleh 
para siswa yang sering mendekat pada 
Bapak Soenarto sambil sungguh-sungguh 
menyiswa kepada Suksma Sejati. 

B a n y a k  s i s w a  y a n g  d a p a t  
menyaksikan kebenaran dari isi sabda dari 
Suksma Sejati. Kumpulan sabda-sabda 
yang diterima dalam tahun 1932 yang 
merupakan pokok pelajaran dari tuntunan 
Suksma Sejati oleh Bapak Soenarto diberi 
nama Sasangka Jati. Ini terjadi waktu 
Pakde Narto bertempat tinggal di Jl. Nias 
4, Bandung.
Makna Ajaran Sang Guru Sejati Bagi 
Manusia yang Percaya Kepada-Nya

Sabda dari Suksma Sejati yang 
mulai diterima oleh Bapak R. Soenarto 
Mertowardojo pada tanggal 14 Februari 
1932, mempunyai pengaruh pada jiwa para 
siswa yang menggarapnya dan sampai 
sekarang ternyata meluas sehingga 
Pangestu meliputi lebih dari 80 cabang. 
Jiwa para siswa menjadi padang (terang), 
bijaksana dan kuat sanggup menghadapi 
persoalan macam-macam.

Besar kecilnya kekuatan dan pepadang 
serta kebijaksanaan yang dipancarkan 
oleh siswa yang  bersangkutan tergantung 
dari kejujuran dalam menjalankan 
pepadang atau pelajaran dari Suksma 
Sejati. Pepadang atau pelajaran dari 
Suksma Sejati ditular-tular-kan kepada 
orang lain dan menjadi pedoman hidup 
bergotong-royong dari kalangan tertentu 
dalam masyarakat yang makin lama makin 
meliputi seluruh masyarakat itu.

Karena itu tetesan-tetesan sabda 
91 tahun yang lalu (Red: sejak naskah 
ini ditulis) mempunyai pengaruh bagi 

ibu tidak sempat menjangkau.
Saya segera berusaha menolong 

dengan menarik badan ibu agar dapat 
berdiri kembali, tetapi ternyata tenaga 
saya tidak mampu mengangkat berat 
badan ibu saya itu, saya tidak kuat. Saya 
sambil berusaha tetap sadar untuk mohon 
kekuatan kepada Sang Guru Sejati agar 
dapat mengangkat badan ibu saya, tetapi 
di samping saya merasa tidak kuat juga 
ibu saya tidak mampu dan tidak kuat 
untuk berdiri. Pada saat itu, saya melihat 
di dekat kejadian ada sebuah bangku kecil 
(dingklik) yang biasa dipakai duduk ibu. 
Sambal berucap “Dhuh Sang Guru Sejati, 
kula nyuwun tulung.” Kemudian bangku 
kecil dapat saya raih dan saya berusaha 
menarik tangan ibu dan mendudukkannya 
di bangku tersebut dan ternyata perlahan-
lahan dapat berhasil. 

Saat itu saya merasakan begitu 
penyayangnya Sang Guru Sejati kepada 
saya dan ibu saya. Atas kejadian yang 
mungkin tidak berarti bagi orang lain, 
tetapi semakin membuka mata hati 
kami berdua, betapa karunia-Nya yang 
berlimpah di setiap hari dapat kami 
rasakan, bukan hanya pada waktu 
menerima kebaikan, tetapi juga saat 
menerima musibah, bahwa kedua-duanya 
adalah anugerah yang indah di dalam 
penyiswaan. Hati ini semakin menyadari, 
semakin menerima apa saja, semakin 
menguatkan kepercayaan kepada Sang 

Guru Sejati, maka semua kejadian yang 
menimpa setiap orang, adalah tuntunan 
dan pertolongan-Nya bagi jalannya 
penyiswaan.

Sabda Sang Guru Sejati, “…, karena 
itu perlu sekali hamba terus berupaya 
untuk dapat tunggal keadaan dengan 
Guru Sejati (Suksma Sejati), agar 
dapat mendekat ke singgasana Tuhan 
(Suksma Kawekas).

Adapun sadar akan Tripurusa 
itu hendaklah 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 hendaklah selalu sadar 
kepada Tuhan Yang Maha Esa (Sukma 
Kawekas - Suksma Sejati - Roh Suci).” 
(Sasangka Jati, Hasta Sila, 2014: 8).

Sabda berikutnya, “Oleh karena 
itu, apabila engkau berkehendak 
mendapatkan pertolongan-Nya, 
engkau harus percaya kepada Sang 
Guru Sejati, sebab Dia itu memang 
telah disertakan kepadamu, supaya 
menjadi Panutanmu, Penuntunmu, 
yakni Guru Sejatimu.” (Sasangka Jati, 
Hasta Sila, 2014: 9).

Kesimpulan dari pengalaman saya 
ini, adalah sebuah pertolongan Sang Guru 
Sejati yang saya saksikan, yaitu: 

Ibu terjatuh dengan posisi duduk 

bukan jatuh terlentang langsung di 
atas lantai, tetapi ternyata di bawahnya 
ada beberapa botol-botol bekas air 
minum dan plastik-plastik bekas yang 
belum sempat saya singkirkan, ternyata 
benda-benda tersebut menjadi berkah 
peredam dan sebagai lantaran menolong 
ibu, sehingga tidak jatuh dalam posisi 
terlentang langsung di lantai. Apa jadinya 
jika hal itu terjadi? 

Saya belum tertidur yang biasanya 
pasti sudah tertidur karena badan 
kecapaian, tetapi karena sebuah tugas 
melaksanakan koreksi rangkain kalimat-
kalimat ajaran Sang Guru Sejati, saya 
merasa tidak mengantuk dan saya 
mendengar dengan jelas ketika ibu 
memanggil-manggil saya.

Pada saat kejadian, saya tidak 
panik sedikit pun, tetapi sangat sadar 
dan percaya penuh bahwa Sang Guru 
Sejati akan menolong saya. Hal ini 
berkat saya banyak membaca draf buku 
Tanya Jawab tentang ajaran Sang Guru 
Sejati yang tertera di dalam pembahasan 

dari rapat malam itu juga. Ternyata 
pengalaman ini sekaligus memberikan 
pembelajaran untuk  mempraktikkannya. 
Melalui kejadian itu saya semakin dapat 
merasakan bahwa kesadaran dan 
kepercayaan kepada Sang Guru Sejati 
selalu ditakar, diingatkan kembali, dan 
diuji oleh-Nya di setiap waktu di dalam 
peristiwa apa saja, bahkan mungkin yang 
tidak terduga sekali pun.

Demikian pengalaman ini saya 
sampaikan, sungguh saya merasa 
bersyukur bahwa Sang Guru Sejati 
masih menolong dan melindungi ibu saya, 
sekaligus menuntun saya melalui tugas 
dan pekerjaan, sehingga tengah malam itu 
saya tidak mengantuk sama sekali yang 
kemudian saya dapat menolong ibu selagi 
terkena musibah. 

Terima kasih, semoga Bapak, Ibu, 
Mas, dan Mbak semuanya senantiasa 
dapat menerima tetesan sih, tuntunan, 
pepadang, dan perlindungan dari Sang 
Guru Sejati. Satuhu.

"Sang Suksma Sejati datang tidak hanya di hati seorang siswa yang terpilih 
saja, melainkan di setiap siswa yang memenuhi syarat-syaratnya. Kasih 
sayang Sang Suksma Sejati itu untuk siapa saja sama dan tidak membeda-
bedakan. Akan tetapi, bilamana kita mengharap-harapkan kedatangan-
Nya, kita tidak akan menyadarinya, karena pengharapan itu menghalangi 
kesadaran yang perlu untuk menyaksikan kedatangan-Nya. Yang perlu ialah 
menjalankan petunjuk-petunjuk-Nya, yakni mengirip-iripi sifat-sifat-Nya."  

(Saudara Kemayan dalam Olah Rasa, 2015:109) 
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yang menggetarkan jiwa raganya. 
Di bawah dentuman meriam dan 

mortir tentara kolonial Belanda di kamar 
paviliun Jl. Gondang 7, Bapak Soenarto 
sowan dan mendekat kepada Sang 
Suksma Sejati. Siswa-siswa baru muncul, 
Bapak Goenawan diikuti beberapa orang 
lainnya yang mengerumuni Pakde Narto. 
Kalangan siswa yang hanya terdiri dari 
beberapa orang saja, selama perang 
gerilya masih berlangsung, seringkali 
berkumpul di bawah pimpinan Bapak 
Soenarto. Berulang-ulang Bapak Soenarto 
bertapa brata.
B e r d i r i n y a  K a n c a h  P e p a d a n g 
“ P a g u y u b a n  N g e s t i  Tu n g g a l ” 
(Pangestu)

Akhirnya jeritan hati Pakde Narto 
diterima oleh Suksma Sejati dan kalangan 
para siswa dinyatakann lahir sebagai 
kancah pepadang pada tanggal 20 
Mei 1949 dan diberi nama “Paguyuban 
Ngesti Tunggal” oleh Suksma Sejati. Biji 
berharga yang 17 tahun yang lalu telah 
ditanam mulailah muncul di atas tanah 
menunggu iklim yang mencocokinya 
untuk bertumbuh selanjutnya. Iklim yang 
mencocokinya adalah suasana Negara 
Republik Indonesia yang merdeka yang 
akan baik bagi pepadang atau pelajaran 
dari Suksma Sejati. 

S u k s m a  S e j a t i  b e r k e n a n 
member ikan kepr ibadian pada 
kancah pepadang “Pangestu” dengan 
menurunkan pepadang berupa 

pedoman “Dasa Sila.” Dasa Sila adalah 
pedoman organisasi Pangestu dan 
sekaligus merupakan kepribadiannya. 
Mulai saat itu Bapak Soenarto tampil 
kemuka tanpa tedheng aling-aling.

Bel iau yang dahulu berwatak 
pendiam, maju ke depan dengan mahir 
menguasai kata bahasa Jawa dan juga 
bahasa Indonesia yang tidak pernah 
dipelajarinya. Bapak Soemodihardjo 
diingatkan kembali oleh Bapak Soenarto 
akan tugas suci dengan dikirim sebuah 
potret  d iserta i  syair  yang halus. 
Terbangkitlah jiwa Bapak Soemodihardjo 
dan dengan menjawabnya kembali 
dengan syair pula, Bapak Soemodihardjo 
memperkuat barisan Pangestu.

Sejak itu perjuangan hebat dijalankan 
oleh kedua panglima tanpa henti-hentinya. 
Pepadang pelajaran dari Suksma Sejati 
merembes kemana-mana, meluas di 
kalangan masyarakat. Jiwa bangsa 
Indonesia tergetarkan oleh sabda dari 
Suksma Sejati. Bapak Soenarto dipakai 
lagi oleh Suksma Sejati sebagai perantara 
sabda, yang  kemudian dihimpun di dalam 
buku “Sabda Khusus.”

Pepadang/pelajaran dari Suksma 
Sejati apabila dilaksanakan menimbulkan 
hal-hal yang ajaib, yang menakjubkan. 
Para siswa berubah wataknya sesuai 
tuntunan Suksma Sejati, sekitar mereka 
berubah pula. Suasana rumah tangga 
menjadi bahagia, tenang, tenteram. 
Keadaan keduniawian menjadi baik. Di 

samping itu makin banyak cabang muncul 
mengikuti jejak, memperkuat barisan 
Pangestu. Tetapi rupa-rupanya kekuatan 
gaib dari pepadang pelajaran dari Suksma 
Sejati hanya mau menimbulkan hal-hal 
yang diingini itu, apabila siswa yang 
bersangkutan menerimanya tanpa syarat 
apa pun. Pepadang atau pelajaran 
Suksma Sejati harus diterima seluruhnya, 
seutuhnya. Tidak boleh ada hal-hal atau 
bagian yang dikurangi, diubah atau 
ditangguhkan pelaksanaannya. Para 
siswa harus menerimanya dengan bulat-
bulat secara sadar, percaya dan taat 
kepada Suksma Sejati. Ini merupakan 
syarat mutlak dan tidak ada tawar 
menawar soal ini!
Peningkatan Kesiswaan/Kejiwaan 
Pakde Narto

Sepanjang perkembangan Pangestu 
kita melihat keadaan jiwa Bapak Soenarto 
Mertowardojo makin dekat pada Suksma 
Sejati. Ucapan-ucapannya tepat mengenai 
sasarannya dan makin lama makin sering 
merupakan sabda dari Suksma Sejati, 
seringkali tanpa disadari oleh siswa yang 
menghadap beliau bahwa itu sebenarnya 
sabda dari Suksma Sejati.

Keajaiban bertunggal  dengan 
Suksma Sejati yang makin sering terjadi 
untuk waktu yang makin lama tambah 
panjang hanya dapat diketahui oleh 
para siswa yang sering mendekat pada 
Bapak Soenarto sambil sungguh-sungguh 
menyiswa kepada Suksma Sejati. 

B a n y a k  s i s w a  y a n g  d a p a t  
menyaksikan kebenaran dari isi sabda dari 
Suksma Sejati. Kumpulan sabda-sabda 
yang diterima dalam tahun 1932 yang 
merupakan pokok pelajaran dari tuntunan 
Suksma Sejati oleh Bapak Soenarto diberi 
nama Sasangka Jati. Ini terjadi waktu 
Pakde Narto bertempat tinggal di Jl. Nias 
4, Bandung.
Makna Ajaran Sang Guru Sejati Bagi 
Manusia yang Percaya Kepada-Nya

Sabda dari Suksma Sejati yang 
mulai diterima oleh Bapak R. Soenarto 
Mertowardojo pada tanggal 14 Februari 
1932, mempunyai pengaruh pada jiwa para 
siswa yang menggarapnya dan sampai 
sekarang ternyata meluas sehingga 
Pangestu meliputi lebih dari 80 cabang. 
Jiwa para siswa menjadi padang (terang), 
bijaksana dan kuat sanggup menghadapi 
persoalan macam-macam.

Besar kecilnya kekuatan dan pepadang 
serta kebijaksanaan yang dipancarkan 
oleh siswa yang  bersangkutan tergantung 
dari kejujuran dalam menjalankan 
pepadang atau pelajaran dari Suksma 
Sejati. Pepadang atau pelajaran dari 
Suksma Sejati ditular-tular-kan kepada 
orang lain dan menjadi pedoman hidup 
bergotong-royong dari kalangan tertentu 
dalam masyarakat yang makin lama makin 
meliputi seluruh masyarakat itu.

Karena itu tetesan-tetesan sabda 
91 tahun yang lalu (Red: sejak naskah 
ini ditulis) mempunyai pengaruh bagi 

ibu tidak sempat menjangkau.
Saya segera berusaha menolong 

dengan menarik badan ibu agar dapat 
berdiri kembali, tetapi ternyata tenaga 
saya tidak mampu mengangkat berat 
badan ibu saya itu, saya tidak kuat. Saya 
sambil berusaha tetap sadar untuk mohon 
kekuatan kepada Sang Guru Sejati agar 
dapat mengangkat badan ibu saya, tetapi 
di samping saya merasa tidak kuat juga 
ibu saya tidak mampu dan tidak kuat 
untuk berdiri. Pada saat itu, saya melihat 
di dekat kejadian ada sebuah bangku kecil 
(dingklik) yang biasa dipakai duduk ibu. 
Sambal berucap “Dhuh Sang Guru Sejati, 
kula nyuwun tulung.” Kemudian bangku 
kecil dapat saya raih dan saya berusaha 
menarik tangan ibu dan mendudukkannya 
di bangku tersebut dan ternyata perlahan-
lahan dapat berhasil. 

Saat itu saya merasakan begitu 
penyayangnya Sang Guru Sejati kepada 
saya dan ibu saya. Atas kejadian yang 
mungkin tidak berarti bagi orang lain, 
tetapi semakin membuka mata hati 
kami berdua, betapa karunia-Nya yang 
berlimpah di setiap hari dapat kami 
rasakan, bukan hanya pada waktu 
menerima kebaikan, tetapi juga saat 
menerima musibah, bahwa kedua-duanya 
adalah anugerah yang indah di dalam 
penyiswaan. Hati ini semakin menyadari, 
semakin menerima apa saja, semakin 
menguatkan kepercayaan kepada Sang 

Guru Sejati, maka semua kejadian yang 
menimpa setiap orang, adalah tuntunan 
dan pertolongan-Nya bagi jalannya 
penyiswaan.

Sabda Sang Guru Sejati, “…, karena 
itu perlu sekali hamba terus berupaya 
untuk dapat tunggal keadaan dengan 
Guru Sejati (Suksma Sejati), agar 
dapat mendekat ke singgasana Tuhan 
(Suksma Kawekas).

Adapun sadar akan Tripurusa 
itu hendaklah 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 hendaklah selalu sadar 
kepada Tuhan Yang Maha Esa (Sukma 
Kawekas - Suksma Sejati - Roh Suci).” 
(Sasangka Jati, Hasta Sila, 2014: 8).

Sabda berikutnya, “Oleh karena 
itu, apabila engkau berkehendak 
mendapatkan pertolongan-Nya, 
engkau harus percaya kepada Sang 
Guru Sejati, sebab Dia itu memang 
telah disertakan kepadamu, supaya 
menjadi Panutanmu, Penuntunmu, 
yakni Guru Sejatimu.” (Sasangka Jati, 
Hasta Sila, 2014: 9).

Kesimpulan dari pengalaman saya 
ini, adalah sebuah pertolongan Sang Guru 
Sejati yang saya saksikan, yaitu: 

Ibu terjatuh dengan posisi duduk 

bukan jatuh terlentang langsung di 
atas lantai, tetapi ternyata di bawahnya 
ada beberapa botol-botol bekas air 
minum dan plastik-plastik bekas yang 
belum sempat saya singkirkan, ternyata 
benda-benda tersebut menjadi berkah 
peredam dan sebagai lantaran menolong 
ibu, sehingga tidak jatuh dalam posisi 
terlentang langsung di lantai. Apa jadinya 
jika hal itu terjadi? 

Saya belum tertidur yang biasanya 
pasti sudah tertidur karena badan 
kecapaian, tetapi karena sebuah tugas 
melaksanakan koreksi rangkain kalimat-
kalimat ajaran Sang Guru Sejati, saya 
merasa tidak mengantuk dan saya 
mendengar dengan jelas ketika ibu 
memanggil-manggil saya.

Pada saat kejadian, saya tidak 
panik sedikit pun, tetapi sangat sadar 
dan percaya penuh bahwa Sang Guru 
Sejati akan menolong saya. Hal ini 
berkat saya banyak membaca draf buku 
Tanya Jawab tentang ajaran Sang Guru 
Sejati yang tertera di dalam pembahasan 

dari rapat malam itu juga. Ternyata 
pengalaman ini sekaligus memberikan 
pembelajaran untuk  mempraktikkannya. 
Melalui kejadian itu saya semakin dapat 
merasakan bahwa kesadaran dan 
kepercayaan kepada Sang Guru Sejati 
selalu ditakar, diingatkan kembali, dan 
diuji oleh-Nya di setiap waktu di dalam 
peristiwa apa saja, bahkan mungkin yang 
tidak terduga sekali pun.

Demikian pengalaman ini saya 
sampaikan, sungguh saya merasa 
bersyukur bahwa Sang Guru Sejati 
masih menolong dan melindungi ibu saya, 
sekaligus menuntun saya melalui tugas 
dan pekerjaan, sehingga tengah malam itu 
saya tidak mengantuk sama sekali yang 
kemudian saya dapat menolong ibu selagi 
terkena musibah. 

Terima kasih, semoga Bapak, Ibu, 
Mas, dan Mbak semuanya senantiasa 
dapat menerima tetesan sih, tuntunan, 
pepadang, dan perlindungan dari Sang 
Guru Sejati. Satuhu.

"Sang Suksma Sejati datang tidak hanya di hati seorang siswa yang terpilih 
saja, melainkan di setiap siswa yang memenuhi syarat-syaratnya. Kasih 
sayang Sang Suksma Sejati itu untuk siapa saja sama dan tidak membeda-
bedakan. Akan tetapi, bilamana kita mengharap-harapkan kedatangan-
Nya, kita tidak akan menyadarinya, karena pengharapan itu menghalangi 
kesadaran yang perlu untuk menyaksikan kedatangan-Nya. Yang perlu ialah 
menjalankan petunjuk-petunjuk-Nya, yakni mengirip-iripi sifat-sifat-Nya."  

(Saudara Kemayan dalam Olah Rasa, 2015:109) 
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"Kita harus ingat akan sabda terakhir dari Sang Suksma Sejati. Sang 
Suksma Sejati bersabda bahwa pelajaran-Nya dapat diumpamakan daya 
bangun bagi yang masih tidur atau pencucian muka bagi yang telah bangun, 
tetapi belum sadar benar-benar saat sudah mendekati Sang Suksma Sejati 
datang di dunia ini. Di mana kita dapat menantikan datangnya Sang 
Suksma Sejati? Di hati kita sendiri yang suci. 
Sang Suksma Sejati datang tidak hanya di hati seorang siswa yang terpilih 
saja, melainkan di setiap siswa yang memenuhi syarat-syaratnya. Kasih 
sayang Sang Suksma Sejati itu untuk siapa saja sama dan tidak membeda-
bedakan." (Saudara Kemayan dalam Olah Rasa, 2015:108-109)

perorangan, bagi pribadi seseorang dan 
bagi masyarakat, bagi kehidupan sosial. 
Kedua-duanya akan berubah karenanya 
sesuai kehendak dari Suksma Kawekas 
menurut garis-garis kebijaksanaan 
Suksma Sejati. Pengaruh dari pepadang 
atau pelajaran Suksma Sejati akan 
berlangsung terus dalam prosesnya 
mengubah pribadi para siswa dan corak 
masyarakat. Tidak ada kekuatan, baik 
dari manusia maupun dewa, yang mampu 
dan berwewenang menahan arus dari 
pepadang atau pelajaran dari Suksma 
Sejati itu. Tidak ada kekuatan yang mampu 
menahan seseorang menerima dan 
mengolah pepadang atau pelajaran dari 
Suksma Sejati yang sangat dibutuhkan 
oleh jiwanya itu. Dan pepadang atau 
pelajaran itu sendirilah mengandung 
kekuatan untuk membatalkan maksud-
maksud jahil dari mana pun.

Arus yang akan terjadi laksana air 
bah melanda hati yang ingin bersuci dan 
masyarakat yang ingin bergotong-royong 

menuju ke keadaan adil makmur, tata 
tentrem, kerto raharjo, gemah ripah loh 
jinawi tidak mungkin dibendung dan 
tertahan lagi. 

Sabda dari Suksma Sejati pasti 
akan terlaksana, dan semua ini berkat 
detik-detik pada sore hari tanggal 14 
Februari 1932 di mana pilihan Suksma 
Kawekas jatuh pada seorang pemuda 
prasaja sederhana bernama R. Soenarto 
Mertowardojo. Oleh karena itu, setiap kali 
kita melintasi tanggal 14 Februari, setiap 
jiwa kita dengan segala kerendahan 
budi, bersujud di depan Tripurusa, di 
depan Suksma Sejati, di depan Suksma 
Kawekas dan berterima kasih kepada 
sampul Sasangka Jati yang telah 
rusak itu, yakni almarhum R. Soenarto 
Mertowardojo.

Semoga para siswa putra-putri turun-
temurun menerima sih tuntunan dari 
Suksma Sejati.  Satuhu.

Banyak orang menyangka bahwa 
dia bisa melakukan bargaining 
(tawar- menawar) dengan Sang 

Guru Sejati. Ketika dia ber-darma, dia 
berharap akan memperoleh imbalan 
berlipat dari-Nya. Ketika dia menolong 
orang yang kesusahan, dia yakin bahwa 
dia telah selaras dengan kebijakan Sang 
Guru Sejati dengan perbuatan baiknya. 
Sebaliknya, ketika melanggar Paliwara, 
maka perbuatannya tidak selaras dengan 
kebijaksanaan Sang Guru Sejati sehingga 
dia akan menerima tempelak. Rejekinya 
menjadi seret, hidupnya tidak bahagia. 
Seorang teman saya bahkan sangat yakin 
kalau dia rajin berdoa, maka portal antara 
dia dengan Tuhan terbuka, sehingga dia 
akan memiliki previledge (hak istimewa) 
di saat memerlukan pertolongan Tuhan. 
Bukankah Tuhan mencatat semua 
perbuatan manusia?

Kalau kita mau mencermati apa 
yang Sang Guru Sejati ajarkan kepada 
kita semua, maka kita akan memperoleh 
kejelasan bahwa sebenarnya Sang Guru 
Sejati tidak pernah marah, tidak pernah 
menghukum, tidak pernah mengutuk, 
apalagi memecat nyawa mereka yang 
tidak pernah meluhurkan asma-Nya. 
Dalam sebuah sabda-Nya dijelasakan, 
"Sesungguhnya, mujur dan malangnya 

perjalanan hidup itu tumbuh dari buah 
perbuatannya dan dari perangainya 
(wataknya). Berbuat baik terhadap 
orang lain (menolong kerepotan orang 
lain) akan memetik kesenangan, 
sedangkan berbuat jahat terhadap 
orang lain (membuat sengsara dan 
sebagainya) akan memetik kesusahan 
atau menderita kesengsaraan." 
(Sasangka Jati, Sangkan Paran, 2013: 
179).

Sang Guru Sejati bahkan tidak pernah 
minta diagung-agungkan dan diluhur-
luhurkan, "Tuhan tidak minta disembah-
sembah oleh para hamba-Nya dengan 
kata-kata sanjungan atau puji-pujian 
dan sebagainya, sebab sekalipun tidak 
disanjung dan dipuji-puji, Tuhan itu 
sejatinya memang sudah Mahaluhur 
dan Mahaagung, sebab Tuhan bertahta 
dengan pribadiNya sendiri, tidak 
ditahtakan oleh siapa pun." (Sasangka 
Jati, Panembah, 2013: 213).

Kita bisa menyimpukan bahwa Sang 
Guru Sejati juga tidak pernah minta dibela 
mati-matian bahkan tidak pernah meminta 
manusia untuk membunuh sesamanya 
yang tidak sependapat dengan yang 
Beliau ajarkan. Sangat jelas bagi kita 
semua bahwa perbuatan kita sendirilah 
yang akan mengakibatkan timbulnya 

Portal Surgawi
SM. Darmastuti, Yogyakarta

Bapak, Ibu, para anggota Pangestu 
di forum WAG Pamong Pusat 
yang saya hormati dan cintai 

izinkan saya memenuhi tugas dari Bidang 
I Pengurus Pusat menuliskan pengalaman 
penyiswaan kepada Sang Guru Sejati, 
Pengalaman ini terjadi pada hari Selasa, 
22 November 2022 saya pada waktu itu 
merasakan seakan menerima tuntunan 
yang halus yang mungkin merupakan 
pembelajaran untuk dapat selalu merasa-
rasakan ajaran Sang Guru Sejati di dalam 
penyiswaan saya ini. 

Bapak, Ibu, Mbak, Mas yang saya 
sayangi, sejak ayah saya meninggal 
dua tahun yang lalu, saya tinggal berdua 
saja di rumah dengan ibu saya. Sejak 

saat itu, ibu saya mengalami sakit vertigo 
yang tidak kunjung sembuh meskipun 
selalu ada obat rutin dari dokter. Setiap 
saat kepala ibu saya merasakan seperti 
berputar, apalagi jika berada di ruangan 
sempit yang banyak barangnya. Saya 
berusaha sebulan sekali dapat mengantar 
ibu untuk kontrol kesehatan ke dokter 
syaraf di rumah sakit tertentu di Kota 
Semarang. Informasi dari dokter, terdapat 
penyumbatan pembuluh darah di otak 
di beberapa titik. Dokter menginfokan 
bahwa penyembuhannya relatif sulit, tetapi 
yang sangat penting supaya dijaga agar 
penyumbatan di otaknya tidak semakin 
bertambah parah, dan seperti biasa 
diberikannya obat yang secara rutin harus 
diminum oleh ibu saya.

Dituntun untuk Sadar dan Percaya
Kepada Sang Guru Sejati 

Arum, Semarang III

memperhatikan keadaan kesehatannya 
dan juga memastikan fasilitas rumah 
sakit dan dokter dan tenaga medis yang 
cepat dan mudah dijangkau. Selain itu jika 
benar pengalaman saya ini menjadi salah 
satu  jalan ketika pulang (seperti perasaan 
kantuk yang berat, malas bernapas dan 
kaki terasa dingin) maka semoga masih 
tetap diberi kesadaran untuk ketika pada 
waktunya masih mampu mengingat 
Penuntunnya, mungkin dengan latihan 
tidur sambil berzikir hingga lelap dapat 

menjadi kebiasaan. Demikian juga 
bagi para kerabat yang mendampingi 
orang yang akan berpulang akan sangat 
dianjurkan untuk membisikkan  Paugeran 
atau Syahadat di telinganya (pengalaman 
mengantuk tapi masih bisa mendengar 
dengan jelas bisikan suster) agar ingat  
Sang Guru Sejati karena saat itu adalah 
saat yang sangat menentukan dalam 
kelulusan manusia menuju Taman 
Kemuliaan Abadi.

Setiap hari bahkan setiap saat ibu 
saya merasakan kepalanya seperti 
berputar karena gangguan vertigo itu, 
tetapi yang saya lihat sehari-hari ibu saya 
tidak pernah mengeluh. Saya memang 
melarang ibu saya untuk melakukan 
aktivitas yang berat dan jika akan tindakan 
ke luar rumah harus berdua dengan 
saya. Saya bersyukur kepada Sang Guru 
Sejati, meskipun ibu saya mengalami 
gangguan vertigo yang mungkin begitu 
sakit, namun masih bisa beraktivitas yang 
ringan-ringan, seperti berjalan sendiri 
di dalam rumah, ke kamar mandi, ke 
dapur, ke ruang makan dan sebagainya. 
Demikian hal-hal rutinitas kegiatan kecil-
kecil masih dapat dilakukan sendiri. 
Oleh karena kondisi ibu seperti itu, maka 
menurut saya tindakan preventif yang 
terbaik saya harus menjaga ibu di saat 
malam hari, bahkan saya selalu tidur di 
dekat tempat tidur ibu saya, meskipun 
sebetulnya ibu saya masih bisa berjalan 
sendiri di dalam rumah. Hal itu saya 
lakukan, semata-mata hanya karena 
kekawatiran saya jika di waktu tengah 
malam membutuhkan bantuan.

Pada kejadian malam itu, sekitar 
pukul 21.00 setelah selesai rapat Pangestu 
(Tim Pokja Tanya Jawab Ajaran Sang 
Guru Sejati) secara daring saya merasa 
belum benar-benar mengantuk. Karena 
saya setiap hari harus bekerja dari pagi 
hingga menjelang waktu maghrib, maka 
seperti biasa ibu saya merasa senang 

jika mendengarkan cerita dari saya, dan 
tampak gembira dan bersemangat ketika 
mendengarkan tentang apa saja yang 
saya lakukan seharian itu, terkadang 
dengan komentar dan nasihat-nasihat 
bagaimana menghadapi mermacam-
macam klien dengan beragamnya tabiat 
orang yang saya hadapi setiap hari, hal 
itu sangat berguna bagi saya. Selesai 
mengobrol saat itu, kemudian ibu saya 
menonton televisi di ruang tengah dan 
sementara waktu saya masih ada di 
ruang tamu untuk sedikit menyelesaikan 
pekerjaan dengan laptop saya. Seperti 
biasa kira-kira pukul 23.00 kiriman draf 
hasil rapat yang baru saja dilaksanakan 
secara daring saya terima, karena 
beberapa masih perlu dikoreksi adanya 
typo dan lainnya, maka mumpung belum 
mengantuk hal itu saya kerjakan.

Pada kira-kira tengah malam, 
pukul 24.00 saya mendengar dari ruang 
kerja saya suara benda jatuh yang 
mengagetkan saya. Bruk..! Kemudian 
saya bergegas lari ke belakang ketika 
ibu saya teriak memanggil-manggil 
saya, meskipun suaranya pelan tetapi 
beruntung saya masih mendengarkan 
suara itu, suara khas ibu saya ketika 
memanggil saya. Saya terhenyak karena 
ternyata suara tersebut berasal dari 
ibu saya yang jatuh terduduk di lantai 
saat akan menuju ke kamar mandi, 
sesampainya di dekat lemari bufet dan 
ketika akan berpegangan tetapi tangan 

Ruang Pengalaman
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"Kita harus ingat akan sabda terakhir dari Sang Suksma Sejati. Sang 
Suksma Sejati bersabda bahwa pelajaran-Nya dapat diumpamakan daya 
bangun bagi yang masih tidur atau pencucian muka bagi yang telah bangun, 
tetapi belum sadar benar-benar saat sudah mendekati Sang Suksma Sejati 
datang di dunia ini. Di mana kita dapat menantikan datangnya Sang 
Suksma Sejati? Di hati kita sendiri yang suci. 
Sang Suksma Sejati datang tidak hanya di hati seorang siswa yang terpilih 
saja, melainkan di setiap siswa yang memenuhi syarat-syaratnya. Kasih 
sayang Sang Suksma Sejati itu untuk siapa saja sama dan tidak membeda-
bedakan." (Saudara Kemayan dalam Olah Rasa, 2015:108-109)

perorangan, bagi pribadi seseorang dan 
bagi masyarakat, bagi kehidupan sosial. 
Kedua-duanya akan berubah karenanya 
sesuai kehendak dari Suksma Kawekas 
menurut garis-garis kebijaksanaan 
Suksma Sejati. Pengaruh dari pepadang 
atau pelajaran Suksma Sejati akan 
berlangsung terus dalam prosesnya 
mengubah pribadi para siswa dan corak 
masyarakat. Tidak ada kekuatan, baik 
dari manusia maupun dewa, yang mampu 
dan berwewenang menahan arus dari 
pepadang atau pelajaran dari Suksma 
Sejati itu. Tidak ada kekuatan yang mampu 
menahan seseorang menerima dan 
mengolah pepadang atau pelajaran dari 
Suksma Sejati yang sangat dibutuhkan 
oleh jiwanya itu. Dan pepadang atau 
pelajaran itu sendirilah mengandung 
kekuatan untuk membatalkan maksud-
maksud jahil dari mana pun.

Arus yang akan terjadi laksana air 
bah melanda hati yang ingin bersuci dan 
masyarakat yang ingin bergotong-royong 

menuju ke keadaan adil makmur, tata 
tentrem, kerto raharjo, gemah ripah loh 
jinawi tidak mungkin dibendung dan 
tertahan lagi. 

Sabda dari Suksma Sejati pasti 
akan terlaksana, dan semua ini berkat 
detik-detik pada sore hari tanggal 14 
Februari 1932 di mana pilihan Suksma 
Kawekas jatuh pada seorang pemuda 
prasaja sederhana bernama R. Soenarto 
Mertowardojo. Oleh karena itu, setiap kali 
kita melintasi tanggal 14 Februari, setiap 
jiwa kita dengan segala kerendahan 
budi, bersujud di depan Tripurusa, di 
depan Suksma Sejati, di depan Suksma 
Kawekas dan berterima kasih kepada 
sampul Sasangka Jati yang telah 
rusak itu, yakni almarhum R. Soenarto 
Mertowardojo.

Semoga para siswa putra-putri turun-
temurun menerima sih tuntunan dari 
Suksma Sejati.  Satuhu.

Banyak orang menyangka bahwa 
dia bisa melakukan bargaining 
(tawar- menawar) dengan Sang 

Guru Sejati. Ketika dia ber-darma, dia 
berharap akan memperoleh imbalan 
berlipat dari-Nya. Ketika dia menolong 
orang yang kesusahan, dia yakin bahwa 
dia telah selaras dengan kebijakan Sang 
Guru Sejati dengan perbuatan baiknya. 
Sebaliknya, ketika melanggar Paliwara, 
maka perbuatannya tidak selaras dengan 
kebijaksanaan Sang Guru Sejati sehingga 
dia akan menerima tempelak. Rejekinya 
menjadi seret, hidupnya tidak bahagia. 
Seorang teman saya bahkan sangat yakin 
kalau dia rajin berdoa, maka portal antara 
dia dengan Tuhan terbuka, sehingga dia 
akan memiliki previledge (hak istimewa) 
di saat memerlukan pertolongan Tuhan. 
Bukankah Tuhan mencatat semua 
perbuatan manusia?

Kalau kita mau mencermati apa 
yang Sang Guru Sejati ajarkan kepada 
kita semua, maka kita akan memperoleh 
kejelasan bahwa sebenarnya Sang Guru 
Sejati tidak pernah marah, tidak pernah 
menghukum, tidak pernah mengutuk, 
apalagi memecat nyawa mereka yang 
tidak pernah meluhurkan asma-Nya. 
Dalam sebuah sabda-Nya dijelasakan, 
"Sesungguhnya, mujur dan malangnya 

perjalanan hidup itu tumbuh dari buah 
perbuatannya dan dari perangainya 
(wataknya). Berbuat baik terhadap 
orang lain (menolong kerepotan orang 
lain) akan memetik kesenangan, 
sedangkan berbuat jahat terhadap 
orang lain (membuat sengsara dan 
sebagainya) akan memetik kesusahan 
atau menderita kesengsaraan." 
(Sasangka Jati, Sangkan Paran, 2013: 
179).

Sang Guru Sejati bahkan tidak pernah 
minta diagung-agungkan dan diluhur-
luhurkan, "Tuhan tidak minta disembah-
sembah oleh para hamba-Nya dengan 
kata-kata sanjungan atau puji-pujian 
dan sebagainya, sebab sekalipun tidak 
disanjung dan dipuji-puji, Tuhan itu 
sejatinya memang sudah Mahaluhur 
dan Mahaagung, sebab Tuhan bertahta 
dengan pribadiNya sendiri, tidak 
ditahtakan oleh siapa pun." (Sasangka 
Jati, Panembah, 2013: 213).

Kita bisa menyimpukan bahwa Sang 
Guru Sejati juga tidak pernah minta dibela 
mati-matian bahkan tidak pernah meminta 
manusia untuk membunuh sesamanya 
yang tidak sependapat dengan yang 
Beliau ajarkan. Sangat jelas bagi kita 
semua bahwa perbuatan kita sendirilah 
yang akan mengakibatkan timbulnya 

Portal Surgawi
SM. Darmastuti, Yogyakarta

Bapak, Ibu, para anggota Pangestu 
di forum WAG Pamong Pusat 
yang saya hormati dan cintai 

izinkan saya memenuhi tugas dari Bidang 
I Pengurus Pusat menuliskan pengalaman 
penyiswaan kepada Sang Guru Sejati, 
Pengalaman ini terjadi pada hari Selasa, 
22 November 2022 saya pada waktu itu 
merasakan seakan menerima tuntunan 
yang halus yang mungkin merupakan 
pembelajaran untuk dapat selalu merasa-
rasakan ajaran Sang Guru Sejati di dalam 
penyiswaan saya ini. 

Bapak, Ibu, Mbak, Mas yang saya 
sayangi, sejak ayah saya meninggal 
dua tahun yang lalu, saya tinggal berdua 
saja di rumah dengan ibu saya. Sejak 

saat itu, ibu saya mengalami sakit vertigo 
yang tidak kunjung sembuh meskipun 
selalu ada obat rutin dari dokter. Setiap 
saat kepala ibu saya merasakan seperti 
berputar, apalagi jika berada di ruangan 
sempit yang banyak barangnya. Saya 
berusaha sebulan sekali dapat mengantar 
ibu untuk kontrol kesehatan ke dokter 
syaraf di rumah sakit tertentu di Kota 
Semarang. Informasi dari dokter, terdapat 
penyumbatan pembuluh darah di otak 
di beberapa titik. Dokter menginfokan 
bahwa penyembuhannya relatif sulit, tetapi 
yang sangat penting supaya dijaga agar 
penyumbatan di otaknya tidak semakin 
bertambah parah, dan seperti biasa 
diberikannya obat yang secara rutin harus 
diminum oleh ibu saya.

Dituntun untuk Sadar dan Percaya
Kepada Sang Guru Sejati 

Arum, Semarang III

memperhatikan keadaan kesehatannya 
dan juga memastikan fasilitas rumah 
sakit dan dokter dan tenaga medis yang 
cepat dan mudah dijangkau. Selain itu jika 
benar pengalaman saya ini menjadi salah 
satu  jalan ketika pulang (seperti perasaan 
kantuk yang berat, malas bernapas dan 
kaki terasa dingin) maka semoga masih 
tetap diberi kesadaran untuk ketika pada 
waktunya masih mampu mengingat 
Penuntunnya, mungkin dengan latihan 
tidur sambil berzikir hingga lelap dapat 

menjadi kebiasaan. Demikian juga 
bagi para kerabat yang mendampingi 
orang yang akan berpulang akan sangat 
dianjurkan untuk membisikkan  Paugeran 
atau Syahadat di telinganya (pengalaman 
mengantuk tapi masih bisa mendengar 
dengan jelas bisikan suster) agar ingat  
Sang Guru Sejati karena saat itu adalah 
saat yang sangat menentukan dalam 
kelulusan manusia menuju Taman 
Kemuliaan Abadi.

Setiap hari bahkan setiap saat ibu 
saya merasakan kepalanya seperti 
berputar karena gangguan vertigo itu, 
tetapi yang saya lihat sehari-hari ibu saya 
tidak pernah mengeluh. Saya memang 
melarang ibu saya untuk melakukan 
aktivitas yang berat dan jika akan tindakan 
ke luar rumah harus berdua dengan 
saya. Saya bersyukur kepada Sang Guru 
Sejati, meskipun ibu saya mengalami 
gangguan vertigo yang mungkin begitu 
sakit, namun masih bisa beraktivitas yang 
ringan-ringan, seperti berjalan sendiri 
di dalam rumah, ke kamar mandi, ke 
dapur, ke ruang makan dan sebagainya. 
Demikian hal-hal rutinitas kegiatan kecil-
kecil masih dapat dilakukan sendiri. 
Oleh karena kondisi ibu seperti itu, maka 
menurut saya tindakan preventif yang 
terbaik saya harus menjaga ibu di saat 
malam hari, bahkan saya selalu tidur di 
dekat tempat tidur ibu saya, meskipun 
sebetulnya ibu saya masih bisa berjalan 
sendiri di dalam rumah. Hal itu saya 
lakukan, semata-mata hanya karena 
kekawatiran saya jika di waktu tengah 
malam membutuhkan bantuan.

Pada kejadian malam itu, sekitar 
pukul 21.00 setelah selesai rapat Pangestu 
(Tim Pokja Tanya Jawab Ajaran Sang 
Guru Sejati) secara daring saya merasa 
belum benar-benar mengantuk. Karena 
saya setiap hari harus bekerja dari pagi 
hingga menjelang waktu maghrib, maka 
seperti biasa ibu saya merasa senang 

jika mendengarkan cerita dari saya, dan 
tampak gembira dan bersemangat ketika 
mendengarkan tentang apa saja yang 
saya lakukan seharian itu, terkadang 
dengan komentar dan nasihat-nasihat 
bagaimana menghadapi mermacam-
macam klien dengan beragamnya tabiat 
orang yang saya hadapi setiap hari, hal 
itu sangat berguna bagi saya. Selesai 
mengobrol saat itu, kemudian ibu saya 
menonton televisi di ruang tengah dan 
sementara waktu saya masih ada di 
ruang tamu untuk sedikit menyelesaikan 
pekerjaan dengan laptop saya. Seperti 
biasa kira-kira pukul 23.00 kiriman draf 
hasil rapat yang baru saja dilaksanakan 
secara daring saya terima, karena 
beberapa masih perlu dikoreksi adanya 
typo dan lainnya, maka mumpung belum 
mengantuk hal itu saya kerjakan.

Pada kira-kira tengah malam, 
pukul 24.00 saya mendengar dari ruang 
kerja saya suara benda jatuh yang 
mengagetkan saya. Bruk..! Kemudian 
saya bergegas lari ke belakang ketika 
ibu saya teriak memanggil-manggil 
saya, meskipun suaranya pelan tetapi 
beruntung saya masih mendengarkan 
suara itu, suara khas ibu saya ketika 
memanggil saya. Saya terhenyak karena 
ternyata suara tersebut berasal dari 
ibu saya yang jatuh terduduk di lantai 
saat akan menuju ke kamar mandi, 
sesampainya di dekat lemari bufet dan 
ketika akan berpegangan tetapi tangan 

Ruang Pengalaman
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senang, susah, bahagia, sengsara. 
Cinta kasih Sang Guru Sejati pada 
umat-Nya benar-benar tulus dan un-
conditional (tanpa pamrih), tanpa tuntutan 
kepentingan apa pun, dan selalu mengalir 
pada siapa pun.

Seorang teman yang baik hati pada 
suatu hari terpeleset ketika dia menuntun 
saya turun gunung. Kejadian itu terjadi 
sekitar lima puluh tahun yang lalu, saat 
saya masih muda dan bergabung dalam 
grup pecinta alam. Teman saya terkilir 
kakinya, sangat kesakitan, dan harus 
dipapah turun menuju basecamp terdekat 
untuk dirawat. Saya sangat menyesal dan 
berkali-kali meminta maaf kepadanya. 
Gara-gara menuntun saya, dia mengalami 
kecelakaan. Teman-teman mengatakan 
untung dia terpeleset pada saat rombongan 
telah menyelesaikan pendakian, dan 
sudah dalam perjalanan turun. Namun ada 
juga teman yang mengatakan, mengapa 
Tuhan membiarkan orang baik yang 
sedang melakukan karya baik mengalami 
nasib kurang baik? Betapa tidak adilnya 
Tuhan. Sementara kakak pemandu senior 
mengatakan bahwa teman saya kurang 
hati-hati membedakan tanah yang licin 
dan tanah yang kesat.

Kalau kita masih mempertanyakan 
mengapa Tuhan melakukan sesuatu yang 
menurut (nalar) kita tidak sesuai dengan 
keadilan, maka sebenarnya keyakinan 
kita kepada-Nya belum utuh. Jawaban 
paling logis sebenarnya ada di Sasangka 
Jati, "Dosa yang telah lampau itu tidak 

diketahui oleh hamba, supaya mengerti 
akan dosanya atau kesalahannya yang 
sudah-sudah, harus diberi tahu dengan 
cara merasakan pembalasan atas 
perbuatannya." (Sasangka Jati, Sangkan 
Paran, 2013: 183).

Mempertanyakan keadilan Tuhan 
dapat  d ikatakan sama sebangun 
dengan berpikir negatif kepada-Nya. 
Apa akibatnya? Jelas, kepercayaan kita 
kepada-Nya cuil, sehingga aliran sih 
Sang Guru Sejati pada kita terhalang oleh 
pembatas (barrier) yang kita buat sendiri. 
Bukan karena Sang Guru Sejati tidak lagi 
mencintai kita, tetapi kita sendiri yang 
menghambat kasih-Nya mengalir lancar 
pada diri kita.

Pertanyaan lanjutan, bolehkah kita 
menuntut keadilan kepada-Nya ketika kita 
dicurangi orang-orang yang main hakim 
sendiri? Jawaban: meminta apa pun boleh 
karena Sang Guru Sejatilah yang ngasta 
panguasa atas alam seisinya. Perkara 
terkabul atau tidaknya permintaan, 
semua tergantung pada kebijaksanaan 
Beliau atas apa yang paling pas untuk si 
pemohon. 

Oleh karena itu, sebenarnya tidak 
perlu kita mempertanyakan keadilan-
Nya, karena diminta atau tidak, keadilan-
Nya akan terus berproses selaras apa 
yang telah dilakukan dan harus dialami 
manusia, termasuk ketika dia harus 
mengalami dicurangi orang lain. Membela 
diri memang wajib kalau memang tidak 
bersalah. Membersihkan nama yang 

dijelekkan orang juga wajib diupayakan, 
tapi sekali lagi, semua upaya harus 
disertai kepasrahan total kepada Sang 
Guru Sejati yang lebih ahli menyelesaikan 
masalah.

Dalam doa yang diajarkan Pakde 
Narto, kita diberi Pangesti Nomor 3 mohon 
kekuatan menerima pengadilan-Nya. Kita 
harus yakin bahwa semua hal sekecil 
apa pun yang terjadi atas dunia seisinya, 
adalah sesuai kebijaksanaan Sang Guru 
Sejati. Kepercayaan seperti itulah yang  
harus terus-menerus hidup dalam setiap 
desah napas kita.

Ketika laut rob dan air asin membanjiri 
kota, ketika tanah longsor menutupi jalan, 
bahkan ketika ada kebakaran hutan pada 
saat kemarau, apakah itu kehendak Ilahi? 
Kita yakin bukan. Semua kejadian itu 
adalah akibat ulah manusia yang tidak 
dapat mengelola dengan benar bumi 
hadiah gratis Sang Guru Sejati pada 
kehidupan. Sebuah penyelidikan pernah 
dilakukan oleh para pecinta lingkungan, 
bagaimana awal hutan terbakar. Ternyata 
kebanyakan permasalahan utamanya 
adalah karena banyaknya binatang-
binatang besar pemakan rumput dan 
tanaman perdu yang diburu dan dibunuh 
manusia. Langkanya binatang besar 
pemakan rumput dan perdu di hutan 
ternyata menyebabkan tanaman itu 
tumbuh subur tak terkendali, dan pada 
masa kemarau, rumput yang tinggi dan 
tua menjadi kering. Ketika ada percikan 
api dari gesekan ranting, maka dengan 

mudahnya ilalang kering itu tersulut, 
dan jadilah kebakaran. Benar-benar 
sebuah contoh logis bagaimana akhirnya 
ekosistem akan berjalan sesuai dengan 
galibnya. Dan, ternyata itulah salah satu 
manifestasi keadilan Tuhan, yang nir 
pamrih yang seharusnya tidak perlu kita 
pertanyakan lagi.

Kita dikaruniai angan-angan (cipta, 
nalar, dan pangerti), empat nafsu, dan 
raga yang dapat kita pakai berkiprah di 
dunia. Karunia itu seharusnya kita pakai 
selaras karsa Sang Guru Sejati guna 
melaksanakan karya-Nya. Pertanyaan 
berulang-ulang yang dapat kita pakai 
sebagai indikator penyiswaan adalah: 
sudahkah kita menjadi penghibur dan 
penolong teman yang sedang mengalami 
kesusahan? Sudahkan kita menjadi 
penunjuk kebenaran dengan contoh 
kehidupan keseharian? Pahamkah kita 
pada keadilan yang seharusnya kita 
berikan pada sesama tanpa pamrih? 
Penuh maafkah kita kepada mereka 
yang bersalah? Jujurkah kita mengakui 
kesalahan dan berjanj i  t idak lagi 
mengulangi? Sabarkah kita melakoni 
kehidupan dan menerima bagian kita 
masing-masing dengan legawa? Ternyata 
semua itu baru sebagian indikator langkah 
kita menyiswa.

Berpikir bahwa Sang Guru Sejati 
murka, marah, mengutuk, menghukum 
dan membuat manusia sengsara, akan 
menyebabkan keyakinan kita bahwa 
Sang Guru Sejati Maha Pengasih dan 

yang tidak saya ketahui 
 Ketika sudah terasa mulas, saya 

segera ke rumah sakit yang sudah 
saya hubungi. Di sana saya ditangani 
oleh suster senior dan stafnya. Saya 
kecewa karena tidak ada dokter satu pun. 
Setelah 5 jam akhirnya masuk ruangan 
saya berbekal dengan Paugeran, zikir dan 
narkose. Bayi saya kecil belum 9 bulan 
maka lebih mudah keluarnya. Setelah  
bayi lahir, saya segera dibersihkan dan 
diberi pembalut, seragam pasien dan 
selimut, kemudian dibawa ke ruangan. 
Pada waktu itu sudah pukul 20.00, 
saatnya ganti shift dan harus dilakukan 
serah terima pasien.  Suster yang akan 
pulang ini terkejut dengan keadaan umum 
saya, kemudian memeriksa tubuh saya, 
ada pendarahan tapi ditutup kembali 
dan segera dipindahtangankan ke suster 
pengganti tanpa berbicara apa-apa. 
Tetapi suster pengganti juga terkejut dan 
panik melihat kondisi wajah saya, segera 
memanggil rekan-rekannya dan dokter.
Keadaan saya lemas, ketika menatap 
ke atap di atas seperti berputar-putar. 
Mereka berkoordinasi dan menghubungi 
dokter, sementara saya semakin lemah 
kehabisan darah, kemudian dibawa ke 
ruang operasi. setiap beberapa detik 
pipi saya ditepuk-tepuk agar tetap sadar 
dan harus bernapas, kemudian nadi di 
pergelangan dan leher selalu dicek.

Kesadaran saya masih utuh sehingga 
dapat mendengar bisikan kedua suster 

itu, ”kayanya si ibu ini parah karena 
detak nadinya sudah tidak terasa lagi.” 
Keadaan saya sangat mengantuk 
sehingga keinginan saya hanya ingin 
tidur nyenyak. Tak lama kemudian dokter 
kandungan tiba, segera memberi aba-aba 
dan tugas kepada suster-suster. Mata 
saya yang menyipit masih dapat melihat 
dengan jelas melihat perjuangan dokter 
mempertahankan nyawa saya yang 
mungkin masih tersisa 1 persen setelah 
diinfus. Wajahnya tegang, berteriak-teriak 
dan sambil memonitor garis detak jantung 
saya di layar yang mungkin terlihat hampir 
mendatar. 

Tindakan yang dilakukan adalah 
menguras sisa plasenta yang tertinggal 
di dalam rahim, karena ketika plasenta 
masih menempel di rahim maka aliran 
darah akan terus mengalir sedangkan 
bayinya sudah keluar, sehingga darah 
akan terbuang percuma. Tindakan ini 
terasa sakit di perut karena saya tidak 
dibius tapi hanya bisa pasrah saja. Tak 
lama kemudian dokter anestesi ikut serta, 
entah tubuh saya dipasangi apa, kedua 
dokter itu masih tetap tegang memonitor 
layar. Tak berapa lama  tindakan menguras 
sisa plasenta rupanya membuahkan 
hasil, pendarahan sudah surut, perlahan 
kondisi saya membaik. Tiba-tiba dokter 
anestesi berteriak gembira ketika melihat  
nadi saya di leher sudah berdenyut 
kembali dan berkata, “Lihat nadi si ibu 
sudah berdenyut dan si ibu sudah bisa 

memandang kita dengan mata yang 
melebar!” Semua yang terlibat merasa 
lega, dokter kandungan pun sudah tidak 
berteriak-teriak lagi. Saya pun tersenyum 
dan terharu melihat perjuangan mereka. 

 Selanjutnya saya diberi transfusi 
darah dan oksigen. Kondisi saya makin 
normal, perasaan dingin dari lutut hingga 
telapak kaki makin menghangat. Kata 
orang kondisi orang yang akan meninggal 
adalah telapak kaki terasa dingin makin 
lama makin naik ke tubuh bagian atas. 
Perut terasa lapar sehingga 2 piring nasi 
goreng habis disuapkan ke saya oleh 
suster. Adapun keadaan suami saya 
sambil menggendong anak yang besar 
juga tegang karena harus mencari 5 labu 
darah di PMI, harus bersaing dengan 
orang lain. Ketika sampai di rumah sakit 
suami saya ingin menangis melihat 
ambulans yang lampunya berkedip dan 
pintu belakang terbuka menghadap pintu 
gedung siap mengangkut saya dalam 
keadaan terburuk untuk dirujuk ke rumah 
sakit lain. 

Setelah dirawat beberapa hari kondisi 
saya sudah normal kembali dan boleh 
pulang ke rumah. Dari pihak rumah 
sakit saya hanya diharuskan membayar 
sedikit saja, sepertinya dokter itu merasa 
bersalah dan meminta maaf karena 
pasiennya mengalami berbagai hal yang 
tidak nyaman akibat keterlambatan.

Semua kejadian yang saya alami 
tentu sudah sesuai dengan rencana Sang 

Guru Sejati berkaitan dengan takdir atau 
karma yang harus saya bayar. Mungkin 
pernah menghilangkan nyawa seseorang  
atau mungkin pernah mencelakai orang 
lain pada waktu hidup sebelumnya. Atau 
bisa juga dokter dan suster itu pernah 
berhutang nyawa kepada saya hanya 
Sang Guru yang mengetahui. Saya hanya 
bersyukur masih diberi kesempatan 
untuk membesarkan anak dan merawat 
keluarga

"Oleh karena itu, jika engkau 
mendapat cobaan atau halangan, 
tidak perlu memikirkan apakah engkau 
menanam atau memetik, tetapi yang 
lebih perlu engkau harus segera sadar, 
bertobat serta bersyukurlah kepada 
Tuhan dengan hati yang narima dan 
rela. Sadarlah bahwa Tuhan itu adil, dan  
karsa-Nya hanya demi kebaikanmu, 
jadi sejatinya tiada sesuatu pun yang 
mengusik ketenteramanmu, apabila 
engkau memang tidak berdosa, maka 
bersabarlah apabila menerima cobaan, 
dan relalah akan takdir Tuhan yang 
telah menimpamu." (Sasangka Jati, 
Sangkan Paran, 2014: 190).

Dar i  penga laman saya yang 
nyaris bergelar almarhumah ini ingin 
menyampaikan bahwa tugas wanita 
dalam mengemban tugas Sang Guru 
Sejati kadang-kadang cukup berat, maka 
bagi para suami atau anak, sayangilah 
dengan memanjatkan pangesti untuk 
keselamatan si  bayi  dan ibunya, 
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senang, susah, bahagia, sengsara. 
Cinta kasih Sang Guru Sejati pada 
umat-Nya benar-benar tulus dan un-
conditional (tanpa pamrih), tanpa tuntutan 
kepentingan apa pun, dan selalu mengalir 
pada siapa pun.

Seorang teman yang baik hati pada 
suatu hari terpeleset ketika dia menuntun 
saya turun gunung. Kejadian itu terjadi 
sekitar lima puluh tahun yang lalu, saat 
saya masih muda dan bergabung dalam 
grup pecinta alam. Teman saya terkilir 
kakinya, sangat kesakitan, dan harus 
dipapah turun menuju basecamp terdekat 
untuk dirawat. Saya sangat menyesal dan 
berkali-kali meminta maaf kepadanya. 
Gara-gara menuntun saya, dia mengalami 
kecelakaan. Teman-teman mengatakan 
untung dia terpeleset pada saat rombongan 
telah menyelesaikan pendakian, dan 
sudah dalam perjalanan turun. Namun ada 
juga teman yang mengatakan, mengapa 
Tuhan membiarkan orang baik yang 
sedang melakukan karya baik mengalami 
nasib kurang baik? Betapa tidak adilnya 
Tuhan. Sementara kakak pemandu senior 
mengatakan bahwa teman saya kurang 
hati-hati membedakan tanah yang licin 
dan tanah yang kesat.

Kalau kita masih mempertanyakan 
mengapa Tuhan melakukan sesuatu yang 
menurut (nalar) kita tidak sesuai dengan 
keadilan, maka sebenarnya keyakinan 
kita kepada-Nya belum utuh. Jawaban 
paling logis sebenarnya ada di Sasangka 
Jati, "Dosa yang telah lampau itu tidak 

diketahui oleh hamba, supaya mengerti 
akan dosanya atau kesalahannya yang 
sudah-sudah, harus diberi tahu dengan 
cara merasakan pembalasan atas 
perbuatannya." (Sasangka Jati, Sangkan 
Paran, 2013: 183).

Mempertanyakan keadilan Tuhan 
dapat  d ikatakan sama sebangun 
dengan berpikir negatif kepada-Nya. 
Apa akibatnya? Jelas, kepercayaan kita 
kepada-Nya cuil, sehingga aliran sih 
Sang Guru Sejati pada kita terhalang oleh 
pembatas (barrier) yang kita buat sendiri. 
Bukan karena Sang Guru Sejati tidak lagi 
mencintai kita, tetapi kita sendiri yang 
menghambat kasih-Nya mengalir lancar 
pada diri kita.

Pertanyaan lanjutan, bolehkah kita 
menuntut keadilan kepada-Nya ketika kita 
dicurangi orang-orang yang main hakim 
sendiri? Jawaban: meminta apa pun boleh 
karena Sang Guru Sejatilah yang ngasta 
panguasa atas alam seisinya. Perkara 
terkabul atau tidaknya permintaan, 
semua tergantung pada kebijaksanaan 
Beliau atas apa yang paling pas untuk si 
pemohon. 

Oleh karena itu, sebenarnya tidak 
perlu kita mempertanyakan keadilan-
Nya, karena diminta atau tidak, keadilan-
Nya akan terus berproses selaras apa 
yang telah dilakukan dan harus dialami 
manusia, termasuk ketika dia harus 
mengalami dicurangi orang lain. Membela 
diri memang wajib kalau memang tidak 
bersalah. Membersihkan nama yang 

dijelekkan orang juga wajib diupayakan, 
tapi sekali lagi, semua upaya harus 
disertai kepasrahan total kepada Sang 
Guru Sejati yang lebih ahli menyelesaikan 
masalah.

Dalam doa yang diajarkan Pakde 
Narto, kita diberi Pangesti Nomor 3 mohon 
kekuatan menerima pengadilan-Nya. Kita 
harus yakin bahwa semua hal sekecil 
apa pun yang terjadi atas dunia seisinya, 
adalah sesuai kebijaksanaan Sang Guru 
Sejati. Kepercayaan seperti itulah yang  
harus terus-menerus hidup dalam setiap 
desah napas kita.

Ketika laut rob dan air asin membanjiri 
kota, ketika tanah longsor menutupi jalan, 
bahkan ketika ada kebakaran hutan pada 
saat kemarau, apakah itu kehendak Ilahi? 
Kita yakin bukan. Semua kejadian itu 
adalah akibat ulah manusia yang tidak 
dapat mengelola dengan benar bumi 
hadiah gratis Sang Guru Sejati pada 
kehidupan. Sebuah penyelidikan pernah 
dilakukan oleh para pecinta lingkungan, 
bagaimana awal hutan terbakar. Ternyata 
kebanyakan permasalahan utamanya 
adalah karena banyaknya binatang-
binatang besar pemakan rumput dan 
tanaman perdu yang diburu dan dibunuh 
manusia. Langkanya binatang besar 
pemakan rumput dan perdu di hutan 
ternyata menyebabkan tanaman itu 
tumbuh subur tak terkendali, dan pada 
masa kemarau, rumput yang tinggi dan 
tua menjadi kering. Ketika ada percikan 
api dari gesekan ranting, maka dengan 

mudahnya ilalang kering itu tersulut, 
dan jadilah kebakaran. Benar-benar 
sebuah contoh logis bagaimana akhirnya 
ekosistem akan berjalan sesuai dengan 
galibnya. Dan, ternyata itulah salah satu 
manifestasi keadilan Tuhan, yang nir 
pamrih yang seharusnya tidak perlu kita 
pertanyakan lagi.

Kita dikaruniai angan-angan (cipta, 
nalar, dan pangerti), empat nafsu, dan 
raga yang dapat kita pakai berkiprah di 
dunia. Karunia itu seharusnya kita pakai 
selaras karsa Sang Guru Sejati guna 
melaksanakan karya-Nya. Pertanyaan 
berulang-ulang yang dapat kita pakai 
sebagai indikator penyiswaan adalah: 
sudahkah kita menjadi penghibur dan 
penolong teman yang sedang mengalami 
kesusahan? Sudahkan kita menjadi 
penunjuk kebenaran dengan contoh 
kehidupan keseharian? Pahamkah kita 
pada keadilan yang seharusnya kita 
berikan pada sesama tanpa pamrih? 
Penuh maafkah kita kepada mereka 
yang bersalah? Jujurkah kita mengakui 
kesalahan dan berjanj i  t idak lagi 
mengulangi? Sabarkah kita melakoni 
kehidupan dan menerima bagian kita 
masing-masing dengan legawa? Ternyata 
semua itu baru sebagian indikator langkah 
kita menyiswa.

Berpikir bahwa Sang Guru Sejati 
murka, marah, mengutuk, menghukum 
dan membuat manusia sengsara, akan 
menyebabkan keyakinan kita bahwa 
Sang Guru Sejati Maha Pengasih dan 

yang tidak saya ketahui 
 Ketika sudah terasa mulas, saya 

segera ke rumah sakit yang sudah 
saya hubungi. Di sana saya ditangani 
oleh suster senior dan stafnya. Saya 
kecewa karena tidak ada dokter satu pun. 
Setelah 5 jam akhirnya masuk ruangan 
saya berbekal dengan Paugeran, zikir dan 
narkose. Bayi saya kecil belum 9 bulan 
maka lebih mudah keluarnya. Setelah  
bayi lahir, saya segera dibersihkan dan 
diberi pembalut, seragam pasien dan 
selimut, kemudian dibawa ke ruangan. 
Pada waktu itu sudah pukul 20.00, 
saatnya ganti shift dan harus dilakukan 
serah terima pasien.  Suster yang akan 
pulang ini terkejut dengan keadaan umum 
saya, kemudian memeriksa tubuh saya, 
ada pendarahan tapi ditutup kembali 
dan segera dipindahtangankan ke suster 
pengganti tanpa berbicara apa-apa. 
Tetapi suster pengganti juga terkejut dan 
panik melihat kondisi wajah saya, segera 
memanggil rekan-rekannya dan dokter.
Keadaan saya lemas, ketika menatap 
ke atap di atas seperti berputar-putar. 
Mereka berkoordinasi dan menghubungi 
dokter, sementara saya semakin lemah 
kehabisan darah, kemudian dibawa ke 
ruang operasi. setiap beberapa detik 
pipi saya ditepuk-tepuk agar tetap sadar 
dan harus bernapas, kemudian nadi di 
pergelangan dan leher selalu dicek.

Kesadaran saya masih utuh sehingga 
dapat mendengar bisikan kedua suster 

itu, ”kayanya si ibu ini parah karena 
detak nadinya sudah tidak terasa lagi.” 
Keadaan saya sangat mengantuk 
sehingga keinginan saya hanya ingin 
tidur nyenyak. Tak lama kemudian dokter 
kandungan tiba, segera memberi aba-aba 
dan tugas kepada suster-suster. Mata 
saya yang menyipit masih dapat melihat 
dengan jelas melihat perjuangan dokter 
mempertahankan nyawa saya yang 
mungkin masih tersisa 1 persen setelah 
diinfus. Wajahnya tegang, berteriak-teriak 
dan sambil memonitor garis detak jantung 
saya di layar yang mungkin terlihat hampir 
mendatar. 

Tindakan yang dilakukan adalah 
menguras sisa plasenta yang tertinggal 
di dalam rahim, karena ketika plasenta 
masih menempel di rahim maka aliran 
darah akan terus mengalir sedangkan 
bayinya sudah keluar, sehingga darah 
akan terbuang percuma. Tindakan ini 
terasa sakit di perut karena saya tidak 
dibius tapi hanya bisa pasrah saja. Tak 
lama kemudian dokter anestesi ikut serta, 
entah tubuh saya dipasangi apa, kedua 
dokter itu masih tetap tegang memonitor 
layar. Tak berapa lama  tindakan menguras 
sisa plasenta rupanya membuahkan 
hasil, pendarahan sudah surut, perlahan 
kondisi saya membaik. Tiba-tiba dokter 
anestesi berteriak gembira ketika melihat  
nadi saya di leher sudah berdenyut 
kembali dan berkata, “Lihat nadi si ibu 
sudah berdenyut dan si ibu sudah bisa 

memandang kita dengan mata yang 
melebar!” Semua yang terlibat merasa 
lega, dokter kandungan pun sudah tidak 
berteriak-teriak lagi. Saya pun tersenyum 
dan terharu melihat perjuangan mereka. 

 Selanjutnya saya diberi transfusi 
darah dan oksigen. Kondisi saya makin 
normal, perasaan dingin dari lutut hingga 
telapak kaki makin menghangat. Kata 
orang kondisi orang yang akan meninggal 
adalah telapak kaki terasa dingin makin 
lama makin naik ke tubuh bagian atas. 
Perut terasa lapar sehingga 2 piring nasi 
goreng habis disuapkan ke saya oleh 
suster. Adapun keadaan suami saya 
sambil menggendong anak yang besar 
juga tegang karena harus mencari 5 labu 
darah di PMI, harus bersaing dengan 
orang lain. Ketika sampai di rumah sakit 
suami saya ingin menangis melihat 
ambulans yang lampunya berkedip dan 
pintu belakang terbuka menghadap pintu 
gedung siap mengangkut saya dalam 
keadaan terburuk untuk dirujuk ke rumah 
sakit lain. 

Setelah dirawat beberapa hari kondisi 
saya sudah normal kembali dan boleh 
pulang ke rumah. Dari pihak rumah 
sakit saya hanya diharuskan membayar 
sedikit saja, sepertinya dokter itu merasa 
bersalah dan meminta maaf karena 
pasiennya mengalami berbagai hal yang 
tidak nyaman akibat keterlambatan.

Semua kejadian yang saya alami 
tentu sudah sesuai dengan rencana Sang 

Guru Sejati berkaitan dengan takdir atau 
karma yang harus saya bayar. Mungkin 
pernah menghilangkan nyawa seseorang  
atau mungkin pernah mencelakai orang 
lain pada waktu hidup sebelumnya. Atau 
bisa juga dokter dan suster itu pernah 
berhutang nyawa kepada saya hanya 
Sang Guru yang mengetahui. Saya hanya 
bersyukur masih diberi kesempatan 
untuk membesarkan anak dan merawat 
keluarga

"Oleh karena itu, jika engkau 
mendapat cobaan atau halangan, 
tidak perlu memikirkan apakah engkau 
menanam atau memetik, tetapi yang 
lebih perlu engkau harus segera sadar, 
bertobat serta bersyukurlah kepada 
Tuhan dengan hati yang narima dan 
rela. Sadarlah bahwa Tuhan itu adil, dan  
karsa-Nya hanya demi kebaikanmu, 
jadi sejatinya tiada sesuatu pun yang 
mengusik ketenteramanmu, apabila 
engkau memang tidak berdosa, maka 
bersabarlah apabila menerima cobaan, 
dan relalah akan takdir Tuhan yang 
telah menimpamu." (Sasangka Jati, 
Sangkan Paran, 2014: 190).

Dar i  penga laman saya yang 
nyaris bergelar almarhumah ini ingin 
menyampaikan bahwa tugas wanita 
dalam mengemban tugas Sang Guru 
Sejati kadang-kadang cukup berat, maka 
bagi para suami atau anak, sayangilah 
dengan memanjatkan pangesti untuk 
keselamatan si  bayi  dan ibunya, 
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Penyayang, lama-kelamaan menjadi 
sirna. Kata-kata pujian kepada-Nya tidak 
lagi punya efek sebagai portal surgawi 
karena jalan ke sana telah kita tutup 
dengan pikiran negatif, berdasarkan 
standar keadilan yang kita patok atas 
logika dan keinginan kita. Itulah sebabnya, 
mari kita ganti ketakutan kita akan 
kemurkaan Sang Guru Sejati dengan 
kesadaran lewat ucapan terimakasih 
atas cinta-Nya yang unconditional (tanpa 
pamrih), dan mengawali setiap hari 
dengan kepercayaan yang utuh, serta 

niat untuk taat melaksanakan sebaik-
baiknya tugas Sang Guru Sejati yang 
dibebankan pada kita masing-masing. The 
rest (sisanya) keadilan-Nya akan terus 
berproses guna mencapai keseimbangan, 
tanpa reserve. Nah, kita mulai langkah 
kecil penyiswaan kita dengan mituhu dulu 
sajalah, setidaknya kita awali dengan 
membaca ulang bab itu dalam Sasangka 
Jati, dan meresapinya untuk meniti ulang 
kadar ketaatan kita.

Setiap makhluk hidup, kelak akan 
mati, tidak terkecuali manusia. 
Manusia berbeda dengan 

makhluk lain di dalam menghadapi mati, 
karena manusia memiliki Penuntun Sejati. 
Ketika turun ke dunia manusia melalui 
Sang Suksma Sejati, maka kembalinya 
ke asal mula hidup juga melalui Sang 
Suksma Sejati. Isyarat bahwa kelak 
manusia akan dipanggil kembali ke asal 
mula hidup seperti sabda Sang Guru 
Sejati berikut ini.

“Selagi hamba masih hidup di 
dunia, Tuhan sudah memberi isyarat 
kepada 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, berkurang 
pendengaran dan penglihatan, pikun, 
serba kurang, putihnya rambut 
(beruban), dan sebagainya. Itu semua 
menjadi isyarat yang mudah diketahui 
bahwa kehidupan dunia tidak kekal, 
jika sudah tiba saatnya semua akan 
mati.” (Sasangka Jati, Sangkan Paran, 
2014: 147). 

Demikian pula Pakde Narto dalam 
tembang Dhandhang Gula Warisan 

Menghadapi Sakaratulmaut
Ramelan Semarang III

Langgeng bait ke 13 mengingatkan kita, 
seperti di bawah ini: 

Urip i ra neng donya tan lami                      
(Hidupmu di dunia tidak akan lama),
Upamane angger menyang pasar,             
(seumpama engkau pergi ke pasar),
Tan lana neng pasar bae 
(tidak selamanya di pasar saja),
Tan wande lamun mantuk 
(tidak urung pulang juga),
Mring sangkane wismane nguni 
(ke asal rumahmu semula),
Ing mengko aywa samar 
(sekarang jangan dikhawatirkan)
Ing sangkane mau, 
(akan tempat asalmu itu)
Yen lali dedalanira, 
(apabila lupa jalanmu),
Yekti sira tan mantuk wismanya 
nguni, 
(sungguh engkau tidak akan pulang ke rumah 
asalmu),
Temah sasar keblasar 
(akhirnya akan tersesat).   
Tentang kematian, dapat terjadi pada 

siapa pun, kapan pun dan tidak antre 
umur. Apabila tiba saatnya tugas di dunia 
selesai, manusia akan dipanggil pulang 
ke asal mula hidup. Contoh Pakde Narto 
dapat mencapai hidup yang sempurna 
atau pamudaran, atau disebut juga mati 
sajroning urip selagi badan jasmani kasar 
belum rusak. Kita sulit untuk seperti 
Pakde Narto, sebab yang dapat mencapai  

seperti Pakde sayuto siji ombyokan. 
Namun setidaknya kita harus berusaha 
agar dapat mengalami pati kang patitis. 
Artinya kita mengalami mati yang tepat, 
yang berarti ketika mati dapat langsung 
dituntun Sang Guru Sejati kembali ke 
alam sejati, tanpa mampir dulu ke alam 
kafiruna.

Bekal kita kembali kepada Tuhan 
Sejati adalah SEPI (syahadat, eling, 
pracaya, ikhlas), memiliki arti: syahadat 
untuk menyadarkan kita bahwa yang akan 
kita tuju adalah alam sejati bertunggal 
dengan Tripurusa, karena dari sanalah 
kita berasal dan ke sanalah kita akan 
kembali. Eling untuk menyadarkan kita, 
bahwa kita tidak dapat kembali sendiri 
tanpa Penuntun Sejati (Suksma Sejati), 
melalui Suksma Sejati kita diturunkan 
dan melalui Sukma Sejati kita kembali. 
Pracaya, bahwa hanya Sang Suksma 
Sejati yang dapat menuntun kita. Untuk 
eling dan pracaya ini Sang Guru Sejati 
bersabda: “ Adapun Rohmu kembali 
kepada asal-tujuan segenap mahluk, 
yaitu kembali kepada Allah,  tetapi 
yang demikian itu apabila memperoleh 
tuntunan-Ku. Aku tidak akan menuntun 
engkau apabila engkau lupa dan tidak 
percaya kepada-Ku. Adapun yang 
menyebabkan lupa tersebut karena 
engkau kemudian asyik terpikat pada 
barang-barang yang engkau cintai.” 
(Sabda Khusus, Peringatan Nomor 8, 
Butir 8, 2013: 38).

kendaraan. Setelah memperlihatkan 
STNK ke petugas rencana mau beli 
makan sekalian, dompet ditaruh di 
dasboard sepeda motor. Di perjalanan 
tiba-tiba perutnya sakit dan mampir ke 
kos untuk ke kamar mandi. Sepeda motor 
diparkir di depan kos langsung lari ke 
dalam tidak beberapa lama selesai dan 
keluar menuju sepeda motor diparkir 
ternyata dompet yang di dasbord hilang.

Dompet dan semua isinya  (uang, 
SIM, KTP, ATM dan kartu lainnya ) sudah 
tidak ada. Dia merasa bersalah, anyel, 
dongkol, dan bingung mau melakukan 
apa. Dari pagi belum sempat makan 
ketika siang mau beli makan dompet 
hilang  sampai sore tidak jadi beli makan.  
Lalu saya sampaikan: Bukan masalah 
yang dijadikan masalah, tetapi bagaimana 
kita dapat menerima dan menyikapinya. 
Jadi yang harus kamu lakukan menerima 
apa yang terjadi karena semua yang 
terjadi adalah kehendak-Nya. 

K e m u d i a n  s a y a  a j a k  u n t u k 
merenungkan Sabda Sang Guru 
Sejati tentang rela, “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 di 
dalam kekuasaan Tuhan  maka harus 
tiada sesuatu pun yang membekas di 
hati.” (Sasangka Jati, Rela, 2014: 12).

S e t e l a h  b e b e r a p a  s a a t  d i a 
merenungkan sabda di atas, akhirnya 

dia bisa tenang, rasa dongkol dan benci 
sudah reda dan malamnya pulang ke 
rumah. Kemudian dia menceritakan, 
setelah saya mengingatkan tentang  rela, 
dia merasakan perasaan hatinya lebih 
tenang dan lebih baik. Sampai di rumah 
dia langsung makan karena katanya lapar 
sekali sehari tidak makan dan energinya 
banyak keluar untuk menikmati rasa 
dongkol berkepanjangan. Saya lihat 
wajahnya sudah cerah  dan dia bilang 
kalau memang Tuhan mengizinkan 
barang yang hilang itu menjadi miliknya, 
pasti semua akan kembali. 

Matur nuwun Sang Guru Sejati 
telah membukakan hati dan pikiran anak 
saya, yang semoga bisa menjadi kuat 
menghadapi cobaan karena semua itu 
tidak dapat kita hilangkan atau kita tolak, 
kita hanya dapat memohon daya kekuatan 
atas semua cobaan yang terjadi. 

Demikian ibu-ibu pengalaman yang 
dapat saya sampaikan, mohon maaf 
jika ada kata-kata yang tidak berkenan, 
semoga dengan jalan selalu ajak-ajak 
kepada anak kita, semoga anak-anak mau 
membuka diri dan membuka hati untuk 
menerima tuntunan dan pepadang serta  
dapat menjalankan ajaran Sang Guru 
Sejati. Inilah siklus tugas kita (sebagai 
wanita), yaitu menerima Roh Suci dari 
alam sejati dan mengantarkan kembali 
ke alam sejati. Terima kasih.

Wanita mempunyai peran yang 
istimewa sebagai wadah 
untuk memelihara benih 

hidup yang berisi Roh Suci. “Ketika benih 
hidup (Roh Suci) sudah memasuki 
rahim ibu (wadah bayi) sesungguhnya 
juga sudah memakai busana halusnya  
anasir  yang tidak kasatmata. Ketika itu 
lalu membentuk peranti busana  hidup 
di alam jasmani, dengan bertemunya 
tindak kerja  empat macam anasir,yang 
saling memengaruhi, sehingga makin 
lama  busana tersebut mulai berbentuk, 
dan setiap hari makin bertambah 
besar hingga akhirnya berwujud 
manusia.”(Sasangka Jati, Gumelaring 
Dumadi, 2014: 49).

Perlengkapan bayi di dalam tubuh ibu 
terdiri dari:  “... jantung, ari-ari (tembuni), 
pusar, air ketuban. Adapun tembuni itu 
perlu untuk menerima mengalirnya 
anasir  suci dari ibu, sari anasir 
tersebut  masuknya ke tubuh jabang 
bayi, diterima di pusar, selanjutnya ke 
jantung dan merata ke seluruh tubuh. 
Adapun air ketuban itu perlu untuk 
mendinginkan daya panas dari api ibu, 
dan juga melicinkan persentuhan bayi 
dengan bungkusnya. (Sasangka Jati, 
Gumelaring Dumadi, 2014: 49).

 Dalam bahasa populer ari-ari atau 
tembuni disebut juga plasenta. Sebagian 

wanita diberi kemudahan ketika melahirkan 
bayinya seperti ibu-ibu zaman dahulu yang 
bisa dengan lancar melahirkan bayi sampai 
belasan jumlahnya, ada yang cukup repot 
dengan cara normal atau caesar, dan 
ada sebagian lagi harus berjuang bahkan 
bertarung dengan maut karena bawaan 
penyakit, penyulit serta faktor lainnya 
seperti fasilitas tenaga medis dan sarana 
rumah sakit.  

 Pengalaman saya ketika kelahiran 
anak pertama dengan persalinan normal, 
menurut saya itu sudah seperti bertarung 
dengan maut ketika sudah berkali-kali 
sekuat tenaga meneran (mengejan) 
sampai lelah kehabisan napas masih 
belum berhasil .  Pada pengalaman 
kelahiran anak kedua, saya mengalami 
kesulitan besar yang akan saya paparkan 
di pengalaman ini.

 Riwayat kesulitan pada kehamilan 
kedua ini kemungkinan disebabkan 
kondisi yang kurang sehat. Saya kerja di 
perusahaan yang memproduksi desain 
produk kayu yang harus disemprot 
cat yang campuran kimianya sangat 
menyengat. Dulu belum tersedia masker 
yang untuk umum, sehingga mungkin  
sehari-hari banyak terpapar zat-zat  yang 
beracun yang memempengaruhi  tubuh 
saya, mungkin juga  ada sebab yang lain 

Bertahan untuk Tetap Sadar di Saat Kritis
Nina Nurviana, Bandung
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Penyayang, lama-kelamaan menjadi 
sirna. Kata-kata pujian kepada-Nya tidak 
lagi punya efek sebagai portal surgawi 
karena jalan ke sana telah kita tutup 
dengan pikiran negatif, berdasarkan 
standar keadilan yang kita patok atas 
logika dan keinginan kita. Itulah sebabnya, 
mari kita ganti ketakutan kita akan 
kemurkaan Sang Guru Sejati dengan 
kesadaran lewat ucapan terimakasih 
atas cinta-Nya yang unconditional (tanpa 
pamrih), dan mengawali setiap hari 
dengan kepercayaan yang utuh, serta 

niat untuk taat melaksanakan sebaik-
baiknya tugas Sang Guru Sejati yang 
dibebankan pada kita masing-masing. The 
rest (sisanya) keadilan-Nya akan terus 
berproses guna mencapai keseimbangan, 
tanpa reserve. Nah, kita mulai langkah 
kecil penyiswaan kita dengan mituhu dulu 
sajalah, setidaknya kita awali dengan 
membaca ulang bab itu dalam Sasangka 
Jati, dan meresapinya untuk meniti ulang 
kadar ketaatan kita.

Setiap makhluk hidup, kelak akan 
mati, tidak terkecuali manusia. 
Manusia berbeda dengan 

makhluk lain di dalam menghadapi mati, 
karena manusia memiliki Penuntun Sejati. 
Ketika turun ke dunia manusia melalui 
Sang Suksma Sejati, maka kembalinya 
ke asal mula hidup juga melalui Sang 
Suksma Sejati. Isyarat bahwa kelak 
manusia akan dipanggil kembali ke asal 
mula hidup seperti sabda Sang Guru 
Sejati berikut ini.

“Selagi hamba masih hidup di 
dunia, Tuhan sudah memberi isyarat 
kepada 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, berkurang 
pendengaran dan penglihatan, pikun, 
serba kurang, putihnya rambut 
(beruban), dan sebagainya. Itu semua 
menjadi isyarat yang mudah diketahui 
bahwa kehidupan dunia tidak kekal, 
jika sudah tiba saatnya semua akan 
mati.” (Sasangka Jati, Sangkan Paran, 
2014: 147). 

Demikian pula Pakde Narto dalam 
tembang Dhandhang Gula Warisan 

Menghadapi Sakaratulmaut
Ramelan Semarang III

Langgeng bait ke 13 mengingatkan kita, 
seperti di bawah ini: 

Urip i ra neng donya tan lami                      
(Hidupmu di dunia tidak akan lama),
Upamane angger menyang pasar,             
(seumpama engkau pergi ke pasar),
Tan lana neng pasar bae 
(tidak selamanya di pasar saja),
Tan wande lamun mantuk 
(tidak urung pulang juga),
Mring sangkane wismane nguni 
(ke asal rumahmu semula),
Ing mengko aywa samar 
(sekarang jangan dikhawatirkan)
Ing sangkane mau, 
(akan tempat asalmu itu)
Yen lali dedalanira, 
(apabila lupa jalanmu),
Yekti sira tan mantuk wismanya 
nguni, 
(sungguh engkau tidak akan pulang ke rumah 
asalmu),
Temah sasar keblasar 
(akhirnya akan tersesat).   
Tentang kematian, dapat terjadi pada 

siapa pun, kapan pun dan tidak antre 
umur. Apabila tiba saatnya tugas di dunia 
selesai, manusia akan dipanggil pulang 
ke asal mula hidup. Contoh Pakde Narto 
dapat mencapai hidup yang sempurna 
atau pamudaran, atau disebut juga mati 
sajroning urip selagi badan jasmani kasar 
belum rusak. Kita sulit untuk seperti 
Pakde Narto, sebab yang dapat mencapai  

seperti Pakde sayuto siji ombyokan. 
Namun setidaknya kita harus berusaha 
agar dapat mengalami pati kang patitis. 
Artinya kita mengalami mati yang tepat, 
yang berarti ketika mati dapat langsung 
dituntun Sang Guru Sejati kembali ke 
alam sejati, tanpa mampir dulu ke alam 
kafiruna.

Bekal kita kembali kepada Tuhan 
Sejati adalah SEPI (syahadat, eling, 
pracaya, ikhlas), memiliki arti: syahadat 
untuk menyadarkan kita bahwa yang akan 
kita tuju adalah alam sejati bertunggal 
dengan Tripurusa, karena dari sanalah 
kita berasal dan ke sanalah kita akan 
kembali. Eling untuk menyadarkan kita, 
bahwa kita tidak dapat kembali sendiri 
tanpa Penuntun Sejati (Suksma Sejati), 
melalui Suksma Sejati kita diturunkan 
dan melalui Sukma Sejati kita kembali. 
Pracaya, bahwa hanya Sang Suksma 
Sejati yang dapat menuntun kita. Untuk 
eling dan pracaya ini Sang Guru Sejati 
bersabda: “ Adapun Rohmu kembali 
kepada asal-tujuan segenap mahluk, 
yaitu kembali kepada Allah,  tetapi 
yang demikian itu apabila memperoleh 
tuntunan-Ku. Aku tidak akan menuntun 
engkau apabila engkau lupa dan tidak 
percaya kepada-Ku. Adapun yang 
menyebabkan lupa tersebut karena 
engkau kemudian asyik terpikat pada 
barang-barang yang engkau cintai.” 
(Sabda Khusus, Peringatan Nomor 8, 
Butir 8, 2013: 38).

kendaraan. Setelah memperlihatkan 
STNK ke petugas rencana mau beli 
makan sekalian, dompet ditaruh di 
dasboard sepeda motor. Di perjalanan 
tiba-tiba perutnya sakit dan mampir ke 
kos untuk ke kamar mandi. Sepeda motor 
diparkir di depan kos langsung lari ke 
dalam tidak beberapa lama selesai dan 
keluar menuju sepeda motor diparkir 
ternyata dompet yang di dasbord hilang.

Dompet dan semua isinya  (uang, 
SIM, KTP, ATM dan kartu lainnya ) sudah 
tidak ada. Dia merasa bersalah, anyel, 
dongkol, dan bingung mau melakukan 
apa. Dari pagi belum sempat makan 
ketika siang mau beli makan dompet 
hilang  sampai sore tidak jadi beli makan.  
Lalu saya sampaikan: Bukan masalah 
yang dijadikan masalah, tetapi bagaimana 
kita dapat menerima dan menyikapinya. 
Jadi yang harus kamu lakukan menerima 
apa yang terjadi karena semua yang 
terjadi adalah kehendak-Nya. 

K e m u d i a n  s a y a  a j a k  u n t u k 
merenungkan Sabda Sang Guru 
Sejati tentang rela, “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 di 
dalam kekuasaan Tuhan  maka harus 
tiada sesuatu pun yang membekas di 
hati.” (Sasangka Jati, Rela, 2014: 12).

S e t e l a h  b e b e r a p a  s a a t  d i a 
merenungkan sabda di atas, akhirnya 

dia bisa tenang, rasa dongkol dan benci 
sudah reda dan malamnya pulang ke 
rumah. Kemudian dia menceritakan, 
setelah saya mengingatkan tentang  rela, 
dia merasakan perasaan hatinya lebih 
tenang dan lebih baik. Sampai di rumah 
dia langsung makan karena katanya lapar 
sekali sehari tidak makan dan energinya 
banyak keluar untuk menikmati rasa 
dongkol berkepanjangan. Saya lihat 
wajahnya sudah cerah  dan dia bilang 
kalau memang Tuhan mengizinkan 
barang yang hilang itu menjadi miliknya, 
pasti semua akan kembali. 

Matur nuwun Sang Guru Sejati 
telah membukakan hati dan pikiran anak 
saya, yang semoga bisa menjadi kuat 
menghadapi cobaan karena semua itu 
tidak dapat kita hilangkan atau kita tolak, 
kita hanya dapat memohon daya kekuatan 
atas semua cobaan yang terjadi. 

Demikian ibu-ibu pengalaman yang 
dapat saya sampaikan, mohon maaf 
jika ada kata-kata yang tidak berkenan, 
semoga dengan jalan selalu ajak-ajak 
kepada anak kita, semoga anak-anak mau 
membuka diri dan membuka hati untuk 
menerima tuntunan dan pepadang serta  
dapat menjalankan ajaran Sang Guru 
Sejati. Inilah siklus tugas kita (sebagai 
wanita), yaitu menerima Roh Suci dari 
alam sejati dan mengantarkan kembali 
ke alam sejati. Terima kasih.

Wanita mempunyai peran yang 
istimewa sebagai wadah 
untuk memelihara benih 

hidup yang berisi Roh Suci. “Ketika benih 
hidup (Roh Suci) sudah memasuki 
rahim ibu (wadah bayi) sesungguhnya 
juga sudah memakai busana halusnya  
anasir  yang tidak kasatmata. Ketika itu 
lalu membentuk peranti busana  hidup 
di alam jasmani, dengan bertemunya 
tindak kerja  empat macam anasir,yang 
saling memengaruhi, sehingga makin 
lama  busana tersebut mulai berbentuk, 
dan setiap hari makin bertambah 
besar hingga akhirnya berwujud 
manusia.”(Sasangka Jati, Gumelaring 
Dumadi, 2014: 49).

Perlengkapan bayi di dalam tubuh ibu 
terdiri dari:  “... jantung, ari-ari (tembuni), 
pusar, air ketuban. Adapun tembuni itu 
perlu untuk menerima mengalirnya 
anasir  suci dari ibu, sari anasir 
tersebut  masuknya ke tubuh jabang 
bayi, diterima di pusar, selanjutnya ke 
jantung dan merata ke seluruh tubuh. 
Adapun air ketuban itu perlu untuk 
mendinginkan daya panas dari api ibu, 
dan juga melicinkan persentuhan bayi 
dengan bungkusnya. (Sasangka Jati, 
Gumelaring Dumadi, 2014: 49).

 Dalam bahasa populer ari-ari atau 
tembuni disebut juga plasenta. Sebagian 

wanita diberi kemudahan ketika melahirkan 
bayinya seperti ibu-ibu zaman dahulu yang 
bisa dengan lancar melahirkan bayi sampai 
belasan jumlahnya, ada yang cukup repot 
dengan cara normal atau caesar, dan 
ada sebagian lagi harus berjuang bahkan 
bertarung dengan maut karena bawaan 
penyakit, penyulit serta faktor lainnya 
seperti fasilitas tenaga medis dan sarana 
rumah sakit.  

 Pengalaman saya ketika kelahiran 
anak pertama dengan persalinan normal, 
menurut saya itu sudah seperti bertarung 
dengan maut ketika sudah berkali-kali 
sekuat tenaga meneran (mengejan) 
sampai lelah kehabisan napas masih 
belum berhasil .  Pada pengalaman 
kelahiran anak kedua, saya mengalami 
kesulitan besar yang akan saya paparkan 
di pengalaman ini.

 Riwayat kesulitan pada kehamilan 
kedua ini kemungkinan disebabkan 
kondisi yang kurang sehat. Saya kerja di 
perusahaan yang memproduksi desain 
produk kayu yang harus disemprot 
cat yang campuran kimianya sangat 
menyengat. Dulu belum tersedia masker 
yang untuk umum, sehingga mungkin  
sehari-hari banyak terpapar zat-zat  yang 
beracun yang memempengaruhi  tubuh 
saya, mungkin juga  ada sebab yang lain 

Bertahan untuk Tetap Sadar di Saat Kritis
Nina Nurviana, Bandung
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Jadi, kalau lupa atau tidak eling dan 
tidak percaya, maka Sang Suksma Sejati 
tidak akan menuntun kita kembali ke 
alam sejati. Sedangkan ikhlas, kita harus 
rela meninggalkan semua kecintaan kita 
terhadap dunia, karena kecintaan kita 
pada dunia itu akan menutupi eling kita 
kepada Penuntun kita Sang Suksma 
Sejati. Jika demikian pada saat dipanggil, 
kita tidak dapat kembali ke alam sejati 
melainkan kesasar ke alam kafiruna. 
Seperti sabda Sang Guru Sejati: ”Turunmu 
ke alam kewadakan dengan memakai 
busana yang terjadi dari kekuasaan-Ku 
yang berwujud anasir empat perkara: 
tanah, air, api, dan suasana dengan 
perantaraan-Ku dan kembalimu kepada 
Allah, ialah ke alam ketenteraman 
abadi, juga dengan perantaraan-Ku.” 
(Sabda Khusus, Peringatan Nomor 8, 
Butir 3, 2013: 37). Sabda ini mengingatkan 
kita bahwa kembalinya kita ke asal mula 
hidup itu nanti dengan perantaraan Sang 
Guru Sejati.

Keadaan saat manusia akan mati yang 
lazim dikatakan kondisi sakaratulmaut, 
seperti yang digambarkan oleh Sang Guru 
Sejati, bahwa keadaannya seperti gunung 
api yang keplepegen karena lubang 
kepundannya tersumbat. Manusia pada 
saat sakaratulmaut sulit bernapas, rasa 
sakit, pusing yang berlebihan, pandangan 
jiwanya gelap, dalam pandangannya 
muncul cahaya aneka warna yang berasal 
dari saudara tujuh.  Tampak pula bayangan 

apa yang dicintainya, seperti: anak, istri, 
dan dapat juga harta benda, mana yang 
melekat itu yang akan tampak dalam 
kondisi sakaratulmaut, seperti sabda 
Sang Guru Sejati berikut ini: “Wahai 
siswa-Ku, ingatlah akan datangnya 
godaan pada saat mendekati kematian 
(sakaratulmaut), yaitu setelah engkau 
merasa penglihatanmu menjadi kabur 
menggelap, kemudian tampak olehmu 
cahaya aneka warna, yaitu sinar 
saudara-saudaramu pribadi, tujuh 
jumlahnya. Setelah itu kemudian 
tampak di dalam pandangan angan-
anganmu perwujudan apa yang kamu 
cintai, sepert: anak, istri, harta, dan 
lain-lain yang sangat dicintai.” (Sabda 
Khusus, Peringatan Nomor 8, Butir 9, 
2013: 39). 

Semua yang tampak itu adalah 
godaan yang akan mengganggu saat 
kita dipanggil, dan semua godaan itu 
menyebabkan kita lupa akan tujuan 
untuk kembali ke asal mula hidup, karena 
lupa kepada Penuntun Sejati. Seperti 
dalam syair tembang Dhandhanggula 
oleh Pakde Narto dalam buku Warisan 
Langgeng bait ke 14, di bawah ini.

Lamun angger sira tekeng janji,                      
(Apabila engkau anakku telah sampai janji),
Aywa pegat angger dhikirira,                           
(Jangan putus dzikirmu anakku),
Ingkang sareh panatane,                                  
(Aturlah dengan sabar),

Napas ngucap Allah Hu,                                    
(Napas mengucapkan Allah Hu),
Hu binareng napas umanjing, 
(Hu bersamaan dengan napas masuk),
Allah napas umedal,
(Allah bersamaan dengan napas keluar);
Kang santosa tuhu,                                              
(Dengan sungguh-sungguh sentosa),
Jro lelaku keh panggodha,                                 
(Di dalam perjalanan banyak penggoda),
Poma-poma angger aywa den 
tanggapi,
(Ingatlah anakku janganlah kau tanggapi),
Kang ikhlas ninggal donya.                                 
(Ikhlaslah meninggalkan dunia). 
Itulah pesan Pakde Narto, dalam 

tembang itu, kita diingatkan bagaimana 
menghadapi sakaratilmaut yang penuh 
dengan godaan.

Godaan-godaan yang dialami saat 
sakaratulmaut menyebabkan manusia 
tidak ingat kepada Penuntun Sejati 
sehingga tidak dapat kembali ke alam 
sejati, akhirnya masuk ke alam kafiruna. 
Bagaimana Roh yang masuk ke alam 
kafiruna karena pada saat sakaratulmaut, 
tidak berbekal SEPI seperti sabda Sang 
Guru Sejati, “Engkau telah mengerti 
bagaimana keadaan Roh yang masih 
berada di alam kegelapan, yakni alam 
kafiruna. Lepasnya Roh dari dunia 
kecil yang dikotori oleh keadaan 
dunia, itu dapat diketahui. Orang yang 

menjelang ajal (sakaratulmaut), tampak 
gelisah matanya, meronta-ronta, 
berjuang menahan Rohnya supaya 
tidak meninggalkan dunia kecilnya. 
Oleh karena itu, saat lepasnya Roh lupa 
kepada-Ku sehingga kemudian diliputi 
kegelapan.” (Sabda Khusus, Peringatan 
Nomor 16, Butir 6, 2013: 86).

Itulah yang dimaksudkan dalam syair 
tembang di atas, di dalam perjalanan 
banyak godaan. Selain godaan dari 
saudara tujuh yang tidak mau ditinggal, 
juga godaan yang datang dari dewa yang 
tidak menginginkan manusia kembali ke 
alam sejati. Semua godaan itu jangan 
ditanggapi, ingat: Pangeran Sejati iku 
ora sipat lan ora sinipatake (Tuhan itu 
tidak bersifat serta tidak disifatkan), yang 
kelihatan itu bukan Tuhan Sejati, bukan 
alam sejati yang kita tuju, dan Sejatine 
ora ana apa-apa, kang ana iku dudu 
(Sejatinya tidak ada apa-apa, yang ada 
itu bukan). Usahakan, zikir dilakukan terus 
dan jangan berhenti. 

Bagi umat yang ketika hidupnya 
selalu taat dan bakti kepada Utusan 
Abadi, selalu berpegang teguh pada 
Paugeran, watak rela sudah melekat 
dalam jiwanya yang berarti sudah tidak 
lekat dengan duniawi, yang berarti pula 
sudah suci budinya, sadar dan percaya 
kepada Sang Suksma Sejati, berarti telah 
menyiapkan bekal untuk kembali kepada 
Tuhan Sejati dan tidak akan merasakan 

3. Dapat juga diambil dari kejadian 
umum atau peristiwa di masyarakat. 
“Segala peristiwa yang terjadi di 
dunia ini, yaitu aneka warna peristiwa 
kehidupan yang dialami para umat 
(hamba), yang menimbulkan rasa: 
senang-susah, celaka-bahagia, 
h ina-mu l ia ,  rendah- luhurnya 
bangsa, pasang-surutnya negara 
itu dapat dipergunakan sebagai suri 
teladan karena semua itu terjadi 
akibat terbabarnya hukum abadi, 
juga menjadi sabda ajaran Allah 
yang tergelar berwujud peristiwa 
kehidupan yang wajib diperhatikan 
oleh para umat yang ingin hidup 
sejahtera di dunia sampai akhirat.” 
(Olahrasa Di Dalam Rasa, Bab II, 
2013: 2).

4. Dipilih sesuai dengan kebutuhan 
para peserta olahrasa, disabdakan, 
“Jika engkau ingin menaikkan 
derajat kesiswaan, jadilah guru. 
Guru yang berarti menyingkap 
kegelapan, yakni kegelapan yang 
meliputi saudara-saudaramu yang 
masih bodoh dan kurang berbudi.” 
(Sabda Khusus, Peringatan 17, Butir 
5, 2014: 91). 
Hal ini diperlukan kemampuan 
untuk mengamatinya dengan tetap 
berlandaskan sabda Sang Guru 
Sejati, sehingga melalui olahrasa 
sekaligus dapat menjadi sarana 
pepadang di dalam menyelesaikan 

permasalahan hidup bagi peserta 
olahrasa, dilandasi kesupeketan dan 
rasa kasih sayang.

Penguraian Tema 
Hendaknya dilaksanakan dengan 

pengantar bahasa sederhana, dan mudah 
dipahami, sebisa mungkin disesuaikan 
dengan daerahnya. Uraian penjelasan 
atau pun penyampaian contoh-contoh 
menjadi jalan agar para peserta olahrasa 
dapat merasa-rasakan ajaran Sang Guru 
Sejati.  “Dahulu aku telah menyabdakan 
pula bahwa ajaran-Ku yang telah 
engkau peringati itu jangan diurai 
seperti benang, tetapi sebaiknya 
digulung agar supaya engkau mudah 
melaksanakannya.” (Sabda Khusus, 
Peringatan 15, Butir 8,  2014: 81).
Pengisi Olahrasa Tidak Sendiri.

Untuk menjawab pertanyaan dari 
peserta olahrasa, sesungguhnya petugas 
olahrasa tidak sendiri. Pimpinan olahrasa, 
para pengurus, dan peserta lainnya yang 
berkesempatan hadir, dapat membantu  
menjawab pertanyaan. Ini menjadi ajang 
berbudi darma di antara para peserta 
olahrasa dalam peran mewakili karya 
Sang Guru Sejati. 

B a g a i m a n a p u n  d i  d a l a m 
mempers iapkan suatu pengis ian 
olahrasa, akan banyak yang membantu 
di dalam menambah kepercayaan, 
sehingga selanjutnya dapat memotivasi 
kemampuan sendiri sebagai petugas 
pengisi olahrasa. Peran organisasi 

sebagai paguyuban di tingkat cabang atau 
ranting dapat mengulurkan kebijakan, 
untuk menyelenggarakan bimbingan 
atau pelatihan petugas pengisi olahrasa. 
kesempatan tersebut  hendaknya 
dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para 
anggota Pangestu di cabangnya masing-

masing.
Semoga kita semua dapat merasakan 

limpahan sih, tuntunan, pepadang, 
kekuatan, dan perlindungan dari Sang 
Guru Sejati. Satuhu. 

Salam sejahtera untuk Ibu-
Ibu siswa Sang Guru Sejati 
yang berbahagia. Semoga 

ke ten te raman dan  kebahag iaan 
senantiasa meliputi hati Ibu-Ibu semua 
karena sih, tuntunan, pepadang, serta 
perlindungan Sang Guru Sejati. Izinkan 
saya memenuhi tugas dari Bidang I 
Pegurus Pusat untuk menyampaikan 
pengalaman di forum ini.

Sebagai ibu salah satu tugasnya 
adalah sebagai pendidik pertama dan 
utama berusaha untuk ajak-ajak kepada 
keluarga untuk ikut menikmati lezatnya 
roti kebahagiaan ajaran Sang Guru Sejati. 
Saya  mengajak anak-anak untuk bisa 
merasa-rasakan ajaran Sang Guru Sejati 
agar senantiasa sadar dan dekat kepada 
Sang Guru Sejati.

Ibu-ibu yang berbahagia, pengalaman 
ini terjadi satu bulan yang lalu, ketika saya 
lihat di HP ada chat, “Ibu kalau saya 

tidak membalas chat berarti saya tidur, 
saya capek dan pusing”. Wah apa ini? 
Dalam hati ada perasaan waswas dan 
khawatir, apa yang terjadi? Berbagai 
pertanyaan muncul di benak saya, 
Teringat sabda Sang Guru Sejati, "..., 
buanglah  segala perasaan waswas, 
khawatir, atau cemas. Sebab jika 
engkau dihinggapi perasaan yang 
demikian itu, kepercayaanmu akan 
menipis, dan hilangnya kepercayaan 
berarti engkau memisahkan diri dan 
menjauh dari Aku.” (Sabda Khusus 
Peringatan Nomor 3, Butir 5, 2013: 14).

Dari sabda ini berarti kita harus 
membuang perasaan waswas, khawatir  
dan cemas karena ternyata hal tersebut 
bisa menipiskan bahkan hilangnya 
kepercayaan kepada Sang Guru Sejati.

Anak saya memasuki perkuliahan 
di tahun ini dan tinggal di kos. Ketika 
masuk dan ke luar area parkir kampus 
diwajibkan memperl ihatkan STNK 

Peran Ibu Dalam Mengajak 
dan Mengingatkan Anak-Anak

Hastriyawati, Gemolong

Ruang Wanita
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Jadi, kalau lupa atau tidak eling dan 
tidak percaya, maka Sang Suksma Sejati 
tidak akan menuntun kita kembali ke 
alam sejati. Sedangkan ikhlas, kita harus 
rela meninggalkan semua kecintaan kita 
terhadap dunia, karena kecintaan kita 
pada dunia itu akan menutupi eling kita 
kepada Penuntun kita Sang Suksma 
Sejati. Jika demikian pada saat dipanggil, 
kita tidak dapat kembali ke alam sejati 
melainkan kesasar ke alam kafiruna. 
Seperti sabda Sang Guru Sejati: ”Turunmu 
ke alam kewadakan dengan memakai 
busana yang terjadi dari kekuasaan-Ku 
yang berwujud anasir empat perkara: 
tanah, air, api, dan suasana dengan 
perantaraan-Ku dan kembalimu kepada 
Allah, ialah ke alam ketenteraman 
abadi, juga dengan perantaraan-Ku.” 
(Sabda Khusus, Peringatan Nomor 8, 
Butir 3, 2013: 37). Sabda ini mengingatkan 
kita bahwa kembalinya kita ke asal mula 
hidup itu nanti dengan perantaraan Sang 
Guru Sejati.

Keadaan saat manusia akan mati yang 
lazim dikatakan kondisi sakaratulmaut, 
seperti yang digambarkan oleh Sang Guru 
Sejati, bahwa keadaannya seperti gunung 
api yang keplepegen karena lubang 
kepundannya tersumbat. Manusia pada 
saat sakaratulmaut sulit bernapas, rasa 
sakit, pusing yang berlebihan, pandangan 
jiwanya gelap, dalam pandangannya 
muncul cahaya aneka warna yang berasal 
dari saudara tujuh.  Tampak pula bayangan 

apa yang dicintainya, seperti: anak, istri, 
dan dapat juga harta benda, mana yang 
melekat itu yang akan tampak dalam 
kondisi sakaratulmaut, seperti sabda 
Sang Guru Sejati berikut ini: “Wahai 
siswa-Ku, ingatlah akan datangnya 
godaan pada saat mendekati kematian 
(sakaratulmaut), yaitu setelah engkau 
merasa penglihatanmu menjadi kabur 
menggelap, kemudian tampak olehmu 
cahaya aneka warna, yaitu sinar 
saudara-saudaramu pribadi, tujuh 
jumlahnya. Setelah itu kemudian 
tampak di dalam pandangan angan-
anganmu perwujudan apa yang kamu 
cintai, sepert: anak, istri, harta, dan 
lain-lain yang sangat dicintai.” (Sabda 
Khusus, Peringatan Nomor 8, Butir 9, 
2013: 39). 

Semua yang tampak itu adalah 
godaan yang akan mengganggu saat 
kita dipanggil, dan semua godaan itu 
menyebabkan kita lupa akan tujuan 
untuk kembali ke asal mula hidup, karena 
lupa kepada Penuntun Sejati. Seperti 
dalam syair tembang Dhandhanggula 
oleh Pakde Narto dalam buku Warisan 
Langgeng bait ke 14, di bawah ini.

Lamun angger sira tekeng janji,                      
(Apabila engkau anakku telah sampai janji),
Aywa pegat angger dhikirira,                           
(Jangan putus dzikirmu anakku),
Ingkang sareh panatane,                                  
(Aturlah dengan sabar),

Napas ngucap Allah Hu,                                    
(Napas mengucapkan Allah Hu),
Hu binareng napas umanjing, 
(Hu bersamaan dengan napas masuk),
Allah napas umedal,
(Allah bersamaan dengan napas keluar);
Kang santosa tuhu,                                              
(Dengan sungguh-sungguh sentosa),
Jro lelaku keh panggodha,                                 
(Di dalam perjalanan banyak penggoda),
Poma-poma angger aywa den 
tanggapi,
(Ingatlah anakku janganlah kau tanggapi),
Kang ikhlas ninggal donya.                                 
(Ikhlaslah meninggalkan dunia). 
Itulah pesan Pakde Narto, dalam 

tembang itu, kita diingatkan bagaimana 
menghadapi sakaratilmaut yang penuh 
dengan godaan.

Godaan-godaan yang dialami saat 
sakaratulmaut menyebabkan manusia 
tidak ingat kepada Penuntun Sejati 
sehingga tidak dapat kembali ke alam 
sejati, akhirnya masuk ke alam kafiruna. 
Bagaimana Roh yang masuk ke alam 
kafiruna karena pada saat sakaratulmaut, 
tidak berbekal SEPI seperti sabda Sang 
Guru Sejati, “Engkau telah mengerti 
bagaimana keadaan Roh yang masih 
berada di alam kegelapan, yakni alam 
kafiruna. Lepasnya Roh dari dunia 
kecil yang dikotori oleh keadaan 
dunia, itu dapat diketahui. Orang yang 

menjelang ajal (sakaratulmaut), tampak 
gelisah matanya, meronta-ronta, 
berjuang menahan Rohnya supaya 
tidak meninggalkan dunia kecilnya. 
Oleh karena itu, saat lepasnya Roh lupa 
kepada-Ku sehingga kemudian diliputi 
kegelapan.” (Sabda Khusus, Peringatan 
Nomor 16, Butir 6, 2013: 86).

Itulah yang dimaksudkan dalam syair 
tembang di atas, di dalam perjalanan 
banyak godaan. Selain godaan dari 
saudara tujuh yang tidak mau ditinggal, 
juga godaan yang datang dari dewa yang 
tidak menginginkan manusia kembali ke 
alam sejati. Semua godaan itu jangan 
ditanggapi, ingat: Pangeran Sejati iku 
ora sipat lan ora sinipatake (Tuhan itu 
tidak bersifat serta tidak disifatkan), yang 
kelihatan itu bukan Tuhan Sejati, bukan 
alam sejati yang kita tuju, dan Sejatine 
ora ana apa-apa, kang ana iku dudu 
(Sejatinya tidak ada apa-apa, yang ada 
itu bukan). Usahakan, zikir dilakukan terus 
dan jangan berhenti. 

Bagi umat yang ketika hidupnya 
selalu taat dan bakti kepada Utusan 
Abadi, selalu berpegang teguh pada 
Paugeran, watak rela sudah melekat 
dalam jiwanya yang berarti sudah tidak 
lekat dengan duniawi, yang berarti pula 
sudah suci budinya, sadar dan percaya 
kepada Sang Suksma Sejati, berarti telah 
menyiapkan bekal untuk kembali kepada 
Tuhan Sejati dan tidak akan merasakan 

3. Dapat juga diambil dari kejadian 
umum atau peristiwa di masyarakat. 
“Segala peristiwa yang terjadi di 
dunia ini, yaitu aneka warna peristiwa 
kehidupan yang dialami para umat 
(hamba), yang menimbulkan rasa: 
senang-susah, celaka-bahagia, 
h ina-mu l ia ,  rendah- luhurnya 
bangsa, pasang-surutnya negara 
itu dapat dipergunakan sebagai suri 
teladan karena semua itu terjadi 
akibat terbabarnya hukum abadi, 
juga menjadi sabda ajaran Allah 
yang tergelar berwujud peristiwa 
kehidupan yang wajib diperhatikan 
oleh para umat yang ingin hidup 
sejahtera di dunia sampai akhirat.” 
(Olahrasa Di Dalam Rasa, Bab II, 
2013: 2).

4. Dipilih sesuai dengan kebutuhan 
para peserta olahrasa, disabdakan, 
“Jika engkau ingin menaikkan 
derajat kesiswaan, jadilah guru. 
Guru yang berarti menyingkap 
kegelapan, yakni kegelapan yang 
meliputi saudara-saudaramu yang 
masih bodoh dan kurang berbudi.” 
(Sabda Khusus, Peringatan 17, Butir 
5, 2014: 91). 
Hal ini diperlukan kemampuan 
untuk mengamatinya dengan tetap 
berlandaskan sabda Sang Guru 
Sejati, sehingga melalui olahrasa 
sekaligus dapat menjadi sarana 
pepadang di dalam menyelesaikan 

permasalahan hidup bagi peserta 
olahrasa, dilandasi kesupeketan dan 
rasa kasih sayang.

Penguraian Tema 
Hendaknya dilaksanakan dengan 

pengantar bahasa sederhana, dan mudah 
dipahami, sebisa mungkin disesuaikan 
dengan daerahnya. Uraian penjelasan 
atau pun penyampaian contoh-contoh 
menjadi jalan agar para peserta olahrasa 
dapat merasa-rasakan ajaran Sang Guru 
Sejati.  “Dahulu aku telah menyabdakan 
pula bahwa ajaran-Ku yang telah 
engkau peringati itu jangan diurai 
seperti benang, tetapi sebaiknya 
digulung agar supaya engkau mudah 
melaksanakannya.” (Sabda Khusus, 
Peringatan 15, Butir 8,  2014: 81).
Pengisi Olahrasa Tidak Sendiri.

Untuk menjawab pertanyaan dari 
peserta olahrasa, sesungguhnya petugas 
olahrasa tidak sendiri. Pimpinan olahrasa, 
para pengurus, dan peserta lainnya yang 
berkesempatan hadir, dapat membantu  
menjawab pertanyaan. Ini menjadi ajang 
berbudi darma di antara para peserta 
olahrasa dalam peran mewakili karya 
Sang Guru Sejati. 

B a g a i m a n a p u n  d i  d a l a m 
mempers iapkan suatu pengis ian 
olahrasa, akan banyak yang membantu 
di dalam menambah kepercayaan, 
sehingga selanjutnya dapat memotivasi 
kemampuan sendiri sebagai petugas 
pengisi olahrasa. Peran organisasi 

sebagai paguyuban di tingkat cabang atau 
ranting dapat mengulurkan kebijakan, 
untuk menyelenggarakan bimbingan 
atau pelatihan petugas pengisi olahrasa. 
kesempatan tersebut  hendaknya 
dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para 
anggota Pangestu di cabangnya masing-

masing.
Semoga kita semua dapat merasakan 

limpahan sih, tuntunan, pepadang, 
kekuatan, dan perlindungan dari Sang 
Guru Sejati. Satuhu. 

Salam sejahtera untuk Ibu-
Ibu siswa Sang Guru Sejati 
yang berbahagia. Semoga 

ke ten te raman dan  kebahag iaan 
senantiasa meliputi hati Ibu-Ibu semua 
karena sih, tuntunan, pepadang, serta 
perlindungan Sang Guru Sejati. Izinkan 
saya memenuhi tugas dari Bidang I 
Pegurus Pusat untuk menyampaikan 
pengalaman di forum ini.

Sebagai ibu salah satu tugasnya 
adalah sebagai pendidik pertama dan 
utama berusaha untuk ajak-ajak kepada 
keluarga untuk ikut menikmati lezatnya 
roti kebahagiaan ajaran Sang Guru Sejati. 
Saya  mengajak anak-anak untuk bisa 
merasa-rasakan ajaran Sang Guru Sejati 
agar senantiasa sadar dan dekat kepada 
Sang Guru Sejati.

Ibu-ibu yang berbahagia, pengalaman 
ini terjadi satu bulan yang lalu, ketika saya 
lihat di HP ada chat, “Ibu kalau saya 

tidak membalas chat berarti saya tidur, 
saya capek dan pusing”. Wah apa ini? 
Dalam hati ada perasaan waswas dan 
khawatir, apa yang terjadi? Berbagai 
pertanyaan muncul di benak saya, 
Teringat sabda Sang Guru Sejati, "..., 
buanglah  segala perasaan waswas, 
khawatir, atau cemas. Sebab jika 
engkau dihinggapi perasaan yang 
demikian itu, kepercayaanmu akan 
menipis, dan hilangnya kepercayaan 
berarti engkau memisahkan diri dan 
menjauh dari Aku.” (Sabda Khusus 
Peringatan Nomor 3, Butir 5, 2013: 14).

Dari sabda ini berarti kita harus 
membuang perasaan waswas, khawatir  
dan cemas karena ternyata hal tersebut 
bisa menipiskan bahkan hilangnya 
kepercayaan kepada Sang Guru Sejati.

Anak saya memasuki perkuliahan 
di tahun ini dan tinggal di kos. Ketika 
masuk dan ke luar area parkir kampus 
diwajibkan memperl ihatkan STNK 

Peran Ibu Dalam Mengajak 
dan Mengingatkan Anak-Anak
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penderitaan ketika saat sakaratulmaut 
tiba. Justru akan merasakan kenikmatan 
dan merasakan keagungan Sang Suksma 
Sejati, merasakan kebahagiaan bagaikan 
bertemu dengan kekasih yang sangat 
dicintai. Itulah gambaran seseorang 
yang melewati sakaratilmaut, karena 
sebelumnya telah menyiapkan air suci 
Hasta Sila yang selalu diminum selama 
hidupnya, sebagai tanda bakti dan taat 
kepada Penuntun Sejati, ialah Suksma 
Sejati. Peringatan Pakde Narto dalam 
tembang Dhandhanggula Warisan 
Langgeng bait 15 seperti di bawah ini.

Rasanira kumpulna sawiji
(Rasamu kumpulkanlah menjadi satu),
Isi eling marang Allah-ira,                                     
(berisi sadar kepada Allah-mu),
Poma ywa mandheg tumoleh,                             
(ingat janganlah ragu-ragu),
Anyuwuna pitulung,                                               
(mohonlah pertolongan), 
Mring Panuntunira Sejati,                                     
(kepada Penuntunmu yang sejati),
Sinebut Nur Muhammad,                                      
(disebut Nur Muhammad),
Utusan Hyang Agung,                                            
(Utusan Tuhan yang Mahaagung),
Muga karsa nuntun sira,                                        
(semoga berkenan menuntunmu),
Umareg ing ngayunan Hyang 
Mahasuci

(menghadap ke hadirat  Tuhan Yang 
Mahasuci),
Ywa wudhar elingira.                                              
(Jangan lepas sadarmu).
Peringatan Pakde Narto di atas 

menyiratkan bahwa dalam keadaan 
sakaratulmaut kita tetap berpegang teguh 
Paugeran, dengan tetap berzikir. Jangan 
lupa rasa sengsem kepada Sang Guru 
Sejati terus kita hadirkan. Nyawiji atau 
meleng (fokus) pada Sembahan yang 
Sejati tetap kita pertahankan terus, titik 
berat kesadaran tetap pada alam sejati 
dengan eling, jangan sampai lepas. 
Jangan lupa selalu memohon pertolongan 
kepada Sang Guru Sejati.

Semoga semua para anggota 
Pangestu yang selalu bakti dan taat 
kepada Sang Guru Sejati kelak terhindar 
dari perasaan takut, was sumelang, giris, 
miris dalam menghadapi sakaratulmaut. 
Sebaliknya madhep, manteb, tatag, 
karena yakin bahwa Sang Guru Sejati 
akan mendampinginya. Sambutlah 
sakaratulmaut nanti dengan penuh 
keikhlasan dan keyakinan, karena melalui 
pati kang patitis kita akan dituntun Sang 
Guru Sejati kembali ke asal dan tujuan 
hidup. Janganlah takut dengan kematian, 
karena kematian itu sama indahnya 
dengan kehidupan. Semoga kita semua 
kelak dapat mencapai mati yang tepat 
atau pati kang patitis. Satuhu. 

Berkurangnya peserta olahrasa 
di beberapa cabang Pangestu 
merupakan suatu persoalan 

yang wajib kita perhatikan dan diusahakan 
pemecahannya. Banyak persoalan 
yang perlu mendapat perhatian secara 
langsung, atau tidak langsung terkait 
dengan kegiatan olahrasa di cabang, 
salah satunya adalah kurangnya petugas 
pengisi olahrasa, serta belum dapat 
dirasakan  manfaat olahrasa bagi peserta 
olahrasa. Padahal olahrasa merupakan 
salah satu kegiatan organisasi Pangestu 
dalam rangka pemeliharaan pepadang 
ajaran Sang Guru Sejati bagi warganya.

" . . . ,  menda tang i  pe r temuan 
olahrasa berarti taat kepada Sang Guru 
Sejati, karena sudah diketahui bahwa 
pembentukan perkumpulan Pangestu 
adalah atas sabda Sang Suksma Sejati. 
Sekaligus calon siswa menjalankan 
Trisila, karena sudah tentu ia akan 
ingat akan pertemuan olahrasa, ingat 
Pangestu, ingat para siswa dan calon 
siswa dan dengan demikian sadar akan 
Sang Guru Sejati sebagai Utusan yang 
abadi dari Suksma Kawekas dan ia 
percaya akan tuntunan-Nya." (Olahrasa 
2015.20)

Salah satu faktor yang sangat 
menentukan keberhasilan kegiatan 
olahrasa, adalah kemampuan petugas 

Bertugas Mengisi Olahrasa
R. Poerwantoro, Cimahi 

pengisi olahrasa di cabang. Ada beberapa 
petunjuk Sang Guru Sejati yang dapat 
bermanfaat, sebagai upaya di dalam 
rangka meningkatkan kegiatan, terutama 
kualitas pengisian olahrasa. 
Manfaat kegiatan olahrasa.
1. Peserta olahrasa dapat merasa-

rasakan ajaran Sang Guru Sejati 
dengan menggunakan perasaan 
yang halus dan berbekal kesadaran. 
“… Ingat lah,  saat in i  engkau 
sekalian sedang dalam olahrasa 
yang seharusnya menggunakan 
rasa perasaan yang halus, jangan 
menggunakan alam pikiran seperti 
kalau sedang duduk di bangku 
sekolah….” (Olahrasa Di Dalam Rasa 
Bab IV, 2013.4).  

2. Bertambahnya pengertian dan 
pepadang ajaran Sang Guru Sejati 
bagi peserta olahrasa. Pakde Narto 
mengatakan bahwa untuk menyiswa 
kepada Sang Guru Sejati diperlukan 
5M, ialah : mendengar, menerima, 
mengerti (mangerti), melaksanakan 
(makarti) dan mendekat kepada 
Tuhan (mastuti ing Widhi). 
Tetapi untuk sampai ke tahap 
mengerti juga tidak mudah, hal 
tersebut disebabkan oleh daya 
t a n g k a p  d a r i  m e r e k a  y a n g 

mendengarkan/membaca tulisan, 
yang berkaitan dengan penggunaan 
kosa kata/perbendaharaan kata, 
dan kata-kata asing, serta istilah-
istilah yang dikuasainya. Apalagi di 
dalam pertemuan olahrasa masih 
terdapat warga yang “baru” ingin 
memperdalam pengertian, artinya 
belum sampai ke tingkat “merasakan” 
yang seharusnya dapat diperoleh  
dan dibawa setelah pulang  olahrasa. 
Dan pengertian tentang ajaran Sang 
Guru Sejati pun bertingkat-tingkat, 
ada yang masih setengah-setengah, 
bahkan ada yang keliru (salah tafsir), 
atau ada yang sudah mendalam.

3. Diperoleh petunjuk dan tuntunan 
bagi peserta olahrasa, didalam 
menyelesaikan masalah kehidupan 
dan untuk meningkatkan penyiswaan. 
Oleh karena itu pakde Narto berpesan 
agar membawa “botol kosong” yang 
artinya di dalam kegiatan olahrasa 
tidak membawa persoalan apapun.

4. Memperoleh rasa tenang, tenteram 
dan bahagia bagi peserta olahrasa, 
yang disebabkan oleh terciptanya 
iklim supra sosial di dalam pertemuan 
olahrasa ; terlepas dari hiruk-pikuknya 
persoalan duniawi. Pikirannya 
menjadi tenang, tidak ke mana-mana 
sehingga perasaan benci, dongkol, 
cemas dan iri hati ketika itu terlupakan 
setelah menghadiri olahrasa  atau 
terhibur dengan sendirinya.

5. Menambah kuatnya kepercayaan 
peserta olahrasa, akan kebenaran 
ajaran Sang Guru Sejati. Sabda 
Sang Guru Sejati: “ Untuk menjaga 
kemurnian kepercayaan yang 
benar, buanglah segala perasaan 
waswas, khawatir, atau cemas. 
Sebab jika engkau dihinggapi 
perasaan yang demikian itu, 
kepercayaanmu akan menipis, 
dan hilangnya kepercayaan berarti 
engkau memisahkan diri dan 
menjauh dari Aku.” (Sabda Khusus 
Peringatan 3, Butir 5, 2014.14 ).

6. Terpeliharanya bahkan meningkatnya 
semangat serta niat yang kuat untuk 
menyiswa dengan lebih baik lagi. 
Dengan penjelasan di atas hendaknya 

juga disadari oleh seorang petugas pengisi 
olahrasa, agar dilakukan usaha persiapan 
lahir dan batin yang baik.
Bekal Pengisi Olahrasa.
1. Bekal Batin

Berusaha sedapat mungkin untuk 
memiripi  tugas Sang Guru Sejati, sehingga 
dapat menjadi lantaran mengalirnya sih-
Nya berupa pepadang dan tuntunan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

“Adapun kewajiban-Ku yang 
ketiga: 

Aku adalah Juru Penghibur. 
Adapun engkau sekalian hendaklah 
berusaha  membuat senang hati orang 
lain dengan tindakan apa saja, …."  

Adapun kewajiban-Ku yang 
keempat: 

Juru Penolong dan Penuntun  bagi 
mereka yang berjalan di jalan benar. 
Adapun engkau sekalian bantulah dan 
berilah pertolongan kepada siapa saja 
yang melakukan perbuatan utama, ….”  
(Sabda Khusus Peringatan 24, Butir 10-
11, 2013: 119-120).

Oleh karena itu, melaksanakan 
tugas mengisi olahrasa hendaknya tidak 
dilaksanakan dengan rasa terpaksa. 
Kepercayaan, kesabaran, dan kesediaan 
untuk berbudi darma yang disertai tanpa 
pamrih adalah suatu persiapan batin, 
disertai permohonan kepada Sang Guru 
Sejati untuk dapat membuka hati (rasa) 
peserta olahrasa. Pengisi olahrasa bukan 
seperti guru yang mengajari mereka, di 
hadapan Sang Guru Sejati, kita sama-
sama belajar menyiswa kepada-Nya.
2. Bekal Lahir

Seorang yang akan bertugas 
mengisi olahrasa hendaknya dapat 
menguasai materi atau  hal-hal yang 
akan disampaikan di dalam pengisian 
olahrasa. Untuk dapat memiliki bekal lahir, 
diperlukan ketekunan di dalam membaca 
dan mempelajari buku-buku wajib, secara 
sendiri-sendiri atau bersama-sama (ajar 
pustaka).
Persiapan Tema Pengisian

Ada kalanya tidak mudah untuk 
memilih suatu tema pengisian olahrasa. 
Tema pengisian olahrasa antara lain 

sebagai berikut:
1. Diambil dari 10 buku-buku wajib. 

Sabda Sang Guru Sejati, “Janganlah 
engkau memperhat ikan hal 
yang remeh-remeh. Lebih baik 
memperhatikan dan merasa-
rasakan ajaran-Ku yang engkau 
per inga t i . ”  (Sabda  Khusus 
2014.10.7). 

2. Disertai penyampaian pengalaman 
penyiswaannya sendiri, sehingga 
terselenggaranya olahrasa lebih 
hidup dan menarik. Disabdakan, 
“…. Supaya  harta suci yang akan 
engkau wariskan kepada anak 
cucumu itu, yakni warisan bagi 
dunia, dihormati, dan diluhurkan, 
a p a b i l a  e n g k a u  s u n g g u h -
sungguh taat melaksanakan 
perintah-Ku yang telah engkau 
peringati. Artinya, seseorang 
memberikan ajaran harus sudah 
memperasakan ajaran yang telah 
diajarkan kepada orang lain.” 
(Sabda Khusus Peringatan 12, Butir 
2 dan 3, 2014: 60). 
M e n g u t a r a k a n  p e n g a l a m a n 
penyiswaan di dalam olahrasa, 
sesungguhnya merupakan kesaksian 
akan kebenaran ajaran Sang Guru 
Sejati, sekaligus bentuk rasa syukur 
akan anugerah Sang Guru Sejati 
untuk dibudidarmakan menjadi oleh-
oleh bagi peserta olahrasa.
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penderitaan ketika saat sakaratulmaut 
tiba. Justru akan merasakan kenikmatan 
dan merasakan keagungan Sang Suksma 
Sejati, merasakan kebahagiaan bagaikan 
bertemu dengan kekasih yang sangat 
dicintai. Itulah gambaran seseorang 
yang melewati sakaratilmaut, karena 
sebelumnya telah menyiapkan air suci 
Hasta Sila yang selalu diminum selama 
hidupnya, sebagai tanda bakti dan taat 
kepada Penuntun Sejati, ialah Suksma 
Sejati. Peringatan Pakde Narto dalam 
tembang Dhandhanggula Warisan 
Langgeng bait 15 seperti di bawah ini.

Rasanira kumpulna sawiji
(Rasamu kumpulkanlah menjadi satu),
Isi eling marang Allah-ira,                                     
(berisi sadar kepada Allah-mu),
Poma ywa mandheg tumoleh,                             
(ingat janganlah ragu-ragu),
Anyuwuna pitulung,                                               
(mohonlah pertolongan), 
Mring Panuntunira Sejati,                                     
(kepada Penuntunmu yang sejati),
Sinebut Nur Muhammad,                                      
(disebut Nur Muhammad),
Utusan Hyang Agung,                                            
(Utusan Tuhan yang Mahaagung),
Muga karsa nuntun sira,                                        
(semoga berkenan menuntunmu),
Umareg ing ngayunan Hyang 
Mahasuci

(menghadap ke hadirat  Tuhan Yang 
Mahasuci),
Ywa wudhar elingira.                                              
(Jangan lepas sadarmu).
Peringatan Pakde Narto di atas 

menyiratkan bahwa dalam keadaan 
sakaratulmaut kita tetap berpegang teguh 
Paugeran, dengan tetap berzikir. Jangan 
lupa rasa sengsem kepada Sang Guru 
Sejati terus kita hadirkan. Nyawiji atau 
meleng (fokus) pada Sembahan yang 
Sejati tetap kita pertahankan terus, titik 
berat kesadaran tetap pada alam sejati 
dengan eling, jangan sampai lepas. 
Jangan lupa selalu memohon pertolongan 
kepada Sang Guru Sejati.

Semoga semua para anggota 
Pangestu yang selalu bakti dan taat 
kepada Sang Guru Sejati kelak terhindar 
dari perasaan takut, was sumelang, giris, 
miris dalam menghadapi sakaratulmaut. 
Sebaliknya madhep, manteb, tatag, 
karena yakin bahwa Sang Guru Sejati 
akan mendampinginya. Sambutlah 
sakaratulmaut nanti dengan penuh 
keikhlasan dan keyakinan, karena melalui 
pati kang patitis kita akan dituntun Sang 
Guru Sejati kembali ke asal dan tujuan 
hidup. Janganlah takut dengan kematian, 
karena kematian itu sama indahnya 
dengan kehidupan. Semoga kita semua 
kelak dapat mencapai mati yang tepat 
atau pati kang patitis. Satuhu. 

Berkurangnya peserta olahrasa 
di beberapa cabang Pangestu 
merupakan suatu persoalan 

yang wajib kita perhatikan dan diusahakan 
pemecahannya. Banyak persoalan 
yang perlu mendapat perhatian secara 
langsung, atau tidak langsung terkait 
dengan kegiatan olahrasa di cabang, 
salah satunya adalah kurangnya petugas 
pengisi olahrasa, serta belum dapat 
dirasakan  manfaat olahrasa bagi peserta 
olahrasa. Padahal olahrasa merupakan 
salah satu kegiatan organisasi Pangestu 
dalam rangka pemeliharaan pepadang 
ajaran Sang Guru Sejati bagi warganya.

" . . . ,  menda tang i  pe r temuan 
olahrasa berarti taat kepada Sang Guru 
Sejati, karena sudah diketahui bahwa 
pembentukan perkumpulan Pangestu 
adalah atas sabda Sang Suksma Sejati. 
Sekaligus calon siswa menjalankan 
Trisila, karena sudah tentu ia akan 
ingat akan pertemuan olahrasa, ingat 
Pangestu, ingat para siswa dan calon 
siswa dan dengan demikian sadar akan 
Sang Guru Sejati sebagai Utusan yang 
abadi dari Suksma Kawekas dan ia 
percaya akan tuntunan-Nya." (Olahrasa 
2015.20)

Salah satu faktor yang sangat 
menentukan keberhasilan kegiatan 
olahrasa, adalah kemampuan petugas 

Bertugas Mengisi Olahrasa
R. Poerwantoro, Cimahi 

pengisi olahrasa di cabang. Ada beberapa 
petunjuk Sang Guru Sejati yang dapat 
bermanfaat, sebagai upaya di dalam 
rangka meningkatkan kegiatan, terutama 
kualitas pengisian olahrasa. 
Manfaat kegiatan olahrasa.
1. Peserta olahrasa dapat merasa-

rasakan ajaran Sang Guru Sejati 
dengan menggunakan perasaan 
yang halus dan berbekal kesadaran. 
“… Ingat lah,  saat in i  engkau 
sekalian sedang dalam olahrasa 
yang seharusnya menggunakan 
rasa perasaan yang halus, jangan 
menggunakan alam pikiran seperti 
kalau sedang duduk di bangku 
sekolah….” (Olahrasa Di Dalam Rasa 
Bab IV, 2013.4).  

2. Bertambahnya pengertian dan 
pepadang ajaran Sang Guru Sejati 
bagi peserta olahrasa. Pakde Narto 
mengatakan bahwa untuk menyiswa 
kepada Sang Guru Sejati diperlukan 
5M, ialah : mendengar, menerima, 
mengerti (mangerti), melaksanakan 
(makarti) dan mendekat kepada 
Tuhan (mastuti ing Widhi). 
Tetapi untuk sampai ke tahap 
mengerti juga tidak mudah, hal 
tersebut disebabkan oleh daya 
t a n g k a p  d a r i  m e r e k a  y a n g 

mendengarkan/membaca tulisan, 
yang berkaitan dengan penggunaan 
kosa kata/perbendaharaan kata, 
dan kata-kata asing, serta istilah-
istilah yang dikuasainya. Apalagi di 
dalam pertemuan olahrasa masih 
terdapat warga yang “baru” ingin 
memperdalam pengertian, artinya 
belum sampai ke tingkat “merasakan” 
yang seharusnya dapat diperoleh  
dan dibawa setelah pulang  olahrasa. 
Dan pengertian tentang ajaran Sang 
Guru Sejati pun bertingkat-tingkat, 
ada yang masih setengah-setengah, 
bahkan ada yang keliru (salah tafsir), 
atau ada yang sudah mendalam.

3. Diperoleh petunjuk dan tuntunan 
bagi peserta olahrasa, didalam 
menyelesaikan masalah kehidupan 
dan untuk meningkatkan penyiswaan. 
Oleh karena itu pakde Narto berpesan 
agar membawa “botol kosong” yang 
artinya di dalam kegiatan olahrasa 
tidak membawa persoalan apapun.

4. Memperoleh rasa tenang, tenteram 
dan bahagia bagi peserta olahrasa, 
yang disebabkan oleh terciptanya 
iklim supra sosial di dalam pertemuan 
olahrasa ; terlepas dari hiruk-pikuknya 
persoalan duniawi. Pikirannya 
menjadi tenang, tidak ke mana-mana 
sehingga perasaan benci, dongkol, 
cemas dan iri hati ketika itu terlupakan 
setelah menghadiri olahrasa  atau 
terhibur dengan sendirinya.

5. Menambah kuatnya kepercayaan 
peserta olahrasa, akan kebenaran 
ajaran Sang Guru Sejati. Sabda 
Sang Guru Sejati: “ Untuk menjaga 
kemurnian kepercayaan yang 
benar, buanglah segala perasaan 
waswas, khawatir, atau cemas. 
Sebab jika engkau dihinggapi 
perasaan yang demikian itu, 
kepercayaanmu akan menipis, 
dan hilangnya kepercayaan berarti 
engkau memisahkan diri dan 
menjauh dari Aku.” (Sabda Khusus 
Peringatan 3, Butir 5, 2014.14 ).

6. Terpeliharanya bahkan meningkatnya 
semangat serta niat yang kuat untuk 
menyiswa dengan lebih baik lagi. 
Dengan penjelasan di atas hendaknya 

juga disadari oleh seorang petugas pengisi 
olahrasa, agar dilakukan usaha persiapan 
lahir dan batin yang baik.
Bekal Pengisi Olahrasa.
1. Bekal Batin

Berusaha sedapat mungkin untuk 
memiripi  tugas Sang Guru Sejati, sehingga 
dapat menjadi lantaran mengalirnya sih-
Nya berupa pepadang dan tuntunan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

“Adapun kewajiban-Ku yang 
ketiga: 

Aku adalah Juru Penghibur. 
Adapun engkau sekalian hendaklah 
berusaha  membuat senang hati orang 
lain dengan tindakan apa saja, …."  

Adapun kewajiban-Ku yang 
keempat: 

Juru Penolong dan Penuntun  bagi 
mereka yang berjalan di jalan benar. 
Adapun engkau sekalian bantulah dan 
berilah pertolongan kepada siapa saja 
yang melakukan perbuatan utama, ….”  
(Sabda Khusus Peringatan 24, Butir 10-
11, 2013: 119-120).

Oleh karena itu, melaksanakan 
tugas mengisi olahrasa hendaknya tidak 
dilaksanakan dengan rasa terpaksa. 
Kepercayaan, kesabaran, dan kesediaan 
untuk berbudi darma yang disertai tanpa 
pamrih adalah suatu persiapan batin, 
disertai permohonan kepada Sang Guru 
Sejati untuk dapat membuka hati (rasa) 
peserta olahrasa. Pengisi olahrasa bukan 
seperti guru yang mengajari mereka, di 
hadapan Sang Guru Sejati, kita sama-
sama belajar menyiswa kepada-Nya.
2. Bekal Lahir

Seorang yang akan bertugas 
mengisi olahrasa hendaknya dapat 
menguasai materi atau  hal-hal yang 
akan disampaikan di dalam pengisian 
olahrasa. Untuk dapat memiliki bekal lahir, 
diperlukan ketekunan di dalam membaca 
dan mempelajari buku-buku wajib, secara 
sendiri-sendiri atau bersama-sama (ajar 
pustaka).
Persiapan Tema Pengisian

Ada kalanya tidak mudah untuk 
memilih suatu tema pengisian olahrasa. 
Tema pengisian olahrasa antara lain 

sebagai berikut:
1. Diambil dari 10 buku-buku wajib. 

Sabda Sang Guru Sejati, “Janganlah 
engkau memperhat ikan hal 
yang remeh-remeh. Lebih baik 
memperhatikan dan merasa-
rasakan ajaran-Ku yang engkau 
per inga t i . ”  (Sabda  Khusus 
2014.10.7). 

2. Disertai penyampaian pengalaman 
penyiswaannya sendiri, sehingga 
terselenggaranya olahrasa lebih 
hidup dan menarik. Disabdakan, 
“…. Supaya  harta suci yang akan 
engkau wariskan kepada anak 
cucumu itu, yakni warisan bagi 
dunia, dihormati, dan diluhurkan, 
a p a b i l a  e n g k a u  s u n g g u h -
sungguh taat melaksanakan 
perintah-Ku yang telah engkau 
peringati. Artinya, seseorang 
memberikan ajaran harus sudah 
memperasakan ajaran yang telah 
diajarkan kepada orang lain.” 
(Sabda Khusus Peringatan 12, Butir 
2 dan 3, 2014: 60). 
M e n g u t a r a k a n  p e n g a l a m a n 
penyiswaan di dalam olahrasa, 
sesungguhnya merupakan kesaksian 
akan kebenaran ajaran Sang Guru 
Sejati, sekaligus bentuk rasa syukur 
akan anugerah Sang Guru Sejati 
untuk dibudidarmakan menjadi oleh-
oleh bagi peserta olahrasa.
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penderitaan ketika saat sakaratulmaut 
tiba. Justru akan merasakan kenikmatan 
dan merasakan keagungan Sang Suksma 
Sejati, merasakan kebahagiaan bagaikan 
bertemu dengan kekasih yang sangat 
dicintai. Itulah gambaran seseorang 
yang melewati sakaratilmaut, karena 
sebelumnya telah menyiapkan air suci 
Hasta Sila yang selalu diminum selama 
hidupnya, sebagai tanda bakti dan taat 
kepada Penuntun Sejati, ialah Suksma 
Sejati. Peringatan Pakde Narto dalam 
tembang Dhandhanggula Warisan 
Langgeng bait 15 seperti di bawah ini.

Rasanira kumpulna sawiji
(Rasamu kumpulkanlah menjadi satu),
Isi eling marang Allah-ira,                                     
(berisi sadar kepada Allah-mu),
Poma ywa mandheg tumoleh,                             
(ingat janganlah ragu-ragu),
Anyuwuna pitulung,                                               
(mohonlah pertolongan), 
Mring Panuntunira Sejati,                                     
(kepada Penuntunmu yang sejati),
Sinebut Nur Muhammad,                                      
(disebut Nur Muhammad),
Utusan Hyang Agung,                                            
(Utusan Tuhan yang Mahaagung),
Muga karsa nuntun sira,                                        
(semoga berkenan menuntunmu),
Umareg ing ngayunan Hyang 
Mahasuci

(menghadap ke hadirat  Tuhan Yang 
Mahasuci),
Ywa wudhar elingira.                                              
(Jangan lepas sadarmu).
Peringatan Pakde Narto di atas 

menyiratkan bahwa dalam keadaan 
sakaratulmaut kita tetap berpegang teguh 
Paugeran, dengan tetap berzikir. Jangan 
lupa rasa sengsem kepada Sang Guru 
Sejati terus kita hadirkan. Nyawiji atau 
meleng (fokus) pada Sembahan yang 
Sejati tetap kita pertahankan terus, titik 
berat kesadaran tetap pada alam sejati 
dengan eling, jangan sampai lepas. 
Jangan lupa selalu memohon pertolongan 
kepada Sang Guru Sejati.

Semoga semua para anggota 
Pangestu yang selalu bakti dan taat 
kepada Sang Guru Sejati kelak terhindar 
dari perasaan takut, was sumelang, giris, 
miris dalam menghadapi sakaratulmaut. 
Sebaliknya madhep, manteb, tatag, 
karena yakin bahwa Sang Guru Sejati 
akan mendampinginya. Sambutlah 
sakaratulmaut nanti dengan penuh 
keikhlasan dan keyakinan, karena melalui 
pati kang patitis kita akan dituntun Sang 
Guru Sejati kembali ke asal dan tujuan 
hidup. Janganlah takut dengan kematian, 
karena kematian itu sama indahnya 
dengan kehidupan. Semoga kita semua 
kelak dapat mencapai mati yang tepat 
atau pati kang patitis. Satuhu. 

Berkurangnya peserta olahrasa 
di beberapa cabang Pangestu 
merupakan suatu persoalan 

yang wajib kita perhatikan dan diusahakan 
pemecahannya. Banyak persoalan 
yang perlu mendapat perhatian secara 
langsung, atau tidak langsung terkait 
dengan kegiatan olahrasa di cabang, 
salah satunya adalah kurangnya petugas 
pengisi olahrasa, serta belum dapat 
dirasakan  manfaat olahrasa bagi peserta 
olahrasa. Padahal olahrasa merupakan 
salah satu kegiatan organisasi Pangestu 
dalam rangka pemeliharaan pepadang 
ajaran Sang Guru Sejati bagi warganya.

" . . . ,  menda tang i  pe r temuan 
olahrasa berarti taat kepada Sang Guru 
Sejati, karena sudah diketahui bahwa 
pembentukan perkumpulan Pangestu 
adalah atas sabda Sang Suksma Sejati. 
Sekaligus calon siswa menjalankan 
Trisila, karena sudah tentu ia akan 
ingat akan pertemuan olahrasa, ingat 
Pangestu, ingat para siswa dan calon 
siswa dan dengan demikian sadar akan 
Sang Guru Sejati sebagai Utusan yang 
abadi dari Suksma Kawekas dan ia 
percaya akan tuntunan-Nya." (Olahrasa 
2015.20)

Salah satu faktor yang sangat 
menentukan keberhasilan kegiatan 
olahrasa, adalah kemampuan petugas 

Bertugas Mengisi Olahrasa
R. Poerwantoro, Cimahi 

pengisi olahrasa di cabang. Ada beberapa 
petunjuk Sang Guru Sejati yang dapat 
bermanfaat, sebagai upaya di dalam 
rangka meningkatkan kegiatan, terutama 
kualitas pengisian olahrasa. 
Manfaat kegiatan olahrasa.
1. Peserta olahrasa dapat merasa-

rasakan ajaran Sang Guru Sejati 
dengan menggunakan perasaan 
yang halus dan berbekal kesadaran. 
“… Ingat lah,  saat in i  engkau 
sekalian sedang dalam olahrasa 
yang seharusnya menggunakan 
rasa perasaan yang halus, jangan 
menggunakan alam pikiran seperti 
kalau sedang duduk di bangku 
sekolah….” (Olahrasa Di Dalam Rasa 
Bab IV, 2013.4).  

2. Bertambahnya pengertian dan 
pepadang ajaran Sang Guru Sejati 
bagi peserta olahrasa. Pakde Narto 
mengatakan bahwa untuk menyiswa 
kepada Sang Guru Sejati diperlukan 
5M, ialah : mendengar, menerima, 
mengerti (mangerti), melaksanakan 
(makarti) dan mendekat kepada 
Tuhan (mastuti ing Widhi). 
Tetapi untuk sampai ke tahap 
mengerti juga tidak mudah, hal 
tersebut disebabkan oleh daya 
t a n g k a p  d a r i  m e r e k a  y a n g 

mendengarkan/membaca tulisan, 
yang berkaitan dengan penggunaan 
kosa kata/perbendaharaan kata, 
dan kata-kata asing, serta istilah-
istilah yang dikuasainya. Apalagi di 
dalam pertemuan olahrasa masih 
terdapat warga yang “baru” ingin 
memperdalam pengertian, artinya 
belum sampai ke tingkat “merasakan” 
yang seharusnya dapat diperoleh  
dan dibawa setelah pulang  olahrasa. 
Dan pengertian tentang ajaran Sang 
Guru Sejati pun bertingkat-tingkat, 
ada yang masih setengah-setengah, 
bahkan ada yang keliru (salah tafsir), 
atau ada yang sudah mendalam.

3. Diperoleh petunjuk dan tuntunan 
bagi peserta olahrasa, didalam 
menyelesaikan masalah kehidupan 
dan untuk meningkatkan penyiswaan. 
Oleh karena itu pakde Narto berpesan 
agar membawa “botol kosong” yang 
artinya di dalam kegiatan olahrasa 
tidak membawa persoalan apapun.

4. Memperoleh rasa tenang, tenteram 
dan bahagia bagi peserta olahrasa, 
yang disebabkan oleh terciptanya 
iklim supra sosial di dalam pertemuan 
olahrasa ; terlepas dari hiruk-pikuknya 
persoalan duniawi. Pikirannya 
menjadi tenang, tidak ke mana-mana 
sehingga perasaan benci, dongkol, 
cemas dan iri hati ketika itu terlupakan 
setelah menghadiri olahrasa  atau 
terhibur dengan sendirinya.

5. Menambah kuatnya kepercayaan 
peserta olahrasa, akan kebenaran 
ajaran Sang Guru Sejati. Sabda 
Sang Guru Sejati: “ Untuk menjaga 
kemurnian kepercayaan yang 
benar, buanglah segala perasaan 
waswas, khawatir, atau cemas. 
Sebab jika engkau dihinggapi 
perasaan yang demikian itu, 
kepercayaanmu akan menipis, 
dan hilangnya kepercayaan berarti 
engkau memisahkan diri dan 
menjauh dari Aku.” (Sabda Khusus 
Peringatan 3, Butir 5, 2014.14 ).

6. Terpeliharanya bahkan meningkatnya 
semangat serta niat yang kuat untuk 
menyiswa dengan lebih baik lagi. 
Dengan penjelasan di atas hendaknya 

juga disadari oleh seorang petugas pengisi 
olahrasa, agar dilakukan usaha persiapan 
lahir dan batin yang baik.
Bekal Pengisi Olahrasa.
1. Bekal Batin

Berusaha sedapat mungkin untuk 
memiripi  tugas Sang Guru Sejati, sehingga 
dapat menjadi lantaran mengalirnya sih-
Nya berupa pepadang dan tuntunan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

“Adapun kewajiban-Ku yang 
ketiga: 

Aku adalah Juru Penghibur. 
Adapun engkau sekalian hendaklah 
berusaha  membuat senang hati orang 
lain dengan tindakan apa saja, …."  

Adapun kewajiban-Ku yang 
keempat: 

Juru Penolong dan Penuntun  bagi 
mereka yang berjalan di jalan benar. 
Adapun engkau sekalian bantulah dan 
berilah pertolongan kepada siapa saja 
yang melakukan perbuatan utama, ….”  
(Sabda Khusus Peringatan 24, Butir 10-
11, 2013: 119-120).

Oleh karena itu, melaksanakan 
tugas mengisi olahrasa hendaknya tidak 
dilaksanakan dengan rasa terpaksa. 
Kepercayaan, kesabaran, dan kesediaan 
untuk berbudi darma yang disertai tanpa 
pamrih adalah suatu persiapan batin, 
disertai permohonan kepada Sang Guru 
Sejati untuk dapat membuka hati (rasa) 
peserta olahrasa. Pengisi olahrasa bukan 
seperti guru yang mengajari mereka, di 
hadapan Sang Guru Sejati, kita sama-
sama belajar menyiswa kepada-Nya.
2. Bekal Lahir

Seorang yang akan bertugas 
mengisi olahrasa hendaknya dapat 
menguasai materi atau  hal-hal yang 
akan disampaikan di dalam pengisian 
olahrasa. Untuk dapat memiliki bekal lahir, 
diperlukan ketekunan di dalam membaca 
dan mempelajari buku-buku wajib, secara 
sendiri-sendiri atau bersama-sama (ajar 
pustaka).
Persiapan Tema Pengisian

Ada kalanya tidak mudah untuk 
memilih suatu tema pengisian olahrasa. 
Tema pengisian olahrasa antara lain 

sebagai berikut:
1. Diambil dari 10 buku-buku wajib. 

Sabda Sang Guru Sejati, “Janganlah 
engkau memperhat ikan hal 
yang remeh-remeh. Lebih baik 
memperhatikan dan merasa-
rasakan ajaran-Ku yang engkau 
per inga t i . ”  (Sabda  Khusus 
2014.10.7). 

2. Disertai penyampaian pengalaman 
penyiswaannya sendiri, sehingga 
terselenggaranya olahrasa lebih 
hidup dan menarik. Disabdakan, 
“…. Supaya  harta suci yang akan 
engkau wariskan kepada anak 
cucumu itu, yakni warisan bagi 
dunia, dihormati, dan diluhurkan, 
a p a b i l a  e n g k a u  s u n g g u h -
sungguh taat melaksanakan 
perintah-Ku yang telah engkau 
peringati. Artinya, seseorang 
memberikan ajaran harus sudah 
memperasakan ajaran yang telah 
diajarkan kepada orang lain.” 
(Sabda Khusus Peringatan 12, Butir 
2 dan 3, 2014: 60). 
M e n g u t a r a k a n  p e n g a l a m a n 
penyiswaan di dalam olahrasa, 
sesungguhnya merupakan kesaksian 
akan kebenaran ajaran Sang Guru 
Sejati, sekaligus bentuk rasa syukur 
akan anugerah Sang Guru Sejati 
untuk dibudidarmakan menjadi oleh-
oleh bagi peserta olahrasa.
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penderitaan ketika saat sakaratulmaut 
tiba. Justru akan merasakan kenikmatan 
dan merasakan keagungan Sang Suksma 
Sejati, merasakan kebahagiaan bagaikan 
bertemu dengan kekasih yang sangat 
dicintai. Itulah gambaran seseorang 
yang melewati sakaratilmaut, karena 
sebelumnya telah menyiapkan air suci 
Hasta Sila yang selalu diminum selama 
hidupnya, sebagai tanda bakti dan taat 
kepada Penuntun Sejati, ialah Suksma 
Sejati. Peringatan Pakde Narto dalam 
tembang Dhandhanggula Warisan 
Langgeng bait 15 seperti di bawah ini.

Rasanira kumpulna sawiji
(Rasamu kumpulkanlah menjadi satu),
Isi eling marang Allah-ira,                                     
(berisi sadar kepada Allah-mu),
Poma ywa mandheg tumoleh,                             
(ingat janganlah ragu-ragu),
Anyuwuna pitulung,                                               
(mohonlah pertolongan), 
Mring Panuntunira Sejati,                                     
(kepada Penuntunmu yang sejati),
Sinebut Nur Muhammad,                                      
(disebut Nur Muhammad),
Utusan Hyang Agung,                                            
(Utusan Tuhan yang Mahaagung),
Muga karsa nuntun sira,                                        
(semoga berkenan menuntunmu),
Umareg ing ngayunan Hyang 
Mahasuci

(menghadap ke hadirat  Tuhan Yang 
Mahasuci),
Ywa wudhar elingira.                                              
(Jangan lepas sadarmu).
Peringatan Pakde Narto di atas 

menyiratkan bahwa dalam keadaan 
sakaratulmaut kita tetap berpegang teguh 
Paugeran, dengan tetap berzikir. Jangan 
lupa rasa sengsem kepada Sang Guru 
Sejati terus kita hadirkan. Nyawiji atau 
meleng (fokus) pada Sembahan yang 
Sejati tetap kita pertahankan terus, titik 
berat kesadaran tetap pada alam sejati 
dengan eling, jangan sampai lepas. 
Jangan lupa selalu memohon pertolongan 
kepada Sang Guru Sejati.

Semoga semua para anggota 
Pangestu yang selalu bakti dan taat 
kepada Sang Guru Sejati kelak terhindar 
dari perasaan takut, was sumelang, giris, 
miris dalam menghadapi sakaratulmaut. 
Sebaliknya madhep, manteb, tatag, 
karena yakin bahwa Sang Guru Sejati 
akan mendampinginya. Sambutlah 
sakaratulmaut nanti dengan penuh 
keikhlasan dan keyakinan, karena melalui 
pati kang patitis kita akan dituntun Sang 
Guru Sejati kembali ke asal dan tujuan 
hidup. Janganlah takut dengan kematian, 
karena kematian itu sama indahnya 
dengan kehidupan. Semoga kita semua 
kelak dapat mencapai mati yang tepat 
atau pati kang patitis. Satuhu. 

Berkurangnya peserta olahrasa 
di beberapa cabang Pangestu 
merupakan suatu persoalan 

yang wajib kita perhatikan dan diusahakan 
pemecahannya. Banyak persoalan 
yang perlu mendapat perhatian secara 
langsung, atau tidak langsung terkait 
dengan kegiatan olahrasa di cabang, 
salah satunya adalah kurangnya petugas 
pengisi olahrasa, serta belum dapat 
dirasakan  manfaat olahrasa bagi peserta 
olahrasa. Padahal olahrasa merupakan 
salah satu kegiatan organisasi Pangestu 
dalam rangka pemeliharaan pepadang 
ajaran Sang Guru Sejati bagi warganya.

" . . . ,  menda tang i  pe r temuan 
olahrasa berarti taat kepada Sang Guru 
Sejati, karena sudah diketahui bahwa 
pembentukan perkumpulan Pangestu 
adalah atas sabda Sang Suksma Sejati. 
Sekaligus calon siswa menjalankan 
Trisila, karena sudah tentu ia akan 
ingat akan pertemuan olahrasa, ingat 
Pangestu, ingat para siswa dan calon 
siswa dan dengan demikian sadar akan 
Sang Guru Sejati sebagai Utusan yang 
abadi dari Suksma Kawekas dan ia 
percaya akan tuntunan-Nya." (Olahrasa 
2015.20)

Salah satu faktor yang sangat 
menentukan keberhasilan kegiatan 
olahrasa, adalah kemampuan petugas 

Bertugas Mengisi Olahrasa
R. Poerwantoro, Cimahi 

pengisi olahrasa di cabang. Ada beberapa 
petunjuk Sang Guru Sejati yang dapat 
bermanfaat, sebagai upaya di dalam 
rangka meningkatkan kegiatan, terutama 
kualitas pengisian olahrasa. 
Manfaat kegiatan olahrasa.
1. Peserta olahrasa dapat merasa-

rasakan ajaran Sang Guru Sejati 
dengan menggunakan perasaan 
yang halus dan berbekal kesadaran. 
“… Ingat lah,  saat in i  engkau 
sekalian sedang dalam olahrasa 
yang seharusnya menggunakan 
rasa perasaan yang halus, jangan 
menggunakan alam pikiran seperti 
kalau sedang duduk di bangku 
sekolah….” (Olahrasa Di Dalam Rasa 
Bab IV, 2013.4).  

2. Bertambahnya pengertian dan 
pepadang ajaran Sang Guru Sejati 
bagi peserta olahrasa. Pakde Narto 
mengatakan bahwa untuk menyiswa 
kepada Sang Guru Sejati diperlukan 
5M, ialah : mendengar, menerima, 
mengerti (mangerti), melaksanakan 
(makarti) dan mendekat kepada 
Tuhan (mastuti ing Widhi). 
Tetapi untuk sampai ke tahap 
mengerti juga tidak mudah, hal 
tersebut disebabkan oleh daya 
t a n g k a p  d a r i  m e r e k a  y a n g 

mendengarkan/membaca tulisan, 
yang berkaitan dengan penggunaan 
kosa kata/perbendaharaan kata, 
dan kata-kata asing, serta istilah-
istilah yang dikuasainya. Apalagi di 
dalam pertemuan olahrasa masih 
terdapat warga yang “baru” ingin 
memperdalam pengertian, artinya 
belum sampai ke tingkat “merasakan” 
yang seharusnya dapat diperoleh  
dan dibawa setelah pulang  olahrasa. 
Dan pengertian tentang ajaran Sang 
Guru Sejati pun bertingkat-tingkat, 
ada yang masih setengah-setengah, 
bahkan ada yang keliru (salah tafsir), 
atau ada yang sudah mendalam.

3. Diperoleh petunjuk dan tuntunan 
bagi peserta olahrasa, didalam 
menyelesaikan masalah kehidupan 
dan untuk meningkatkan penyiswaan. 
Oleh karena itu pakde Narto berpesan 
agar membawa “botol kosong” yang 
artinya di dalam kegiatan olahrasa 
tidak membawa persoalan apapun.

4. Memperoleh rasa tenang, tenteram 
dan bahagia bagi peserta olahrasa, 
yang disebabkan oleh terciptanya 
iklim supra sosial di dalam pertemuan 
olahrasa ; terlepas dari hiruk-pikuknya 
persoalan duniawi. Pikirannya 
menjadi tenang, tidak ke mana-mana 
sehingga perasaan benci, dongkol, 
cemas dan iri hati ketika itu terlupakan 
setelah menghadiri olahrasa  atau 
terhibur dengan sendirinya.

5. Menambah kuatnya kepercayaan 
peserta olahrasa, akan kebenaran 
ajaran Sang Guru Sejati. Sabda 
Sang Guru Sejati: “ Untuk menjaga 
kemurnian kepercayaan yang 
benar, buanglah segala perasaan 
waswas, khawatir, atau cemas. 
Sebab jika engkau dihinggapi 
perasaan yang demikian itu, 
kepercayaanmu akan menipis, 
dan hilangnya kepercayaan berarti 
engkau memisahkan diri dan 
menjauh dari Aku.” (Sabda Khusus 
Peringatan 3, Butir 5, 2014.14 ).

6. Terpeliharanya bahkan meningkatnya 
semangat serta niat yang kuat untuk 
menyiswa dengan lebih baik lagi. 
Dengan penjelasan di atas hendaknya 

juga disadari oleh seorang petugas pengisi 
olahrasa, agar dilakukan usaha persiapan 
lahir dan batin yang baik.
Bekal Pengisi Olahrasa.
1. Bekal Batin

Berusaha sedapat mungkin untuk 
memiripi  tugas Sang Guru Sejati, sehingga 
dapat menjadi lantaran mengalirnya sih-
Nya berupa pepadang dan tuntunan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

“Adapun kewajiban-Ku yang 
ketiga: 

Aku adalah Juru Penghibur. 
Adapun engkau sekalian hendaklah 
berusaha  membuat senang hati orang 
lain dengan tindakan apa saja, …."  

Adapun kewajiban-Ku yang 
keempat: 

Juru Penolong dan Penuntun  bagi 
mereka yang berjalan di jalan benar. 
Adapun engkau sekalian bantulah dan 
berilah pertolongan kepada siapa saja 
yang melakukan perbuatan utama, ….”  
(Sabda Khusus Peringatan 24, Butir 10-
11, 2013: 119-120).

Oleh karena itu, melaksanakan 
tugas mengisi olahrasa hendaknya tidak 
dilaksanakan dengan rasa terpaksa. 
Kepercayaan, kesabaran, dan kesediaan 
untuk berbudi darma yang disertai tanpa 
pamrih adalah suatu persiapan batin, 
disertai permohonan kepada Sang Guru 
Sejati untuk dapat membuka hati (rasa) 
peserta olahrasa. Pengisi olahrasa bukan 
seperti guru yang mengajari mereka, di 
hadapan Sang Guru Sejati, kita sama-
sama belajar menyiswa kepada-Nya.
2. Bekal Lahir

Seorang yang akan bertugas 
mengisi olahrasa hendaknya dapat 
menguasai materi atau  hal-hal yang 
akan disampaikan di dalam pengisian 
olahrasa. Untuk dapat memiliki bekal lahir, 
diperlukan ketekunan di dalam membaca 
dan mempelajari buku-buku wajib, secara 
sendiri-sendiri atau bersama-sama (ajar 
pustaka).
Persiapan Tema Pengisian

Ada kalanya tidak mudah untuk 
memilih suatu tema pengisian olahrasa. 
Tema pengisian olahrasa antara lain 

sebagai berikut:
1. Diambil dari 10 buku-buku wajib. 

Sabda Sang Guru Sejati, “Janganlah 
engkau memperhat ikan hal 
yang remeh-remeh. Lebih baik 
memperhatikan dan merasa-
rasakan ajaran-Ku yang engkau 
per inga t i . ”  (Sabda  Khusus 
2014.10.7). 

2. Disertai penyampaian pengalaman 
penyiswaannya sendiri, sehingga 
terselenggaranya olahrasa lebih 
hidup dan menarik. Disabdakan, 
“…. Supaya  harta suci yang akan 
engkau wariskan kepada anak 
cucumu itu, yakni warisan bagi 
dunia, dihormati, dan diluhurkan, 
a p a b i l a  e n g k a u  s u n g g u h -
sungguh taat melaksanakan 
perintah-Ku yang telah engkau 
peringati. Artinya, seseorang 
memberikan ajaran harus sudah 
memperasakan ajaran yang telah 
diajarkan kepada orang lain.” 
(Sabda Khusus Peringatan 12, Butir 
2 dan 3, 2014: 60). 
M e n g u t a r a k a n  p e n g a l a m a n 
penyiswaan di dalam olahrasa, 
sesungguhnya merupakan kesaksian 
akan kebenaran ajaran Sang Guru 
Sejati, sekaligus bentuk rasa syukur 
akan anugerah Sang Guru Sejati 
untuk dibudidarmakan menjadi oleh-
oleh bagi peserta olahrasa.
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Jadi, kalau lupa atau tidak eling dan 
tidak percaya, maka Sang Suksma Sejati 
tidak akan menuntun kita kembali ke 
alam sejati. Sedangkan ikhlas, kita harus 
rela meninggalkan semua kecintaan kita 
terhadap dunia, karena kecintaan kita 
pada dunia itu akan menutupi eling kita 
kepada Penuntun kita Sang Suksma 
Sejati. Jika demikian pada saat dipanggil, 
kita tidak dapat kembali ke alam sejati 
melainkan kesasar ke alam kafiruna. 
Seperti sabda Sang Guru Sejati: ”Turunmu 
ke alam kewadakan dengan memakai 
busana yang terjadi dari kekuasaan-Ku 
yang berwujud anasir empat perkara: 
tanah, air, api, dan suasana dengan 
perantaraan-Ku dan kembalimu kepada 
Allah, ialah ke alam ketenteraman 
abadi, juga dengan perantaraan-Ku.” 
(Sabda Khusus, Peringatan Nomor 8, 
Butir 3, 2013: 37). Sabda ini mengingatkan 
kita bahwa kembalinya kita ke asal mula 
hidup itu nanti dengan perantaraan Sang 
Guru Sejati.

Keadaan saat manusia akan mati yang 
lazim dikatakan kondisi sakaratulmaut, 
seperti yang digambarkan oleh Sang Guru 
Sejati, bahwa keadaannya seperti gunung 
api yang keplepegen karena lubang 
kepundannya tersumbat. Manusia pada 
saat sakaratulmaut sulit bernapas, rasa 
sakit, pusing yang berlebihan, pandangan 
jiwanya gelap, dalam pandangannya 
muncul cahaya aneka warna yang berasal 
dari saudara tujuh.  Tampak pula bayangan 

apa yang dicintainya, seperti: anak, istri, 
dan dapat juga harta benda, mana yang 
melekat itu yang akan tampak dalam 
kondisi sakaratulmaut, seperti sabda 
Sang Guru Sejati berikut ini: “Wahai 
siswa-Ku, ingatlah akan datangnya 
godaan pada saat mendekati kematian 
(sakaratulmaut), yaitu setelah engkau 
merasa penglihatanmu menjadi kabur 
menggelap, kemudian tampak olehmu 
cahaya aneka warna, yaitu sinar 
saudara-saudaramu pribadi, tujuh 
jumlahnya. Setelah itu kemudian 
tampak di dalam pandangan angan-
anganmu perwujudan apa yang kamu 
cintai, sepert: anak, istri, harta, dan 
lain-lain yang sangat dicintai.” (Sabda 
Khusus, Peringatan Nomor 8, Butir 9, 
2013: 39). 

Semua yang tampak itu adalah 
godaan yang akan mengganggu saat 
kita dipanggil, dan semua godaan itu 
menyebabkan kita lupa akan tujuan 
untuk kembali ke asal mula hidup, karena 
lupa kepada Penuntun Sejati. Seperti 
dalam syair tembang Dhandhanggula 
oleh Pakde Narto dalam buku Warisan 
Langgeng bait ke 14, di bawah ini.

Lamun angger sira tekeng janji,                      
(Apabila engkau anakku telah sampai janji),
Aywa pegat angger dhikirira,                           
(Jangan putus dzikirmu anakku),
Ingkang sareh panatane,                                  
(Aturlah dengan sabar),

Napas ngucap Allah Hu,                                    
(Napas mengucapkan Allah Hu),
Hu binareng napas umanjing, 
(Hu bersamaan dengan napas masuk),
Allah napas umedal,
(Allah bersamaan dengan napas keluar);
Kang santosa tuhu,                                              
(Dengan sungguh-sungguh sentosa),
Jro lelaku keh panggodha,                                 
(Di dalam perjalanan banyak penggoda),
Poma-poma angger aywa den 
tanggapi,
(Ingatlah anakku janganlah kau tanggapi),
Kang ikhlas ninggal donya.                                 
(Ikhlaslah meninggalkan dunia). 
Itulah pesan Pakde Narto, dalam 

tembang itu, kita diingatkan bagaimana 
menghadapi sakaratilmaut yang penuh 
dengan godaan.

Godaan-godaan yang dialami saat 
sakaratulmaut menyebabkan manusia 
tidak ingat kepada Penuntun Sejati 
sehingga tidak dapat kembali ke alam 
sejati, akhirnya masuk ke alam kafiruna. 
Bagaimana Roh yang masuk ke alam 
kafiruna karena pada saat sakaratulmaut, 
tidak berbekal SEPI seperti sabda Sang 
Guru Sejati, “Engkau telah mengerti 
bagaimana keadaan Roh yang masih 
berada di alam kegelapan, yakni alam 
kafiruna. Lepasnya Roh dari dunia 
kecil yang dikotori oleh keadaan 
dunia, itu dapat diketahui. Orang yang 

menjelang ajal (sakaratulmaut), tampak 
gelisah matanya, meronta-ronta, 
berjuang menahan Rohnya supaya 
tidak meninggalkan dunia kecilnya. 
Oleh karena itu, saat lepasnya Roh lupa 
kepada-Ku sehingga kemudian diliputi 
kegelapan.” (Sabda Khusus, Peringatan 
Nomor 16, Butir 6, 2013: 86).

Itulah yang dimaksudkan dalam syair 
tembang di atas, di dalam perjalanan 
banyak godaan. Selain godaan dari 
saudara tujuh yang tidak mau ditinggal, 
juga godaan yang datang dari dewa yang 
tidak menginginkan manusia kembali ke 
alam sejati. Semua godaan itu jangan 
ditanggapi, ingat: Pangeran Sejati iku 
ora sipat lan ora sinipatake (Tuhan itu 
tidak bersifat serta tidak disifatkan), yang 
kelihatan itu bukan Tuhan Sejati, bukan 
alam sejati yang kita tuju, dan Sejatine 
ora ana apa-apa, kang ana iku dudu 
(Sejatinya tidak ada apa-apa, yang ada 
itu bukan). Usahakan, zikir dilakukan terus 
dan jangan berhenti. 

Bagi umat yang ketika hidupnya 
selalu taat dan bakti kepada Utusan 
Abadi, selalu berpegang teguh pada 
Paugeran, watak rela sudah melekat 
dalam jiwanya yang berarti sudah tidak 
lekat dengan duniawi, yang berarti pula 
sudah suci budinya, sadar dan percaya 
kepada Sang Suksma Sejati, berarti telah 
menyiapkan bekal untuk kembali kepada 
Tuhan Sejati dan tidak akan merasakan 

3. Dapat juga diambil dari kejadian 
umum atau peristiwa di masyarakat. 
“Segala peristiwa yang terjadi di 
dunia ini, yaitu aneka warna peristiwa 
kehidupan yang dialami para umat 
(hamba), yang menimbulkan rasa: 
senang-susah, celaka-bahagia, 
h ina-mu l ia ,  rendah- luhurnya 
bangsa, pasang-surutnya negara 
itu dapat dipergunakan sebagai suri 
teladan karena semua itu terjadi 
akibat terbabarnya hukum abadi, 
juga menjadi sabda ajaran Allah 
yang tergelar berwujud peristiwa 
kehidupan yang wajib diperhatikan 
oleh para umat yang ingin hidup 
sejahtera di dunia sampai akhirat.” 
(Olahrasa Di Dalam Rasa, Bab II, 
2013: 2).

4. Dipilih sesuai dengan kebutuhan 
para peserta olahrasa, disabdakan, 
“Jika engkau ingin menaikkan 
derajat kesiswaan, jadilah guru. 
Guru yang berarti menyingkap 
kegelapan, yakni kegelapan yang 
meliputi saudara-saudaramu yang 
masih bodoh dan kurang berbudi.” 
(Sabda Khusus, Peringatan 17, Butir 
5, 2014: 91). 
Hal ini diperlukan kemampuan 
untuk mengamatinya dengan tetap 
berlandaskan sabda Sang Guru 
Sejati, sehingga melalui olahrasa 
sekaligus dapat menjadi sarana 
pepadang di dalam menyelesaikan 

permasalahan hidup bagi peserta 
olahrasa, dilandasi kesupeketan dan 
rasa kasih sayang.

Penguraian Tema 
Hendaknya dilaksanakan dengan 

pengantar bahasa sederhana, dan mudah 
dipahami, sebisa mungkin disesuaikan 
dengan daerahnya. Uraian penjelasan 
atau pun penyampaian contoh-contoh 
menjadi jalan agar para peserta olahrasa 
dapat merasa-rasakan ajaran Sang Guru 
Sejati.  “Dahulu aku telah menyabdakan 
pula bahwa ajaran-Ku yang telah 
engkau peringati itu jangan diurai 
seperti benang, tetapi sebaiknya 
digulung agar supaya engkau mudah 
melaksanakannya.” (Sabda Khusus, 
Peringatan 15, Butir 8,  2014: 81).
Pengisi Olahrasa Tidak Sendiri.

Untuk menjawab pertanyaan dari 
peserta olahrasa, sesungguhnya petugas 
olahrasa tidak sendiri. Pimpinan olahrasa, 
para pengurus, dan peserta lainnya yang 
berkesempatan hadir, dapat membantu  
menjawab pertanyaan. Ini menjadi ajang 
berbudi darma di antara para peserta 
olahrasa dalam peran mewakili karya 
Sang Guru Sejati. 

B a g a i m a n a p u n  d i  d a l a m 
mempers iapkan suatu pengis ian 
olahrasa, akan banyak yang membantu 
di dalam menambah kepercayaan, 
sehingga selanjutnya dapat memotivasi 
kemampuan sendiri sebagai petugas 
pengisi olahrasa. Peran organisasi 

sebagai paguyuban di tingkat cabang atau 
ranting dapat mengulurkan kebijakan, 
untuk menyelenggarakan bimbingan 
atau pelatihan petugas pengisi olahrasa. 
kesempatan tersebut  hendaknya 
dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para 
anggota Pangestu di cabangnya masing-

masing.
Semoga kita semua dapat merasakan 

limpahan sih, tuntunan, pepadang, 
kekuatan, dan perlindungan dari Sang 
Guru Sejati. Satuhu. 

Salam sejahtera untuk Ibu-
Ibu siswa Sang Guru Sejati 
yang berbahagia. Semoga 

ke ten te raman dan  kebahag iaan 
senantiasa meliputi hati Ibu-Ibu semua 
karena sih, tuntunan, pepadang, serta 
perlindungan Sang Guru Sejati. Izinkan 
saya memenuhi tugas dari Bidang I 
Pegurus Pusat untuk menyampaikan 
pengalaman di forum ini.

Sebagai ibu salah satu tugasnya 
adalah sebagai pendidik pertama dan 
utama berusaha untuk ajak-ajak kepada 
keluarga untuk ikut menikmati lezatnya 
roti kebahagiaan ajaran Sang Guru Sejati. 
Saya  mengajak anak-anak untuk bisa 
merasa-rasakan ajaran Sang Guru Sejati 
agar senantiasa sadar dan dekat kepada 
Sang Guru Sejati.

Ibu-ibu yang berbahagia, pengalaman 
ini terjadi satu bulan yang lalu, ketika saya 
lihat di HP ada chat, “Ibu kalau saya 

tidak membalas chat berarti saya tidur, 
saya capek dan pusing”. Wah apa ini? 
Dalam hati ada perasaan waswas dan 
khawatir, apa yang terjadi? Berbagai 
pertanyaan muncul di benak saya, 
Teringat sabda Sang Guru Sejati, "..., 
buanglah  segala perasaan waswas, 
khawatir, atau cemas. Sebab jika 
engkau dihinggapi perasaan yang 
demikian itu, kepercayaanmu akan 
menipis, dan hilangnya kepercayaan 
berarti engkau memisahkan diri dan 
menjauh dari Aku.” (Sabda Khusus 
Peringatan Nomor 3, Butir 5, 2013: 14).

Dari sabda ini berarti kita harus 
membuang perasaan waswas, khawatir  
dan cemas karena ternyata hal tersebut 
bisa menipiskan bahkan hilangnya 
kepercayaan kepada Sang Guru Sejati.

Anak saya memasuki perkuliahan 
di tahun ini dan tinggal di kos. Ketika 
masuk dan ke luar area parkir kampus 
diwajibkan memperl ihatkan STNK 

Peran Ibu Dalam Mengajak 
dan Mengingatkan Anak-Anak
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Jadi, kalau lupa atau tidak eling dan 
tidak percaya, maka Sang Suksma Sejati 
tidak akan menuntun kita kembali ke 
alam sejati. Sedangkan ikhlas, kita harus 
rela meninggalkan semua kecintaan kita 
terhadap dunia, karena kecintaan kita 
pada dunia itu akan menutupi eling kita 
kepada Penuntun kita Sang Suksma 
Sejati. Jika demikian pada saat dipanggil, 
kita tidak dapat kembali ke alam sejati 
melainkan kesasar ke alam kafiruna. 
Seperti sabda Sang Guru Sejati: ”Turunmu 
ke alam kewadakan dengan memakai 
busana yang terjadi dari kekuasaan-Ku 
yang berwujud anasir empat perkara: 
tanah, air, api, dan suasana dengan 
perantaraan-Ku dan kembalimu kepada 
Allah, ialah ke alam ketenteraman 
abadi, juga dengan perantaraan-Ku.” 
(Sabda Khusus, Peringatan Nomor 8, 
Butir 3, 2013: 37). Sabda ini mengingatkan 
kita bahwa kembalinya kita ke asal mula 
hidup itu nanti dengan perantaraan Sang 
Guru Sejati.

Keadaan saat manusia akan mati yang 
lazim dikatakan kondisi sakaratulmaut, 
seperti yang digambarkan oleh Sang Guru 
Sejati, bahwa keadaannya seperti gunung 
api yang keplepegen karena lubang 
kepundannya tersumbat. Manusia pada 
saat sakaratulmaut sulit bernapas, rasa 
sakit, pusing yang berlebihan, pandangan 
jiwanya gelap, dalam pandangannya 
muncul cahaya aneka warna yang berasal 
dari saudara tujuh.  Tampak pula bayangan 

apa yang dicintainya, seperti: anak, istri, 
dan dapat juga harta benda, mana yang 
melekat itu yang akan tampak dalam 
kondisi sakaratulmaut, seperti sabda 
Sang Guru Sejati berikut ini: “Wahai 
siswa-Ku, ingatlah akan datangnya 
godaan pada saat mendekati kematian 
(sakaratulmaut), yaitu setelah engkau 
merasa penglihatanmu menjadi kabur 
menggelap, kemudian tampak olehmu 
cahaya aneka warna, yaitu sinar 
saudara-saudaramu pribadi, tujuh 
jumlahnya. Setelah itu kemudian 
tampak di dalam pandangan angan-
anganmu perwujudan apa yang kamu 
cintai, sepert: anak, istri, harta, dan 
lain-lain yang sangat dicintai.” (Sabda 
Khusus, Peringatan Nomor 8, Butir 9, 
2013: 39). 

Semua yang tampak itu adalah 
godaan yang akan mengganggu saat 
kita dipanggil, dan semua godaan itu 
menyebabkan kita lupa akan tujuan 
untuk kembali ke asal mula hidup, karena 
lupa kepada Penuntun Sejati. Seperti 
dalam syair tembang Dhandhanggula 
oleh Pakde Narto dalam buku Warisan 
Langgeng bait ke 14, di bawah ini.

Lamun angger sira tekeng janji,                      
(Apabila engkau anakku telah sampai janji),
Aywa pegat angger dhikirira,                           
(Jangan putus dzikirmu anakku),
Ingkang sareh panatane,                                  
(Aturlah dengan sabar),

Napas ngucap Allah Hu,                                    
(Napas mengucapkan Allah Hu),
Hu binareng napas umanjing, 
(Hu bersamaan dengan napas masuk),
Allah napas umedal,
(Allah bersamaan dengan napas keluar);
Kang santosa tuhu,                                              
(Dengan sungguh-sungguh sentosa),
Jro lelaku keh panggodha,                                 
(Di dalam perjalanan banyak penggoda),
Poma-poma angger aywa den 
tanggapi,
(Ingatlah anakku janganlah kau tanggapi),
Kang ikhlas ninggal donya.                                 
(Ikhlaslah meninggalkan dunia). 
Itulah pesan Pakde Narto, dalam 

tembang itu, kita diingatkan bagaimana 
menghadapi sakaratilmaut yang penuh 
dengan godaan.

Godaan-godaan yang dialami saat 
sakaratulmaut menyebabkan manusia 
tidak ingat kepada Penuntun Sejati 
sehingga tidak dapat kembali ke alam 
sejati, akhirnya masuk ke alam kafiruna. 
Bagaimana Roh yang masuk ke alam 
kafiruna karena pada saat sakaratulmaut, 
tidak berbekal SEPI seperti sabda Sang 
Guru Sejati, “Engkau telah mengerti 
bagaimana keadaan Roh yang masih 
berada di alam kegelapan, yakni alam 
kafiruna. Lepasnya Roh dari dunia 
kecil yang dikotori oleh keadaan 
dunia, itu dapat diketahui. Orang yang 

menjelang ajal (sakaratulmaut), tampak 
gelisah matanya, meronta-ronta, 
berjuang menahan Rohnya supaya 
tidak meninggalkan dunia kecilnya. 
Oleh karena itu, saat lepasnya Roh lupa 
kepada-Ku sehingga kemudian diliputi 
kegelapan.” (Sabda Khusus, Peringatan 
Nomor 16, Butir 6, 2013: 86).

Itulah yang dimaksudkan dalam syair 
tembang di atas, di dalam perjalanan 
banyak godaan. Selain godaan dari 
saudara tujuh yang tidak mau ditinggal, 
juga godaan yang datang dari dewa yang 
tidak menginginkan manusia kembali ke 
alam sejati. Semua godaan itu jangan 
ditanggapi, ingat: Pangeran Sejati iku 
ora sipat lan ora sinipatake (Tuhan itu 
tidak bersifat serta tidak disifatkan), yang 
kelihatan itu bukan Tuhan Sejati, bukan 
alam sejati yang kita tuju, dan Sejatine 
ora ana apa-apa, kang ana iku dudu 
(Sejatinya tidak ada apa-apa, yang ada 
itu bukan). Usahakan, zikir dilakukan terus 
dan jangan berhenti. 

Bagi umat yang ketika hidupnya 
selalu taat dan bakti kepada Utusan 
Abadi, selalu berpegang teguh pada 
Paugeran, watak rela sudah melekat 
dalam jiwanya yang berarti sudah tidak 
lekat dengan duniawi, yang berarti pula 
sudah suci budinya, sadar dan percaya 
kepada Sang Suksma Sejati, berarti telah 
menyiapkan bekal untuk kembali kepada 
Tuhan Sejati dan tidak akan merasakan 

3. Dapat juga diambil dari kejadian 
umum atau peristiwa di masyarakat. 
“Segala peristiwa yang terjadi di 
dunia ini, yaitu aneka warna peristiwa 
kehidupan yang dialami para umat 
(hamba), yang menimbulkan rasa: 
senang-susah, celaka-bahagia, 
h ina-mu l ia ,  rendah- luhurnya 
bangsa, pasang-surutnya negara 
itu dapat dipergunakan sebagai suri 
teladan karena semua itu terjadi 
akibat terbabarnya hukum abadi, 
juga menjadi sabda ajaran Allah 
yang tergelar berwujud peristiwa 
kehidupan yang wajib diperhatikan 
oleh para umat yang ingin hidup 
sejahtera di dunia sampai akhirat.” 
(Olahrasa Di Dalam Rasa, Bab II, 
2013: 2).

4. Dipilih sesuai dengan kebutuhan 
para peserta olahrasa, disabdakan, 
“Jika engkau ingin menaikkan 
derajat kesiswaan, jadilah guru. 
Guru yang berarti menyingkap 
kegelapan, yakni kegelapan yang 
meliputi saudara-saudaramu yang 
masih bodoh dan kurang berbudi.” 
(Sabda Khusus, Peringatan 17, Butir 
5, 2014: 91). 
Hal ini diperlukan kemampuan 
untuk mengamatinya dengan tetap 
berlandaskan sabda Sang Guru 
Sejati, sehingga melalui olahrasa 
sekaligus dapat menjadi sarana 
pepadang di dalam menyelesaikan 

permasalahan hidup bagi peserta 
olahrasa, dilandasi kesupeketan dan 
rasa kasih sayang.

Penguraian Tema 
Hendaknya dilaksanakan dengan 

pengantar bahasa sederhana, dan mudah 
dipahami, sebisa mungkin disesuaikan 
dengan daerahnya. Uraian penjelasan 
atau pun penyampaian contoh-contoh 
menjadi jalan agar para peserta olahrasa 
dapat merasa-rasakan ajaran Sang Guru 
Sejati.  “Dahulu aku telah menyabdakan 
pula bahwa ajaran-Ku yang telah 
engkau peringati itu jangan diurai 
seperti benang, tetapi sebaiknya 
digulung agar supaya engkau mudah 
melaksanakannya.” (Sabda Khusus, 
Peringatan 15, Butir 8,  2014: 81).
Pengisi Olahrasa Tidak Sendiri.

Untuk menjawab pertanyaan dari 
peserta olahrasa, sesungguhnya petugas 
olahrasa tidak sendiri. Pimpinan olahrasa, 
para pengurus, dan peserta lainnya yang 
berkesempatan hadir, dapat membantu  
menjawab pertanyaan. Ini menjadi ajang 
berbudi darma di antara para peserta 
olahrasa dalam peran mewakili karya 
Sang Guru Sejati. 

B a g a i m a n a p u n  d i  d a l a m 
mempers iapkan suatu pengis ian 
olahrasa, akan banyak yang membantu 
di dalam menambah kepercayaan, 
sehingga selanjutnya dapat memotivasi 
kemampuan sendiri sebagai petugas 
pengisi olahrasa. Peran organisasi 

sebagai paguyuban di tingkat cabang atau 
ranting dapat mengulurkan kebijakan, 
untuk menyelenggarakan bimbingan 
atau pelatihan petugas pengisi olahrasa. 
kesempatan tersebut  hendaknya 
dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para 
anggota Pangestu di cabangnya masing-

masing.
Semoga kita semua dapat merasakan 

limpahan sih, tuntunan, pepadang, 
kekuatan, dan perlindungan dari Sang 
Guru Sejati. Satuhu. 

Salam sejahtera untuk Ibu-
Ibu siswa Sang Guru Sejati 
yang berbahagia. Semoga 

ke ten te raman dan  kebahag iaan 
senantiasa meliputi hati Ibu-Ibu semua 
karena sih, tuntunan, pepadang, serta 
perlindungan Sang Guru Sejati. Izinkan 
saya memenuhi tugas dari Bidang I 
Pegurus Pusat untuk menyampaikan 
pengalaman di forum ini.

Sebagai ibu salah satu tugasnya 
adalah sebagai pendidik pertama dan 
utama berusaha untuk ajak-ajak kepada 
keluarga untuk ikut menikmati lezatnya 
roti kebahagiaan ajaran Sang Guru Sejati. 
Saya  mengajak anak-anak untuk bisa 
merasa-rasakan ajaran Sang Guru Sejati 
agar senantiasa sadar dan dekat kepada 
Sang Guru Sejati.

Ibu-ibu yang berbahagia, pengalaman 
ini terjadi satu bulan yang lalu, ketika saya 
lihat di HP ada chat, “Ibu kalau saya 

tidak membalas chat berarti saya tidur, 
saya capek dan pusing”. Wah apa ini? 
Dalam hati ada perasaan waswas dan 
khawatir, apa yang terjadi? Berbagai 
pertanyaan muncul di benak saya, 
Teringat sabda Sang Guru Sejati, "..., 
buanglah  segala perasaan waswas, 
khawatir, atau cemas. Sebab jika 
engkau dihinggapi perasaan yang 
demikian itu, kepercayaanmu akan 
menipis, dan hilangnya kepercayaan 
berarti engkau memisahkan diri dan 
menjauh dari Aku.” (Sabda Khusus 
Peringatan Nomor 3, Butir 5, 2013: 14).

Dari sabda ini berarti kita harus 
membuang perasaan waswas, khawatir  
dan cemas karena ternyata hal tersebut 
bisa menipiskan bahkan hilangnya 
kepercayaan kepada Sang Guru Sejati.

Anak saya memasuki perkuliahan 
di tahun ini dan tinggal di kos. Ketika 
masuk dan ke luar area parkir kampus 
diwajibkan memperl ihatkan STNK 
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Penyayang, lama-kelamaan menjadi 
sirna. Kata-kata pujian kepada-Nya tidak 
lagi punya efek sebagai portal surgawi 
karena jalan ke sana telah kita tutup 
dengan pikiran negatif, berdasarkan 
standar keadilan yang kita patok atas 
logika dan keinginan kita. Itulah sebabnya, 
mari kita ganti ketakutan kita akan 
kemurkaan Sang Guru Sejati dengan 
kesadaran lewat ucapan terimakasih 
atas cinta-Nya yang unconditional (tanpa 
pamrih), dan mengawali setiap hari 
dengan kepercayaan yang utuh, serta 

niat untuk taat melaksanakan sebaik-
baiknya tugas Sang Guru Sejati yang 
dibebankan pada kita masing-masing. The 
rest (sisanya) keadilan-Nya akan terus 
berproses guna mencapai keseimbangan, 
tanpa reserve. Nah, kita mulai langkah 
kecil penyiswaan kita dengan mituhu dulu 
sajalah, setidaknya kita awali dengan 
membaca ulang bab itu dalam Sasangka 
Jati, dan meresapinya untuk meniti ulang 
kadar ketaatan kita.

Setiap makhluk hidup, kelak akan 
mati, tidak terkecuali manusia. 
Manusia berbeda dengan 

makhluk lain di dalam menghadapi mati, 
karena manusia memiliki Penuntun Sejati. 
Ketika turun ke dunia manusia melalui 
Sang Suksma Sejati, maka kembalinya 
ke asal mula hidup juga melalui Sang 
Suksma Sejati. Isyarat bahwa kelak 
manusia akan dipanggil kembali ke asal 
mula hidup seperti sabda Sang Guru 
Sejati berikut ini.

“Selagi hamba masih hidup di 
dunia, Tuhan sudah memberi isyarat 
kepada 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, berkurang 
pendengaran dan penglihatan, pikun, 
serba kurang, putihnya rambut 
(beruban), dan sebagainya. Itu semua 
menjadi isyarat yang mudah diketahui 
bahwa kehidupan dunia tidak kekal, 
jika sudah tiba saatnya semua akan 
mati.” (Sasangka Jati, Sangkan Paran, 
2014: 147). 

Demikian pula Pakde Narto dalam 
tembang Dhandhang Gula Warisan 

Menghadapi Sakaratulmaut
Ramelan Semarang III

Langgeng bait ke 13 mengingatkan kita, 
seperti di bawah ini: 

Urip i ra neng donya tan lami                      
(Hidupmu di dunia tidak akan lama),
Upamane angger menyang pasar,             
(seumpama engkau pergi ke pasar),
Tan lana neng pasar bae 
(tidak selamanya di pasar saja),
Tan wande lamun mantuk 
(tidak urung pulang juga),
Mring sangkane wismane nguni 
(ke asal rumahmu semula),
Ing mengko aywa samar 
(sekarang jangan dikhawatirkan)
Ing sangkane mau, 
(akan tempat asalmu itu)
Yen lali dedalanira, 
(apabila lupa jalanmu),
Yekti sira tan mantuk wismanya 
nguni, 
(sungguh engkau tidak akan pulang ke rumah 
asalmu),
Temah sasar keblasar 
(akhirnya akan tersesat).   
Tentang kematian, dapat terjadi pada 

siapa pun, kapan pun dan tidak antre 
umur. Apabila tiba saatnya tugas di dunia 
selesai, manusia akan dipanggil pulang 
ke asal mula hidup. Contoh Pakde Narto 
dapat mencapai hidup yang sempurna 
atau pamudaran, atau disebut juga mati 
sajroning urip selagi badan jasmani kasar 
belum rusak. Kita sulit untuk seperti 
Pakde Narto, sebab yang dapat mencapai  

seperti Pakde sayuto siji ombyokan. 
Namun setidaknya kita harus berusaha 
agar dapat mengalami pati kang patitis. 
Artinya kita mengalami mati yang tepat, 
yang berarti ketika mati dapat langsung 
dituntun Sang Guru Sejati kembali ke 
alam sejati, tanpa mampir dulu ke alam 
kafiruna.

Bekal kita kembali kepada Tuhan 
Sejati adalah SEPI (syahadat, eling, 
pracaya, ikhlas), memiliki arti: syahadat 
untuk menyadarkan kita bahwa yang akan 
kita tuju adalah alam sejati bertunggal 
dengan Tripurusa, karena dari sanalah 
kita berasal dan ke sanalah kita akan 
kembali. Eling untuk menyadarkan kita, 
bahwa kita tidak dapat kembali sendiri 
tanpa Penuntun Sejati (Suksma Sejati), 
melalui Suksma Sejati kita diturunkan 
dan melalui Sukma Sejati kita kembali. 
Pracaya, bahwa hanya Sang Suksma 
Sejati yang dapat menuntun kita. Untuk 
eling dan pracaya ini Sang Guru Sejati 
bersabda: “ Adapun Rohmu kembali 
kepada asal-tujuan segenap mahluk, 
yaitu kembali kepada Allah,  tetapi 
yang demikian itu apabila memperoleh 
tuntunan-Ku. Aku tidak akan menuntun 
engkau apabila engkau lupa dan tidak 
percaya kepada-Ku. Adapun yang 
menyebabkan lupa tersebut karena 
engkau kemudian asyik terpikat pada 
barang-barang yang engkau cintai.” 
(Sabda Khusus, Peringatan Nomor 8, 
Butir 8, 2013: 38).

kendaraan. Setelah memperlihatkan 
STNK ke petugas rencana mau beli 
makan sekalian, dompet ditaruh di 
dasboard sepeda motor. Di perjalanan 
tiba-tiba perutnya sakit dan mampir ke 
kos untuk ke kamar mandi. Sepeda motor 
diparkir di depan kos langsung lari ke 
dalam tidak beberapa lama selesai dan 
keluar menuju sepeda motor diparkir 
ternyata dompet yang di dasbord hilang.

Dompet dan semua isinya  (uang, 
SIM, KTP, ATM dan kartu lainnya ) sudah 
tidak ada. Dia merasa bersalah, anyel, 
dongkol, dan bingung mau melakukan 
apa. Dari pagi belum sempat makan 
ketika siang mau beli makan dompet 
hilang  sampai sore tidak jadi beli makan.  
Lalu saya sampaikan: Bukan masalah 
yang dijadikan masalah, tetapi bagaimana 
kita dapat menerima dan menyikapinya. 
Jadi yang harus kamu lakukan menerima 
apa yang terjadi karena semua yang 
terjadi adalah kehendak-Nya. 

K e m u d i a n  s a y a  a j a k  u n t u k 
merenungkan Sabda Sang Guru 
Sejati tentang rela, “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 di 
dalam kekuasaan Tuhan  maka harus 
tiada sesuatu pun yang membekas di 
hati.” (Sasangka Jati, Rela, 2014: 12).

S e t e l a h  b e b e r a p a  s a a t  d i a 
merenungkan sabda di atas, akhirnya 

dia bisa tenang, rasa dongkol dan benci 
sudah reda dan malamnya pulang ke 
rumah. Kemudian dia menceritakan, 
setelah saya mengingatkan tentang  rela, 
dia merasakan perasaan hatinya lebih 
tenang dan lebih baik. Sampai di rumah 
dia langsung makan karena katanya lapar 
sekali sehari tidak makan dan energinya 
banyak keluar untuk menikmati rasa 
dongkol berkepanjangan. Saya lihat 
wajahnya sudah cerah  dan dia bilang 
kalau memang Tuhan mengizinkan 
barang yang hilang itu menjadi miliknya, 
pasti semua akan kembali. 

Matur nuwun Sang Guru Sejati 
telah membukakan hati dan pikiran anak 
saya, yang semoga bisa menjadi kuat 
menghadapi cobaan karena semua itu 
tidak dapat kita hilangkan atau kita tolak, 
kita hanya dapat memohon daya kekuatan 
atas semua cobaan yang terjadi. 

Demikian ibu-ibu pengalaman yang 
dapat saya sampaikan, mohon maaf 
jika ada kata-kata yang tidak berkenan, 
semoga dengan jalan selalu ajak-ajak 
kepada anak kita, semoga anak-anak mau 
membuka diri dan membuka hati untuk 
menerima tuntunan dan pepadang serta  
dapat menjalankan ajaran Sang Guru 
Sejati. Inilah siklus tugas kita (sebagai 
wanita), yaitu menerima Roh Suci dari 
alam sejati dan mengantarkan kembali 
ke alam sejati. Terima kasih.

Wanita mempunyai peran yang 
istimewa sebagai wadah 
untuk memelihara benih 

hidup yang berisi Roh Suci. “Ketika benih 
hidup (Roh Suci) sudah memasuki 
rahim ibu (wadah bayi) sesungguhnya 
juga sudah memakai busana halusnya  
anasir  yang tidak kasatmata. Ketika itu 
lalu membentuk peranti busana  hidup 
di alam jasmani, dengan bertemunya 
tindak kerja  empat macam anasir,yang 
saling memengaruhi, sehingga makin 
lama  busana tersebut mulai berbentuk, 
dan setiap hari makin bertambah 
besar hingga akhirnya berwujud 
manusia.”(Sasangka Jati, Gumelaring 
Dumadi, 2014: 49).

Perlengkapan bayi di dalam tubuh ibu 
terdiri dari:  “... jantung, ari-ari (tembuni), 
pusar, air ketuban. Adapun tembuni itu 
perlu untuk menerima mengalirnya 
anasir  suci dari ibu, sari anasir 
tersebut  masuknya ke tubuh jabang 
bayi, diterima di pusar, selanjutnya ke 
jantung dan merata ke seluruh tubuh. 
Adapun air ketuban itu perlu untuk 
mendinginkan daya panas dari api ibu, 
dan juga melicinkan persentuhan bayi 
dengan bungkusnya. (Sasangka Jati, 
Gumelaring Dumadi, 2014: 49).

 Dalam bahasa populer ari-ari atau 
tembuni disebut juga plasenta. Sebagian 

wanita diberi kemudahan ketika melahirkan 
bayinya seperti ibu-ibu zaman dahulu yang 
bisa dengan lancar melahirkan bayi sampai 
belasan jumlahnya, ada yang cukup repot 
dengan cara normal atau caesar, dan 
ada sebagian lagi harus berjuang bahkan 
bertarung dengan maut karena bawaan 
penyakit, penyulit serta faktor lainnya 
seperti fasilitas tenaga medis dan sarana 
rumah sakit.  

 Pengalaman saya ketika kelahiran 
anak pertama dengan persalinan normal, 
menurut saya itu sudah seperti bertarung 
dengan maut ketika sudah berkali-kali 
sekuat tenaga meneran (mengejan) 
sampai lelah kehabisan napas masih 
belum berhasil .  Pada pengalaman 
kelahiran anak kedua, saya mengalami 
kesulitan besar yang akan saya paparkan 
di pengalaman ini.

 Riwayat kesulitan pada kehamilan 
kedua ini kemungkinan disebabkan 
kondisi yang kurang sehat. Saya kerja di 
perusahaan yang memproduksi desain 
produk kayu yang harus disemprot 
cat yang campuran kimianya sangat 
menyengat. Dulu belum tersedia masker 
yang untuk umum, sehingga mungkin  
sehari-hari banyak terpapar zat-zat  yang 
beracun yang memempengaruhi  tubuh 
saya, mungkin juga  ada sebab yang lain 
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Penyayang, lama-kelamaan menjadi 
sirna. Kata-kata pujian kepada-Nya tidak 
lagi punya efek sebagai portal surgawi 
karena jalan ke sana telah kita tutup 
dengan pikiran negatif, berdasarkan 
standar keadilan yang kita patok atas 
logika dan keinginan kita. Itulah sebabnya, 
mari kita ganti ketakutan kita akan 
kemurkaan Sang Guru Sejati dengan 
kesadaran lewat ucapan terimakasih 
atas cinta-Nya yang unconditional (tanpa 
pamrih), dan mengawali setiap hari 
dengan kepercayaan yang utuh, serta 

niat untuk taat melaksanakan sebaik-
baiknya tugas Sang Guru Sejati yang 
dibebankan pada kita masing-masing. The 
rest (sisanya) keadilan-Nya akan terus 
berproses guna mencapai keseimbangan, 
tanpa reserve. Nah, kita mulai langkah 
kecil penyiswaan kita dengan mituhu dulu 
sajalah, setidaknya kita awali dengan 
membaca ulang bab itu dalam Sasangka 
Jati, dan meresapinya untuk meniti ulang 
kadar ketaatan kita.

Setiap makhluk hidup, kelak akan 
mati, tidak terkecuali manusia. 
Manusia berbeda dengan 

makhluk lain di dalam menghadapi mati, 
karena manusia memiliki Penuntun Sejati. 
Ketika turun ke dunia manusia melalui 
Sang Suksma Sejati, maka kembalinya 
ke asal mula hidup juga melalui Sang 
Suksma Sejati. Isyarat bahwa kelak 
manusia akan dipanggil kembali ke asal 
mula hidup seperti sabda Sang Guru 
Sejati berikut ini.

“Selagi hamba masih hidup di 
dunia, Tuhan sudah memberi isyarat 
kepada 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, berkurang 
pendengaran dan penglihatan, pikun, 
serba kurang, putihnya rambut 
(beruban), dan sebagainya. Itu semua 
menjadi isyarat yang mudah diketahui 
bahwa kehidupan dunia tidak kekal, 
jika sudah tiba saatnya semua akan 
mati.” (Sasangka Jati, Sangkan Paran, 
2014: 147). 

Demikian pula Pakde Narto dalam 
tembang Dhandhang Gula Warisan 

Menghadapi Sakaratulmaut
Ramelan Semarang III

Langgeng bait ke 13 mengingatkan kita, 
seperti di bawah ini: 

Urip i ra neng donya tan lami                      
(Hidupmu di dunia tidak akan lama),
Upamane angger menyang pasar,             
(seumpama engkau pergi ke pasar),
Tan lana neng pasar bae 
(tidak selamanya di pasar saja),
Tan wande lamun mantuk 
(tidak urung pulang juga),
Mring sangkane wismane nguni 
(ke asal rumahmu semula),
Ing mengko aywa samar 
(sekarang jangan dikhawatirkan)
Ing sangkane mau, 
(akan tempat asalmu itu)
Yen lali dedalanira, 
(apabila lupa jalanmu),
Yekti sira tan mantuk wismanya 
nguni, 
(sungguh engkau tidak akan pulang ke rumah 
asalmu),
Temah sasar keblasar 
(akhirnya akan tersesat).   
Tentang kematian, dapat terjadi pada 

siapa pun, kapan pun dan tidak antre 
umur. Apabila tiba saatnya tugas di dunia 
selesai, manusia akan dipanggil pulang 
ke asal mula hidup. Contoh Pakde Narto 
dapat mencapai hidup yang sempurna 
atau pamudaran, atau disebut juga mati 
sajroning urip selagi badan jasmani kasar 
belum rusak. Kita sulit untuk seperti 
Pakde Narto, sebab yang dapat mencapai  

seperti Pakde sayuto siji ombyokan. 
Namun setidaknya kita harus berusaha 
agar dapat mengalami pati kang patitis. 
Artinya kita mengalami mati yang tepat, 
yang berarti ketika mati dapat langsung 
dituntun Sang Guru Sejati kembali ke 
alam sejati, tanpa mampir dulu ke alam 
kafiruna.

Bekal kita kembali kepada Tuhan 
Sejati adalah SEPI (syahadat, eling, 
pracaya, ikhlas), memiliki arti: syahadat 
untuk menyadarkan kita bahwa yang akan 
kita tuju adalah alam sejati bertunggal 
dengan Tripurusa, karena dari sanalah 
kita berasal dan ke sanalah kita akan 
kembali. Eling untuk menyadarkan kita, 
bahwa kita tidak dapat kembali sendiri 
tanpa Penuntun Sejati (Suksma Sejati), 
melalui Suksma Sejati kita diturunkan 
dan melalui Sukma Sejati kita kembali. 
Pracaya, bahwa hanya Sang Suksma 
Sejati yang dapat menuntun kita. Untuk 
eling dan pracaya ini Sang Guru Sejati 
bersabda: “ Adapun Rohmu kembali 
kepada asal-tujuan segenap mahluk, 
yaitu kembali kepada Allah,  tetapi 
yang demikian itu apabila memperoleh 
tuntunan-Ku. Aku tidak akan menuntun 
engkau apabila engkau lupa dan tidak 
percaya kepada-Ku. Adapun yang 
menyebabkan lupa tersebut karena 
engkau kemudian asyik terpikat pada 
barang-barang yang engkau cintai.” 
(Sabda Khusus, Peringatan Nomor 8, 
Butir 8, 2013: 38).

kendaraan. Setelah memperlihatkan 
STNK ke petugas rencana mau beli 
makan sekalian, dompet ditaruh di 
dasboard sepeda motor. Di perjalanan 
tiba-tiba perutnya sakit dan mampir ke 
kos untuk ke kamar mandi. Sepeda motor 
diparkir di depan kos langsung lari ke 
dalam tidak beberapa lama selesai dan 
keluar menuju sepeda motor diparkir 
ternyata dompet yang di dasbord hilang.

Dompet dan semua isinya  (uang, 
SIM, KTP, ATM dan kartu lainnya ) sudah 
tidak ada. Dia merasa bersalah, anyel, 
dongkol, dan bingung mau melakukan 
apa. Dari pagi belum sempat makan 
ketika siang mau beli makan dompet 
hilang  sampai sore tidak jadi beli makan.  
Lalu saya sampaikan: Bukan masalah 
yang dijadikan masalah, tetapi bagaimana 
kita dapat menerima dan menyikapinya. 
Jadi yang harus kamu lakukan menerima 
apa yang terjadi karena semua yang 
terjadi adalah kehendak-Nya. 

K e m u d i a n  s a y a  a j a k  u n t u k 
merenungkan Sabda Sang Guru 
Sejati tentang rela, “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 di 
dalam kekuasaan Tuhan  maka harus 
tiada sesuatu pun yang membekas di 
hati.” (Sasangka Jati, Rela, 2014: 12).

S e t e l a h  b e b e r a p a  s a a t  d i a 
merenungkan sabda di atas, akhirnya 

dia bisa tenang, rasa dongkol dan benci 
sudah reda dan malamnya pulang ke 
rumah. Kemudian dia menceritakan, 
setelah saya mengingatkan tentang  rela, 
dia merasakan perasaan hatinya lebih 
tenang dan lebih baik. Sampai di rumah 
dia langsung makan karena katanya lapar 
sekali sehari tidak makan dan energinya 
banyak keluar untuk menikmati rasa 
dongkol berkepanjangan. Saya lihat 
wajahnya sudah cerah  dan dia bilang 
kalau memang Tuhan mengizinkan 
barang yang hilang itu menjadi miliknya, 
pasti semua akan kembali. 

Matur nuwun Sang Guru Sejati 
telah membukakan hati dan pikiran anak 
saya, yang semoga bisa menjadi kuat 
menghadapi cobaan karena semua itu 
tidak dapat kita hilangkan atau kita tolak, 
kita hanya dapat memohon daya kekuatan 
atas semua cobaan yang terjadi. 

Demikian ibu-ibu pengalaman yang 
dapat saya sampaikan, mohon maaf 
jika ada kata-kata yang tidak berkenan, 
semoga dengan jalan selalu ajak-ajak 
kepada anak kita, semoga anak-anak mau 
membuka diri dan membuka hati untuk 
menerima tuntunan dan pepadang serta  
dapat menjalankan ajaran Sang Guru 
Sejati. Inilah siklus tugas kita (sebagai 
wanita), yaitu menerima Roh Suci dari 
alam sejati dan mengantarkan kembali 
ke alam sejati. Terima kasih.

Wanita mempunyai peran yang 
istimewa sebagai wadah 
untuk memelihara benih 

hidup yang berisi Roh Suci. “Ketika benih 
hidup (Roh Suci) sudah memasuki 
rahim ibu (wadah bayi) sesungguhnya 
juga sudah memakai busana halusnya  
anasir  yang tidak kasatmata. Ketika itu 
lalu membentuk peranti busana  hidup 
di alam jasmani, dengan bertemunya 
tindak kerja  empat macam anasir,yang 
saling memengaruhi, sehingga makin 
lama  busana tersebut mulai berbentuk, 
dan setiap hari makin bertambah 
besar hingga akhirnya berwujud 
manusia.”(Sasangka Jati, Gumelaring 
Dumadi, 2014: 49).

Perlengkapan bayi di dalam tubuh ibu 
terdiri dari:  “... jantung, ari-ari (tembuni), 
pusar, air ketuban. Adapun tembuni itu 
perlu untuk menerima mengalirnya 
anasir  suci dari ibu, sari anasir 
tersebut  masuknya ke tubuh jabang 
bayi, diterima di pusar, selanjutnya ke 
jantung dan merata ke seluruh tubuh. 
Adapun air ketuban itu perlu untuk 
mendinginkan daya panas dari api ibu, 
dan juga melicinkan persentuhan bayi 
dengan bungkusnya. (Sasangka Jati, 
Gumelaring Dumadi, 2014: 49).

 Dalam bahasa populer ari-ari atau 
tembuni disebut juga plasenta. Sebagian 

wanita diberi kemudahan ketika melahirkan 
bayinya seperti ibu-ibu zaman dahulu yang 
bisa dengan lancar melahirkan bayi sampai 
belasan jumlahnya, ada yang cukup repot 
dengan cara normal atau caesar, dan 
ada sebagian lagi harus berjuang bahkan 
bertarung dengan maut karena bawaan 
penyakit, penyulit serta faktor lainnya 
seperti fasilitas tenaga medis dan sarana 
rumah sakit.  

 Pengalaman saya ketika kelahiran 
anak pertama dengan persalinan normal, 
menurut saya itu sudah seperti bertarung 
dengan maut ketika sudah berkali-kali 
sekuat tenaga meneran (mengejan) 
sampai lelah kehabisan napas masih 
belum berhasil .  Pada pengalaman 
kelahiran anak kedua, saya mengalami 
kesulitan besar yang akan saya paparkan 
di pengalaman ini.

 Riwayat kesulitan pada kehamilan 
kedua ini kemungkinan disebabkan 
kondisi yang kurang sehat. Saya kerja di 
perusahaan yang memproduksi desain 
produk kayu yang harus disemprot 
cat yang campuran kimianya sangat 
menyengat. Dulu belum tersedia masker 
yang untuk umum, sehingga mungkin  
sehari-hari banyak terpapar zat-zat  yang 
beracun yang memempengaruhi  tubuh 
saya, mungkin juga  ada sebab yang lain 
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senang, susah, bahagia, sengsara. 
Cinta kasih Sang Guru Sejati pada 
umat-Nya benar-benar tulus dan un-
conditional (tanpa pamrih), tanpa tuntutan 
kepentingan apa pun, dan selalu mengalir 
pada siapa pun.

Seorang teman yang baik hati pada 
suatu hari terpeleset ketika dia menuntun 
saya turun gunung. Kejadian itu terjadi 
sekitar lima puluh tahun yang lalu, saat 
saya masih muda dan bergabung dalam 
grup pecinta alam. Teman saya terkilir 
kakinya, sangat kesakitan, dan harus 
dipapah turun menuju basecamp terdekat 
untuk dirawat. Saya sangat menyesal dan 
berkali-kali meminta maaf kepadanya. 
Gara-gara menuntun saya, dia mengalami 
kecelakaan. Teman-teman mengatakan 
untung dia terpeleset pada saat rombongan 
telah menyelesaikan pendakian, dan 
sudah dalam perjalanan turun. Namun ada 
juga teman yang mengatakan, mengapa 
Tuhan membiarkan orang baik yang 
sedang melakukan karya baik mengalami 
nasib kurang baik? Betapa tidak adilnya 
Tuhan. Sementara kakak pemandu senior 
mengatakan bahwa teman saya kurang 
hati-hati membedakan tanah yang licin 
dan tanah yang kesat.

Kalau kita masih mempertanyakan 
mengapa Tuhan melakukan sesuatu yang 
menurut (nalar) kita tidak sesuai dengan 
keadilan, maka sebenarnya keyakinan 
kita kepada-Nya belum utuh. Jawaban 
paling logis sebenarnya ada di Sasangka 
Jati, "Dosa yang telah lampau itu tidak 

diketahui oleh hamba, supaya mengerti 
akan dosanya atau kesalahannya yang 
sudah-sudah, harus diberi tahu dengan 
cara merasakan pembalasan atas 
perbuatannya." (Sasangka Jati, Sangkan 
Paran, 2013: 183).

Mempertanyakan keadilan Tuhan 
dapat  d ikatakan sama sebangun 
dengan berpikir negatif kepada-Nya. 
Apa akibatnya? Jelas, kepercayaan kita 
kepada-Nya cuil, sehingga aliran sih 
Sang Guru Sejati pada kita terhalang oleh 
pembatas (barrier) yang kita buat sendiri. 
Bukan karena Sang Guru Sejati tidak lagi 
mencintai kita, tetapi kita sendiri yang 
menghambat kasih-Nya mengalir lancar 
pada diri kita.

Pertanyaan lanjutan, bolehkah kita 
menuntut keadilan kepada-Nya ketika kita 
dicurangi orang-orang yang main hakim 
sendiri? Jawaban: meminta apa pun boleh 
karena Sang Guru Sejatilah yang ngasta 
panguasa atas alam seisinya. Perkara 
terkabul atau tidaknya permintaan, 
semua tergantung pada kebijaksanaan 
Beliau atas apa yang paling pas untuk si 
pemohon. 

Oleh karena itu, sebenarnya tidak 
perlu kita mempertanyakan keadilan-
Nya, karena diminta atau tidak, keadilan-
Nya akan terus berproses selaras apa 
yang telah dilakukan dan harus dialami 
manusia, termasuk ketika dia harus 
mengalami dicurangi orang lain. Membela 
diri memang wajib kalau memang tidak 
bersalah. Membersihkan nama yang 

dijelekkan orang juga wajib diupayakan, 
tapi sekali lagi, semua upaya harus 
disertai kepasrahan total kepada Sang 
Guru Sejati yang lebih ahli menyelesaikan 
masalah.

Dalam doa yang diajarkan Pakde 
Narto, kita diberi Pangesti Nomor 3 mohon 
kekuatan menerima pengadilan-Nya. Kita 
harus yakin bahwa semua hal sekecil 
apa pun yang terjadi atas dunia seisinya, 
adalah sesuai kebijaksanaan Sang Guru 
Sejati. Kepercayaan seperti itulah yang  
harus terus-menerus hidup dalam setiap 
desah napas kita.

Ketika laut rob dan air asin membanjiri 
kota, ketika tanah longsor menutupi jalan, 
bahkan ketika ada kebakaran hutan pada 
saat kemarau, apakah itu kehendak Ilahi? 
Kita yakin bukan. Semua kejadian itu 
adalah akibat ulah manusia yang tidak 
dapat mengelola dengan benar bumi 
hadiah gratis Sang Guru Sejati pada 
kehidupan. Sebuah penyelidikan pernah 
dilakukan oleh para pecinta lingkungan, 
bagaimana awal hutan terbakar. Ternyata 
kebanyakan permasalahan utamanya 
adalah karena banyaknya binatang-
binatang besar pemakan rumput dan 
tanaman perdu yang diburu dan dibunuh 
manusia. Langkanya binatang besar 
pemakan rumput dan perdu di hutan 
ternyata menyebabkan tanaman itu 
tumbuh subur tak terkendali, dan pada 
masa kemarau, rumput yang tinggi dan 
tua menjadi kering. Ketika ada percikan 
api dari gesekan ranting, maka dengan 

mudahnya ilalang kering itu tersulut, 
dan jadilah kebakaran. Benar-benar 
sebuah contoh logis bagaimana akhirnya 
ekosistem akan berjalan sesuai dengan 
galibnya. Dan, ternyata itulah salah satu 
manifestasi keadilan Tuhan, yang nir 
pamrih yang seharusnya tidak perlu kita 
pertanyakan lagi.

Kita dikaruniai angan-angan (cipta, 
nalar, dan pangerti), empat nafsu, dan 
raga yang dapat kita pakai berkiprah di 
dunia. Karunia itu seharusnya kita pakai 
selaras karsa Sang Guru Sejati guna 
melaksanakan karya-Nya. Pertanyaan 
berulang-ulang yang dapat kita pakai 
sebagai indikator penyiswaan adalah: 
sudahkah kita menjadi penghibur dan 
penolong teman yang sedang mengalami 
kesusahan? Sudahkan kita menjadi 
penunjuk kebenaran dengan contoh 
kehidupan keseharian? Pahamkah kita 
pada keadilan yang seharusnya kita 
berikan pada sesama tanpa pamrih? 
Penuh maafkah kita kepada mereka 
yang bersalah? Jujurkah kita mengakui 
kesalahan dan berjanj i  t idak lagi 
mengulangi? Sabarkah kita melakoni 
kehidupan dan menerima bagian kita 
masing-masing dengan legawa? Ternyata 
semua itu baru sebagian indikator langkah 
kita menyiswa.

Berpikir bahwa Sang Guru Sejati 
murka, marah, mengutuk, menghukum 
dan membuat manusia sengsara, akan 
menyebabkan keyakinan kita bahwa 
Sang Guru Sejati Maha Pengasih dan 

yang tidak saya ketahui 
 Ketika sudah terasa mulas, saya 

segera ke rumah sakit yang sudah 
saya hubungi. Di sana saya ditangani 
oleh suster senior dan stafnya. Saya 
kecewa karena tidak ada dokter satu pun. 
Setelah 5 jam akhirnya masuk ruangan 
saya berbekal dengan Paugeran, zikir dan 
narkose. Bayi saya kecil belum 9 bulan 
maka lebih mudah keluarnya. Setelah  
bayi lahir, saya segera dibersihkan dan 
diberi pembalut, seragam pasien dan 
selimut, kemudian dibawa ke ruangan. 
Pada waktu itu sudah pukul 20.00, 
saatnya ganti shift dan harus dilakukan 
serah terima pasien.  Suster yang akan 
pulang ini terkejut dengan keadaan umum 
saya, kemudian memeriksa tubuh saya, 
ada pendarahan tapi ditutup kembali 
dan segera dipindahtangankan ke suster 
pengganti tanpa berbicara apa-apa. 
Tetapi suster pengganti juga terkejut dan 
panik melihat kondisi wajah saya, segera 
memanggil rekan-rekannya dan dokter.
Keadaan saya lemas, ketika menatap 
ke atap di atas seperti berputar-putar. 
Mereka berkoordinasi dan menghubungi 
dokter, sementara saya semakin lemah 
kehabisan darah, kemudian dibawa ke 
ruang operasi. setiap beberapa detik 
pipi saya ditepuk-tepuk agar tetap sadar 
dan harus bernapas, kemudian nadi di 
pergelangan dan leher selalu dicek.

Kesadaran saya masih utuh sehingga 
dapat mendengar bisikan kedua suster 

itu, ”kayanya si ibu ini parah karena 
detak nadinya sudah tidak terasa lagi.” 
Keadaan saya sangat mengantuk 
sehingga keinginan saya hanya ingin 
tidur nyenyak. Tak lama kemudian dokter 
kandungan tiba, segera memberi aba-aba 
dan tugas kepada suster-suster. Mata 
saya yang menyipit masih dapat melihat 
dengan jelas melihat perjuangan dokter 
mempertahankan nyawa saya yang 
mungkin masih tersisa 1 persen setelah 
diinfus. Wajahnya tegang, berteriak-teriak 
dan sambil memonitor garis detak jantung 
saya di layar yang mungkin terlihat hampir 
mendatar. 

Tindakan yang dilakukan adalah 
menguras sisa plasenta yang tertinggal 
di dalam rahim, karena ketika plasenta 
masih menempel di rahim maka aliran 
darah akan terus mengalir sedangkan 
bayinya sudah keluar, sehingga darah 
akan terbuang percuma. Tindakan ini 
terasa sakit di perut karena saya tidak 
dibius tapi hanya bisa pasrah saja. Tak 
lama kemudian dokter anestesi ikut serta, 
entah tubuh saya dipasangi apa, kedua 
dokter itu masih tetap tegang memonitor 
layar. Tak berapa lama  tindakan menguras 
sisa plasenta rupanya membuahkan 
hasil, pendarahan sudah surut, perlahan 
kondisi saya membaik. Tiba-tiba dokter 
anestesi berteriak gembira ketika melihat  
nadi saya di leher sudah berdenyut 
kembali dan berkata, “Lihat nadi si ibu 
sudah berdenyut dan si ibu sudah bisa 

memandang kita dengan mata yang 
melebar!” Semua yang terlibat merasa 
lega, dokter kandungan pun sudah tidak 
berteriak-teriak lagi. Saya pun tersenyum 
dan terharu melihat perjuangan mereka. 

 Selanjutnya saya diberi transfusi 
darah dan oksigen. Kondisi saya makin 
normal, perasaan dingin dari lutut hingga 
telapak kaki makin menghangat. Kata 
orang kondisi orang yang akan meninggal 
adalah telapak kaki terasa dingin makin 
lama makin naik ke tubuh bagian atas. 
Perut terasa lapar sehingga 2 piring nasi 
goreng habis disuapkan ke saya oleh 
suster. Adapun keadaan suami saya 
sambil menggendong anak yang besar 
juga tegang karena harus mencari 5 labu 
darah di PMI, harus bersaing dengan 
orang lain. Ketika sampai di rumah sakit 
suami saya ingin menangis melihat 
ambulans yang lampunya berkedip dan 
pintu belakang terbuka menghadap pintu 
gedung siap mengangkut saya dalam 
keadaan terburuk untuk dirujuk ke rumah 
sakit lain. 

Setelah dirawat beberapa hari kondisi 
saya sudah normal kembali dan boleh 
pulang ke rumah. Dari pihak rumah 
sakit saya hanya diharuskan membayar 
sedikit saja, sepertinya dokter itu merasa 
bersalah dan meminta maaf karena 
pasiennya mengalami berbagai hal yang 
tidak nyaman akibat keterlambatan.

Semua kejadian yang saya alami 
tentu sudah sesuai dengan rencana Sang 

Guru Sejati berkaitan dengan takdir atau 
karma yang harus saya bayar. Mungkin 
pernah menghilangkan nyawa seseorang  
atau mungkin pernah mencelakai orang 
lain pada waktu hidup sebelumnya. Atau 
bisa juga dokter dan suster itu pernah 
berhutang nyawa kepada saya hanya 
Sang Guru yang mengetahui. Saya hanya 
bersyukur masih diberi kesempatan 
untuk membesarkan anak dan merawat 
keluarga

"Oleh karena itu, jika engkau 
mendapat cobaan atau halangan, 
tidak perlu memikirkan apakah engkau 
menanam atau memetik, tetapi yang 
lebih perlu engkau harus segera sadar, 
bertobat serta bersyukurlah kepada 
Tuhan dengan hati yang narima dan 
rela. Sadarlah bahwa Tuhan itu adil, dan  
karsa-Nya hanya demi kebaikanmu, 
jadi sejatinya tiada sesuatu pun yang 
mengusik ketenteramanmu, apabila 
engkau memang tidak berdosa, maka 
bersabarlah apabila menerima cobaan, 
dan relalah akan takdir Tuhan yang 
telah menimpamu." (Sasangka Jati, 
Sangkan Paran, 2014: 190).

Dar i  penga laman saya yang 
nyaris bergelar almarhumah ini ingin 
menyampaikan bahwa tugas wanita 
dalam mengemban tugas Sang Guru 
Sejati kadang-kadang cukup berat, maka 
bagi para suami atau anak, sayangilah 
dengan memanjatkan pangesti untuk 
keselamatan si  bayi  dan ibunya, 
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senang, susah, bahagia, sengsara. 
Cinta kasih Sang Guru Sejati pada 
umat-Nya benar-benar tulus dan un-
conditional (tanpa pamrih), tanpa tuntutan 
kepentingan apa pun, dan selalu mengalir 
pada siapa pun.

Seorang teman yang baik hati pada 
suatu hari terpeleset ketika dia menuntun 
saya turun gunung. Kejadian itu terjadi 
sekitar lima puluh tahun yang lalu, saat 
saya masih muda dan bergabung dalam 
grup pecinta alam. Teman saya terkilir 
kakinya, sangat kesakitan, dan harus 
dipapah turun menuju basecamp terdekat 
untuk dirawat. Saya sangat menyesal dan 
berkali-kali meminta maaf kepadanya. 
Gara-gara menuntun saya, dia mengalami 
kecelakaan. Teman-teman mengatakan 
untung dia terpeleset pada saat rombongan 
telah menyelesaikan pendakian, dan 
sudah dalam perjalanan turun. Namun ada 
juga teman yang mengatakan, mengapa 
Tuhan membiarkan orang baik yang 
sedang melakukan karya baik mengalami 
nasib kurang baik? Betapa tidak adilnya 
Tuhan. Sementara kakak pemandu senior 
mengatakan bahwa teman saya kurang 
hati-hati membedakan tanah yang licin 
dan tanah yang kesat.

Kalau kita masih mempertanyakan 
mengapa Tuhan melakukan sesuatu yang 
menurut (nalar) kita tidak sesuai dengan 
keadilan, maka sebenarnya keyakinan 
kita kepada-Nya belum utuh. Jawaban 
paling logis sebenarnya ada di Sasangka 
Jati, "Dosa yang telah lampau itu tidak 

diketahui oleh hamba, supaya mengerti 
akan dosanya atau kesalahannya yang 
sudah-sudah, harus diberi tahu dengan 
cara merasakan pembalasan atas 
perbuatannya." (Sasangka Jati, Sangkan 
Paran, 2013: 183).

Mempertanyakan keadilan Tuhan 
dapat  d ikatakan sama sebangun 
dengan berpikir negatif kepada-Nya. 
Apa akibatnya? Jelas, kepercayaan kita 
kepada-Nya cuil, sehingga aliran sih 
Sang Guru Sejati pada kita terhalang oleh 
pembatas (barrier) yang kita buat sendiri. 
Bukan karena Sang Guru Sejati tidak lagi 
mencintai kita, tetapi kita sendiri yang 
menghambat kasih-Nya mengalir lancar 
pada diri kita.

Pertanyaan lanjutan, bolehkah kita 
menuntut keadilan kepada-Nya ketika kita 
dicurangi orang-orang yang main hakim 
sendiri? Jawaban: meminta apa pun boleh 
karena Sang Guru Sejatilah yang ngasta 
panguasa atas alam seisinya. Perkara 
terkabul atau tidaknya permintaan, 
semua tergantung pada kebijaksanaan 
Beliau atas apa yang paling pas untuk si 
pemohon. 

Oleh karena itu, sebenarnya tidak 
perlu kita mempertanyakan keadilan-
Nya, karena diminta atau tidak, keadilan-
Nya akan terus berproses selaras apa 
yang telah dilakukan dan harus dialami 
manusia, termasuk ketika dia harus 
mengalami dicurangi orang lain. Membela 
diri memang wajib kalau memang tidak 
bersalah. Membersihkan nama yang 

dijelekkan orang juga wajib diupayakan, 
tapi sekali lagi, semua upaya harus 
disertai kepasrahan total kepada Sang 
Guru Sejati yang lebih ahli menyelesaikan 
masalah.

Dalam doa yang diajarkan Pakde 
Narto, kita diberi Pangesti Nomor 3 mohon 
kekuatan menerima pengadilan-Nya. Kita 
harus yakin bahwa semua hal sekecil 
apa pun yang terjadi atas dunia seisinya, 
adalah sesuai kebijaksanaan Sang Guru 
Sejati. Kepercayaan seperti itulah yang  
harus terus-menerus hidup dalam setiap 
desah napas kita.

Ketika laut rob dan air asin membanjiri 
kota, ketika tanah longsor menutupi jalan, 
bahkan ketika ada kebakaran hutan pada 
saat kemarau, apakah itu kehendak Ilahi? 
Kita yakin bukan. Semua kejadian itu 
adalah akibat ulah manusia yang tidak 
dapat mengelola dengan benar bumi 
hadiah gratis Sang Guru Sejati pada 
kehidupan. Sebuah penyelidikan pernah 
dilakukan oleh para pecinta lingkungan, 
bagaimana awal hutan terbakar. Ternyata 
kebanyakan permasalahan utamanya 
adalah karena banyaknya binatang-
binatang besar pemakan rumput dan 
tanaman perdu yang diburu dan dibunuh 
manusia. Langkanya binatang besar 
pemakan rumput dan perdu di hutan 
ternyata menyebabkan tanaman itu 
tumbuh subur tak terkendali, dan pada 
masa kemarau, rumput yang tinggi dan 
tua menjadi kering. Ketika ada percikan 
api dari gesekan ranting, maka dengan 

mudahnya ilalang kering itu tersulut, 
dan jadilah kebakaran. Benar-benar 
sebuah contoh logis bagaimana akhirnya 
ekosistem akan berjalan sesuai dengan 
galibnya. Dan, ternyata itulah salah satu 
manifestasi keadilan Tuhan, yang nir 
pamrih yang seharusnya tidak perlu kita 
pertanyakan lagi.

Kita dikaruniai angan-angan (cipta, 
nalar, dan pangerti), empat nafsu, dan 
raga yang dapat kita pakai berkiprah di 
dunia. Karunia itu seharusnya kita pakai 
selaras karsa Sang Guru Sejati guna 
melaksanakan karya-Nya. Pertanyaan 
berulang-ulang yang dapat kita pakai 
sebagai indikator penyiswaan adalah: 
sudahkah kita menjadi penghibur dan 
penolong teman yang sedang mengalami 
kesusahan? Sudahkan kita menjadi 
penunjuk kebenaran dengan contoh 
kehidupan keseharian? Pahamkah kita 
pada keadilan yang seharusnya kita 
berikan pada sesama tanpa pamrih? 
Penuh maafkah kita kepada mereka 
yang bersalah? Jujurkah kita mengakui 
kesalahan dan berjanj i  t idak lagi 
mengulangi? Sabarkah kita melakoni 
kehidupan dan menerima bagian kita 
masing-masing dengan legawa? Ternyata 
semua itu baru sebagian indikator langkah 
kita menyiswa.

Berpikir bahwa Sang Guru Sejati 
murka, marah, mengutuk, menghukum 
dan membuat manusia sengsara, akan 
menyebabkan keyakinan kita bahwa 
Sang Guru Sejati Maha Pengasih dan 

yang tidak saya ketahui 
 Ketika sudah terasa mulas, saya 

segera ke rumah sakit yang sudah 
saya hubungi. Di sana saya ditangani 
oleh suster senior dan stafnya. Saya 
kecewa karena tidak ada dokter satu pun. 
Setelah 5 jam akhirnya masuk ruangan 
saya berbekal dengan Paugeran, zikir dan 
narkose. Bayi saya kecil belum 9 bulan 
maka lebih mudah keluarnya. Setelah  
bayi lahir, saya segera dibersihkan dan 
diberi pembalut, seragam pasien dan 
selimut, kemudian dibawa ke ruangan. 
Pada waktu itu sudah pukul 20.00, 
saatnya ganti shift dan harus dilakukan 
serah terima pasien.  Suster yang akan 
pulang ini terkejut dengan keadaan umum 
saya, kemudian memeriksa tubuh saya, 
ada pendarahan tapi ditutup kembali 
dan segera dipindahtangankan ke suster 
pengganti tanpa berbicara apa-apa. 
Tetapi suster pengganti juga terkejut dan 
panik melihat kondisi wajah saya, segera 
memanggil rekan-rekannya dan dokter.
Keadaan saya lemas, ketika menatap 
ke atap di atas seperti berputar-putar. 
Mereka berkoordinasi dan menghubungi 
dokter, sementara saya semakin lemah 
kehabisan darah, kemudian dibawa ke 
ruang operasi. setiap beberapa detik 
pipi saya ditepuk-tepuk agar tetap sadar 
dan harus bernapas, kemudian nadi di 
pergelangan dan leher selalu dicek.

Kesadaran saya masih utuh sehingga 
dapat mendengar bisikan kedua suster 

itu, ”kayanya si ibu ini parah karena 
detak nadinya sudah tidak terasa lagi.” 
Keadaan saya sangat mengantuk 
sehingga keinginan saya hanya ingin 
tidur nyenyak. Tak lama kemudian dokter 
kandungan tiba, segera memberi aba-aba 
dan tugas kepada suster-suster. Mata 
saya yang menyipit masih dapat melihat 
dengan jelas melihat perjuangan dokter 
mempertahankan nyawa saya yang 
mungkin masih tersisa 1 persen setelah 
diinfus. Wajahnya tegang, berteriak-teriak 
dan sambil memonitor garis detak jantung 
saya di layar yang mungkin terlihat hampir 
mendatar. 

Tindakan yang dilakukan adalah 
menguras sisa plasenta yang tertinggal 
di dalam rahim, karena ketika plasenta 
masih menempel di rahim maka aliran 
darah akan terus mengalir sedangkan 
bayinya sudah keluar, sehingga darah 
akan terbuang percuma. Tindakan ini 
terasa sakit di perut karena saya tidak 
dibius tapi hanya bisa pasrah saja. Tak 
lama kemudian dokter anestesi ikut serta, 
entah tubuh saya dipasangi apa, kedua 
dokter itu masih tetap tegang memonitor 
layar. Tak berapa lama  tindakan menguras 
sisa plasenta rupanya membuahkan 
hasil, pendarahan sudah surut, perlahan 
kondisi saya membaik. Tiba-tiba dokter 
anestesi berteriak gembira ketika melihat  
nadi saya di leher sudah berdenyut 
kembali dan berkata, “Lihat nadi si ibu 
sudah berdenyut dan si ibu sudah bisa 

memandang kita dengan mata yang 
melebar!” Semua yang terlibat merasa 
lega, dokter kandungan pun sudah tidak 
berteriak-teriak lagi. Saya pun tersenyum 
dan terharu melihat perjuangan mereka. 

 Selanjutnya saya diberi transfusi 
darah dan oksigen. Kondisi saya makin 
normal, perasaan dingin dari lutut hingga 
telapak kaki makin menghangat. Kata 
orang kondisi orang yang akan meninggal 
adalah telapak kaki terasa dingin makin 
lama makin naik ke tubuh bagian atas. 
Perut terasa lapar sehingga 2 piring nasi 
goreng habis disuapkan ke saya oleh 
suster. Adapun keadaan suami saya 
sambil menggendong anak yang besar 
juga tegang karena harus mencari 5 labu 
darah di PMI, harus bersaing dengan 
orang lain. Ketika sampai di rumah sakit 
suami saya ingin menangis melihat 
ambulans yang lampunya berkedip dan 
pintu belakang terbuka menghadap pintu 
gedung siap mengangkut saya dalam 
keadaan terburuk untuk dirujuk ke rumah 
sakit lain. 

Setelah dirawat beberapa hari kondisi 
saya sudah normal kembali dan boleh 
pulang ke rumah. Dari pihak rumah 
sakit saya hanya diharuskan membayar 
sedikit saja, sepertinya dokter itu merasa 
bersalah dan meminta maaf karena 
pasiennya mengalami berbagai hal yang 
tidak nyaman akibat keterlambatan.

Semua kejadian yang saya alami 
tentu sudah sesuai dengan rencana Sang 

Guru Sejati berkaitan dengan takdir atau 
karma yang harus saya bayar. Mungkin 
pernah menghilangkan nyawa seseorang  
atau mungkin pernah mencelakai orang 
lain pada waktu hidup sebelumnya. Atau 
bisa juga dokter dan suster itu pernah 
berhutang nyawa kepada saya hanya 
Sang Guru yang mengetahui. Saya hanya 
bersyukur masih diberi kesempatan 
untuk membesarkan anak dan merawat 
keluarga

"Oleh karena itu, jika engkau 
mendapat cobaan atau halangan, 
tidak perlu memikirkan apakah engkau 
menanam atau memetik, tetapi yang 
lebih perlu engkau harus segera sadar, 
bertobat serta bersyukurlah kepada 
Tuhan dengan hati yang narima dan 
rela. Sadarlah bahwa Tuhan itu adil, dan  
karsa-Nya hanya demi kebaikanmu, 
jadi sejatinya tiada sesuatu pun yang 
mengusik ketenteramanmu, apabila 
engkau memang tidak berdosa, maka 
bersabarlah apabila menerima cobaan, 
dan relalah akan takdir Tuhan yang 
telah menimpamu." (Sasangka Jati, 
Sangkan Paran, 2014: 190).

Dar i  penga laman saya yang 
nyaris bergelar almarhumah ini ingin 
menyampaikan bahwa tugas wanita 
dalam mengemban tugas Sang Guru 
Sejati kadang-kadang cukup berat, maka 
bagi para suami atau anak, sayangilah 
dengan memanjatkan pangesti untuk 
keselamatan si  bayi  dan ibunya, 
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"Kita harus ingat akan sabda terakhir dari Sang Suksma Sejati. Sang 
Suksma Sejati bersabda bahwa pelajaran-Nya dapat diumpamakan daya 
bangun bagi yang masih tidur atau pencucian muka bagi yang telah bangun, 
tetapi belum sadar benar-benar saat sudah mendekati Sang Suksma Sejati 
datang di dunia ini. Di mana kita dapat menantikan datangnya Sang 
Suksma Sejati? Di hati kita sendiri yang suci. 
Sang Suksma Sejati datang tidak hanya di hati seorang siswa yang terpilih 
saja, melainkan di setiap siswa yang memenuhi syarat-syaratnya. Kasih 
sayang Sang Suksma Sejati itu untuk siapa saja sama dan tidak membeda-
bedakan." (Saudara Kemayan dalam Olah Rasa, 2015:108-109)

perorangan, bagi pribadi seseorang dan 
bagi masyarakat, bagi kehidupan sosial. 
Kedua-duanya akan berubah karenanya 
sesuai kehendak dari Suksma Kawekas 
menurut garis-garis kebijaksanaan 
Suksma Sejati. Pengaruh dari pepadang 
atau pelajaran Suksma Sejati akan 
berlangsung terus dalam prosesnya 
mengubah pribadi para siswa dan corak 
masyarakat. Tidak ada kekuatan, baik 
dari manusia maupun dewa, yang mampu 
dan berwewenang menahan arus dari 
pepadang atau pelajaran dari Suksma 
Sejati itu. Tidak ada kekuatan yang mampu 
menahan seseorang menerima dan 
mengolah pepadang atau pelajaran dari 
Suksma Sejati yang sangat dibutuhkan 
oleh jiwanya itu. Dan pepadang atau 
pelajaran itu sendirilah mengandung 
kekuatan untuk membatalkan maksud-
maksud jahil dari mana pun.

Arus yang akan terjadi laksana air 
bah melanda hati yang ingin bersuci dan 
masyarakat yang ingin bergotong-royong 

menuju ke keadaan adil makmur, tata 
tentrem, kerto raharjo, gemah ripah loh 
jinawi tidak mungkin dibendung dan 
tertahan lagi. 

Sabda dari Suksma Sejati pasti 
akan terlaksana, dan semua ini berkat 
detik-detik pada sore hari tanggal 14 
Februari 1932 di mana pilihan Suksma 
Kawekas jatuh pada seorang pemuda 
prasaja sederhana bernama R. Soenarto 
Mertowardojo. Oleh karena itu, setiap kali 
kita melintasi tanggal 14 Februari, setiap 
jiwa kita dengan segala kerendahan 
budi, bersujud di depan Tripurusa, di 
depan Suksma Sejati, di depan Suksma 
Kawekas dan berterima kasih kepada 
sampul Sasangka Jati yang telah 
rusak itu, yakni almarhum R. Soenarto 
Mertowardojo.

Semoga para siswa putra-putri turun-
temurun menerima sih tuntunan dari 
Suksma Sejati.  Satuhu.

Banyak orang menyangka bahwa 
dia bisa melakukan bargaining 
(tawar- menawar) dengan Sang 

Guru Sejati. Ketika dia ber-darma, dia 
berharap akan memperoleh imbalan 
berlipat dari-Nya. Ketika dia menolong 
orang yang kesusahan, dia yakin bahwa 
dia telah selaras dengan kebijakan Sang 
Guru Sejati dengan perbuatan baiknya. 
Sebaliknya, ketika melanggar Paliwara, 
maka perbuatannya tidak selaras dengan 
kebijaksanaan Sang Guru Sejati sehingga 
dia akan menerima tempelak. Rejekinya 
menjadi seret, hidupnya tidak bahagia. 
Seorang teman saya bahkan sangat yakin 
kalau dia rajin berdoa, maka portal antara 
dia dengan Tuhan terbuka, sehingga dia 
akan memiliki previledge (hak istimewa) 
di saat memerlukan pertolongan Tuhan. 
Bukankah Tuhan mencatat semua 
perbuatan manusia?

Kalau kita mau mencermati apa 
yang Sang Guru Sejati ajarkan kepada 
kita semua, maka kita akan memperoleh 
kejelasan bahwa sebenarnya Sang Guru 
Sejati tidak pernah marah, tidak pernah 
menghukum, tidak pernah mengutuk, 
apalagi memecat nyawa mereka yang 
tidak pernah meluhurkan asma-Nya. 
Dalam sebuah sabda-Nya dijelasakan, 
"Sesungguhnya, mujur dan malangnya 

perjalanan hidup itu tumbuh dari buah 
perbuatannya dan dari perangainya 
(wataknya). Berbuat baik terhadap 
orang lain (menolong kerepotan orang 
lain) akan memetik kesenangan, 
sedangkan berbuat jahat terhadap 
orang lain (membuat sengsara dan 
sebagainya) akan memetik kesusahan 
atau menderita kesengsaraan." 
(Sasangka Jati, Sangkan Paran, 2013: 
179).

Sang Guru Sejati bahkan tidak pernah 
minta diagung-agungkan dan diluhur-
luhurkan, "Tuhan tidak minta disembah-
sembah oleh para hamba-Nya dengan 
kata-kata sanjungan atau puji-pujian 
dan sebagainya, sebab sekalipun tidak 
disanjung dan dipuji-puji, Tuhan itu 
sejatinya memang sudah Mahaluhur 
dan Mahaagung, sebab Tuhan bertahta 
dengan pribadiNya sendiri, tidak 
ditahtakan oleh siapa pun." (Sasangka 
Jati, Panembah, 2013: 213).

Kita bisa menyimpukan bahwa Sang 
Guru Sejati juga tidak pernah minta dibela 
mati-matian bahkan tidak pernah meminta 
manusia untuk membunuh sesamanya 
yang tidak sependapat dengan yang 
Beliau ajarkan. Sangat jelas bagi kita 
semua bahwa perbuatan kita sendirilah 
yang akan mengakibatkan timbulnya 

Portal Surgawi
SM. Darmastuti, Yogyakarta

Bapak, Ibu, para anggota Pangestu 
di forum WAG Pamong Pusat 
yang saya hormati dan cintai 

izinkan saya memenuhi tugas dari Bidang 
I Pengurus Pusat menuliskan pengalaman 
penyiswaan kepada Sang Guru Sejati, 
Pengalaman ini terjadi pada hari Selasa, 
22 November 2022 saya pada waktu itu 
merasakan seakan menerima tuntunan 
yang halus yang mungkin merupakan 
pembelajaran untuk dapat selalu merasa-
rasakan ajaran Sang Guru Sejati di dalam 
penyiswaan saya ini. 

Bapak, Ibu, Mbak, Mas yang saya 
sayangi, sejak ayah saya meninggal 
dua tahun yang lalu, saya tinggal berdua 
saja di rumah dengan ibu saya. Sejak 

saat itu, ibu saya mengalami sakit vertigo 
yang tidak kunjung sembuh meskipun 
selalu ada obat rutin dari dokter. Setiap 
saat kepala ibu saya merasakan seperti 
berputar, apalagi jika berada di ruangan 
sempit yang banyak barangnya. Saya 
berusaha sebulan sekali dapat mengantar 
ibu untuk kontrol kesehatan ke dokter 
syaraf di rumah sakit tertentu di Kota 
Semarang. Informasi dari dokter, terdapat 
penyumbatan pembuluh darah di otak 
di beberapa titik. Dokter menginfokan 
bahwa penyembuhannya relatif sulit, tetapi 
yang sangat penting supaya dijaga agar 
penyumbatan di otaknya tidak semakin 
bertambah parah, dan seperti biasa 
diberikannya obat yang secara rutin harus 
diminum oleh ibu saya.

Dituntun untuk Sadar dan Percaya
Kepada Sang Guru Sejati 

Arum, Semarang III

memperhatikan keadaan kesehatannya 
dan juga memastikan fasilitas rumah 
sakit dan dokter dan tenaga medis yang 
cepat dan mudah dijangkau. Selain itu jika 
benar pengalaman saya ini menjadi salah 
satu  jalan ketika pulang (seperti perasaan 
kantuk yang berat, malas bernapas dan 
kaki terasa dingin) maka semoga masih 
tetap diberi kesadaran untuk ketika pada 
waktunya masih mampu mengingat 
Penuntunnya, mungkin dengan latihan 
tidur sambil berzikir hingga lelap dapat 

menjadi kebiasaan. Demikian juga 
bagi para kerabat yang mendampingi 
orang yang akan berpulang akan sangat 
dianjurkan untuk membisikkan  Paugeran 
atau Syahadat di telinganya (pengalaman 
mengantuk tapi masih bisa mendengar 
dengan jelas bisikan suster) agar ingat  
Sang Guru Sejati karena saat itu adalah 
saat yang sangat menentukan dalam 
kelulusan manusia menuju Taman 
Kemuliaan Abadi.

Setiap hari bahkan setiap saat ibu 
saya merasakan kepalanya seperti 
berputar karena gangguan vertigo itu, 
tetapi yang saya lihat sehari-hari ibu saya 
tidak pernah mengeluh. Saya memang 
melarang ibu saya untuk melakukan 
aktivitas yang berat dan jika akan tindakan 
ke luar rumah harus berdua dengan 
saya. Saya bersyukur kepada Sang Guru 
Sejati, meskipun ibu saya mengalami 
gangguan vertigo yang mungkin begitu 
sakit, namun masih bisa beraktivitas yang 
ringan-ringan, seperti berjalan sendiri 
di dalam rumah, ke kamar mandi, ke 
dapur, ke ruang makan dan sebagainya. 
Demikian hal-hal rutinitas kegiatan kecil-
kecil masih dapat dilakukan sendiri. 
Oleh karena kondisi ibu seperti itu, maka 
menurut saya tindakan preventif yang 
terbaik saya harus menjaga ibu di saat 
malam hari, bahkan saya selalu tidur di 
dekat tempat tidur ibu saya, meskipun 
sebetulnya ibu saya masih bisa berjalan 
sendiri di dalam rumah. Hal itu saya 
lakukan, semata-mata hanya karena 
kekawatiran saya jika di waktu tengah 
malam membutuhkan bantuan.

Pada kejadian malam itu, sekitar 
pukul 21.00 setelah selesai rapat Pangestu 
(Tim Pokja Tanya Jawab Ajaran Sang 
Guru Sejati) secara daring saya merasa 
belum benar-benar mengantuk. Karena 
saya setiap hari harus bekerja dari pagi 
hingga menjelang waktu maghrib, maka 
seperti biasa ibu saya merasa senang 

jika mendengarkan cerita dari saya, dan 
tampak gembira dan bersemangat ketika 
mendengarkan tentang apa saja yang 
saya lakukan seharian itu, terkadang 
dengan komentar dan nasihat-nasihat 
bagaimana menghadapi mermacam-
macam klien dengan beragamnya tabiat 
orang yang saya hadapi setiap hari, hal 
itu sangat berguna bagi saya. Selesai 
mengobrol saat itu, kemudian ibu saya 
menonton televisi di ruang tengah dan 
sementara waktu saya masih ada di 
ruang tamu untuk sedikit menyelesaikan 
pekerjaan dengan laptop saya. Seperti 
biasa kira-kira pukul 23.00 kiriman draf 
hasil rapat yang baru saja dilaksanakan 
secara daring saya terima, karena 
beberapa masih perlu dikoreksi adanya 
typo dan lainnya, maka mumpung belum 
mengantuk hal itu saya kerjakan.

Pada kira-kira tengah malam, 
pukul 24.00 saya mendengar dari ruang 
kerja saya suara benda jatuh yang 
mengagetkan saya. Bruk..! Kemudian 
saya bergegas lari ke belakang ketika 
ibu saya teriak memanggil-manggil 
saya, meskipun suaranya pelan tetapi 
beruntung saya masih mendengarkan 
suara itu, suara khas ibu saya ketika 
memanggil saya. Saya terhenyak karena 
ternyata suara tersebut berasal dari 
ibu saya yang jatuh terduduk di lantai 
saat akan menuju ke kamar mandi, 
sesampainya di dekat lemari bufet dan 
ketika akan berpegangan tetapi tangan 

Ruang Pengalaman
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"Kita harus ingat akan sabda terakhir dari Sang Suksma Sejati. Sang 
Suksma Sejati bersabda bahwa pelajaran-Nya dapat diumpamakan daya 
bangun bagi yang masih tidur atau pencucian muka bagi yang telah bangun, 
tetapi belum sadar benar-benar saat sudah mendekati Sang Suksma Sejati 
datang di dunia ini. Di mana kita dapat menantikan datangnya Sang 
Suksma Sejati? Di hati kita sendiri yang suci. 
Sang Suksma Sejati datang tidak hanya di hati seorang siswa yang terpilih 
saja, melainkan di setiap siswa yang memenuhi syarat-syaratnya. Kasih 
sayang Sang Suksma Sejati itu untuk siapa saja sama dan tidak membeda-
bedakan." (Saudara Kemayan dalam Olah Rasa, 2015:108-109)

perorangan, bagi pribadi seseorang dan 
bagi masyarakat, bagi kehidupan sosial. 
Kedua-duanya akan berubah karenanya 
sesuai kehendak dari Suksma Kawekas 
menurut garis-garis kebijaksanaan 
Suksma Sejati. Pengaruh dari pepadang 
atau pelajaran Suksma Sejati akan 
berlangsung terus dalam prosesnya 
mengubah pribadi para siswa dan corak 
masyarakat. Tidak ada kekuatan, baik 
dari manusia maupun dewa, yang mampu 
dan berwewenang menahan arus dari 
pepadang atau pelajaran dari Suksma 
Sejati itu. Tidak ada kekuatan yang mampu 
menahan seseorang menerima dan 
mengolah pepadang atau pelajaran dari 
Suksma Sejati yang sangat dibutuhkan 
oleh jiwanya itu. Dan pepadang atau 
pelajaran itu sendirilah mengandung 
kekuatan untuk membatalkan maksud-
maksud jahil dari mana pun.

Arus yang akan terjadi laksana air 
bah melanda hati yang ingin bersuci dan 
masyarakat yang ingin bergotong-royong 

menuju ke keadaan adil makmur, tata 
tentrem, kerto raharjo, gemah ripah loh 
jinawi tidak mungkin dibendung dan 
tertahan lagi. 

Sabda dari Suksma Sejati pasti 
akan terlaksana, dan semua ini berkat 
detik-detik pada sore hari tanggal 14 
Februari 1932 di mana pilihan Suksma 
Kawekas jatuh pada seorang pemuda 
prasaja sederhana bernama R. Soenarto 
Mertowardojo. Oleh karena itu, setiap kali 
kita melintasi tanggal 14 Februari, setiap 
jiwa kita dengan segala kerendahan 
budi, bersujud di depan Tripurusa, di 
depan Suksma Sejati, di depan Suksma 
Kawekas dan berterima kasih kepada 
sampul Sasangka Jati yang telah 
rusak itu, yakni almarhum R. Soenarto 
Mertowardojo.

Semoga para siswa putra-putri turun-
temurun menerima sih tuntunan dari 
Suksma Sejati.  Satuhu.

Banyak orang menyangka bahwa 
dia bisa melakukan bargaining 
(tawar- menawar) dengan Sang 

Guru Sejati. Ketika dia ber-darma, dia 
berharap akan memperoleh imbalan 
berlipat dari-Nya. Ketika dia menolong 
orang yang kesusahan, dia yakin bahwa 
dia telah selaras dengan kebijakan Sang 
Guru Sejati dengan perbuatan baiknya. 
Sebaliknya, ketika melanggar Paliwara, 
maka perbuatannya tidak selaras dengan 
kebijaksanaan Sang Guru Sejati sehingga 
dia akan menerima tempelak. Rejekinya 
menjadi seret, hidupnya tidak bahagia. 
Seorang teman saya bahkan sangat yakin 
kalau dia rajin berdoa, maka portal antara 
dia dengan Tuhan terbuka, sehingga dia 
akan memiliki previledge (hak istimewa) 
di saat memerlukan pertolongan Tuhan. 
Bukankah Tuhan mencatat semua 
perbuatan manusia?

Kalau kita mau mencermati apa 
yang Sang Guru Sejati ajarkan kepada 
kita semua, maka kita akan memperoleh 
kejelasan bahwa sebenarnya Sang Guru 
Sejati tidak pernah marah, tidak pernah 
menghukum, tidak pernah mengutuk, 
apalagi memecat nyawa mereka yang 
tidak pernah meluhurkan asma-Nya. 
Dalam sebuah sabda-Nya dijelasakan, 
"Sesungguhnya, mujur dan malangnya 

perjalanan hidup itu tumbuh dari buah 
perbuatannya dan dari perangainya 
(wataknya). Berbuat baik terhadap 
orang lain (menolong kerepotan orang 
lain) akan memetik kesenangan, 
sedangkan berbuat jahat terhadap 
orang lain (membuat sengsara dan 
sebagainya) akan memetik kesusahan 
atau menderita kesengsaraan." 
(Sasangka Jati, Sangkan Paran, 2013: 
179).

Sang Guru Sejati bahkan tidak pernah 
minta diagung-agungkan dan diluhur-
luhurkan, "Tuhan tidak minta disembah-
sembah oleh para hamba-Nya dengan 
kata-kata sanjungan atau puji-pujian 
dan sebagainya, sebab sekalipun tidak 
disanjung dan dipuji-puji, Tuhan itu 
sejatinya memang sudah Mahaluhur 
dan Mahaagung, sebab Tuhan bertahta 
dengan pribadiNya sendiri, tidak 
ditahtakan oleh siapa pun." (Sasangka 
Jati, Panembah, 2013: 213).

Kita bisa menyimpukan bahwa Sang 
Guru Sejati juga tidak pernah minta dibela 
mati-matian bahkan tidak pernah meminta 
manusia untuk membunuh sesamanya 
yang tidak sependapat dengan yang 
Beliau ajarkan. Sangat jelas bagi kita 
semua bahwa perbuatan kita sendirilah 
yang akan mengakibatkan timbulnya 
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Bapak, Ibu, para anggota Pangestu 
di forum WAG Pamong Pusat 
yang saya hormati dan cintai 

izinkan saya memenuhi tugas dari Bidang 
I Pengurus Pusat menuliskan pengalaman 
penyiswaan kepada Sang Guru Sejati, 
Pengalaman ini terjadi pada hari Selasa, 
22 November 2022 saya pada waktu itu 
merasakan seakan menerima tuntunan 
yang halus yang mungkin merupakan 
pembelajaran untuk dapat selalu merasa-
rasakan ajaran Sang Guru Sejati di dalam 
penyiswaan saya ini. 

Bapak, Ibu, Mbak, Mas yang saya 
sayangi, sejak ayah saya meninggal 
dua tahun yang lalu, saya tinggal berdua 
saja di rumah dengan ibu saya. Sejak 

saat itu, ibu saya mengalami sakit vertigo 
yang tidak kunjung sembuh meskipun 
selalu ada obat rutin dari dokter. Setiap 
saat kepala ibu saya merasakan seperti 
berputar, apalagi jika berada di ruangan 
sempit yang banyak barangnya. Saya 
berusaha sebulan sekali dapat mengantar 
ibu untuk kontrol kesehatan ke dokter 
syaraf di rumah sakit tertentu di Kota 
Semarang. Informasi dari dokter, terdapat 
penyumbatan pembuluh darah di otak 
di beberapa titik. Dokter menginfokan 
bahwa penyembuhannya relatif sulit, tetapi 
yang sangat penting supaya dijaga agar 
penyumbatan di otaknya tidak semakin 
bertambah parah, dan seperti biasa 
diberikannya obat yang secara rutin harus 
diminum oleh ibu saya.

Dituntun untuk Sadar dan Percaya
Kepada Sang Guru Sejati 

Arum, Semarang III

memperhatikan keadaan kesehatannya 
dan juga memastikan fasilitas rumah 
sakit dan dokter dan tenaga medis yang 
cepat dan mudah dijangkau. Selain itu jika 
benar pengalaman saya ini menjadi salah 
satu  jalan ketika pulang (seperti perasaan 
kantuk yang berat, malas bernapas dan 
kaki terasa dingin) maka semoga masih 
tetap diberi kesadaran untuk ketika pada 
waktunya masih mampu mengingat 
Penuntunnya, mungkin dengan latihan 
tidur sambil berzikir hingga lelap dapat 

menjadi kebiasaan. Demikian juga 
bagi para kerabat yang mendampingi 
orang yang akan berpulang akan sangat 
dianjurkan untuk membisikkan  Paugeran 
atau Syahadat di telinganya (pengalaman 
mengantuk tapi masih bisa mendengar 
dengan jelas bisikan suster) agar ingat  
Sang Guru Sejati karena saat itu adalah 
saat yang sangat menentukan dalam 
kelulusan manusia menuju Taman 
Kemuliaan Abadi.

Setiap hari bahkan setiap saat ibu 
saya merasakan kepalanya seperti 
berputar karena gangguan vertigo itu, 
tetapi yang saya lihat sehari-hari ibu saya 
tidak pernah mengeluh. Saya memang 
melarang ibu saya untuk melakukan 
aktivitas yang berat dan jika akan tindakan 
ke luar rumah harus berdua dengan 
saya. Saya bersyukur kepada Sang Guru 
Sejati, meskipun ibu saya mengalami 
gangguan vertigo yang mungkin begitu 
sakit, namun masih bisa beraktivitas yang 
ringan-ringan, seperti berjalan sendiri 
di dalam rumah, ke kamar mandi, ke 
dapur, ke ruang makan dan sebagainya. 
Demikian hal-hal rutinitas kegiatan kecil-
kecil masih dapat dilakukan sendiri. 
Oleh karena kondisi ibu seperti itu, maka 
menurut saya tindakan preventif yang 
terbaik saya harus menjaga ibu di saat 
malam hari, bahkan saya selalu tidur di 
dekat tempat tidur ibu saya, meskipun 
sebetulnya ibu saya masih bisa berjalan 
sendiri di dalam rumah. Hal itu saya 
lakukan, semata-mata hanya karena 
kekawatiran saya jika di waktu tengah 
malam membutuhkan bantuan.

Pada kejadian malam itu, sekitar 
pukul 21.00 setelah selesai rapat Pangestu 
(Tim Pokja Tanya Jawab Ajaran Sang 
Guru Sejati) secara daring saya merasa 
belum benar-benar mengantuk. Karena 
saya setiap hari harus bekerja dari pagi 
hingga menjelang waktu maghrib, maka 
seperti biasa ibu saya merasa senang 

jika mendengarkan cerita dari saya, dan 
tampak gembira dan bersemangat ketika 
mendengarkan tentang apa saja yang 
saya lakukan seharian itu, terkadang 
dengan komentar dan nasihat-nasihat 
bagaimana menghadapi mermacam-
macam klien dengan beragamnya tabiat 
orang yang saya hadapi setiap hari, hal 
itu sangat berguna bagi saya. Selesai 
mengobrol saat itu, kemudian ibu saya 
menonton televisi di ruang tengah dan 
sementara waktu saya masih ada di 
ruang tamu untuk sedikit menyelesaikan 
pekerjaan dengan laptop saya. Seperti 
biasa kira-kira pukul 23.00 kiriman draf 
hasil rapat yang baru saja dilaksanakan 
secara daring saya terima, karena 
beberapa masih perlu dikoreksi adanya 
typo dan lainnya, maka mumpung belum 
mengantuk hal itu saya kerjakan.

Pada kira-kira tengah malam, 
pukul 24.00 saya mendengar dari ruang 
kerja saya suara benda jatuh yang 
mengagetkan saya. Bruk..! Kemudian 
saya bergegas lari ke belakang ketika 
ibu saya teriak memanggil-manggil 
saya, meskipun suaranya pelan tetapi 
beruntung saya masih mendengarkan 
suara itu, suara khas ibu saya ketika 
memanggil saya. Saya terhenyak karena 
ternyata suara tersebut berasal dari 
ibu saya yang jatuh terduduk di lantai 
saat akan menuju ke kamar mandi, 
sesampainya di dekat lemari bufet dan 
ketika akan berpegangan tetapi tangan 

Ruang Pengalaman
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yang menggetarkan jiwa raganya. 
Di bawah dentuman meriam dan 

mortir tentara kolonial Belanda di kamar 
paviliun Jl. Gondang 7, Bapak Soenarto 
sowan dan mendekat kepada Sang 
Suksma Sejati. Siswa-siswa baru muncul, 
Bapak Goenawan diikuti beberapa orang 
lainnya yang mengerumuni Pakde Narto. 
Kalangan siswa yang hanya terdiri dari 
beberapa orang saja, selama perang 
gerilya masih berlangsung, seringkali 
berkumpul di bawah pimpinan Bapak 
Soenarto. Berulang-ulang Bapak Soenarto 
bertapa brata.
B e r d i r i n y a  K a n c a h  P e p a d a n g 
“ P a g u y u b a n  N g e s t i  Tu n g g a l ” 
(Pangestu)

Akhirnya jeritan hati Pakde Narto 
diterima oleh Suksma Sejati dan kalangan 
para siswa dinyatakann lahir sebagai 
kancah pepadang pada tanggal 20 
Mei 1949 dan diberi nama “Paguyuban 
Ngesti Tunggal” oleh Suksma Sejati. Biji 
berharga yang 17 tahun yang lalu telah 
ditanam mulailah muncul di atas tanah 
menunggu iklim yang mencocokinya 
untuk bertumbuh selanjutnya. Iklim yang 
mencocokinya adalah suasana Negara 
Republik Indonesia yang merdeka yang 
akan baik bagi pepadang atau pelajaran 
dari Suksma Sejati. 

S u k s m a  S e j a t i  b e r k e n a n 
member ikan kepr ibadian pada 
kancah pepadang “Pangestu” dengan 
menurunkan pepadang berupa 

pedoman “Dasa Sila.” Dasa Sila adalah 
pedoman organisasi Pangestu dan 
sekaligus merupakan kepribadiannya. 
Mulai saat itu Bapak Soenarto tampil 
kemuka tanpa tedheng aling-aling.

Bel iau yang dahulu berwatak 
pendiam, maju ke depan dengan mahir 
menguasai kata bahasa Jawa dan juga 
bahasa Indonesia yang tidak pernah 
dipelajarinya. Bapak Soemodihardjo 
diingatkan kembali oleh Bapak Soenarto 
akan tugas suci dengan dikirim sebuah 
potret  d iserta i  syair  yang halus. 
Terbangkitlah jiwa Bapak Soemodihardjo 
dan dengan menjawabnya kembali 
dengan syair pula, Bapak Soemodihardjo 
memperkuat barisan Pangestu.

Sejak itu perjuangan hebat dijalankan 
oleh kedua panglima tanpa henti-hentinya. 
Pepadang pelajaran dari Suksma Sejati 
merembes kemana-mana, meluas di 
kalangan masyarakat. Jiwa bangsa 
Indonesia tergetarkan oleh sabda dari 
Suksma Sejati. Bapak Soenarto dipakai 
lagi oleh Suksma Sejati sebagai perantara 
sabda, yang  kemudian dihimpun di dalam 
buku “Sabda Khusus.”

Pepadang/pelajaran dari Suksma 
Sejati apabila dilaksanakan menimbulkan 
hal-hal yang ajaib, yang menakjubkan. 
Para siswa berubah wataknya sesuai 
tuntunan Suksma Sejati, sekitar mereka 
berubah pula. Suasana rumah tangga 
menjadi bahagia, tenang, tenteram. 
Keadaan keduniawian menjadi baik. Di 

samping itu makin banyak cabang muncul 
mengikuti jejak, memperkuat barisan 
Pangestu. Tetapi rupa-rupanya kekuatan 
gaib dari pepadang pelajaran dari Suksma 
Sejati hanya mau menimbulkan hal-hal 
yang diingini itu, apabila siswa yang 
bersangkutan menerimanya tanpa syarat 
apa pun. Pepadang atau pelajaran 
Suksma Sejati harus diterima seluruhnya, 
seutuhnya. Tidak boleh ada hal-hal atau 
bagian yang dikurangi, diubah atau 
ditangguhkan pelaksanaannya. Para 
siswa harus menerimanya dengan bulat-
bulat secara sadar, percaya dan taat 
kepada Suksma Sejati. Ini merupakan 
syarat mutlak dan tidak ada tawar 
menawar soal ini!
Peningkatan Kesiswaan/Kejiwaan 
Pakde Narto

Sepanjang perkembangan Pangestu 
kita melihat keadaan jiwa Bapak Soenarto 
Mertowardojo makin dekat pada Suksma 
Sejati. Ucapan-ucapannya tepat mengenai 
sasarannya dan makin lama makin sering 
merupakan sabda dari Suksma Sejati, 
seringkali tanpa disadari oleh siswa yang 
menghadap beliau bahwa itu sebenarnya 
sabda dari Suksma Sejati.

Keajaiban bertunggal  dengan 
Suksma Sejati yang makin sering terjadi 
untuk waktu yang makin lama tambah 
panjang hanya dapat diketahui oleh 
para siswa yang sering mendekat pada 
Bapak Soenarto sambil sungguh-sungguh 
menyiswa kepada Suksma Sejati. 

B a n y a k  s i s w a  y a n g  d a p a t  
menyaksikan kebenaran dari isi sabda dari 
Suksma Sejati. Kumpulan sabda-sabda 
yang diterima dalam tahun 1932 yang 
merupakan pokok pelajaran dari tuntunan 
Suksma Sejati oleh Bapak Soenarto diberi 
nama Sasangka Jati. Ini terjadi waktu 
Pakde Narto bertempat tinggal di Jl. Nias 
4, Bandung.
Makna Ajaran Sang Guru Sejati Bagi 
Manusia yang Percaya Kepada-Nya

Sabda dari Suksma Sejati yang 
mulai diterima oleh Bapak R. Soenarto 
Mertowardojo pada tanggal 14 Februari 
1932, mempunyai pengaruh pada jiwa para 
siswa yang menggarapnya dan sampai 
sekarang ternyata meluas sehingga 
Pangestu meliputi lebih dari 80 cabang. 
Jiwa para siswa menjadi padang (terang), 
bijaksana dan kuat sanggup menghadapi 
persoalan macam-macam.

Besar kecilnya kekuatan dan pepadang 
serta kebijaksanaan yang dipancarkan 
oleh siswa yang  bersangkutan tergantung 
dari kejujuran dalam menjalankan 
pepadang atau pelajaran dari Suksma 
Sejati. Pepadang atau pelajaran dari 
Suksma Sejati ditular-tular-kan kepada 
orang lain dan menjadi pedoman hidup 
bergotong-royong dari kalangan tertentu 
dalam masyarakat yang makin lama makin 
meliputi seluruh masyarakat itu.

Karena itu tetesan-tetesan sabda 
91 tahun yang lalu (Red: sejak naskah 
ini ditulis) mempunyai pengaruh bagi 

ibu tidak sempat menjangkau.
Saya segera berusaha menolong 

dengan menarik badan ibu agar dapat 
berdiri kembali, tetapi ternyata tenaga 
saya tidak mampu mengangkat berat 
badan ibu saya itu, saya tidak kuat. Saya 
sambil berusaha tetap sadar untuk mohon 
kekuatan kepada Sang Guru Sejati agar 
dapat mengangkat badan ibu saya, tetapi 
di samping saya merasa tidak kuat juga 
ibu saya tidak mampu dan tidak kuat 
untuk berdiri. Pada saat itu, saya melihat 
di dekat kejadian ada sebuah bangku kecil 
(dingklik) yang biasa dipakai duduk ibu. 
Sambal berucap “Dhuh Sang Guru Sejati, 
kula nyuwun tulung.” Kemudian bangku 
kecil dapat saya raih dan saya berusaha 
menarik tangan ibu dan mendudukkannya 
di bangku tersebut dan ternyata perlahan-
lahan dapat berhasil. 

Saat itu saya merasakan begitu 
penyayangnya Sang Guru Sejati kepada 
saya dan ibu saya. Atas kejadian yang 
mungkin tidak berarti bagi orang lain, 
tetapi semakin membuka mata hati 
kami berdua, betapa karunia-Nya yang 
berlimpah di setiap hari dapat kami 
rasakan, bukan hanya pada waktu 
menerima kebaikan, tetapi juga saat 
menerima musibah, bahwa kedua-duanya 
adalah anugerah yang indah di dalam 
penyiswaan. Hati ini semakin menyadari, 
semakin menerima apa saja, semakin 
menguatkan kepercayaan kepada Sang 

Guru Sejati, maka semua kejadian yang 
menimpa setiap orang, adalah tuntunan 
dan pertolongan-Nya bagi jalannya 
penyiswaan.

Sabda Sang Guru Sejati, “…, karena 
itu perlu sekali hamba terus berupaya 
untuk dapat tunggal keadaan dengan 
Guru Sejati (Suksma Sejati), agar 
dapat mendekat ke singgasana Tuhan 
(Suksma Kawekas).

Adapun sadar akan Tripurusa 
itu hendaklah 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 hendaklah selalu sadar 
kepada Tuhan Yang Maha Esa (Sukma 
Kawekas - Suksma Sejati - Roh Suci).” 
(Sasangka Jati, Hasta Sila, 2014: 8).

Sabda berikutnya, “Oleh karena 
itu, apabila engkau berkehendak 
mendapatkan pertolongan-Nya, 
engkau harus percaya kepada Sang 
Guru Sejati, sebab Dia itu memang 
telah disertakan kepadamu, supaya 
menjadi Panutanmu, Penuntunmu, 
yakni Guru Sejatimu.” (Sasangka Jati, 
Hasta Sila, 2014: 9).

Kesimpulan dari pengalaman saya 
ini, adalah sebuah pertolongan Sang Guru 
Sejati yang saya saksikan, yaitu: 

Ibu terjatuh dengan posisi duduk 

bukan jatuh terlentang langsung di 
atas lantai, tetapi ternyata di bawahnya 
ada beberapa botol-botol bekas air 
minum dan plastik-plastik bekas yang 
belum sempat saya singkirkan, ternyata 
benda-benda tersebut menjadi berkah 
peredam dan sebagai lantaran menolong 
ibu, sehingga tidak jatuh dalam posisi 
terlentang langsung di lantai. Apa jadinya 
jika hal itu terjadi? 

Saya belum tertidur yang biasanya 
pasti sudah tertidur karena badan 
kecapaian, tetapi karena sebuah tugas 
melaksanakan koreksi rangkain kalimat-
kalimat ajaran Sang Guru Sejati, saya 
merasa tidak mengantuk dan saya 
mendengar dengan jelas ketika ibu 
memanggil-manggil saya.

Pada saat kejadian, saya tidak 
panik sedikit pun, tetapi sangat sadar 
dan percaya penuh bahwa Sang Guru 
Sejati akan menolong saya. Hal ini 
berkat saya banyak membaca draf buku 
Tanya Jawab tentang ajaran Sang Guru 
Sejati yang tertera di dalam pembahasan 

dari rapat malam itu juga. Ternyata 
pengalaman ini sekaligus memberikan 
pembelajaran untuk  mempraktikkannya. 
Melalui kejadian itu saya semakin dapat 
merasakan bahwa kesadaran dan 
kepercayaan kepada Sang Guru Sejati 
selalu ditakar, diingatkan kembali, dan 
diuji oleh-Nya di setiap waktu di dalam 
peristiwa apa saja, bahkan mungkin yang 
tidak terduga sekali pun.

Demikian pengalaman ini saya 
sampaikan, sungguh saya merasa 
bersyukur bahwa Sang Guru Sejati 
masih menolong dan melindungi ibu saya, 
sekaligus menuntun saya melalui tugas 
dan pekerjaan, sehingga tengah malam itu 
saya tidak mengantuk sama sekali yang 
kemudian saya dapat menolong ibu selagi 
terkena musibah. 

Terima kasih, semoga Bapak, Ibu, 
Mas, dan Mbak semuanya senantiasa 
dapat menerima tetesan sih, tuntunan, 
pepadang, dan perlindungan dari Sang 
Guru Sejati. Satuhu.

"Sang Suksma Sejati datang tidak hanya di hati seorang siswa yang terpilih 
saja, melainkan di setiap siswa yang memenuhi syarat-syaratnya. Kasih 
sayang Sang Suksma Sejati itu untuk siapa saja sama dan tidak membeda-
bedakan. Akan tetapi, bilamana kita mengharap-harapkan kedatangan-
Nya, kita tidak akan menyadarinya, karena pengharapan itu menghalangi 
kesadaran yang perlu untuk menyaksikan kedatangan-Nya. Yang perlu ialah 
menjalankan petunjuk-petunjuk-Nya, yakni mengirip-iripi sifat-sifat-Nya."  

(Saudara Kemayan dalam Olah Rasa, 2015:109) 
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yang menggetarkan jiwa raganya. 
Di bawah dentuman meriam dan 

mortir tentara kolonial Belanda di kamar 
paviliun Jl. Gondang 7, Bapak Soenarto 
sowan dan mendekat kepada Sang 
Suksma Sejati. Siswa-siswa baru muncul, 
Bapak Goenawan diikuti beberapa orang 
lainnya yang mengerumuni Pakde Narto. 
Kalangan siswa yang hanya terdiri dari 
beberapa orang saja, selama perang 
gerilya masih berlangsung, seringkali 
berkumpul di bawah pimpinan Bapak 
Soenarto. Berulang-ulang Bapak Soenarto 
bertapa brata.
B e r d i r i n y a  K a n c a h  P e p a d a n g 
“ P a g u y u b a n  N g e s t i  Tu n g g a l ” 
(Pangestu)

Akhirnya jeritan hati Pakde Narto 
diterima oleh Suksma Sejati dan kalangan 
para siswa dinyatakann lahir sebagai 
kancah pepadang pada tanggal 20 
Mei 1949 dan diberi nama “Paguyuban 
Ngesti Tunggal” oleh Suksma Sejati. Biji 
berharga yang 17 tahun yang lalu telah 
ditanam mulailah muncul di atas tanah 
menunggu iklim yang mencocokinya 
untuk bertumbuh selanjutnya. Iklim yang 
mencocokinya adalah suasana Negara 
Republik Indonesia yang merdeka yang 
akan baik bagi pepadang atau pelajaran 
dari Suksma Sejati. 

S u k s m a  S e j a t i  b e r k e n a n 
member ikan kepr ibadian pada 
kancah pepadang “Pangestu” dengan 
menurunkan pepadang berupa 

pedoman “Dasa Sila.” Dasa Sila adalah 
pedoman organisasi Pangestu dan 
sekaligus merupakan kepribadiannya. 
Mulai saat itu Bapak Soenarto tampil 
kemuka tanpa tedheng aling-aling.

Bel iau yang dahulu berwatak 
pendiam, maju ke depan dengan mahir 
menguasai kata bahasa Jawa dan juga 
bahasa Indonesia yang tidak pernah 
dipelajarinya. Bapak Soemodihardjo 
diingatkan kembali oleh Bapak Soenarto 
akan tugas suci dengan dikirim sebuah 
potret  d iserta i  syair  yang halus. 
Terbangkitlah jiwa Bapak Soemodihardjo 
dan dengan menjawabnya kembali 
dengan syair pula, Bapak Soemodihardjo 
memperkuat barisan Pangestu.

Sejak itu perjuangan hebat dijalankan 
oleh kedua panglima tanpa henti-hentinya. 
Pepadang pelajaran dari Suksma Sejati 
merembes kemana-mana, meluas di 
kalangan masyarakat. Jiwa bangsa 
Indonesia tergetarkan oleh sabda dari 
Suksma Sejati. Bapak Soenarto dipakai 
lagi oleh Suksma Sejati sebagai perantara 
sabda, yang  kemudian dihimpun di dalam 
buku “Sabda Khusus.”

Pepadang/pelajaran dari Suksma 
Sejati apabila dilaksanakan menimbulkan 
hal-hal yang ajaib, yang menakjubkan. 
Para siswa berubah wataknya sesuai 
tuntunan Suksma Sejati, sekitar mereka 
berubah pula. Suasana rumah tangga 
menjadi bahagia, tenang, tenteram. 
Keadaan keduniawian menjadi baik. Di 

samping itu makin banyak cabang muncul 
mengikuti jejak, memperkuat barisan 
Pangestu. Tetapi rupa-rupanya kekuatan 
gaib dari pepadang pelajaran dari Suksma 
Sejati hanya mau menimbulkan hal-hal 
yang diingini itu, apabila siswa yang 
bersangkutan menerimanya tanpa syarat 
apa pun. Pepadang atau pelajaran 
Suksma Sejati harus diterima seluruhnya, 
seutuhnya. Tidak boleh ada hal-hal atau 
bagian yang dikurangi, diubah atau 
ditangguhkan pelaksanaannya. Para 
siswa harus menerimanya dengan bulat-
bulat secara sadar, percaya dan taat 
kepada Suksma Sejati. Ini merupakan 
syarat mutlak dan tidak ada tawar 
menawar soal ini!
Peningkatan Kesiswaan/Kejiwaan 
Pakde Narto

Sepanjang perkembangan Pangestu 
kita melihat keadaan jiwa Bapak Soenarto 
Mertowardojo makin dekat pada Suksma 
Sejati. Ucapan-ucapannya tepat mengenai 
sasarannya dan makin lama makin sering 
merupakan sabda dari Suksma Sejati, 
seringkali tanpa disadari oleh siswa yang 
menghadap beliau bahwa itu sebenarnya 
sabda dari Suksma Sejati.

Keajaiban bertunggal  dengan 
Suksma Sejati yang makin sering terjadi 
untuk waktu yang makin lama tambah 
panjang hanya dapat diketahui oleh 
para siswa yang sering mendekat pada 
Bapak Soenarto sambil sungguh-sungguh 
menyiswa kepada Suksma Sejati. 

B a n y a k  s i s w a  y a n g  d a p a t  
menyaksikan kebenaran dari isi sabda dari 
Suksma Sejati. Kumpulan sabda-sabda 
yang diterima dalam tahun 1932 yang 
merupakan pokok pelajaran dari tuntunan 
Suksma Sejati oleh Bapak Soenarto diberi 
nama Sasangka Jati. Ini terjadi waktu 
Pakde Narto bertempat tinggal di Jl. Nias 
4, Bandung.
Makna Ajaran Sang Guru Sejati Bagi 
Manusia yang Percaya Kepada-Nya

Sabda dari Suksma Sejati yang 
mulai diterima oleh Bapak R. Soenarto 
Mertowardojo pada tanggal 14 Februari 
1932, mempunyai pengaruh pada jiwa para 
siswa yang menggarapnya dan sampai 
sekarang ternyata meluas sehingga 
Pangestu meliputi lebih dari 80 cabang. 
Jiwa para siswa menjadi padang (terang), 
bijaksana dan kuat sanggup menghadapi 
persoalan macam-macam.

Besar kecilnya kekuatan dan pepadang 
serta kebijaksanaan yang dipancarkan 
oleh siswa yang  bersangkutan tergantung 
dari kejujuran dalam menjalankan 
pepadang atau pelajaran dari Suksma 
Sejati. Pepadang atau pelajaran dari 
Suksma Sejati ditular-tular-kan kepada 
orang lain dan menjadi pedoman hidup 
bergotong-royong dari kalangan tertentu 
dalam masyarakat yang makin lama makin 
meliputi seluruh masyarakat itu.

Karena itu tetesan-tetesan sabda 
91 tahun yang lalu (Red: sejak naskah 
ini ditulis) mempunyai pengaruh bagi 

ibu tidak sempat menjangkau.
Saya segera berusaha menolong 

dengan menarik badan ibu agar dapat 
berdiri kembali, tetapi ternyata tenaga 
saya tidak mampu mengangkat berat 
badan ibu saya itu, saya tidak kuat. Saya 
sambil berusaha tetap sadar untuk mohon 
kekuatan kepada Sang Guru Sejati agar 
dapat mengangkat badan ibu saya, tetapi 
di samping saya merasa tidak kuat juga 
ibu saya tidak mampu dan tidak kuat 
untuk berdiri. Pada saat itu, saya melihat 
di dekat kejadian ada sebuah bangku kecil 
(dingklik) yang biasa dipakai duduk ibu. 
Sambal berucap “Dhuh Sang Guru Sejati, 
kula nyuwun tulung.” Kemudian bangku 
kecil dapat saya raih dan saya berusaha 
menarik tangan ibu dan mendudukkannya 
di bangku tersebut dan ternyata perlahan-
lahan dapat berhasil. 

Saat itu saya merasakan begitu 
penyayangnya Sang Guru Sejati kepada 
saya dan ibu saya. Atas kejadian yang 
mungkin tidak berarti bagi orang lain, 
tetapi semakin membuka mata hati 
kami berdua, betapa karunia-Nya yang 
berlimpah di setiap hari dapat kami 
rasakan, bukan hanya pada waktu 
menerima kebaikan, tetapi juga saat 
menerima musibah, bahwa kedua-duanya 
adalah anugerah yang indah di dalam 
penyiswaan. Hati ini semakin menyadari, 
semakin menerima apa saja, semakin 
menguatkan kepercayaan kepada Sang 

Guru Sejati, maka semua kejadian yang 
menimpa setiap orang, adalah tuntunan 
dan pertolongan-Nya bagi jalannya 
penyiswaan.

Sabda Sang Guru Sejati, “…, karena 
itu perlu sekali hamba terus berupaya 
untuk dapat tunggal keadaan dengan 
Guru Sejati (Suksma Sejati), agar 
dapat mendekat ke singgasana Tuhan 
(Suksma Kawekas).

Adapun sadar akan Tripurusa 
itu hendaklah 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 hendaklah selalu sadar 
kepada Tuhan Yang Maha Esa (Sukma 
Kawekas - Suksma Sejati - Roh Suci).” 
(Sasangka Jati, Hasta Sila, 2014: 8).

Sabda berikutnya, “Oleh karena 
itu, apabila engkau berkehendak 
mendapatkan pertolongan-Nya, 
engkau harus percaya kepada Sang 
Guru Sejati, sebab Dia itu memang 
telah disertakan kepadamu, supaya 
menjadi Panutanmu, Penuntunmu, 
yakni Guru Sejatimu.” (Sasangka Jati, 
Hasta Sila, 2014: 9).

Kesimpulan dari pengalaman saya 
ini, adalah sebuah pertolongan Sang Guru 
Sejati yang saya saksikan, yaitu: 

Ibu terjatuh dengan posisi duduk 

bukan jatuh terlentang langsung di 
atas lantai, tetapi ternyata di bawahnya 
ada beberapa botol-botol bekas air 
minum dan plastik-plastik bekas yang 
belum sempat saya singkirkan, ternyata 
benda-benda tersebut menjadi berkah 
peredam dan sebagai lantaran menolong 
ibu, sehingga tidak jatuh dalam posisi 
terlentang langsung di lantai. Apa jadinya 
jika hal itu terjadi? 

Saya belum tertidur yang biasanya 
pasti sudah tertidur karena badan 
kecapaian, tetapi karena sebuah tugas 
melaksanakan koreksi rangkain kalimat-
kalimat ajaran Sang Guru Sejati, saya 
merasa tidak mengantuk dan saya 
mendengar dengan jelas ketika ibu 
memanggil-manggil saya.

Pada saat kejadian, saya tidak 
panik sedikit pun, tetapi sangat sadar 
dan percaya penuh bahwa Sang Guru 
Sejati akan menolong saya. Hal ini 
berkat saya banyak membaca draf buku 
Tanya Jawab tentang ajaran Sang Guru 
Sejati yang tertera di dalam pembahasan 

dari rapat malam itu juga. Ternyata 
pengalaman ini sekaligus memberikan 
pembelajaran untuk  mempraktikkannya. 
Melalui kejadian itu saya semakin dapat 
merasakan bahwa kesadaran dan 
kepercayaan kepada Sang Guru Sejati 
selalu ditakar, diingatkan kembali, dan 
diuji oleh-Nya di setiap waktu di dalam 
peristiwa apa saja, bahkan mungkin yang 
tidak terduga sekali pun.

Demikian pengalaman ini saya 
sampaikan, sungguh saya merasa 
bersyukur bahwa Sang Guru Sejati 
masih menolong dan melindungi ibu saya, 
sekaligus menuntun saya melalui tugas 
dan pekerjaan, sehingga tengah malam itu 
saya tidak mengantuk sama sekali yang 
kemudian saya dapat menolong ibu selagi 
terkena musibah. 

Terima kasih, semoga Bapak, Ibu, 
Mas, dan Mbak semuanya senantiasa 
dapat menerima tetesan sih, tuntunan, 
pepadang, dan perlindungan dari Sang 
Guru Sejati. Satuhu.

"Sang Suksma Sejati datang tidak hanya di hati seorang siswa yang terpilih 
saja, melainkan di setiap siswa yang memenuhi syarat-syaratnya. Kasih 
sayang Sang Suksma Sejati itu untuk siapa saja sama dan tidak membeda-
bedakan. Akan tetapi, bilamana kita mengharap-harapkan kedatangan-
Nya, kita tidak akan menyadarinya, karena pengharapan itu menghalangi 
kesadaran yang perlu untuk menyaksikan kedatangan-Nya. Yang perlu ialah 
menjalankan petunjuk-petunjuk-Nya, yakni mengirip-iripi sifat-sifat-Nya."  

(Saudara Kemayan dalam Olah Rasa, 2015:109) 
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pertemuan olahrasa diadakan setiap bulan 
purnama di tempat yang bergiliran. Para 
siswa dari Suksma Sejati pada waktu 
itu terdiri dari orang-orang yang usianya 
40 tahun ke atas. Yang termuda adalah 
Bapak Soenarto sendiri dengan umur 32 
tahun.
Perkenalan Bapak Sumantri dengan 
Ajaran Sang Guru Sejati

Dalam tahun 1932 saya sendiri belum 
ikut berolahrasa, hanya saya ingat Bapak 
Hardjoprakoso setiap bepergian ke rumah 
Bapak Soenarto dan kemudian keesokan 
harinya menceritakan tentang pepadang 
yang diterimanya dari Suksma Sejati 
melalui Bapak Soenarto. Waktu itu saja 
mengikuti uraian Bapak Hardjoprakoso 
dengan penuh perhatian, tetapi belum 
tertarik benar-benar oleh isi pelajaran itu 
sendiri.

Baru dalam tahun 1933 saya mulai 
membutuhkan pepadang dari Suksma 
Sejati karena saya tanpa henti-hentinya 
dikejar-kejar oleh pertanyaan dalam 
hati “apakah sebenarnya Hidup itu atau 
apakah Hidup yang Sejati itu? Setelah 
membaca buku Hasa Sila dan Paliwara 
terbukalah mata saya dan timbullah rindu 
yang sangat (heimwee) akan Suksma 
Sejati asal mula Hidup dan asal mula Roh 
Suci. Pada saat itu saya belum berani 
duduk bersama-sama para siswa dalam 
olahrasa. 

Apabila pertemuan olahrasa diadakan  
di rumah Bapak Hardjoprakoso maka 

saya duduk di serambi bersama pelayan-
pelayan dalam mengikuti olahrasa. Baru 
setelah saya menjadi mahasiswa saya 
memberanikan diri ikut berolahrasa.  

Setiap ada kesempatan dihari-hari 
libur saya mengikuti olahrasa, pada 
suatu pertemuan olahrasa tidak terduga-
duga diterimalah sabda dari Suksma 
Sejati untuk pertama kalinya bagi saya. 
Seperti biasa setiap pertemuan olahrasa 
ditutup dengan panembah dengan 
dipadamkan lampu. Pada saat panembah 
itulah saya menerima sabda. Isinya 
pendek dan sabda hanya terdiri dari dua 
kata dalam bahasa Jawa: “Menyanga 
Soenarto”. Maksud sabda tersebut yang 
saya rasakan dalam hati saya ialah 
kecuali pergi ke Bapak Soenarto juga 
“Menghadaplah, bergurulah, berbaktilah 
kepada Soenarto.” Waktu pulang 
bersama-sama ketiga siswa pelopor, 
saya ceritakan pengalaman saya itu, 
yang sebenarnya saya belum menyadari 
bahwa itu sabda dari Suksma Sejati. 
Mereka bertiga sangat gembira dan 
bahagia mendengar pengalaman saya itu 
dan Bapak Soenarto mengatakan bahwa 
itu sabda dari Suksma Sejati.

Alangkah bahagianya dan padhang-
nya jiwa saya melebihi alam yang pada 
waktu itu diterangi oleh bulan Purnomo 
Sidi. Bersujudlah jiwaku di bawah 
telapak kaki Suksma Sejati. Sejak itu 
Suksma Sejati menjadi tujuanku dan 
Bapak Soenarto Mertowardojo menjadi 

pedomanku. 
Perkembangan Penyebarluasan Ajaran 
Sang Guru Sejati

Dari tahun 1932 sampai tahun 1942 
kalangan para siswa berkembang sangat 
lamban. Sekalipun buku-buku pelajaran 
Suksma Sejati dikirim ke semua instansi 
pemerintahan yang bersangkutan dan 
kepada semua bupati-bupati di luar Solo, 
tetapi reaksinya tidak ada. Hanya satu dua 
bupati yang membahas pengiriman buku-
buku tersebut dengan tanda penghargaan. 

Pada masa itu Bapak Hardjoprakoso 
yang menjadi juru sabda dalam pertemuan-
pertemuan olahrasa. Bapak Soenarto 
adalah berwatak pendiam. Namun apabila 
ada persoalan-persoalan dan problema-
problema yang sulit-sulit, maka Bapak 
Soenartolah yang maju ke depan untuk 
memberikan penyelesaian dan beliau 
dasarkan kebijaksanaannya selalu pada 
sabda-sabda dari Suksma Sejati. 

Bulan  bergan t i  bu lan ,  tahun 
menyusul tahun, Pemerintahan Hindia 
Belanda runtuh, dilanda air bah dari 
Pasifik. Bendera matahari terbit dari 
Dai Nippon berkibar di bumi Indonesia. 
Bapak Hardjoprakoso wafat dalam bulan 
Agustus 1942 didahului oleh siswa-
siswa Hardjopadmojo, Pontjo Soekarto 
dll. Seperti semua tumbuh-tumbuhan 
tertutup oleh air bah yang menggenang, 
begitulah pertemuan-pertemuan olahrasa 
terhenti waktu pendudukan Jepang. 
Ikatan penyiswaan tidak ada. Karena 

keadaan Bapak Soenarto jarang-jarang 
bertemu dengan Bapak Soemodihardjo 
dan saya sendiri telah menjadi asisten 
di fakultas kedokteran di Jakarta. Segala 
macam hubungan sukar. Namun setiap 
ada kesempatan saya pergunakan untuk 
sowan Pakde Narto, yang senantiasa 
memberikan tuntunan dan bimbingan 
berdasarkan sabda-sabda dari Suksma 
Sejati. 

Pemerintahan pendudukan Jepang  
ambruk oleh gempuran sekutu dari 
negara-negara Eropa Barat dan Amerika. 
Di dalam keadaan hampa pemerintahan 
muncullah Negara Republik Indonesia 
dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. 
Sabda-sabda terus menetes pada 
hati sanubari para siswa yang masih 
“menggarapnya’. Sekali pun air bah sudah 
lenyap namun ikatan para siswa belum 
muncul lagi.

Mulai tahun 1946 berkumpullah 
para siswa di Solo “seadanya”. Tetapi 
sampai permulaan tahun 1949 masih 
penuhlah almari Bapak Soenarto dengan 
buku-buku pelajaran dari Suksma Sejati 
dalam bahasa Jawa tanpa ada yang 
membutuhkannya. 

17 tahun sejak tanggal 14 Februari 
1932 telah lalu. Sangat prihatinlah Bapak 
Soenarto. Tetapi Bapak Soenarto bukanlah 
Sang Perantara Pepadang, kalau beliau 
tidak serentak mengumpulkan segala 
kekuatan jiwa untuk beraudiensi pada 
Suksma Sejati dengan didasari tapa brata 

Saya Mendapat Apa?
Dwiajeng Andayani, Paris - Prancis *)

Su n g g u h  m e n a k j u b k a n 
bagaimana orang-orang berpikir 
bahwa dengan menjadi anggota 

Pangestu, maka kita akan terhindar 
dari masalah, karma buruk kita akan 
menghilang begitu saja, dan hanya karma 
baik yang akan mendatangi kita.

P e r n a h  s e o r a n g  p e n g u r u s 
Pangestu mengeluh di sarasehan 
online, bahwa angotanya ada yang 
tidak lagi mau mengikuti ajaran Sang 
Guru Sejati di organisasi Pangestu, 
karena permasalahan hidup dia tidak 
menghilang, atau dia tidak menjadi 
lebih kaya dari sebelumnya. Entah 
apakah dalam ceramah penerangan 
Pangestu, dia dijanjikan hal tersebut oleh 
penceramah, atau dia berasumsi sendiri. 
Lalu, apa manfaatnya untuk menjadi 
anggota Pangestu? 

Bagi saya sendiri, menjadi anggota 
Pangestu memberikan saya akses untuk 
bisa mempelajari ajaran Sang Guru 
Sejati mengenai kehidupan. Darimana 
hidup berasal, bagaimana caranya 
selamat menghadapi hidup, bagaimana 
mengakses Penuntun kita yang Sejati 
ketika kita dihadapkan pada masalah 

hidup yang berat sekali, dan bonusnya 
dengan mengetahui sangkan paraning 
dumadi, saya bisa tahu bagaimana cara 
menentukan masa depan saya. 

Ternyata semuanya itu sederhana 
saja! Tercantum di sabda Sang Guru 
Sejati, "Jadi, sejatinya engkau juga 
dapat menguasai keadaanmu yang 
akan datang (kelak), apabila engkau 
sekarang sudah dapat menguasai dan 
menaklukkan yang menguasai dirimu, 
yaitu angan-angan dan nafsumu, yang 
selalu menguasai dirimu menjadi 
hambanya, akhirnya engkau terpaksa 
dikuasai oleh hukum perbuatan, 
yang selalu menimbulkan senang 
dan susah. Apabila engkau sudah 
dapat menguasai angan-angan dan 
nafsumu, engkau dapat bertindak yang 
selaras dengan karsa Tuhan, yaitu 
engkau kemudian dekat dengan Tuhan, 
yang menguasai keadaan yang akan 
datang, jadi yang lebih perlu engkau 
pikirkan adalah tindakanmu sekarang 
saja, upayakanlah agar dapat selaras 
dengan karsa Tuhan." (Sasangka jati, 
Sangkan Paran, Bab 4, 2014: 187).

Jadi kalau saya di tanya oleh 
anggota Pangestu yang mengeluh 
kenapa nasibnya tidak berubah setelah 
menjadi anggota, saya akan menjawab, 

“Sudahkah saudara menguasai angan-
angan dan nafsu-nafsunya?” Kalau dia 
menjawab sudah dan nasibnya tidak 
berubah. Ya, mungkin ajaran ini memang 
bukan untuk dia. Tidak mungkin juga 
saya menggurui atau menilai sejauh apa 
dia sudah menguasai angan-angan dan 
nafsu-nafsu anda. 

Masih berkaitan dengan Sangkan 
Paran. Beberapa bulan yang lalu, saya 
kedatangan tante dan dua sahabat beliau 
dari Indonesia yang ingin ditemani untuk 
menikmati kota Paris. Saya putuskan saat 
itu, destinasi pertama adalah Montmartre 
Sacre Coeur. Ini adalah tempat wisata 
yang jarang dikunjungi turis Indonesia, 
sebuah gereja indah yang berdiri sejak 
tahun 1891, terletak di bukit Montmartre.

Di daerah ini, banyak dijual souvenir 
dengan harga lebih murah daripada 
tempat wisata lainnya di Paris, bahkan 
terkadang bisa ditawar kalau belinya 
banyak. Namun, di daerah ini pula, copet 
profesional Paris bersarang. Mereka 
mengamati gerak-gerik turis-turis yang 
berbelanja di toko souvenir, untuk 
mengetahui tempat para turis menaruh 
uangnya, dan mempelajari jenis tas serta 
cara membukanya. Saya mengetahui hal 
tersebut, namun karena kesombongan 
saya bahwa sudah 12 tahun tinggal di 
Prancis dan tidak pernah kecopetan, saya 
merasa bahwa saya sudah tidak punya 
tempelak untuk dicopet. Hal ini membuat 

saya lengah.
Ket ika akan berangkat ,  saya 

memutuskan membawa uang tunai untuk 
dimasukkan di bank. Mumpung sekalian 
nanti akan melewati bank, pikir saya. Lalu 
saya juga memilih tas yang sangat jarang 
saya pakai karena modelnya mudah untuk 
dicopet. Pikir saya saat itu, "Ah copet 
di Paris sudah pulang kampung karena 
covid-19". Entah kenapa saya berpikiran 
seperti itu. Lalu sebelum berangkat, 
saya mangesti nomer 2 terlebih dahulu, 
memohon tuntunan kepada Sang Guru 
Sejati. Saya lihat salah satu sahabat 
tante saya, sebut saja Ibu B, juga berdoa 
sebelum pergi. 

Jadi dari kami berempat, hanya dua 
orang saja yang nampak berdoa sebelum 
pergi. 

Sepulangnya dari Sacre Coeur, kami 
menunggu metro nomer 2 di terminal 
Anvers, saya memutuskan untuk naik ke 
metro yang padat penumpang. Padahal 
hal tersebut adalah larangan pertama 
di Paris, ketika metro sangat padat, di 
situlah para copet beraksi. Di Paris, 
jangan pernah naik metro yang penuh 
sesak kalau membawa barang berharga 
di Paris. Big NO!

Saya merasa sudah menggenggam 
resleting tas dengan erat supaya tidak 
dibuka. Namun ternyata ada masanya 
saya lengah, dan hilanglah semua 
uang tunai dalam sekejap. Saya baru 

*) Penulis dari Cabang Candiroto, mengirimkan naskah 
dari Paris-Perancis lewat dr Budhi Setyanto.
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pertemuan olahrasa diadakan setiap bulan 
purnama di tempat yang bergiliran. Para 
siswa dari Suksma Sejati pada waktu 
itu terdiri dari orang-orang yang usianya 
40 tahun ke atas. Yang termuda adalah 
Bapak Soenarto sendiri dengan umur 32 
tahun.
Perkenalan Bapak Sumantri dengan 
Ajaran Sang Guru Sejati

Dalam tahun 1932 saya sendiri belum 
ikut berolahrasa, hanya saya ingat Bapak 
Hardjoprakoso setiap bepergian ke rumah 
Bapak Soenarto dan kemudian keesokan 
harinya menceritakan tentang pepadang 
yang diterimanya dari Suksma Sejati 
melalui Bapak Soenarto. Waktu itu saja 
mengikuti uraian Bapak Hardjoprakoso 
dengan penuh perhatian, tetapi belum 
tertarik benar-benar oleh isi pelajaran itu 
sendiri.

Baru dalam tahun 1933 saya mulai 
membutuhkan pepadang dari Suksma 
Sejati karena saya tanpa henti-hentinya 
dikejar-kejar oleh pertanyaan dalam 
hati “apakah sebenarnya Hidup itu atau 
apakah Hidup yang Sejati itu? Setelah 
membaca buku Hasa Sila dan Paliwara 
terbukalah mata saya dan timbullah rindu 
yang sangat (heimwee) akan Suksma 
Sejati asal mula Hidup dan asal mula Roh 
Suci. Pada saat itu saya belum berani 
duduk bersama-sama para siswa dalam 
olahrasa. 

Apabila pertemuan olahrasa diadakan  
di rumah Bapak Hardjoprakoso maka 

saya duduk di serambi bersama pelayan-
pelayan dalam mengikuti olahrasa. Baru 
setelah saya menjadi mahasiswa saya 
memberanikan diri ikut berolahrasa.  

Setiap ada kesempatan dihari-hari 
libur saya mengikuti olahrasa, pada 
suatu pertemuan olahrasa tidak terduga-
duga diterimalah sabda dari Suksma 
Sejati untuk pertama kalinya bagi saya. 
Seperti biasa setiap pertemuan olahrasa 
ditutup dengan panembah dengan 
dipadamkan lampu. Pada saat panembah 
itulah saya menerima sabda. Isinya 
pendek dan sabda hanya terdiri dari dua 
kata dalam bahasa Jawa: “Menyanga 
Soenarto”. Maksud sabda tersebut yang 
saya rasakan dalam hati saya ialah 
kecuali pergi ke Bapak Soenarto juga 
“Menghadaplah, bergurulah, berbaktilah 
kepada Soenarto.” Waktu pulang 
bersama-sama ketiga siswa pelopor, 
saya ceritakan pengalaman saya itu, 
yang sebenarnya saya belum menyadari 
bahwa itu sabda dari Suksma Sejati. 
Mereka bertiga sangat gembira dan 
bahagia mendengar pengalaman saya itu 
dan Bapak Soenarto mengatakan bahwa 
itu sabda dari Suksma Sejati.

Alangkah bahagianya dan padhang-
nya jiwa saya melebihi alam yang pada 
waktu itu diterangi oleh bulan Purnomo 
Sidi. Bersujudlah jiwaku di bawah 
telapak kaki Suksma Sejati. Sejak itu 
Suksma Sejati menjadi tujuanku dan 
Bapak Soenarto Mertowardojo menjadi 

pedomanku. 
Perkembangan Penyebarluasan Ajaran 
Sang Guru Sejati

Dari tahun 1932 sampai tahun 1942 
kalangan para siswa berkembang sangat 
lamban. Sekalipun buku-buku pelajaran 
Suksma Sejati dikirim ke semua instansi 
pemerintahan yang bersangkutan dan 
kepada semua bupati-bupati di luar Solo, 
tetapi reaksinya tidak ada. Hanya satu dua 
bupati yang membahas pengiriman buku-
buku tersebut dengan tanda penghargaan. 

Pada masa itu Bapak Hardjoprakoso 
yang menjadi juru sabda dalam pertemuan-
pertemuan olahrasa. Bapak Soenarto 
adalah berwatak pendiam. Namun apabila 
ada persoalan-persoalan dan problema-
problema yang sulit-sulit, maka Bapak 
Soenartolah yang maju ke depan untuk 
memberikan penyelesaian dan beliau 
dasarkan kebijaksanaannya selalu pada 
sabda-sabda dari Suksma Sejati. 

Bulan  bergan t i  bu lan ,  tahun 
menyusul tahun, Pemerintahan Hindia 
Belanda runtuh, dilanda air bah dari 
Pasifik. Bendera matahari terbit dari 
Dai Nippon berkibar di bumi Indonesia. 
Bapak Hardjoprakoso wafat dalam bulan 
Agustus 1942 didahului oleh siswa-
siswa Hardjopadmojo, Pontjo Soekarto 
dll. Seperti semua tumbuh-tumbuhan 
tertutup oleh air bah yang menggenang, 
begitulah pertemuan-pertemuan olahrasa 
terhenti waktu pendudukan Jepang. 
Ikatan penyiswaan tidak ada. Karena 

keadaan Bapak Soenarto jarang-jarang 
bertemu dengan Bapak Soemodihardjo 
dan saya sendiri telah menjadi asisten 
di fakultas kedokteran di Jakarta. Segala 
macam hubungan sukar. Namun setiap 
ada kesempatan saya pergunakan untuk 
sowan Pakde Narto, yang senantiasa 
memberikan tuntunan dan bimbingan 
berdasarkan sabda-sabda dari Suksma 
Sejati. 

Pemerintahan pendudukan Jepang  
ambruk oleh gempuran sekutu dari 
negara-negara Eropa Barat dan Amerika. 
Di dalam keadaan hampa pemerintahan 
muncullah Negara Republik Indonesia 
dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. 
Sabda-sabda terus menetes pada 
hati sanubari para siswa yang masih 
“menggarapnya’. Sekali pun air bah sudah 
lenyap namun ikatan para siswa belum 
muncul lagi.

Mulai tahun 1946 berkumpullah 
para siswa di Solo “seadanya”. Tetapi 
sampai permulaan tahun 1949 masih 
penuhlah almari Bapak Soenarto dengan 
buku-buku pelajaran dari Suksma Sejati 
dalam bahasa Jawa tanpa ada yang 
membutuhkannya. 

17 tahun sejak tanggal 14 Februari 
1932 telah lalu. Sangat prihatinlah Bapak 
Soenarto. Tetapi Bapak Soenarto bukanlah 
Sang Perantara Pepadang, kalau beliau 
tidak serentak mengumpulkan segala 
kekuatan jiwa untuk beraudiensi pada 
Suksma Sejati dengan didasari tapa brata 

Saya Mendapat Apa?
Dwiajeng Andayani, Paris - Prancis *)

Su n g g u h  m e n a k j u b k a n 
bagaimana orang-orang berpikir 
bahwa dengan menjadi anggota 

Pangestu, maka kita akan terhindar 
dari masalah, karma buruk kita akan 
menghilang begitu saja, dan hanya karma 
baik yang akan mendatangi kita.

P e r n a h  s e o r a n g  p e n g u r u s 
Pangestu mengeluh di sarasehan 
online, bahwa angotanya ada yang 
tidak lagi mau mengikuti ajaran Sang 
Guru Sejati di organisasi Pangestu, 
karena permasalahan hidup dia tidak 
menghilang, atau dia tidak menjadi 
lebih kaya dari sebelumnya. Entah 
apakah dalam ceramah penerangan 
Pangestu, dia dijanjikan hal tersebut oleh 
penceramah, atau dia berasumsi sendiri. 
Lalu, apa manfaatnya untuk menjadi 
anggota Pangestu? 

Bagi saya sendiri, menjadi anggota 
Pangestu memberikan saya akses untuk 
bisa mempelajari ajaran Sang Guru 
Sejati mengenai kehidupan. Darimana 
hidup berasal, bagaimana caranya 
selamat menghadapi hidup, bagaimana 
mengakses Penuntun kita yang Sejati 
ketika kita dihadapkan pada masalah 

hidup yang berat sekali, dan bonusnya 
dengan mengetahui sangkan paraning 
dumadi, saya bisa tahu bagaimana cara 
menentukan masa depan saya. 

Ternyata semuanya itu sederhana 
saja! Tercantum di sabda Sang Guru 
Sejati, "Jadi, sejatinya engkau juga 
dapat menguasai keadaanmu yang 
akan datang (kelak), apabila engkau 
sekarang sudah dapat menguasai dan 
menaklukkan yang menguasai dirimu, 
yaitu angan-angan dan nafsumu, yang 
selalu menguasai dirimu menjadi 
hambanya, akhirnya engkau terpaksa 
dikuasai oleh hukum perbuatan, 
yang selalu menimbulkan senang 
dan susah. Apabila engkau sudah 
dapat menguasai angan-angan dan 
nafsumu, engkau dapat bertindak yang 
selaras dengan karsa Tuhan, yaitu 
engkau kemudian dekat dengan Tuhan, 
yang menguasai keadaan yang akan 
datang, jadi yang lebih perlu engkau 
pikirkan adalah tindakanmu sekarang 
saja, upayakanlah agar dapat selaras 
dengan karsa Tuhan." (Sasangka jati, 
Sangkan Paran, Bab 4, 2014: 187).

Jadi kalau saya di tanya oleh 
anggota Pangestu yang mengeluh 
kenapa nasibnya tidak berubah setelah 
menjadi anggota, saya akan menjawab, 

“Sudahkah saudara menguasai angan-
angan dan nafsu-nafsunya?” Kalau dia 
menjawab sudah dan nasibnya tidak 
berubah. Ya, mungkin ajaran ini memang 
bukan untuk dia. Tidak mungkin juga 
saya menggurui atau menilai sejauh apa 
dia sudah menguasai angan-angan dan 
nafsu-nafsu anda. 

Masih berkaitan dengan Sangkan 
Paran. Beberapa bulan yang lalu, saya 
kedatangan tante dan dua sahabat beliau 
dari Indonesia yang ingin ditemani untuk 
menikmati kota Paris. Saya putuskan saat 
itu, destinasi pertama adalah Montmartre 
Sacre Coeur. Ini adalah tempat wisata 
yang jarang dikunjungi turis Indonesia, 
sebuah gereja indah yang berdiri sejak 
tahun 1891, terletak di bukit Montmartre.

Di daerah ini, banyak dijual souvenir 
dengan harga lebih murah daripada 
tempat wisata lainnya di Paris, bahkan 
terkadang bisa ditawar kalau belinya 
banyak. Namun, di daerah ini pula, copet 
profesional Paris bersarang. Mereka 
mengamati gerak-gerik turis-turis yang 
berbelanja di toko souvenir, untuk 
mengetahui tempat para turis menaruh 
uangnya, dan mempelajari jenis tas serta 
cara membukanya. Saya mengetahui hal 
tersebut, namun karena kesombongan 
saya bahwa sudah 12 tahun tinggal di 
Prancis dan tidak pernah kecopetan, saya 
merasa bahwa saya sudah tidak punya 
tempelak untuk dicopet. Hal ini membuat 

saya lengah.
Ket ika akan berangkat ,  saya 

memutuskan membawa uang tunai untuk 
dimasukkan di bank. Mumpung sekalian 
nanti akan melewati bank, pikir saya. Lalu 
saya juga memilih tas yang sangat jarang 
saya pakai karena modelnya mudah untuk 
dicopet. Pikir saya saat itu, "Ah copet 
di Paris sudah pulang kampung karena 
covid-19". Entah kenapa saya berpikiran 
seperti itu. Lalu sebelum berangkat, 
saya mangesti nomer 2 terlebih dahulu, 
memohon tuntunan kepada Sang Guru 
Sejati. Saya lihat salah satu sahabat 
tante saya, sebut saja Ibu B, juga berdoa 
sebelum pergi. 

Jadi dari kami berempat, hanya dua 
orang saja yang nampak berdoa sebelum 
pergi. 

Sepulangnya dari Sacre Coeur, kami 
menunggu metro nomer 2 di terminal 
Anvers, saya memutuskan untuk naik ke 
metro yang padat penumpang. Padahal 
hal tersebut adalah larangan pertama 
di Paris, ketika metro sangat padat, di 
situlah para copet beraksi. Di Paris, 
jangan pernah naik metro yang penuh 
sesak kalau membawa barang berharga 
di Paris. Big NO!

Saya merasa sudah menggenggam 
resleting tas dengan erat supaya tidak 
dibuka. Namun ternyata ada masanya 
saya lengah, dan hilanglah semua 
uang tunai dalam sekejap. Saya baru 

*) Penulis dari Cabang Candiroto, mengirimkan naskah 
dari Paris-Perancis lewat dr Budhi Setyanto.
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1. Adalah Penunjuk Jalan Benar. Oleh 
karenanya, kalau kita sedang gelap, 
mendekatlah kepada Sang Guru 
Sejati dengan menjalankan Pangesti 
Nomor 2;

2. Adalah Penebus Dosa.  Oleh 
karenanya manusia harus mau 
mengakui salahnya atau dosanya 
dan lalu berobat dengan berjanji tidak 
akan menyeleweng lagi;

3. Adalah Juru Penghibur.  Oleh 
karenanya kalau kita sedang dalam 
kesusahan, ingatlah bahwa kita ini 
sudah ditunggui oleh Sang Penghibur 
dan jalankanlah Pangesti Nomor 1. 
Pangesti ini juga jika kita sedang 
menghadapi ujian atau pekerjaan 
yang berat;

4. Adalah Juru Penuntun bagi mereka 
yang berjalan di jalan benar (ingat 
bukan untuk yang menyeleweng). 
Jadi jika menghadapi persoalan-
persoalan, jalankanlah Pangesti 
Nomor 3. Persoalan-persoalan yang 
kita hadapi hendaknya kita jadikan 
dorongan untuk tambah mendekat 
kepada Sang Guru Sejati. Tetapi 
janganlah persoalan-persoalan itu 
kita renung-renungkan dan disimpan 
saja di dalam hati, akibatnya akan 
terjadi gangguan jiwa (neurose). 
Jadi cukup mendekat, tetapi jangan 
mendikte, karena Sang Guru Sejati 
mengetahui setiap gerak hati kita;

5. Adalah Hakim. Inilah yang paling 
gawat. Karena tidak ada tingkah 
laku dan Gerakan batin kita yang 
tidak diketahui oleh Sang Guru 
Sejati, sebab itu kita harus selalu 
ajrih-asih (takut tetapi cinta) dan 
meluhurkan-Nya. Jangan sampai kita 
membeda-bedakan orang, jangan 
mengutuk orang, misalnya: “Semoga 
si A disambar petir.”
Sekali lagi, sukalah kita merasa-

rasakan hal derajat kesiswaan. Karena 
semaraknya nama Pangestu adalah 
bukan karena propaganda, tetapi 
disebabkan oleh pakerti dan tingkah 
laku  para siswa sendiri. Para siswa 
hendaknya mempunyai watak yang jujur 
sesuai dengan ajaran Sang Guru Sejati. 
Sebaiknya para siswa menyebarkan 
(njembar-njembaraken) pepadang ini 
dengan berjalan di jalan benar yang akan 
menuntun kita kepada kebahagiaan dan 
ketenteraman abadi. Jika menjalankannya 
dengan berpedoman Dasa Sila, insya 
Allah dunia akan tenteram. Inti sari 
dhawuh Sang Guru Sejati, yaitu:  1) Hasta 
Sila; 2) Jalan Rahayu; dan 3) Paliwara. 
Baik Hasta Sila maupun Dasa Sila itu 
semua diturunkan melalui sabda Sang 
Guru Sejati dan bukan karangan saya 
(Pakde Narto) sendiri.

Demikianlah kurang lebih is i 
olahrasa yang dipimpin dan diisi oleh 
Pakde di tempat-tempat yang beliau 

kunjungi. Tanggal 18 Januari 1965, pukul 
21.00 bertempat di Jalan Dieng 16 para 
pengurus Cabang Semarang yang selama 
ini menjadi tuan rumah dan basis dari 
seluruh perjalanan, satu per satu mohon 
diri kepada Pakde Narto, karena esok 
harinya Pakde akan ke Ungaran dan 
terus pulang ke Solo. Bagaimanapun 
juga beratnya melepas Pakde (karena 
merasakan nikmatnya berada di dekat 
beliau), namun saat berpisah ini tak dapat 

ditunda-tunda lagi. sebab izin cuti dari 
Bude untuk Pakde sudah habis dan tidak 
dapat diperpanjang lagi.

Semoga sih, perlindungan, serta 
tuntunan Sang Guru Sejati senantiasa 
bersama Pakde, sehingga masih lama kita 
dapat menikmati pepadang yang beliau 
teruskan kepada kita semua. Satuhu.
Semarang, 22 Januari 1965.

Pendahuluan

Sabda dari Suksma Sejati atas 
kehendak Suksma Kawekas 
melalui manusia yang  terpilih 

yakni Bapak R. Soenarto Mertowardojo 
almarhum, telah 34 tahun (Red: saat 
naskah ini ditulis) diterima oleh umat 
manusia. Seperti biji yang sangat berharga 
ditanam di dalam tanah yang subur, 
mula-mula pertumbuhannya  di bawah 
tanah tidak kentara. Tetapi kekuatan 
dari biji itu sendiri di dalam kancah 
yang subur, menyebabkan biji tersebut 
muncul di atas tanah, nampak sebagai 
tumbuhan yang sangat lemah, mungil 
ragu-ragu menampakkan diri dari dunia 
besar, ditemukan oleh orang-orang yang 
asyik dan tekun mencari perkembangan 
dari biji-biji yang sangat berfaedah 

bagi umat manusia untuk kekuatan 
jasmaniah dan rohaniah. Demikianlah 
perkembangan pelajaran dari Suksma 
Sejati dan kancahnya Pangestu adanya.

Sejak tahun 1932 di mana para 
siswa-siswa pelopor, di samping Bapak 
R. Soenarto Mertowardojo ada Bapak 
Tumenggung Hardjoprakoso dan Bapak R. 
Trihadono Soemodihardjo, menyelesaikan 
cetakan pertama dari semua sabda dalam 
huruf Jawa di percetakan Swastika dan 
De Bliksem, pepadang atau pelajaran 
dari Suksma Sejati berkembang dengan 
sangat perlahan-lahan tanpa diketahui 
oleh khalayak ramai. 

Kecual i  ket iga s iswa pelopor 
tersebut di atas, yang hampir setiap ada 
kesempatan berkumpul, pertemuan-
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menyadari ketika melihat tas saya terbuka. 
Begitu juga dengan ibu B, kami berdua 
kecopetan bersama.

Anehnya, meskipun kami berdua 
kecopetan, perasaan hati kami tidak terlalu 
nelangsa. Ibu B yang kecopetan, masih 
merasa bersyukur karena yang hilang 
hanyalah uang yang akan digunakan 
untuk beli oleh-oleh. Di dalam dompetnya, 
masih ada uang 10 kali lipat jumlah uang 
yang hilang, yang akan digunakan untuk 
membeli tas mewah yang harganya 
puluhan juta rupiah. Untungnya uang 
tersebut diletakkan terpisah. Jadi kondisi 
beliau kecewa karena lengah, tapi masih 
bersyukur. Sedangkan saya, uang yang 
hilang memang banyak, tapi itu adalah 
uang hadiah, jadi bukanlah uang yang 
saya peroleh dari jerih payah saya 
sehingga tidak mengganggu cash flow. 
Ketika uang itu hilang, saya hanya merasa 
“Ah, memang uang ini bukan untuk saya.”

Kejadian tersebut membuat saya 
intropeksi. Sebagai orang yang belajar 
menyiswa kepada Sang Guru Sejati, saya 
refleksikan pengalaman ini dengan ajaran. 
Menurut saya, menjalankan ajaran Sang 
Guru Sejati, tidak berarti tempelak kita 
menghilang begitu saja. Tempelak tetap 
harus diterima, yang baik atau pun buruk. 
Namun, dengan menyiswa, tempelak 
buruk itu bisa kita terima dengan perasaan 
hati yang ringan dan tidak mengganggu 
hati dan pikiran kita. 

Saya masih punya tempelak untuk 
kehilangan uang akibat perbuatan saya 
di masa lalu yang sudah tidak saya 
sadari. Dan itu sudah diatur sejak saya 
berangkat, mulai dari pilihan tas dan 
asumsi saya mengenai copet Prancis. 
Jadi, saya kecopetan ini adalah sudah 
menjadi karsa Sang Guru Sejati akibat 
dari tanaman saya di masa lalu. Namun 
hal tersebut dijatuhkan di situasi yang 
tidak menyulitkan saya. Atau karena saya 
berusaha mangesti mohon tuntunan, maka 
Sang Guru Sejati langsung memberikan 
pepadang supaya saya tidak kemrungsung 
ketika tahu kehilangan uang. Ini penting 
sekali, karena suatu masalah kecil bisa 
menjadi masalah besar hanya karena kita 
kemrungsung alias koncatan pepadang. 
Karena saya tidak kemrungsung, masalah 
saya hanya pada kehilangan uang saja. 
Perjalanan menemani tante saya dan 
kawan-kawan beliau tetap berjalan lancar 
tanpa halangan.

Jadi apa yang saya dapat dari 
menyiswa pada Sang Guru Sejati? Salah 
satunya kemampuan tidak kemrungsung 
dan dapat tetap berpikir jernih di situasi 
yang tidak menyenangkan. Pelajaran  
itu supaya tetap bisa melanjutkan 
hidup dengan lebih baik. Bagi saya itu 
kemampuan super yang sebenarnya 
semua orang menginginkannya. 

Mohon izin Bapak dan Ibu, 
saya akan menyampaikan 
pengalaman penyiswaan 

kepada Sang Guru Sejati. Pengalaman 
saya sebagai berikut.

Pada saat kejadian ini, kami masih 
remaja berusia 17 tahun dan masih 
duduk di kelas dua SMA di Jember Jawa 
Timur. Pada saat musim liburan sekolah 
tiba, kami kedatangan dua kakak sepupu 
yang berasal dari salah satu kabupaten 
di Jawa Tengah. Maksud kedatangan 
kakak sepupu ke Jember ini selain 
bersilaturahmi kepada bapak dan ibu juga 
ingin diplesirkan ke Pulau Bali. Karena 
rupanya kabar tentang keindahan alam 
dan budaya Bali yang sudah sangat 
terkenal itu menarik perhatian kakak 
sepupu untuk melihatnya dari dekat, 
apalagi mereka belum pernah kesana.

Saat itu bapak dan ibu setuju dan 
mengiyakan permintaan kakak sepupu 
untuk berwisata ke Bali. Kemudian 
bapak menunjuk saya dan adik untuk 
mengantar dan mendampingi berwisata. 
Sehari sebelum berangkat ke Bali, bapak 
memberi uang sebagai bekal berwisata 
dan perjalanan pulang-pergi dari Bali 
ke Jember. Meskipun pertamanya agak 
kaget melihat uang pemberian bapak yang 
terlalu sedikit, hanya pas-pasan, bahkan 

cenderung kurang. Padahal secara 
ekonomi bapak berpenghasilan menengah 
keatas, namun mendapati kenyataan yang 
demikian, kami tidak mempersoalkannya 
dan kami menerimanya dengan perasaan 
senang. 

Saat itu saya sudah belajar menyiswa, 
sehingga terbiasa berlatih Hasta Sila. 
Di dalam hati meyakini bahwa setiap 
kejadian sudah diatur Sang Guru Sejati 
sebagai yang terbaik bagi kita. Solusinya 
adalah percaya dan menerima saja. 
Hal ini terbukti benar karena terasa di 
hati menjadi lebih tenang dan tenteram. 
Perasaan yakin bahwa Sang Guru Sejati 
pasti akan memberikan pertolongan 
dan perlindungan-Nya. Sebagaimana 
petikan sabda Sang Guru Sejati, “Hanya 
watak narimalah yang dapat menuntun 
kepada terangnya hatimu, karena watak 
narima itu mengandung rasa tenang 
dan ketenteraman hati” (Sasangka Jati, 
Hasta Sila, 2014: 13).

Kemudian sabda yang lain, “Oleh 
karena itu, apabila engkau berkehendak 
mendapatkan pertolongan-Nya, engkau 
harus percaya kepada Sang Guru 
Sejati, ....

.... Oleh karena itu, upayakanlah 
dengan kepercayaan yang besar 

Icip-Icip Kebahagiaan Sejati 
di Tengah Perjalanan

Setiya Birawa, Kebumen
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1. Adalah Penunjuk Jalan Benar. Oleh 
karenanya, kalau kita sedang gelap, 
mendekatlah kepada Sang Guru 
Sejati dengan menjalankan Pangesti 
Nomor 2;

2. Adalah Penebus Dosa.  Oleh 
karenanya manusia harus mau 
mengakui salahnya atau dosanya 
dan lalu berobat dengan berjanji tidak 
akan menyeleweng lagi;

3. Adalah Juru Penghibur.  Oleh 
karenanya kalau kita sedang dalam 
kesusahan, ingatlah bahwa kita ini 
sudah ditunggui oleh Sang Penghibur 
dan jalankanlah Pangesti Nomor 1. 
Pangesti ini juga jika kita sedang 
menghadapi ujian atau pekerjaan 
yang berat;

4. Adalah Juru Penuntun bagi mereka 
yang berjalan di jalan benar (ingat 
bukan untuk yang menyeleweng). 
Jadi jika menghadapi persoalan-
persoalan, jalankanlah Pangesti 
Nomor 3. Persoalan-persoalan yang 
kita hadapi hendaknya kita jadikan 
dorongan untuk tambah mendekat 
kepada Sang Guru Sejati. Tetapi 
janganlah persoalan-persoalan itu 
kita renung-renungkan dan disimpan 
saja di dalam hati, akibatnya akan 
terjadi gangguan jiwa (neurose). 
Jadi cukup mendekat, tetapi jangan 
mendikte, karena Sang Guru Sejati 
mengetahui setiap gerak hati kita;

5. Adalah Hakim. Inilah yang paling 
gawat. Karena tidak ada tingkah 
laku dan Gerakan batin kita yang 
tidak diketahui oleh Sang Guru 
Sejati, sebab itu kita harus selalu 
ajrih-asih (takut tetapi cinta) dan 
meluhurkan-Nya. Jangan sampai kita 
membeda-bedakan orang, jangan 
mengutuk orang, misalnya: “Semoga 
si A disambar petir.”
Sekali lagi, sukalah kita merasa-

rasakan hal derajat kesiswaan. Karena 
semaraknya nama Pangestu adalah 
bukan karena propaganda, tetapi 
disebabkan oleh pakerti dan tingkah 
laku  para siswa sendiri. Para siswa 
hendaknya mempunyai watak yang jujur 
sesuai dengan ajaran Sang Guru Sejati. 
Sebaiknya para siswa menyebarkan 
(njembar-njembaraken) pepadang ini 
dengan berjalan di jalan benar yang akan 
menuntun kita kepada kebahagiaan dan 
ketenteraman abadi. Jika menjalankannya 
dengan berpedoman Dasa Sila, insya 
Allah dunia akan tenteram. Inti sari 
dhawuh Sang Guru Sejati, yaitu:  1) Hasta 
Sila; 2) Jalan Rahayu; dan 3) Paliwara. 
Baik Hasta Sila maupun Dasa Sila itu 
semua diturunkan melalui sabda Sang 
Guru Sejati dan bukan karangan saya 
(Pakde Narto) sendiri.

Demikianlah kurang lebih is i 
olahrasa yang dipimpin dan diisi oleh 
Pakde di tempat-tempat yang beliau 

kunjungi. Tanggal 18 Januari 1965, pukul 
21.00 bertempat di Jalan Dieng 16 para 
pengurus Cabang Semarang yang selama 
ini menjadi tuan rumah dan basis dari 
seluruh perjalanan, satu per satu mohon 
diri kepada Pakde Narto, karena esok 
harinya Pakde akan ke Ungaran dan 
terus pulang ke Solo. Bagaimanapun 
juga beratnya melepas Pakde (karena 
merasakan nikmatnya berada di dekat 
beliau), namun saat berpisah ini tak dapat 

ditunda-tunda lagi. sebab izin cuti dari 
Bude untuk Pakde sudah habis dan tidak 
dapat diperpanjang lagi.

Semoga sih, perlindungan, serta 
tuntunan Sang Guru Sejati senantiasa 
bersama Pakde, sehingga masih lama kita 
dapat menikmati pepadang yang beliau 
teruskan kepada kita semua. Satuhu.
Semarang, 22 Januari 1965.

Pendahuluan

Sabda dari Suksma Sejati atas 
kehendak Suksma Kawekas 
melalui manusia yang  terpilih 

yakni Bapak R. Soenarto Mertowardojo 
almarhum, telah 34 tahun (Red: saat 
naskah ini ditulis) diterima oleh umat 
manusia. Seperti biji yang sangat berharga 
ditanam di dalam tanah yang subur, 
mula-mula pertumbuhannya  di bawah 
tanah tidak kentara. Tetapi kekuatan 
dari biji itu sendiri di dalam kancah 
yang subur, menyebabkan biji tersebut 
muncul di atas tanah, nampak sebagai 
tumbuhan yang sangat lemah, mungil 
ragu-ragu menampakkan diri dari dunia 
besar, ditemukan oleh orang-orang yang 
asyik dan tekun mencari perkembangan 
dari biji-biji yang sangat berfaedah 

bagi umat manusia untuk kekuatan 
jasmaniah dan rohaniah. Demikianlah 
perkembangan pelajaran dari Suksma 
Sejati dan kancahnya Pangestu adanya.

Sejak tahun 1932 di mana para 
siswa-siswa pelopor, di samping Bapak 
R. Soenarto Mertowardojo ada Bapak 
Tumenggung Hardjoprakoso dan Bapak R. 
Trihadono Soemodihardjo, menyelesaikan 
cetakan pertama dari semua sabda dalam 
huruf Jawa di percetakan Swastika dan 
De Bliksem, pepadang atau pelajaran 
dari Suksma Sejati berkembang dengan 
sangat perlahan-lahan tanpa diketahui 
oleh khalayak ramai. 

Kecual i  ket iga s iswa pelopor 
tersebut di atas, yang hampir setiap ada 
kesempatan berkumpul, pertemuan-
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menyadari ketika melihat tas saya terbuka. 
Begitu juga dengan ibu B, kami berdua 
kecopetan bersama.

Anehnya, meskipun kami berdua 
kecopetan, perasaan hati kami tidak terlalu 
nelangsa. Ibu B yang kecopetan, masih 
merasa bersyukur karena yang hilang 
hanyalah uang yang akan digunakan 
untuk beli oleh-oleh. Di dalam dompetnya, 
masih ada uang 10 kali lipat jumlah uang 
yang hilang, yang akan digunakan untuk 
membeli tas mewah yang harganya 
puluhan juta rupiah. Untungnya uang 
tersebut diletakkan terpisah. Jadi kondisi 
beliau kecewa karena lengah, tapi masih 
bersyukur. Sedangkan saya, uang yang 
hilang memang banyak, tapi itu adalah 
uang hadiah, jadi bukanlah uang yang 
saya peroleh dari jerih payah saya 
sehingga tidak mengganggu cash flow. 
Ketika uang itu hilang, saya hanya merasa 
“Ah, memang uang ini bukan untuk saya.”

Kejadian tersebut membuat saya 
intropeksi. Sebagai orang yang belajar 
menyiswa kepada Sang Guru Sejati, saya 
refleksikan pengalaman ini dengan ajaran. 
Menurut saya, menjalankan ajaran Sang 
Guru Sejati, tidak berarti tempelak kita 
menghilang begitu saja. Tempelak tetap 
harus diterima, yang baik atau pun buruk. 
Namun, dengan menyiswa, tempelak 
buruk itu bisa kita terima dengan perasaan 
hati yang ringan dan tidak mengganggu 
hati dan pikiran kita. 

Saya masih punya tempelak untuk 
kehilangan uang akibat perbuatan saya 
di masa lalu yang sudah tidak saya 
sadari. Dan itu sudah diatur sejak saya 
berangkat, mulai dari pilihan tas dan 
asumsi saya mengenai copet Prancis. 
Jadi, saya kecopetan ini adalah sudah 
menjadi karsa Sang Guru Sejati akibat 
dari tanaman saya di masa lalu. Namun 
hal tersebut dijatuhkan di situasi yang 
tidak menyulitkan saya. Atau karena saya 
berusaha mangesti mohon tuntunan, maka 
Sang Guru Sejati langsung memberikan 
pepadang supaya saya tidak kemrungsung 
ketika tahu kehilangan uang. Ini penting 
sekali, karena suatu masalah kecil bisa 
menjadi masalah besar hanya karena kita 
kemrungsung alias koncatan pepadang. 
Karena saya tidak kemrungsung, masalah 
saya hanya pada kehilangan uang saja. 
Perjalanan menemani tante saya dan 
kawan-kawan beliau tetap berjalan lancar 
tanpa halangan.

Jadi apa yang saya dapat dari 
menyiswa pada Sang Guru Sejati? Salah 
satunya kemampuan tidak kemrungsung 
dan dapat tetap berpikir jernih di situasi 
yang tidak menyenangkan. Pelajaran  
itu supaya tetap bisa melanjutkan 
hidup dengan lebih baik. Bagi saya itu 
kemampuan super yang sebenarnya 
semua orang menginginkannya. 

Mohon izin Bapak dan Ibu, 
saya akan menyampaikan 
pengalaman penyiswaan 

kepada Sang Guru Sejati. Pengalaman 
saya sebagai berikut.

Pada saat kejadian ini, kami masih 
remaja berusia 17 tahun dan masih 
duduk di kelas dua SMA di Jember Jawa 
Timur. Pada saat musim liburan sekolah 
tiba, kami kedatangan dua kakak sepupu 
yang berasal dari salah satu kabupaten 
di Jawa Tengah. Maksud kedatangan 
kakak sepupu ke Jember ini selain 
bersilaturahmi kepada bapak dan ibu juga 
ingin diplesirkan ke Pulau Bali. Karena 
rupanya kabar tentang keindahan alam 
dan budaya Bali yang sudah sangat 
terkenal itu menarik perhatian kakak 
sepupu untuk melihatnya dari dekat, 
apalagi mereka belum pernah kesana.

Saat itu bapak dan ibu setuju dan 
mengiyakan permintaan kakak sepupu 
untuk berwisata ke Bali. Kemudian 
bapak menunjuk saya dan adik untuk 
mengantar dan mendampingi berwisata. 
Sehari sebelum berangkat ke Bali, bapak 
memberi uang sebagai bekal berwisata 
dan perjalanan pulang-pergi dari Bali 
ke Jember. Meskipun pertamanya agak 
kaget melihat uang pemberian bapak yang 
terlalu sedikit, hanya pas-pasan, bahkan 

cenderung kurang. Padahal secara 
ekonomi bapak berpenghasilan menengah 
keatas, namun mendapati kenyataan yang 
demikian, kami tidak mempersoalkannya 
dan kami menerimanya dengan perasaan 
senang. 

Saat itu saya sudah belajar menyiswa, 
sehingga terbiasa berlatih Hasta Sila. 
Di dalam hati meyakini bahwa setiap 
kejadian sudah diatur Sang Guru Sejati 
sebagai yang terbaik bagi kita. Solusinya 
adalah percaya dan menerima saja. 
Hal ini terbukti benar karena terasa di 
hati menjadi lebih tenang dan tenteram. 
Perasaan yakin bahwa Sang Guru Sejati 
pasti akan memberikan pertolongan 
dan perlindungan-Nya. Sebagaimana 
petikan sabda Sang Guru Sejati, “Hanya 
watak narimalah yang dapat menuntun 
kepada terangnya hatimu, karena watak 
narima itu mengandung rasa tenang 
dan ketenteraman hati” (Sasangka Jati, 
Hasta Sila, 2014: 13).

Kemudian sabda yang lain, “Oleh 
karena itu, apabila engkau berkehendak 
mendapatkan pertolongan-Nya, engkau 
harus percaya kepada Sang Guru 
Sejati, ....

.... Oleh karena itu, upayakanlah 
dengan kepercayaan yang besar 

Icip-Icip Kebahagiaan Sejati 
di Tengah Perjalanan

Setiya Birawa, Kebumen
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Olah Rasa

Reportase Perjalanan Pakde Narto 
Menyusur Pantai Utara Jawa Tengah*)

(2-Habis)

Arsip yang Tercecer

Catatan Redaksi: ditemukan lembar arsip di file dokumen sejarah Pangestu, sebuah naskah reportase 
perjalanan Pakde Narto ke cabang-cabang yang berada di Pantai Utara Jawa Tengah pada Januari 1965 
oleh penulis yang sayangnya tidak diketahui namanya. Redaksi memandang perlu memuat arsip ini di 
Majalah Dwija Wara setelah diedit dengan ejaan bahasa yang baru agar dapat diketahui oleh pembaca pada 
generasi yang akan datang, sekaligus agar arsip ini dapat menjadi sebuah catatan kepustakaan Pangestu.

Adapun saat-saat dari panembah, 
siang = dunia, malam = alam 
sejati, senja (magrib) = saat 

meninggalkan dunia dan masuk ke 
alam sejati. Atau magrib ini bisa juga 
diumpamakan saat antara jaga, melek 
(= siang) dengan tidur (= malam), antara 
jaga dan tidur berarti mengantuk, atau 
panembah kita harus sampai mengantuk 
yang maksudnya luyut. Waktu tengah 
malam melambangkan bahwa alam pikiran 
kita dalam panembah harus sepi. Waktu 
subuh adalah kebalikan dari magrib. 
Kalau kita sudah tahu maksudnya (Jawa: 
suraosipun) sembah raga, maka cukuplah 
dengan satu angkatan (ambalan) saja. 
Yang perlu adalah zikirnya. Kalau sudah 
pernah membaca buku cerita mempesona 
(boei-end), maka hendaknya seperti itulah 
tertarik (Jawa: sengsem) kita kepada 
Pangeran, sehingga lupa segalanya.

Sekarang apakah yang waj ib 
dijalankan oleh para calon siswa (ingat ada 

tiga golongan siswa dan empat derajat 
kesiswaan)? Yang harus dijalankan: 
memupuk kepercayaan. Banyak yang 
mengatakan bahwa narima, sabar, rela, 
itu sukar - Pakde: “Tetapi kok tidak ada 
yang mengatakan bahwa temen dan 
budi luhur itu sukar, padahal keduanya ini 
yang lebih sukar.” Tetapi sebenarnya yang 
paling sukar atau penting adalah soal 
kepercayaan. Kalau kepercayaan kita 
tebal maka narima dan sebagainya akan 
menyusul dengan sendirinya. Ingatlah, 
jangan lelamisan (pura-pura) dan jangan 
mangro tingal (bhs Indonesia: mendua). 
Siapa yang masih mempunyai bundelan 
supaya dibuang jauh-jauh dan kalau tidak 
berani membuangnya serahkan kepada 
Pakde, nanti Pakde yang tanggung jawab. 

Bahayanya orang yang mangro tingal 
bisa saya gambarkan demikian, ada 
seorang mempunyai dua istri. Selama 
ini dia tinggal pada yang muda, suatu 
ketika ingin ke yang tua, tetapi di tengah 
jalan jatuh sakit waktu sampai kepada 

istri yang tua, maka yang tua ini tidak 
mau terima, sebab kalau sehat ada di 
yang muda baru kalau sakit mau ke 
yang tua, maka kembalilah sang suami 
kepada yang muda. Sampai di sana 
diusir disuruh kembali kepada yang tua 
lagi. Akhirnya terpaksa balik lagi, dan 
karena sakit maka di tengah jalan suami 
itu kemudian meninggal. Jadinya waktu 
meninggal itu sang suami tidak ada yang 
merawat, baik yang muda maupun yang 
tua. Begitulah jadinya nasib orang yang 
mangro tingal itu. 

Tuhan tidak mengasihi umat-Nya yang 
tahan lapar, tahan berjaga (Jawa: melek), 
dan sebagainya, tetapi Tuhan mengasihi 
umat-Nya yang berbakti kepada-Nya. 
Kalau menghadapi kesusahan jalankan 
pathining panembah di tengah malam, 
kalau Sang Guru Sejati mempunyai asta 
(tangan), kita akan diangkat dari lembah 
kesusahan kita. Demikianlah besar kasih 
Tuhan kepada umat-Nya yang berbakti 
kepada-Nya, tetapi janganlah mendikte. 
Kecuali memupuk kepercayaan itu, para 
calon siswa juga harus menjalankan 
Jalan Rahayu, inilah yang diibaratkan 
sebagai tangga (Jawa: anda) sehingga 
kita nantinya dapat memiliki kelima sifat-
sifat utama itu, Panca Sila. 

Ajaran Sang Guru Sejati dapat 
diringkas dalam:
1. Menunjukkan adanya jalan benar,
2. M e n u n j u k k a n  a d a n y a  j a l a n 

simpangan yang menuju ke alam 
kadewatan,

3. Menunjukkan adanya larangan-
larangan Tuhan (pepacuh),

4. Menunjukkan adanya angger-angger 
langgeng (hukum abadi). 
Hasta Sila, adalah inti sabda Tuhan 

yang terbabar dalam kitab-kitab suci 
dan Hasta Sila ini sudah tidak pakai 
pasemon (simbolik) lagi, tinggal kita 
menjalankannya. Pangestu dinamakan 
juga sebagai Fakultas Psikologi (= ilmu 
jiwa).

Ketahuilah, bahwa kita mempunyai 
indra pangrasa, jantung yang bekerjanya 
membuka dan menutup (Jawa: megar-
mingkup), kalau kita senang: membuka, 
kalau susah atau mangkel: menutup. 
Sebabnya ia membuka dan menutup 
itu karena menerima pengaruh dari luar 
melalui ke-lima indra kita (pancaindra). 
Tetapi yang paling gawat adalah pengaruh 
yang datang dari dalam sendiri, berupa 
keinginan. Obatnya supaya jantung kita 
jangan selalu membuka dan menutup, 
alias sebentar gembira, sebentar sedih, 
ialah dengan Hasta Sila itu, dengan 
demikian hidup atau jiwa kita lalu menjadi 
tenang tenteram.

Kita harus merasa bahagia sekali 
(begja kemayangan) bahwa kita ditunggui 
oleh Sang Guru Sejati. Untuk itu kita harus 
mengetahui apa saja tugas-tugas Sang 
Guru Sejati itu. *) Sambungan dari hal 6 Dwija Wara Januari 2023

kepada Panutanmu Sejati tersebut 
sehingga dapat bertemu di dalam 
pusat batinmu, supaya engkau selalu 
dilindungi untuk selama-lamanya, serta 
selalu dituntun oleh-Nya ke jalan yang 
benar hingga sampai ke tujuanmu yang 
senyatanya.” (Sasangka Jati, Hasta Sila 
, 2014: 9).

Maka atas pemberian uang dari 
bapak tersebut kami menerimanya 
dengan sepenuh ha t i  dan  t idak 
ada keraguan. Kami matur kepada 
bapak  “saya  s iap ,  nges tokaken 
dhawuh dan mohon doa restunya.” 
Maka mulailah kami berangkat ke Pulau 
Bali. Kami berangkat saat malam hari 
menggunakan kendaraan bus umum, 
dengan harapan sampai di Bali pagi hari. 
Kami senantiasa mangesti tidak putus-
putusnya, sampai tidak terasa kami tertidur 
pulas di dalam bus. Ketika kami terbangun 
ternyata sudah separuh perjalanan dan 
hari sudah pagi menjelang siang.

Saat terbangun i tulah setelah 
mendekat kepada Sang Guru Sejati 
dengan tidak terduga, Sang Guru Sejati 
meneteskan rasa bahagia yang sangat 
berkesan di hati. Perasaan yang begitu 
indah. Perasaan yang diliputi rasa 
nyaman, tenang, tenteram, bahagia. 
Hasilnya pikiran saya menjadi jernih 
serta ringan serasa lepas dari segala 
penderitaan. 

Beribu syukur saya panjatkan dan 
saya mengucap di dalam hati berkali-

kali, “Matur nuwun sanget Sang Guru.” 
Meskipun suasana hati yang nyaman 
seperti itu hanya berlangsung singkat, 
sekitar tiga puluh menit, namun sangat 
mendalam dan berkesan. 

Selanjutnya meneruskan tugas di 
awal, kami  mengantarkan kakak sepupu 
ke Pulau Bali menuju ke tempat-tempat 
wisata dan semua dapat berjalan lancar 
tidak menemui kendala yang berarti. 
Dari mulai memilih alat transportasi, 
menentukan akomodasi, mengatur waktu 
dan lokasi tempat wisata dapat diterima 
oleh kakak sepupu, meskipun tetap 
selektif untuk memilih yang murah-meriah 
agar tetap berhemat. Maklum uangnya 
sudah menipis dan mepet sekali.

Sete lah  kun jungan d i  Pu lau 
Bali dirasa sudah cukup dan ketika 
matahari sudah condong ke barat, 
k a m i  s e p a k a t  u n t u k  p u l a n g . 
Karena uang di saku hanya pas untuk 
beli tiket pulang, maka acara makan 
malam cukup dengan makan telur rebus 
bekal pemberian ibu dari rumah. Akhirnya 
setelah menempuh perjalanan kurang 
lebih tujuh jam kami selamat sampai di 
rumah. Alhamdulillah.

Demikian pengalaman saya di dalam 
perjalanan saat memperoleh tetesan 
kebahagiaan dari Sang Guru Sejati yang 
tak terduga. Mohon maaf jika ada kata-
kata yang salah.  Matur nuwun.

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

Ibu siswa Sang Guru Sejati karena 
sih, tuntunan, dan pepadang, serta 
pangayoman-Nya. Bapak dan Ibu 
anggota WAG Forum Pamong yang saya 
sayangi dan saya banggakan, izinkan 
saya menyampaikan pengalaman untuk 
memenuhi tugas dari Bidang I Pusat.

Pengalaman ini terjadi pada tanggal 
22 Agustus 2022 saat saya mendapat 
giliran tugas mendampingi mahasiswa 
KKL ke Bali. Perjalanan ke Bali melalui 
jalan darat dari Solo menuju pelabuhan 
Ketapang berjalan dengan lancar. Namun 
saat mau melakukan penyeberangan 
ke Gilimanuk ternyata rombongan kami 
menghadapi kendala di mana pihak biro 
travel perjalanan kami yang sebelumnya 
sudah menghubungi petugas pelabuhan 
dan menginfokan bahwa rombongan kami 
akan tiba di pelabuhan pada pukul 01.30 
WIB dini hari, maka sesuai kesepakatan 
dengan pihak petugas pelabuhan 
rombongan kami akan menyeberang 
dengan kapal fery tepat pada 02.00 WIB 
jadi tidak terlalu lama menunggu.  

Tetapi sampai di pelabuhan Ketapang 
ternyata rombongan kami tidak diikutkan 
pada penyeberangan pada pukul 02.00 

WIB karena kapasitas kapal fery sudah 
maksimal dan tidak bisa menampung 
bis kami, karena terlanjur memasukkan 
rombongan lain ke dalam kapal fery 
tersebut.  Rombongan kami harus 
menunggu kapal fery berikutnya yang 
berangkat pada 03.00 WIB. Hal itu 
membuat tim dari biro travel kami marah-
marah kepada pihak (oknum) petugas di 
Pelabuhan Ketapang tersebut. 

Di situlah kesabaran kami diuji.
Meskipun tidak terjadi pertikaian di antara 
mereka, namun kami menyaksikan mereka 
sempat bersitegang. Kami bersyukur 
bahwa kedua pihak tersebut masih bisa 
menahan diri, dan sesuai sabda Sang 
Guru Sejati bab Sabar, ”Oleh karena 
itu, engkau sekalian yang berolah 
kesabaran, hendaklah berusaha agar 
dapat menyingkir dari watak picik serta 
berangasan.” (Sasangka Jati, Sabar, 
2014: 14).  

Alhamdulillah, rasa syukur saya 
panjatkan kepada Sang Guru Sejati karena 
kedua pihak yang bersitegang akhirnya 
berdamai, meskipun pihak oknum petugas 
pelabuhan tidak menepati janji kepada tim 
biro travel kami. Hikmah dari semuanya 
dapat menjadi pembelajaran bagi kami 
khususnya saya, dari yang tidak menepati 
janji yang menunjukkan watak jujur 

Diuji Kesabaran Dalam Perjalanan
Widi Hariyanti, Solo Banjarsari
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Olah Rasa

Reportase Perjalanan Pakde Narto 
Menyusur Pantai Utara Jawa Tengah*)

(2-Habis)

Arsip yang Tercecer

Catatan Redaksi: ditemukan lembar arsip di file dokumen sejarah Pangestu, sebuah naskah reportase 
perjalanan Pakde Narto ke cabang-cabang yang berada di Pantai Utara Jawa Tengah pada Januari 1965 
oleh penulis yang sayangnya tidak diketahui namanya. Redaksi memandang perlu memuat arsip ini di 
Majalah Dwija Wara setelah diedit dengan ejaan bahasa yang baru agar dapat diketahui oleh pembaca pada 
generasi yang akan datang, sekaligus agar arsip ini dapat menjadi sebuah catatan kepustakaan Pangestu.

Adapun saat-saat dari panembah, 
siang = dunia, malam = alam 
sejati, senja (magrib) = saat 

meninggalkan dunia dan masuk ke 
alam sejati. Atau magrib ini bisa juga 
diumpamakan saat antara jaga, melek 
(= siang) dengan tidur (= malam), antara 
jaga dan tidur berarti mengantuk, atau 
panembah kita harus sampai mengantuk 
yang maksudnya luyut. Waktu tengah 
malam melambangkan bahwa alam pikiran 
kita dalam panembah harus sepi. Waktu 
subuh adalah kebalikan dari magrib. 
Kalau kita sudah tahu maksudnya (Jawa: 
suraosipun) sembah raga, maka cukuplah 
dengan satu angkatan (ambalan) saja. 
Yang perlu adalah zikirnya. Kalau sudah 
pernah membaca buku cerita mempesona 
(boei-end), maka hendaknya seperti itulah 
tertarik (Jawa: sengsem) kita kepada 
Pangeran, sehingga lupa segalanya.

Sekarang apakah yang waj ib 
dijalankan oleh para calon siswa (ingat ada 

tiga golongan siswa dan empat derajat 
kesiswaan)? Yang harus dijalankan: 
memupuk kepercayaan. Banyak yang 
mengatakan bahwa narima, sabar, rela, 
itu sukar - Pakde: “Tetapi kok tidak ada 
yang mengatakan bahwa temen dan 
budi luhur itu sukar, padahal keduanya ini 
yang lebih sukar.” Tetapi sebenarnya yang 
paling sukar atau penting adalah soal 
kepercayaan. Kalau kepercayaan kita 
tebal maka narima dan sebagainya akan 
menyusul dengan sendirinya. Ingatlah, 
jangan lelamisan (pura-pura) dan jangan 
mangro tingal (bhs Indonesia: mendua). 
Siapa yang masih mempunyai bundelan 
supaya dibuang jauh-jauh dan kalau tidak 
berani membuangnya serahkan kepada 
Pakde, nanti Pakde yang tanggung jawab. 

Bahayanya orang yang mangro tingal 
bisa saya gambarkan demikian, ada 
seorang mempunyai dua istri. Selama 
ini dia tinggal pada yang muda, suatu 
ketika ingin ke yang tua, tetapi di tengah 
jalan jatuh sakit waktu sampai kepada 

istri yang tua, maka yang tua ini tidak 
mau terima, sebab kalau sehat ada di 
yang muda baru kalau sakit mau ke 
yang tua, maka kembalilah sang suami 
kepada yang muda. Sampai di sana 
diusir disuruh kembali kepada yang tua 
lagi. Akhirnya terpaksa balik lagi, dan 
karena sakit maka di tengah jalan suami 
itu kemudian meninggal. Jadinya waktu 
meninggal itu sang suami tidak ada yang 
merawat, baik yang muda maupun yang 
tua. Begitulah jadinya nasib orang yang 
mangro tingal itu. 

Tuhan tidak mengasihi umat-Nya yang 
tahan lapar, tahan berjaga (Jawa: melek), 
dan sebagainya, tetapi Tuhan mengasihi 
umat-Nya yang berbakti kepada-Nya. 
Kalau menghadapi kesusahan jalankan 
pathining panembah di tengah malam, 
kalau Sang Guru Sejati mempunyai asta 
(tangan), kita akan diangkat dari lembah 
kesusahan kita. Demikianlah besar kasih 
Tuhan kepada umat-Nya yang berbakti 
kepada-Nya, tetapi janganlah mendikte. 
Kecuali memupuk kepercayaan itu, para 
calon siswa juga harus menjalankan 
Jalan Rahayu, inilah yang diibaratkan 
sebagai tangga (Jawa: anda) sehingga 
kita nantinya dapat memiliki kelima sifat-
sifat utama itu, Panca Sila. 

Ajaran Sang Guru Sejati dapat 
diringkas dalam:
1. Menunjukkan adanya jalan benar,
2. M e n u n j u k k a n  a d a n y a  j a l a n 

simpangan yang menuju ke alam 
kadewatan,

3. Menunjukkan adanya larangan-
larangan Tuhan (pepacuh),

4. Menunjukkan adanya angger-angger 
langgeng (hukum abadi). 
Hasta Sila, adalah inti sabda Tuhan 

yang terbabar dalam kitab-kitab suci 
dan Hasta Sila ini sudah tidak pakai 
pasemon (simbolik) lagi, tinggal kita 
menjalankannya. Pangestu dinamakan 
juga sebagai Fakultas Psikologi (= ilmu 
jiwa).

Ketahuilah, bahwa kita mempunyai 
indra pangrasa, jantung yang bekerjanya 
membuka dan menutup (Jawa: megar-
mingkup), kalau kita senang: membuka, 
kalau susah atau mangkel: menutup. 
Sebabnya ia membuka dan menutup 
itu karena menerima pengaruh dari luar 
melalui ke-lima indra kita (pancaindra). 
Tetapi yang paling gawat adalah pengaruh 
yang datang dari dalam sendiri, berupa 
keinginan. Obatnya supaya jantung kita 
jangan selalu membuka dan menutup, 
alias sebentar gembira, sebentar sedih, 
ialah dengan Hasta Sila itu, dengan 
demikian hidup atau jiwa kita lalu menjadi 
tenang tenteram.

Kita harus merasa bahagia sekali 
(begja kemayangan) bahwa kita ditunggui 
oleh Sang Guru Sejati. Untuk itu kita harus 
mengetahui apa saja tugas-tugas Sang 
Guru Sejati itu. *) Sambungan dari hal 6 Dwija Wara Januari 2023

kepada Panutanmu Sejati tersebut 
sehingga dapat bertemu di dalam 
pusat batinmu, supaya engkau selalu 
dilindungi untuk selama-lamanya, serta 
selalu dituntun oleh-Nya ke jalan yang 
benar hingga sampai ke tujuanmu yang 
senyatanya.” (Sasangka Jati, Hasta Sila 
, 2014: 9).

Maka atas pemberian uang dari 
bapak tersebut kami menerimanya 
dengan sepenuh ha t i  dan  t idak 
ada keraguan. Kami matur kepada 
bapak  “saya  s iap ,  nges tokaken 
dhawuh dan mohon doa restunya.” 
Maka mulailah kami berangkat ke Pulau 
Bali. Kami berangkat saat malam hari 
menggunakan kendaraan bus umum, 
dengan harapan sampai di Bali pagi hari. 
Kami senantiasa mangesti tidak putus-
putusnya, sampai tidak terasa kami tertidur 
pulas di dalam bus. Ketika kami terbangun 
ternyata sudah separuh perjalanan dan 
hari sudah pagi menjelang siang.

Saat terbangun i tulah setelah 
mendekat kepada Sang Guru Sejati 
dengan tidak terduga, Sang Guru Sejati 
meneteskan rasa bahagia yang sangat 
berkesan di hati. Perasaan yang begitu 
indah. Perasaan yang diliputi rasa 
nyaman, tenang, tenteram, bahagia. 
Hasilnya pikiran saya menjadi jernih 
serta ringan serasa lepas dari segala 
penderitaan. 

Beribu syukur saya panjatkan dan 
saya mengucap di dalam hati berkali-

kali, “Matur nuwun sanget Sang Guru.” 
Meskipun suasana hati yang nyaman 
seperti itu hanya berlangsung singkat, 
sekitar tiga puluh menit, namun sangat 
mendalam dan berkesan. 

Selanjutnya meneruskan tugas di 
awal, kami  mengantarkan kakak sepupu 
ke Pulau Bali menuju ke tempat-tempat 
wisata dan semua dapat berjalan lancar 
tidak menemui kendala yang berarti. 
Dari mulai memilih alat transportasi, 
menentukan akomodasi, mengatur waktu 
dan lokasi tempat wisata dapat diterima 
oleh kakak sepupu, meskipun tetap 
selektif untuk memilih yang murah-meriah 
agar tetap berhemat. Maklum uangnya 
sudah menipis dan mepet sekali.

Sete lah  kun jungan d i  Pu lau 
Bali dirasa sudah cukup dan ketika 
matahari sudah condong ke barat, 
k a m i  s e p a k a t  u n t u k  p u l a n g . 
Karena uang di saku hanya pas untuk 
beli tiket pulang, maka acara makan 
malam cukup dengan makan telur rebus 
bekal pemberian ibu dari rumah. Akhirnya 
setelah menempuh perjalanan kurang 
lebih tujuh jam kami selamat sampai di 
rumah. Alhamdulillah.

Demikian pengalaman saya di dalam 
perjalanan saat memperoleh tetesan 
kebahagiaan dari Sang Guru Sejati yang 
tak terduga. Mohon maaf jika ada kata-
kata yang salah.  Matur nuwun.

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

Ibu siswa Sang Guru Sejati karena 
sih, tuntunan, dan pepadang, serta 
pangayoman-Nya. Bapak dan Ibu 
anggota WAG Forum Pamong yang saya 
sayangi dan saya banggakan, izinkan 
saya menyampaikan pengalaman untuk 
memenuhi tugas dari Bidang I Pusat.

Pengalaman ini terjadi pada tanggal 
22 Agustus 2022 saat saya mendapat 
giliran tugas mendampingi mahasiswa 
KKL ke Bali. Perjalanan ke Bali melalui 
jalan darat dari Solo menuju pelabuhan 
Ketapang berjalan dengan lancar. Namun 
saat mau melakukan penyeberangan 
ke Gilimanuk ternyata rombongan kami 
menghadapi kendala di mana pihak biro 
travel perjalanan kami yang sebelumnya 
sudah menghubungi petugas pelabuhan 
dan menginfokan bahwa rombongan kami 
akan tiba di pelabuhan pada pukul 01.30 
WIB dini hari, maka sesuai kesepakatan 
dengan pihak petugas pelabuhan 
rombongan kami akan menyeberang 
dengan kapal fery tepat pada 02.00 WIB 
jadi tidak terlalu lama menunggu.  

Tetapi sampai di pelabuhan Ketapang 
ternyata rombongan kami tidak diikutkan 
pada penyeberangan pada pukul 02.00 

WIB karena kapasitas kapal fery sudah 
maksimal dan tidak bisa menampung 
bis kami, karena terlanjur memasukkan 
rombongan lain ke dalam kapal fery 
tersebut.  Rombongan kami harus 
menunggu kapal fery berikutnya yang 
berangkat pada 03.00 WIB. Hal itu 
membuat tim dari biro travel kami marah-
marah kepada pihak (oknum) petugas di 
Pelabuhan Ketapang tersebut. 

Di situlah kesabaran kami diuji.
Meskipun tidak terjadi pertikaian di antara 
mereka, namun kami menyaksikan mereka 
sempat bersitegang. Kami bersyukur 
bahwa kedua pihak tersebut masih bisa 
menahan diri, dan sesuai sabda Sang 
Guru Sejati bab Sabar, ”Oleh karena 
itu, engkau sekalian yang berolah 
kesabaran, hendaklah berusaha agar 
dapat menyingkir dari watak picik serta 
berangasan.” (Sasangka Jati, Sabar, 
2014: 14).  

Alhamdulillah, rasa syukur saya 
panjatkan kepada Sang Guru Sejati karena 
kedua pihak yang bersitegang akhirnya 
berdamai, meskipun pihak oknum petugas 
pelabuhan tidak menepati janji kepada tim 
biro travel kami. Hikmah dari semuanya 
dapat menjadi pembelajaran bagi kami 
khususnya saya, dari yang tidak menepati 
janji yang menunjukkan watak jujur 

Diuji Kesabaran Dalam Perjalanan
Widi Hariyanti, Solo Banjarsari
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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

Berita Duka
Telah meninggal dunia dengan tenang,

1. Ibu Siti Asri Kristinah Goetomo
di Jakarta, pada 10 Januari 2023 dalam usia 91 tahun. 
Semasa hidupnya almarhumah aktif di Cabang Pangestu 
Jakarta II, sebagai anggota Bidang I Pengurus Pusat (1995-
2000), dan anggota Dewan Pertimbangan (2005-2010).

2. Bapak Pardiyo Wiryopranoto
di Jakarta, pada 18 Januari 2023 dalam usia 95 tahun, semasa 
hidupnya almarhum pernah sebagai Sekretaris II Pengurus Pusat 
(1961-1964); Anggota Bagian Organisasi/Pengaman (1969-1973)  
Ketua Bidang II dan Anggota DPP Pengurus Pusat (1990-2000); 
dan  Anggota Dewan Pertimbangan (2000-2010).

Redaksi dan segenap pengasuh majalah Dwija Wara atas nama 
Pengurus Pusat Pangestu mendoakan dengan pangesti semoga roh 
almarhum diampuni, disucikan dari dosa-dosanya, dan dituntun 
Sang Guru Sejati untuk bertunggal dengan Tripurusa di Taman 

Kemuliaan Abadi. Satuhu.

belum mereka punyai yang berdampak 
merugikan pihak lain. Dalam Sasangka 
Jati bab Jujur juga cukup dijelaskan,  
”Jujur itu arti pokoknya menetapi janji 
atau menetapi kesanggupan baik yang 
sudah diucapkan maupun yang masih 
di dalam batin.” (Sasangka Jati, Jujur, 
2014: 13).  

E f e k  d a r i  k e t e r l a m b a t a n 
penyeberangan tersebut, mengakibatkan 
mundurnya agenda acara kami di 
Bali. Kami semua belajar menerima 
dan dengan sabar menunggu untuk 
menyeberang ke Pelabuhan Gilimanuk 
dengan kapal fery pada pukul 03.00 WIB. 
Hal tersebut sesuai dengan sabda Sang 
Guru Sejati, ”Apabila keinginanmu tidak 
terpenuhi, narimalah dengan apa yang 
telah engkau miliki, sebab sekalipun 
semua itu tidak tercapai, bukankah 
sebagian sudah engkau peroleh atau 
engkau miliki." (Sasangka Jati, Narima, 
2014: 13).   

Pada akhirnya rombongan kami 
sampai di Pelabuhan Gilimanuk dan 
segera melanjutkan perjalanan untuk 
kunjungan industri. Keterlambatan 
penyeberangan tersebut membuat 
agenda kunjungan industri rombongan 
kami menjadi mundur atau terlambat  
hampir 1,5 jam, ditambah sebelum sampai 
ke tempat tujuan, rombongan kami perlu 
transit untuk mandi dan sarapan terlebih 
dahulu.

Alhamdulillah permohonan maaf atas 
keterlambatan kami diterima oleh pihak 
industri yang kami kunjungi dan mereka 
menyambut serta menerima rombongan 
kami dengan baik. 

Demikianlah pengalaman saya, 
disertai permohonan maaf apabila ada 
kata-kata yang kurang berkenan di hati 
Bapak dan Ibu semuanya. Matur nuwun.

"Adapun larangan-larangan itu, sama dengan larangan yang sudah 
diperingati para Utusan terdahulu, yang kini lalu diremehkan oleh para 
manusia yang keliru jalan pikirannya, disebabkan oleh pengaruh berbagai 
macam ilmu yang tidak menuntun ke kesejahteraan atau ke pepadang, 
tetapi justru membingungkan ciptanya dan kegelapan meliputi rohnya, 
hingga sampai terbentur-bentur, disesatkan oleh iblis, tujuannya hanya 
bertengkar dan berselisih, begitu juga yang beriman, semua tidak sepi dari 
pamrih hingga lupa kepada Tuhan dan Utusannya yang sejati ialah Aku 
(Suksma Sejati), yang diutus menuntun engkau semua, ..."

(Sasangka Jati, Paliwara. 2014: 25)

"Apabila engkau berniat selamat sampai ke jalan asal dan tujuanmu, selagi 
engkau masih hidup di dunia (sebelum mati), taatilah kewajiban yang telah 
dituturkan sebagaimana yang telah disebutkan dalam ajaran lima macam Jalan 
Rahayu, yaitu jalan yang akan mengantarkan engkau agar dapat menetapi makna 
delapan macam petunjuk rahayu, sebagaimana telah dituturkan dalam buku 
peringatan Hasti Sila, lagi pula jauhilah larangan sebagaimana telah diterangkan 
dalam buku peringatan Paliwara, supaya engkau dapat dituntun Suksma Sejatimu 
(Guru Sejatimu) kembali ke hadirat Tuhan lagi, yakni di alammu yang sejati. 
Jangan sekali-kali hanya asyik dengan kesenangan dunia yang tidak kekal ini, 

tetapi ingatlah juga  akan akhir hidup, ...."  

(Sasangka Jati, Sangkan Paran, 2014: 148)

Pembaca Dwija Wara yang budiman,

Bulan Februari 2023 kita akan kembali mengenang dan memperingati Hari 
Pepadang. Ini merupakan sejarah penting bagi paguyuban kita, Pangestu 
tercinta. Mungkin kelak akan juga menjadi sejarah penting dunia! 14 Februari 

1932 merupakan momen bermakna bagi kita, siswa dan calon siswa Sang Guru Sejati. 
Saat di mana Sang Guru Sejati pertama kali menurunkan wahyu pada paranpara 
Pangestu, yakni Bapak R. Soenarto Mertowardojo. Wahyu inilah yang kemudian 
dilanjutkan bersama wahyu-wahyu lainnya sehingga mewujud menjadi Ajaran Sang Guru 
Sejati. Ajaran ketuhanan yang bermanfaat untuk menuntun umat manusia selama hidup 
di dunia agar menyadari akan asal hidupnya, dapat hidup bahagia, damai, tenteram, dan 
akhirnya dapat kembali kepada tujuan hidupnya, ialah Tripurusa. Hadirnya pepadang 
Sang Guru Sejati kita yakini mampu membentuk manusia dan masyarakat yang mulia 
dan sejahtera, secara batiniah dan lahiriah. Artinya pepadang ini akan membangun 
bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mulia. Bukan tidak mungkin, suatu saat akan 
pula membangun masyarakat dunia menjadi umat yang mulia. 

Sedemikian berharga dan bermakna ajaran Sang Guru Sejati, maka alangkah 
meruginya jika kita masih mengabaikannya. Dengan membaca seluruh sajian tulisan 
dalam majalah ini, pembaca diharapkan mampu memaknai setiap goresan penulisnya. 
Dari pengalaman yang kecil, tetapi diuraikan dalam kemasan bahasa yang panjang 
dan mendalam, sehingga tidak lagi kecil maknanya. Sampai pengalaman yang bagi 
kita biasa saja, tetapi bagi yang mengalaminya telah berdampak dalam (Jawa; jero), 
sehingga pembaca seolah ‘terhipnotis’ untuk ikut merasa-rasakan kehebatan pengalaman 
tersebut, termasuk  reportase perjalanan Pakde Narto yang menakjubkan, pula beragam 
artikel yang mengupas ajaran, juga jenis tulisan lainnya. Akhirnya majalah Dwija Wara 
ini semakin tampil ‘kaya’ dan bermakna, terutama bagi pembaca.

Sadarkah kita, redaksi dan pembaca, bahwa yang kita lakukan adalah menjaga 
kancah pepadang-Nya dan upaya memurnikan ajaran-Nya. Kita bersama berharap 
kehadiran Dwija Wara akan tetap membuka hati pembaca agar dapat selalu merasa-
rasakan sih pepadang Tuhan yang tak putus terus menyinari umat-Nya. Melalui aneka 
tulisan yang tersaji di majalah ini, pembaca diharap akan selalu menemukan pepadang-
Nya, karena sejatinya tulisan ini dibuat memang untuk itu. Selamat Hari Pepadang. Salam 
sejahtera, semoga sih, tuntunan, dan pepadang-Nya selalu menyinari kita, umat-Nya 
yang setia dan taat. (ila).
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belum mereka punyai yang berdampak 
merugikan pihak lain. Dalam Sasangka 
Jati bab Jujur juga cukup dijelaskan,  
”Jujur itu arti pokoknya menetapi janji 
atau menetapi kesanggupan baik yang 
sudah diucapkan maupun yang masih 
di dalam batin.” (Sasangka Jati, Jujur, 
2014: 13).  

E f e k  d a r i  k e t e r l a m b a t a n 
penyeberangan tersebut, mengakibatkan 
mundurnya agenda acara kami di 
Bali. Kami semua belajar menerima 
dan dengan sabar menunggu untuk 
menyeberang ke Pelabuhan Gilimanuk 
dengan kapal fery pada pukul 03.00 WIB. 
Hal tersebut sesuai dengan sabda Sang 
Guru Sejati, ”Apabila keinginanmu tidak 
terpenuhi, narimalah dengan apa yang 
telah engkau miliki, sebab sekalipun 
semua itu tidak tercapai, bukankah 
sebagian sudah engkau peroleh atau 
engkau miliki." (Sasangka Jati, Narima, 
2014: 13).   

Pada akhirnya rombongan kami 
sampai di Pelabuhan Gilimanuk dan 
segera melanjutkan perjalanan untuk 
kunjungan industri. Keterlambatan 
penyeberangan tersebut membuat 
agenda kunjungan industri rombongan 
kami menjadi mundur atau terlambat  
hampir 1,5 jam, ditambah sebelum sampai 
ke tempat tujuan, rombongan kami perlu 
transit untuk mandi dan sarapan terlebih 
dahulu.

Alhamdulillah permohonan maaf atas 
keterlambatan kami diterima oleh pihak 
industri yang kami kunjungi dan mereka 
menyambut serta menerima rombongan 
kami dengan baik. 

Demikianlah pengalaman saya, 
disertai permohonan maaf apabila ada 
kata-kata yang kurang berkenan di hati 
Bapak dan Ibu semuanya. Matur nuwun.

"Adapun larangan-larangan itu, sama dengan larangan yang sudah 
diperingati para Utusan terdahulu, yang kini lalu diremehkan oleh para 
manusia yang keliru jalan pikirannya, disebabkan oleh pengaruh berbagai 
macam ilmu yang tidak menuntun ke kesejahteraan atau ke pepadang, 
tetapi justru membingungkan ciptanya dan kegelapan meliputi rohnya, 
hingga sampai terbentur-bentur, disesatkan oleh iblis, tujuannya hanya 
bertengkar dan berselisih, begitu juga yang beriman, semua tidak sepi dari 
pamrih hingga lupa kepada Tuhan dan Utusannya yang sejati ialah Aku 
(Suksma Sejati), yang diutus menuntun engkau semua, ..."

(Sasangka Jati, Paliwara. 2014: 25)

"Apabila engkau berniat selamat sampai ke jalan asal dan tujuanmu, selagi 
engkau masih hidup di dunia (sebelum mati), taatilah kewajiban yang telah 
dituturkan sebagaimana yang telah disebutkan dalam ajaran lima macam Jalan 
Rahayu, yaitu jalan yang akan mengantarkan engkau agar dapat menetapi makna 
delapan macam petunjuk rahayu, sebagaimana telah dituturkan dalam buku 
peringatan Hasti Sila, lagi pula jauhilah larangan sebagaimana telah diterangkan 
dalam buku peringatan Paliwara, supaya engkau dapat dituntun Suksma Sejatimu 
(Guru Sejatimu) kembali ke hadirat Tuhan lagi, yakni di alammu yang sejati. 
Jangan sekali-kali hanya asyik dengan kesenangan dunia yang tidak kekal ini, 

tetapi ingatlah juga  akan akhir hidup, ...."  

(Sasangka Jati, Sangkan Paran, 2014: 148)

Pembaca Dwija Wara yang budiman,

Bulan Februari 2023 kita akan kembali mengenang dan memperingati Hari 
Pepadang. Ini merupakan sejarah penting bagi paguyuban kita, Pangestu 
tercinta. Mungkin kelak akan juga menjadi sejarah penting dunia! 14 Februari 

1932 merupakan momen bermakna bagi kita, siswa dan calon siswa Sang Guru Sejati. 
Saat di mana Sang Guru Sejati pertama kali menurunkan wahyu pada paranpara 
Pangestu, yakni Bapak R. Soenarto Mertowardojo. Wahyu inilah yang kemudian 
dilanjutkan bersama wahyu-wahyu lainnya sehingga mewujud menjadi Ajaran Sang Guru 
Sejati. Ajaran ketuhanan yang bermanfaat untuk menuntun umat manusia selama hidup 
di dunia agar menyadari akan asal hidupnya, dapat hidup bahagia, damai, tenteram, dan 
akhirnya dapat kembali kepada tujuan hidupnya, ialah Tripurusa. Hadirnya pepadang 
Sang Guru Sejati kita yakini mampu membentuk manusia dan masyarakat yang mulia 
dan sejahtera, secara batiniah dan lahiriah. Artinya pepadang ini akan membangun 
bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mulia. Bukan tidak mungkin, suatu saat akan 
pula membangun masyarakat dunia menjadi umat yang mulia. 

Sedemikian berharga dan bermakna ajaran Sang Guru Sejati, maka alangkah 
meruginya jika kita masih mengabaikannya. Dengan membaca seluruh sajian tulisan 
dalam majalah ini, pembaca diharapkan mampu memaknai setiap goresan penulisnya. 
Dari pengalaman yang kecil, tetapi diuraikan dalam kemasan bahasa yang panjang 
dan mendalam, sehingga tidak lagi kecil maknanya. Sampai pengalaman yang bagi 
kita biasa saja, tetapi bagi yang mengalaminya telah berdampak dalam (Jawa; jero), 
sehingga pembaca seolah ‘terhipnotis’ untuk ikut merasa-rasakan kehebatan pengalaman 
tersebut, termasuk  reportase perjalanan Pakde Narto yang menakjubkan, pula beragam 
artikel yang mengupas ajaran, juga jenis tulisan lainnya. Akhirnya majalah Dwija Wara 
ini semakin tampil ‘kaya’ dan bermakna, terutama bagi pembaca.

Sadarkah kita, redaksi dan pembaca, bahwa yang kita lakukan adalah menjaga 
kancah pepadang-Nya dan upaya memurnikan ajaran-Nya. Kita bersama berharap 
kehadiran Dwija Wara akan tetap membuka hati pembaca agar dapat selalu merasa-
rasakan sih pepadang Tuhan yang tak putus terus menyinari umat-Nya. Melalui aneka 
tulisan yang tersaji di majalah ini, pembaca diharap akan selalu menemukan pepadang-
Nya, karena sejatinya tulisan ini dibuat memang untuk itu. Selamat Hari Pepadang. Salam 
sejahtera, semoga sih, tuntunan, dan pepadang-Nya selalu menyinari kita, umat-Nya 
yang setia dan taat. (ila).
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