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Dari Redaksi
Pembaca Dwija Wara yang Budiman,
etiap bulan Agustus, kita para anggota Pangestu akan memperingati Hari
Pamudaran, yaitu memperingati hari wafatnya Bapak R. Soenarto Mertowardojo
(Pakde Narto) pada tanggal 16 Agustus 1965. Berarti tahun ini adalah peringatan
ke-55, berarti pula telah 55 kali kita para anggota Pangestu memperingati kejadian
pamudaran, yaitu lepasnya Roh Suci Pakde Narto dari ikatan anasir kasar dan halus
untuk bertunggal kekal dalam Tripurusa. Sebenarnya, itulah tujuan manusia yang
mempelajari ilmu ketuhanan yang sejati, agar Roh Sucinya kembali dalam Tripurusa,
Hidup Abadi yang meliputi alam semesta. Atas sih, tuntunan, pepadang Sang Guru
Sejati dan karena kesadaran yang tinggi, kepercayaan yang bulat, dan ketaatan total
Pakde Narto pada semua perintah Sang Guru Sejati, beliau dapat mencapai derajat
pamudaran. Satu contoh nyata dalam kehidupan abad 20 ada manusia yang berhasil
mencapai derajat pamudaran.
Dalam terbitan Dwija Wara bulan Agustus 2020 ini, redaksi menurunkan “Laporan
Kronologis Wafatnya Pakde Narto” pada tanggal 16 Agustus 1965 yang ditulis oleh
Bapak R. Soeprapto (menantu Bapak R. Soeratman pemilik awal “Rumah Manahan”)
yang tinggal dalam satu pekarangan dengan kediaman Pakde Narto yang diberi nama
Dana Warih. Dokumen tersebut ditulis atas permintaan Bapak Brigjen. Pol. Umargatab
yang saat itu menjadi pemimpin redaksi majalah ini. Naskah itu disimpan, dan pada bulan
Maret 2020 Ibu Sri Timoer Soeratman (putri Bapak R. Soeratman), mengirim surat ke
redaksi antara lain menyampaikan bahwa kronologis wafatnya Pakde Narto baik juga
dimuat di bulan Agustus ini. Beliau mengirimkan kronologis tulisan Ibu Soeprapto, akan
tetapi tulisan Bapak Soeprapto lebih rinci, sehingga redaksi Dwija Wara memilih laporan
Bapak Soeprapto. Atas dasar itu, redaksi mengeluarkan laporan Bapak R. Soeprapto
dalam rangka kita memperingati Hari Pamudaran 2020, dalam mengenang Pakde Narto,
Saudara tua, Orang tua kita dalam menyiswa kepada Sang Guru Sejati dan Paranpara
Pangestu yang kita cintai.
Mari kita para anggota Pangestu, siswa Sang Guru Sejati siap-siap membersihkan hati
dan cipta agar dapat menerima ajaran Sang Guru Sejati seutuhnya karena melaksanakan
dan mendekat setiap saat, dan akhirnya dapat tunggal keadaan dengan Suksma Sejati
dan dituntun kembali ke asal mula Hidup Abadi atau mencapai tingkat pamudaran pada
akhirnya. Satuhu.
Selamat membaca dan berolahrasa dalam rasa pembaca masing-masing.

S

aksi
Red
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Laku Proses Penyiswaan
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:

Bertunggal

PANCA SILA

Bertunggal

RELA, NARIMA, JUJUR,
SABAR, BUDI LUHUR
HASTA SILA dicapai dengan langkah JALAN RAHAYU
1.
2.
3.
4.
5.

Paugeran Tuhan kepada hamba
Panembah
Budi Darma
Mengekang Hawa Nafsu
Budi Luhur

Sebagai anggota Pangestu dalam berperilaku sehari-hari mencerminkan:
DASA SILA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Pelanggaran Paliwara
Menyebabkan rintangan
Mati atau dosa, sehingga
hamba tidak dapat bertunggal dengan Tripurusa.

Berbakti kepada Allah
Berbakti kepada Utusan Tuhan
Setia kepada Khalifatullah, yaitu Kepala Negara
Berbakti kepada tanah air
Berbakti kepada orang tua (bapa-ibu)
Berbakti kepada saudara tua
Berbakti kepada guru
Berbakti kepada pelajaran keutamaan
Kasih sayang kepada sesama hidup
Menghormati semua agama
Menyiswa

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
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Olah Rasa
Warisan Abadi Pakde Narto:
Ajaran Sang Guru Sejati Sederhana, Murni,
dan Agung
Utomo Kartosuwondo, Bogor

Pendahuluan
ari Pamudaran pada 16
Agustus, kita peringati
sebagai hari wafatnya Bapak
Paranpara Pangestu R. Soenarto
Mertowardoyo, yakni hari wudhar nya
atau terbebasnya beliau dari segala
belenggu/ikatan (Jawa: bebandan) anasir
kasar dan halus. Pada hari itu Pakde Narto
mencapai Kesempurnaan Tertinggi yang
merupakan tujuan akhir setiap manusia,
yaitu mencapai tingkat Pamudharan,
kembali bertunggal dengan Suksma
Kawekas di Taman Kemuliaan Abadi
(Alam Sejati) (Pedoman Tata Upacara
Pangestu, 2004: 25).
Kalau kita renungkan, betapa
bersyukurnya bangsa ini memiliki
putra terbaiknya yaitu R. Soenarto
Mertowardoyo atau dengan nama yang
sangat familier Pakde Narto, yang telah
menerima Wahyu Ilahi berupa pepadang
pelajaran Sang Guru Sejati, yang tidak
semua orang mampu mendapatkannya
dengan kata lain sayuto siji ombyokan.
Pepadang pelajaran Sang Guru Sejati
kini sudah bisa kita pelajari dari pustaka
suci Sasangka Jati. Dengan demikian bagi

H

warga Pangestu seharusnya sekaligus
sudah memahami pula arti Paklde Narto
bagi kta semua.
Sasangka Jati Warisan Abadi
Pakde Narto yang kita cintai dan
hormati sudah tiada, secara lahiriah
meninggalkan kita sekalian untuk selamalamanya, tetapi beliau tetap dalam hati
suci kita dengan meninggalkan warisan
abadi yang tak ternilai harganya yang
kita jadikan sebagai way of life. Ajaran
dan pepadang dari Sang Guru Sejati
yang diteruskan oleh Pakde Narto kepada
umat memang sederhana, tetapi murni
dan agung. Justru kesederhanaannya
menunjukkan akan kebenaran yang hakiki.
Kemurniannya menunjukkan kesucian,
dan keagungannya menunjukkan
keluhuran. Nama Pakde Narto akan
tetap diperingati sepanjang masa. Katakata mutiara yang ditinggalkannya akan
menjadi milik dunia. Tidak cukup bagi
kita sekalian generasi penerus hanya
mengenangkan saja, hanya memperingati
saja. Para siswa yang bakti dan taat
seharusnya melangsungkan usaha Pakde
Narto (Pedoman Tata Upacara Pangestu.
2004: 76). Oleh karena itu, Sasangka Jati
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adalah buku praktek sehari-hari sebagai
cermin dalam introspeksi diri dalam upaya
penyiswaan yang baik dan sungguhsungguh. Inilah yang paling utama di
samping kita setiap tahun memperingati
hari wudhar-nya penerima sabda-sabda
Sang Guru Sejati, Pakde Narto yang
sangat kita hormati.
Dengan demikian warisan abadi
yang digunakan sebagai pedoman hidup
bertuhan dengan jalan penyiswaan yang
sungguh-sungguh akan tetap hidup
sepanjang masa, dari waktu ke waktu,
dari generasi ke generasi, sebagai bukti
kebaktian dan ketaatan untuk terus
melangsungkan usaha Pakde Narto.
Warisan abadi tidak hanya Sasangka Jati,
juga Sabda Pratama dan Sabda Khusus
dan buku pegangan yang memudahkan
pengertian dari isi Sasangka Jati yakni
Olah Rasa Di Dalam Rasa dan Taman
Kemuliaan Abadi serta warisan tulisan
beliau yang sangat berharga lainnya.
Warisan abadi terutama Sasangka
Jati yang berisi pepadang pelajaran
Sang Guru sejati terutama yang
diterapkan dalam laku sehari-hari,
yakni Jalan Rahayu, Hasta Sila, dan
menjauhi Paliwara, perlu sekali sekaligus
juga merasa-rasakan dan menyadari
peran dan pribadi Pakde Narto untuk
memudahkan mendekat pada Sang Guru
Sejati. Ini sangat penting karena beliaulah
penerima sabda Sang Guru Sejati, dan

sebelum Pakde Narto meninggalkan
kita semua, beliau sebenarnya sudah
dekat sekali dengan Sang Guru Sejati
seperti sabda Sang Guru Sejati berikut
ini: O, siswa-Ku, maka pesan-Ku, agar
engkau tidak Aku tinggalkan, taatilah
perintah-perintah-Ku dan selagi engkau
masih dekat dengan saudaramu
Soenarto, sering-seringlah bergaul
dan bertanyalah selalu tentang halhal yang perlu. Saudaramu Soenarto
akan memenuhinya dengan ikhlas dan
senang sekali bilamana engkau menaati
petunjuknya. Petunjuk-petunjuk
saudaramu Soenarto itu perintah dan
petuah-Ku. Jika engkau mempunyai
rasa cinta kepada saudaramu Soenarto,
hal itu sudah menyerupai dan hampir
mendekati rasa cintamu kepada-Ku”
(Sabda Khusus Peringatan No. 11, butir
7, 2013: 54). Inilah manfaat yang besar
bila kita merasa-rasakan arti Pakde Narto
bagi kita semuanya. Jelas sekali makna
kalimat dalam sabda tersebut: “Jika
engkau mempunyai rasa cinta kepada
saudaramu Soenarto, hal itu sudah
menyerupai dan hampir mendekati rasa
cintamu kepada-Ku”.
Pakde Narto beserta warisan abadinya sungguh merupakan anugerah bagi
kita semua. Rasa cinta kita kepada Pakde
Narto harus terpelihara sepanjang masa
walaupun beliau sudah tiada secara
lahiriah, ini berarti pula menyerupai dan

DWIJA WARA Agustus 2020 No. 4 Tahun ke-64

4

hampir mendekati rasa cinta kita kepada
Sang Guru Sejati.
Bunga dan Harumnya Tidak Terpisahkan
Sangat menarik adalah sabda Sang
Guru Sejati mengenai perumpamaan
Pakde sebagai bunga dan Sang Guru
Sejati adalah harumnya atau sari bunga
itu, sebagai berikut. “.....seumpama
Soenarto itu bunga, Aku sarinya.
Jadi apabila engkau mencium sariKu yang semerbak, sudah barang
tentu engkau akan memandang
dan menyentuh bunga tersebut.
Demikianlah pencandraannya” (Sabda
Khusus Peringatan No. 11, butir 8, 2013:
54). Mantap dan kuat sekali sabda
Sang Guru Sejati ini, yang menguatkan
hati sanubari kita untuk mengerti lebih
jauh peran Pakde Narto. Antara bunga
dan harumnya disabdakan pula dalam
sabda Sang Guru Sejati berikut ini. “Aku
juga sudah pernah menyabdakan,
apabila Soenarto itu bunga, Aku ini
sarinya atau harumnya. Bunga dan
harumnya ataupun sarinya tidak
dapat dipisahkan. Adapun pisahnya
harum dan sarinya jika bunga sudah
layu. Maka pesan-Ku kepada engkau
sekalian, percayalah kepada tuntunan
dan pepadang-Ku, sering-seringlah
bergaul dengan orang tuamu Soenarto,
sebab jika bunga sudah layu, engkau
tidak mudah mendapatkan sari, yaitu
tuntunan dan pepadang-Ku” (Sabda
Khusus Peringatan No. 23, butir 11 dan 12,

2013: 115). Sabda ini sangatlah penting
untuk selalu dihayati maknanya dalam
laku penyiswaan sehari-hari, yang berarti
betapa dekatnya Pakde Narto dengan
Sang Guru Sejati.
Ada yang menarik lagi dari sabda
Sang Guru Sejati berikut ini: “Ibarat
Soenarto itu bunga, Aku adalah
sari atau madunya. Adapun engkau
sekalian ibarat lebah-lebah yang
hendak mengisap sari bunga. Lebah
yang mengisap sari bunga itu untuk
kekuatan hidupnya. Demikian pula,
pepadang-Ku atau ajaran-Ku yang
akan engkau terima itu adalah seperti
madu untuk bekal hidupmu di dunia
dan untuk kembalimu ke hadirat Tuhan.
Lebah yang mengisap sari bunga,
padahal masih mendengung-dengung,
itu menandakan bahwa belum
mendapatkan sari yang diinginkan”
(Sabda Khusus Peringatan No. 1, butir 2
dan 3, 2013: 1-2). Oh, sungguh mantap
sekali sabda Sang Guru Sejati sebagai
peringatan kepada kita semuanya, karena
ini sangatlah luas maknanya yang dalam.
Semoga kita hindari sebagai lebah yang
mengisap sari bunga yang masih selalu
mendengung-dengung, karena artinya
belum mendapat sari yang diinginkan.
Betapa tidak mudahnya dan sukarnya
untuk mendapatkan Wahyu Ilahi kecuali
pada umat manusia yang sudah diizinkan
atas karsa-Nya seperti Pakde Narto
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yang sayuto siji ombyokan, tidak setiap
orang mampu mendapatkannya. Satu
hal lagi sabda Sang Guru Sejati di atas
yang bermakna sangat penting untuk kita
hayati adalah: “......jika bunga sudah layu,
engkau tidak mudah mendapatkan sari,
yaitu tuntunan dan pepadang-Ku” . Jadi
selama Pakde Narto masih sugeng dan
hidup bersama kita terutama para senior
Pangestu yang sebagian besar sudah
tiada, maka bunga dan harumnya masih
bisa dirasakan dengan memandang dan
menyentuh bunga tersebut. Oh, luar biasa
sekali bagi yang mengalami masa-masa
sugeng-nya Pakde Narto.
Tetapi, apabila bunga sudah layu,
yang berarti Pakde sudah tiada di dunia
fana ini, maka untuk memudahkan
jalannya penyiswaan, kita harus dengan
sungguh-sungguh menerapkan ajaranNya sekaligus merasa-rasakan arti dan
peran Pakde Narto yang sudah bertunggal
dalam Tripurusa sehingga memudahkan
jalannya penyiswaan ke hadirat Sang
Guru Sejati. Janganlah melupakan
Pakde Narto yang sudah ada di dalam
hati sanubari kita semua yang sungguhsungguh menyiswa.
Wudhar-nya Pakde Narto
Pakde Narto yang kita hormati dan
cintai sudah wudhar yang artinya Roh
Suci beliau sudah bebas dari belenggu
atau ikatan anasir kasar dan halus,
yang merupakan tujuan akhir setiap

umat manusia, berasal dari Tuhan dan
kembali kepada Tuhan. Mengenai hal
ini Sang Guru Sejati jauh-jauh hari sudah
menyabdakan bahwa tidak lama lagi
Pakde Narto akan meninggalkan kita untuk
selama-lamanya, sebagai berikut: “SiswaKu, dalam waktu yang masih tersamar,
engkau sekalian akan berpisah
dengan saudaramu Soenarto. Aku
menerangkan, perpisahan itu sejatinya
janganlah diterima seperti pisahnya
malam dan siang karena keadaannya
tidaklah demikian. Sebab, meskipun
tampaknya pisah, tetapi tidak; karena
sebenarnya jiwa saudaramu Soenarto
tetap bertunggal dan bersatu dengan
dirimu” (Sabda Khusus Perinatan No.
11, butir 6, 2013: 53-54). Dengan sabda
ini kita mengerti bahwa Pakde Narto saat
wudhar bertunggal dengan Sang Guru
Sejati dan Suksma Kawekas, dengan
kata lain sudah bersatu dalam Tripurusa.
Mengenai perpisahan dengan Pakde
Narto juga disabdakan Sang Guru Sejati
kembali sebagai berikut: “Mengertilah
engkau siswa-Ku sekalian, Aku sudah
pernah menyabdakan kepada para
siswa bahwa dalam waktu yang masih
gaib, engkau sekalian akan berpisah
dengan orang tuamu Soenarto. Waktu
itu sudah dekat, tetapi bagi engkau
sekalian masih tetap gaib” (Sabda
Khusus Peringatan No. 23, butir 10, 2013:
115).
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Kini Pakde Narto Sudah Tiada.
Penulis dalam belajar menyiswa dari
masa muda sampai adiyuswa ini sama
sekali belum pernah mengalami masamasa hidupnya Pakde Narto. Pada waktu
dilantik sebagai anggota Pangestu saat itu
Pakde Narto sudah tiada. Namun rasanya
Pakde Narto ada di dalam hati sanubari
kita yang suci, seperti kalimat berikut ini:
“Kini beliau sudah tidak ada lagi.... di alam
fana ini. Beliau adalah Hidup yang Sejati,
Hidup yang Abadi. Tidak ada tetapi ADA
untuk selama-lamanya” (Pedoman Tata
Upacara Pangestu, 2004: 73). Seperti
sabda Sang Guru Sejati di atas ada
kalimat yang harus kita hayati dengan
baik, yakni: “meskipun tampaknya pisah,
tetapi tidak; karena sebenarnya jiwa
saudaramu Soenarto tetap bertunggal dan
bersatu dengan dirimu”.
Penutup
Sungguh bermanfaat sekali kita
semua memperingati Hari Pamudaran,
16 Agustus, hari wudhar nya Pakde
Narto kembali ke Alam Sejati bersatu
dalam Tripurusa. Untuk itulah kita harus
memelihara penyiswaan yang sungguhsungguh dengan melaksanakan ajaran

Sang Guru Sejati dalam kehidupan seharihari, sebagai wujud nyata meneruskan
warisan abadi Pakde Narto.
Penulis kutipkan secara utuh apa
yang tertera dalam buku Pedoman Tata
Upacara Pangestu berikut ini: “Adalah
memang menjadi Hukum Ilahi, ada waktu
datang dan ada waktu pergi.... Bagi para
siswa Sang Guru Sejati, ‘datang’ berarti
untuk kesejahteraan dunia (memayu
hayuning bawana), ‘pergi’ berarti untk
kembali ke asal-mula Hidup, ya Tuhan
Yang Mahaesa. Lonceng Janji berbunyi,
manusia tak dapat mengelakkan. Manusia
yang terpilih oleh Ilahi karena kesucian
dan pengorbanannya yang tak ada
bandingannya, memenuhi dengan
segala keikhlasan panggilan Ilahi itu,
seperti ia dengan keikhlasan pula dan
penuh kesadaran serta kepercayaan
menaati semua tugas yang diletakkan di
pundaknya sewaktu berkelana di dunia
fana ini... Pakde Narto yang kita cintai dan
hormati, secara lahiriah meninggalkan
kita sekalian untuk selama-lamanya,
tetapi beliau tetap dalam hati suci kita”
(Pedoman Tata Upacara Pangestu, 2004:
77). Mari kita ikuti jejak beliau.

"..., maka janganlah tergesa-gesa mengaku-aku jika akumu belum sirna
(takluk), sebab sifat aku itu berpisah-pisah, belum dapat menyirnakan
sekat-atau aling-aling."
(Sasangka Jati, Sangkan Paran 2014:156)
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Laporan Singkat
Wafatnya Paranpara Pangestu
Bapak R. Soenarto Mertowardojo
Pada hari Senin 16-8-1965 Pukul 14.25

Laporan dibuat oleh: Bapak Soeprapto, Manahan-Solo

(Dokumentasi Badan Sejarah Pangestu dari Almarhum Bapak Soeprapto)

P

ada hari Minggu pagi tanggal
15-8-1965 kira-kira pukul 7.30
pagi saya dipanggil oleh Bp.
R. Soenarto untuk memanggil Bp. Dr.
Mohammad dengan pesan, jika Bp.
Dr. Mohammad tidak berada di rumah,
supaya saya pergi ke rumah Bp. Soetenggi
Mangkuwidjojo – Ajudan Pakde Narto
- untuk menelpon Bp. Dr. Soepandji di
Magelang supaya datang ke Dana Warih.
Pagi itu Pakde Narto merasa kurang
sehat badannya, a.l. jika beliau memakan
atau meminum sesuatu, makanan atau
minuman ke luar lagi, serta beliau
menekankan kepada saya bahwa sakit
beliau berat.
Bp. Dr. Mohammad tidak berada
di rumah dan pesanan Pakde saya
sampaikan kepada Bp. Soetenggi yang
sebagai biasa melaksanakan dhawuhdhawuh Pakde dengan segera.
Pesan Pakde Narto saya sampaikan
kepada Bude karena Pakde sedang
berada di kamar kecil, lalu saya mohon
diri dari Bude Narto sebab saya akan

masuk kantor.
Sepulang saya dari kantor saya
mendengar dari istri saya, bahwa Bp. Dr.
Poerwadi sekaliyan Ibu dokter berada
di Dana Warih untuk sowan menengok
Pakde Narto yang sedang sakit, kabar
mana diterima dari putri beliau yang akan
turut Pamiwahan Putra di Manahan, akan
tetapi Pamiwahan memang tidak ada,
karena hari itu ialah hari Minggu yang
ketiga.
Saya pergi ke Dana Warih untuk
menjumpai Bp. Dr. Poerwadi dan
menanyakan kepada beliau tentang
gerahnya Pakde, mendapat jawaban
bahwa ‘lever’ Pakde membesar, sehingga
perut tidak dapat menerima makanan
atau minuman. Beliau telah memberi
obat kepada Pakde, akan tetapi Pakde
kelihatan belum merasa ‘senggang’.
Saya lalu diminta oleh Bp. Dr. Poerwadi
supaya memanggil Dr. Lie Kay Tiong
yang bertempat tinggal di muka Dana
Warih untuk diajak musyawarah tentang
sakitnya Pakde.
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Setelah diadakan konsultasi oleh
kedua bapak dokter tersebut, maka
Pakde lalu diberi obat oleh Bp. Dr. Lie Kay
Tiong, yang semula akan diberikan oleh
Bp. Dr. Poerwadi akan tetapi ditolaknya,
sehingga Pakde dapat tidur. Bapak-bapak
dokter setelah duduk sementara waktu
lalu mohon pamit kepada Bude Narto,
dan saya dengan istri saya pun mohon
diri dari Bude.
Kira-kira pukul 19.00 hari itu juga
saya mendengar bahwa Bp. Dr.Soepandji
sowan di Dana Warih, akan tetapi saya
tidak dapat menemui Bp. Dr. Soepandji
karena menurut keterangan dari Bude
Narto, Bp. Dr. Soepandji sedang mencari
obat di apotik, dengan tambahan
penjelasan bahwa gerahnya Pakde sudah
meringan.
Berhubung dengan adanya keperluan
yang mendadak, maka saya dengan istri
saya pergi ke Gondangkulon rumah Bp.
Soewandito hingga kira-kira pukul 22.00
(10 malam). Sepulang kita berdua, kita
ke Dana Warih lagi dengan menemui
Bp. Dr. Soepandji, akan tetapi beliau
sudah pulang, tidak dapat tinggal lama di
Dana Warih karena sibuk sekali dengan
tugasnya.
Tidak menyangka sama sekali,
bahwa gerahnya Pakde Narto akan
memburuk, maka kira-kira jam 01.30
malam kita berdua diketok oleh Ibu Camat
Soehartono (adik Bude) – yang kebetulan

sowan di Dana Warih – karena dipanggil
oleh Pakde. Kita berdua lekas-lekas
sowan dan pada waku itu keadaan Pakde
Narto sudah payah sekali. Sungguh pun
demikian dengan kata-kata yang tenang
beliau meminta kepada saya supaya
memanggil Bp. Dr. Lie Kay Tiong. Bp.
Dr. Lie Kay Tiong memberi penjelasan
kepada Pakde tentang gerahnya serta
memberi saran supaya Pakde suka diopname saja, atau istirahat di Magelang
di bawah pengawasan Bp. Dr. Soepandji,
karena belakangan yang tersebut ini
adalah dokter internis. Sebagaimana
biasa jika Pakde Narto sakit keras beliau
tidak suka di-opname di rumah sakit,
akan tetapi jika istirahat/tetirah di rumah
Dr. Soepandji beliau mau juga dan hawa
Magelang bagi beliau memang cocok
sekali.
Bp. Dr. Lie Kay Tiong berunding
dengan saya bagaimana baiknya. Saya
memberi penjelasan kepadanya, bahwa
Pakde Narto mempunyai ajudan ialah Bp.
Soetenggi di Jl. Kenanga, Badran, dan
saya mengusulkan supaya Bp. Soetenggi
diminta datang saja untuk membicarakan
tentang tetirah Pakde.
Dari kantornya Bp. Soedomo, Kepala
Dinas Perikanan Darat Karesidenan
Surakarta, yang letaknya tidak jauh
dari Dana Warih saya menelpon Bp.
Soetenggi, dan setelah saya menguraikan
tentang gerahnya Pakde saya minta Bp.

DWIJA WARA Agustus 2020 No. 4 Tahun ke-64

9

Soetenggi datang saja di Dana Warih.
Telah direncanakan berangkat pagi
hari kira-kira pukul 7.00 (Hari Senin
tanggal 16-8-1965). Ditetapkan pula
siapa-siapa yang akan mengantarkan
Pakde ke Magelang, antara lain: Ibu
Hardjokartono, Bp. H. Chambalie, Bp.
Soetenggi yang mengemudi mobil, Bude
tentu saja tidak ketinggalan, dan saya
sendiri, dan siapa lagi saya sudah lupa.
Hubungan interlokal diadakan dengan Bp.
Dr. Soepandji yang telah siap menerima
Pakde Narto dengan rombongan.
Akan tetapi keesokan harinya Pakde
atas pertanyaan Bude Narto memberitahu
kepada kita, bahwa beliau mau tirah
di Magelang, jika beliau merasa sudah
kuat badannya, sehingga rencana ke
Magelang dibatalkan, hanya saja supaya
menghubungi Bp. Dr. Soepandji supaya
datang di Dana Warih.
Dalam pada itu anggota-anggota
Pengurus Pangestu Cabang Solo sudah
siap berkumpul, sebagian besar berada
di luar Dana Warih, serta siap menunggu
perintah Bp. Ketuanya, jika ada tugastugas yang perlu dikerjakan. Yang saya
ketahui dan menurut ingatan saya ialah
a.l. Bp. Soetenggi, Bp Tjokroatmodjo,
Bp. H. Chambalie, Bp. Soetardjo, Bp.
Soetadio, Bp. Drs. Sudartha-atmodjo,
Bp. Soedartoseputro, Bp. Soedomo,
Bp Camat Soehartono, Bp. Wijadi,
Bp. Pusposoeharto, Bp. Poerwosudiro,

Bp. Hagnjosarojo, Bp. Hadisumarto,
Bp. Sukamto dari Cabang Wonogiri,
Bp. Soeharwo Ketua Pangestu
Cabang Karanganyar, Bp. Soesilo, Bp.
Warsowikoro, Bp. Soetjipto dll. (maaf
jika saya lupa menyebut namanya yang
sebenarnya juga hadir).
Dari pihak ibu-ibu yang saya tahu
dan ingat a.l. Ibu Hardjokartono, Ibu
Soetenggi, Ibu Mohammad Hoesodo, Ibu
Soetoro, Ibu Sastrosoeparto, dll. (maaf
jika saya lupa menyebut namanya yang
sesungguhnya juga hadir).
Atas panggilan siapa saya kurang
jelas, maka Bp. Dr. Mohammad datang
dan terus masuk Dana Warih. Pada
waktu itu saya berada di luar, dan setelah
Bp. Dr. Mohammad duduk di teras
Dana Warih, maka saya mendekati
beliau dan menanyakan kepadanya
tentang gerahnya Pakde Narto, mendapat
jawaban, bahwa kali ini berat juga. Beliau
telah memberi obat seperlunya dan tidak
antara lama beliau minta pamit kembali
ke kantor. Pada waktu itu kira-kira pukul
9.30 pagi.
Kira-kira pukul 10.00 saya menyuruh
Baroto, wayah Bude Narto untuk memberi
kabar kepada keluarga Pakde dan Bude.
Yang sama rawuh (datang) ialah Bp.
Kusen, Bp. Ismail (kedua kakak Pakde),
Bp. Tursino (kakak Bude). Ibu-ibu keluarga
yang telah ada sejak pagi: Ibu Soeharto,
Ibu Camat Soehartono, Ibu Soemedi, Ibu
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Tursino. Menyusul Bp. Martopo sekalian
Ibu dari Karanganyar.
Suasana di Dana Warih diliputi oleh
keadaan yang sedih sekali, tetapi tenang.
Karena ruangan Dana Warih tidak begitu
luas, maka sebagian besar bapak-bapak
pengurus berada di luar di bawah pohon,
beberapa orang duduk di teras, sedang di
ruang dalam ditempati oleh bapak-bapak
pihak keluarga.
Di dalam kamar, di mana Pakde
Narto berbaring ada Bude, Ibu Soeharto,
Ibu Camat Soehartono, Ibu Soemedi, Ibu
Soetenggi, Ibu Mohammad Hoesodo,
Ibu Sastrosoeparto, Ibu Soetoro dan
saya. Saya diminta oleh Bude supaya
mendudukkan atau membaringkan
Pakde Narto, jika sewaktu-waktu beliau
menghendaki atau mendapat “aanval”
(bhs. Jawa: kumat) dari penyakit beliau,
dan jika Pakde saya dudukan, Pakde selalu
mengucap: “Bismillah hirrohmanirrohim”
dan jika berbaring mustaka Pakde telah
berada di atas bantal, beliau mengucap:
“Alhamdulillah”.
Kadang-kadang dalam mendudukkan
saya juga menyahut: “La khaula wa
laquatta illabillahil allijil azim”. Dalam
keadaan yang begitu krisis Pakde masih
sempat menanyakan kepada Ibu Hoesodo
apakah di dalam bawa raos Keputrian
banyak yang datang, yang dijawab oleh
Ibu Hoesodo seperlunya.
Kira-kira pukul 13.00 Pakde minta

kepada saya supaya memanggil Bp. H.
Chambalie untuk menghadap Pakde.
Beliau bersalaman dengan Bp. H.
Chambalie, selanjutnya berturut-turut
para bapak-bapak anggota pengurus
lainnya masuk kamar untuk bersalaman.
Para ibu-ibu yang berada di kamar untuk
sementara ke luar dari kamar. Di dalam
keadaan yang begitu krisis Pakde masih
ingat kepada para bapak-bapak, disertai
keterangan bahwa sakit beliau berat,
bahkan memberi pesan-pesan yang
terakhir kepada mereka.
Selesai dengan salaman, Pakde
kelihatan agak baik, para ibu-ibu
mengambil tempatnya masing-masing
seperti tadi, Bude di samping Pakde
dekat kepala di sisi tempat tidur, disusul
berturut-turut ingat saya, Ibu Soeharto,
Ibu Camat Soehartono, Ibu Soetoro, Ibu
Soemedi, Ibu Martopo dan istri saya. Bp.
Martopo di dalam kamar dekat pintu, dan
saya berada di pintu agak luar. Kelihatan
Pakde sudah mapan nafas diatur disertai
dengan dzikirnya. Bude bersama-sama
para ibu-ibu semua mencucurkan air
mata. Tidak lama Pakde membuka
matanya serta melihat Bude seolah-olah
supaya mengikhlaskan Pakde. Akan tetapi
Bude tetap menangis tersedu-sedu tidak
henti-hentinya; begitu pula para ibu-ibu
lainnya yang berada di situ.
Ya memang berat sekali rasanya
khususnya bagi Bude dan umumnya bagi
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kita semua warga Pangestu – siswa Sang
Guru Sejati – sehingga saya tidak dapat
menguraikan suasana pada waktu itu
dengan kata-kata.
Bude lalu pindah tempat Bude dekat
mustaka Pakde. Tidak lama kemudian
Pakde berkata kepada Bude: “Wis bu
tindakna” (sudah bu kerjakan), akan tetapi
Bude masih saja menangis, tidak dapat
memenuhi permintaan Pakde. Karena
sedihnya Bude, maka saya diminta
oleh beliau supaya para bapak-bapak
yang masih berada di ruang muka suka
menjalankan Pangesti Wangsul Waluyo
permintaan mana saya penuhi, dan para
bapak-bapak lalu mengerjakan Pangesti
tersebut. Saya mengambil tempat saya
kembali.
Tidak antara lama Pakde berkata:
“De mangan de” (De makan de). Bude
tergopoh-gopoh mengambil nasi-bubur
yang telah tersedia. Saya mendudukkan
Pakde serta menahan beliau dari
belakang. Bude mengacungkan sesendok
bubur di muka bibir Pakde sambil berkata:
“Kung iki lo kung dahare” (Kung ini lo
kung makanannya); akan tetapi Pakde
tetap diam, tidak mau makan dan seluruh
anggota badan tidak bergerak. Mengetahui
keadaan yang begitu itu, maka Bude dan
para ibu-ibu menangis semua lagi lebih
seru dari semula.
Bude lalu mengacungkan segelas
teh dengan kata-kata: “Kung iki lo kung

ngunjuk”. Pakde masih tetap berdiam diri.
Atas permintaan Bude maka Pakde
saya baringkan lagi, dan Pakde kelihatan
agak tenang kembali seolah-olah akan
tidur, dengan nafas yang teratur. Tidak
antara lama saya keluar dari kamar.
Entah dari sebab apa atau mengira
bahwa Pakde sudah baik kembali dengan
adanya permintaan makan oleh Pakde,
maka para bapak-bapak pengurus pulang
semua setelah diatur dan diadakan piket
secara bergilir. Begitu pula para bapakbapak pihak keluarga pulang semua
yang saya antar sampai di pintu rumah.
Pada waktu itu menjelang kira-kira pukul
14.00. Tidak antara lama kurang lebih
pukul 14.10 – 14.15, sedang saya duduk
sendirian di ruang muka, saya mendengar
panggilan dari kamar di mana Pakde
berbaring. “Nak Prapto, Nak Prapto”.
Segera saya masuk ke kamar dan terus
duduk mengambil tempat seperti tadi.
Nafas Pakde kelihatan pelan-pelan dan
teratur dibarengi dengan dzikir yang tidak
terdengar. Saya sering mengetahui sering
Pakde mengusap tangan kanan dan kiri,
serta air-muka (pasuryan) dan sebelum
nafas yang terakhir saya melihat bibir
Pakde bergerak dan mengucapkan katakata: “Allah” dengan terang.
“Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun”
Pemimpin dan Pendiri Pangestu,
Pakde kita yang tercinta telah dipanggil ke
hadirat Ilahi tetap pada pukul 14.25. Pakde
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telah bertunggal dengan Sang Suksma
Kawekas. Pasuryan dengan kedua tangan
beliau yang di-usap-usap tadi kelihatan
kekuning-kuningan, lain dari biasanya dan
berbeda juga dengan kulit badan lainnya.
Sekian laporan saya dan jika terdapat
kesalahan-kesalahan di dalam susunan
kata-kata atau kekeliruan-kekeliruan
lainnya yang tidak disengaja, saya mohon
dimaafkan sebesar-besarnya. Satuhu.
Lampiran
Menurut hemat saya keadaan
Pakde Narto pada saat-saat terakhir
adalah sebagai pelajaran serta memberi
petunjuk-petunjuk kepada kita semua,
dan dapat diambil kesimpulan sebagai
di bawah ini.
Bersalaman dengan para bapakbapak anggota pengurus disertai dengan
kata-kata: “nak sakit kula awrat”, adalah
salaman perpisahan dan pamitan yang
terakhir, untuk selama-lamanya.
Pakde meminta makan, lalu
didudukkan, akan tetapi sudah tidak suka
makan, mengandung pelajaran:
Untuk menenangkan para hadirin
yang pada waktu itu diliputi suasana
sedih, karena se-olah-olah Pakde sembuh

kembali, seperti yang telah sering terjadi,
jika Pakde sakit keras. Dengan demikian
para bapak-bapak dan ibu-ibu yang
semula merasa/mengira Pakde meringan
menjadi “lega” (bhs Jawa) pulang ke
rumah masing-masing, sehingga Pakde
dalam istilah Jawa “nilapaken”.
Dalam keadaan duduk menurut
hemat saya, sedang manembah makanan
dan minuman yang diacungkan tidak
dihiraukan oleh Pakde, ini berarti bahwa
Pakde sudah tidak menghiraukan
keduniawian (bhs. Jawa: “wis ora kantilkumanthil marang donya” = ikhlas
meninggalkan dunia). Mengingat pula
kata-kata Pakde: “Wis bu tindakna”.
Pakde mengusap air-muka dengan
kedua tangannya (tangan kanan dan
kiri) menurut hemat saya, Pakde telah
membersihkan diri dari segala kekotoran
lahir maupun batin, sebagaimana halnya
seorang muslim mengambil air wudhu jika
akan menjalankan ibadat sholat.
Demikianlah pendapat dan ulasan
saya, benar dan tidaknya hanya Sang
Guru Sejati yang mengetahuinya. Wallahu
a lam bis syawaab
R. Soeprapto

"Manusia yang telah dapat memindahkan titik berat kesadaran ke Alam
Sejati tidak memperdulikan lagi tentang nasibnya. Yang diperhatikan
hanya melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya oleh Suksma
Sejati. Ia bertindak sebagai pelaksana kebijakan Suksma Sejati."
(Arsip Sarjana Budi Santosa, butir 56. 2011: 39)
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PETIKAN SAMBUTAN KETUA PUSAT PANGESTU
BRIGJEN TNI PROF. DR. SOEMANTRI
HARDJOPRAKOSO
Setelah selesai pemakaman jenazah almarhum R. Soenarto
Mertowardojo di Bonoloyo, Solo 18 Agustus 1965
(Naskah ini tidak dipetik seluruhnya
dari majalah Dwija Wara Tahun IX, No. 5, September 1965)

S

audara-saudara sekalian!
Ditinggalkan oleh orang tua, mau
tidak mau berarti kita dipaksakan
untuk berdiri sendiri. Dan selanjutnya tidak
mengharapkan-harapkan lagi dari orang
tua kita yang kita muliakan, dari Pakde
kita, dari penuntun kita, dari sumber
pepadang Sang Suksma Sejati, melainkan
mau tidak mau kita dipaksakan oleh Sang
Suksma Sejati untuk selalu berdiri di atas
kaki sendiri, langsung memohon kepada
Sang Guru Sejati, tidak mengharapkan
pertolongan dari orang lain. Kita akan
kangen pada Dana Warih, kita akan
kangen pada tuntunan Pakde, pada
sindiran Pakde, pada “slenthikan” Pakde,
tetapi juga pada rayuan dan “bombongan”
Pakde! Namun Sang Suksma Sejati telah
memutuskan dalam kebijaksanaannya,
bahwa para siswa-Nya selanjutnya akan
berdiri di atas pendapatnya sendiri,
pengalaman sendiri, dengan hanya
bersandar langsung kepada Sang Suksma
Sejati. Bagaimanapun beratnya, kita akan
melaksanakan tugas suci, justru karena
kita cinta kepada Pakde, justru karena

kita mau tunduk taat kepada pelajaran
Sang Guru Sejati.
Kini Pakde Narto telah tidak ada
lagi. Kita sekalian mewarisi apa yang
ditinggalkan oleh Pakde, ialah pelajaran
suci, ialah pepadang yang meringankan
penderitaan kita. Akan tetapi kita juga
mewarisi kewajiban suci, kewajiban untuk
meneruskan perjuangan Pakde.
Benar, jasmani Pakde tidak ada
lagi, tetapi jiwa Pakde, ialah pepadang
pelajaran dari Suksma Sejati yang
tercantum dalam kitab Sasangka Jati akan
berlangsung terus, kekal sampai akhir
zaman. Dan yang membawa pepadang
pelajaran Suksma Sejati, yaitu jiwa
Pakde Narto ini, ialah segenap siswa dari
Suksma Sejati warga Pangestu. Pakde
tidak mewariskan pepadang kepada
satu orang,dua orang, kepada pengurus
cabang maupun pusat. Tidak Saudarasaudara! Pakde mewariskan tugas suci
dan beban ini kepada semua yang
menyiswa kepada Sang Suksma Sejati.
Jadi, tanggung jawab kita pikul bersama.
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Sekarang semua siswa Sang Suksma
Sejati yang akan mejadi pepadang semua
siswa Suksma Sejati yang akan memohon
kepada Suksma Sejati agar dosa-dosa
sesama hidup itu diampuni. Kita semua
mewarisi tugas Pakde untuk menghibur
sekitar kita, untuk memberi pertolongan
dan untuk berjalan melalui garis-garis
keadilan.
Saudara-saudara sekalian
bilamana kita nanti kembali, kita akan
mengenangkan, tetapi banyak orang
akan menyesal, karena mereka tidak
mengalami hidup Pakde. Tetapi jangan
lupa, nanti juga banyak yang tidak percaya
kepada pelajaran Pakde!
Beberapa hari belakangan ini kita
bekerja mati-matian, terutama Panitia
yang ada di Solo. Tetapi semua warga
yang datang ke sini melupakan serta
meninggalkan semua kepentingan pribadi
untuk datang ke sini, untuk memberikan
penghormatan terakir kepada Pakde dan
bekerja mati-matian tanpa mengenal lelah,
tapa mengenal sakit, tanpa mengenal
surutnya tenaga, itulah sebenarnya
melaksanakan penyiswaan kepada
Sang Suksma Sejati yang dikehendaki
oleh Pakde. Jadi wafatnya Pakde ini
masih memberikan kesempatan kepada
kita untuk melaksanakan penyiswaan
sebaik-baiknya, yang kini diperlihatkan
oleh semua anggota Panitia dan Saudarasaudara semua yang datang berduyunduyun dari tempat jauh untuk memberikan

penghormatan terakhir kepada Pakde
Narto.
Saudara-saudara, privilege untuk
menerima pepadang juga memberikan
beban, memberikan tanggung jawab.
Benar Pakde tidak ada lagi, pahlawan
yang tertinggi tidak ada lagi, pahlawan
kejiwaan yang mencapai kesadaran
hidup yang setinggi-tingginya; akan
tetapi tuntunannya, jiwanya berlangsung
terus, panji Pangestu berkibar terus! Kita
berjalan terus!
Nanti sekembalinya dari sini, saya
mohon kepada segenap hadirin yang
bukan anggota Pangestu, sudi apalah
kiraya memohon kepada Tuhan Yang
Maha Esa memberikan ampun kepada
segala dosa dan kekurangan Pakde Narto.
Kepada para warga Pangestu, karena kita
mengetahui bahwa Pakde Narto telah
kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa,
telah menyadarkan kembali keadaan
Suksma Sejati sebulat-bulatnya, kami
mohon agar kita manembah, kita mohon
langsung kepada Sang Guru Sejati, agar
kita dapat mengikuti jejak Pakde, agar
kita dapat mengikuti pepadang yang
telah digariskan oleh Pakde, agar kita
di junjung, diberi dispensasi oleh Sang
Suksma Sejati, karena Pangestu kini
menjadi tanggung jawab kita sekalian.
Terima kasih.
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Korok Semprong Lampu Teplok
SM. Darmastuti – Yogyakarta

G

enerasi milenial sekarang
mungkin tidak tau apa itu Korok
Semprong. Alat ini terbuat dari
ijuk, atau duk dalam istilah Jawa, yang
diikatkan melingkar pada kawat. Wujud
jadinya mirip sikat plastik pencuci botol
tapi berwarna hitam, warna asli ijuk.
Korok Semprong sangat berguna untuk
membersihkan semprong, kaca berbentuk
tabung penutup teplok lampu minyak, dari
hitamnya jelaga yang membandel nempel
di kaca.
Di jaman lampu listrik masih sering
‘byar-pet’ dan ‘oglangan’ atau saat giliran
lampu mati masih sering terjadi - karena
kapasistas listrik PLN belum memenuhi
untuk seluruh rumah - lampu teplok
sangat umum dimiliki orang selain lilin dan
petromax (lampu pompa).
Setiap kali diumumkan di radio dan
surat kabar bahwa giliran lampu mati akan
dilaksanakan di kampung tempat kami
tinggal, ibu saya selalu mengingatkan
kami semua (putra-putri beliau) untuk
membersihkan teplok dan petromax.
Memang agak ribet: minyak di wadah
beling diisi penuh, semprong teplok
dilap atau dikorok, sumbu yang terbuat
dari kain katun-lawe sebagai penyerap
minyak dijaga ketinggiannya, jelaga
yang juga menempel di tempat pasangan

sumbu disikat, dan uliran sumbu yang
terbuat dari logam berbentuk roda kecil
yang menempel di sisi teplok, dicek
kelancarannya agar sumbu dapat diatur
tidak terlalu ambles atau terlalu tinggi.
Kakak lelaki saya yang sudah dewasa
bertugas membersihkan kaca lampu
petromax (lampu pompa) dan menggosok
tabung minyak bagian bawah yang terbuat
dari logam agar tetap mengkilat, mengisi
minyak pada tabung, dan menyiapkan
spirtus untuk menyalakan api serta
memasang kaos lampu. Ketika menjelang
magrib, dan lampu listrik tidak lagi menyala
karena pas kena giliran padam, pendopo
terang benderang karena lampu petromax
satu-satunya yang ada di rumah sudah
menyala. Kamar kecil, dapur, ruang
makan, dan kamar tidur, cukup diterangi
lampu teplok.
Saya masih ingat, saat-saat seperti
itu kadang justru terasa menyenangkan
karena kami semua berada di pendopo
yang nyala sinar petromax nya jauh
lebih terang dibanding sinar teplok. Kami
belajar di pendopo sampai malam. Sering
anak-anak tertangga pada numpang
belajar juga karena sinar petromax di
pendopo kami lebih terang. Kadang
mereka membawa kacang kulit rebus
atau kentang hitam rebus untuk camilan
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kami semua. Nasehat almarhum ibu yang
selalu diberikan adalah:
“Selalu bersihkan semprong dan
kaca petromax, karena sinar yang tidak
terhalang jelaga dan debu akan lebih
benderang.”
Nasehat itu ternyata dapat lebih
dalam maknanya ketika kita baca sisi
filosofi yang terkandung. Semprong atau
kaca penutup nyala api yang ibarat raga
manusia, akan dapat menjadikan cahaya
dalam diri kita semakin bersinar bila
bebas dari jelaga dan debu. Sinar yang
kita tularkan akan dapat lebih dirasakan
lingkungan ketika busana kasar dan halus
kita bersih dari segala macam ulah nafsu
dan angen-angen yang mengajak ke halhal negatif.
Dalam Bowo Raos ing Salebeting
Raos (Olah Rasa di Dalam Rasa) Bab
XXIV, Sub Bab 2, Anuceni Atine Kanthi
Mangun Wata Utama (Menyucikan Hati
Dengan Membangun Watak Utama),
Bapak Pangrasa dhawuh:
"Untuk meneliti atau menguji kesucian
hatimu ialah apabila hatimu sudah tidak
memiliki rasa atau mempunyai watak yang
tercela seperti berikut: susah-gelisah,
geram (marah), ragu-ragu, pemurampemarah, syak-dengki-sirik-iri, murungbingung-patah hati, kecewa-kesal, tamak,
murka, curiga, pemberang, pendendam
dan sebagainya.

Rasa perasaan seperti itu menambah
tebalnya aling-aling penunggal yang
menyebabkan siswa tidak dapat
menerima tuntunan dan pepadang Sang
Guru Sejati." (Olah Rasa Di Dalam Rasa
2014:56)
Kita memang masih memerlukan
korok semprong untuk membersihkan
jelaga yang membandel menempel dalam
diri kita. Namun sesungguhnya, kalau saja
kita mau rutin bebersih diri, bukan korok
yang terbuat dari ijuk yang terasa kasar
yang harus kita pakai, melainkan cukup
lap dari beledu yang lembut.
“Bersihkan kaca semprong, kontrol
minyaknya, pastikan uliran pengatur
sumbu tetap lancar untuk menjaga api
menyala sempurna, maka sinar terang
yang dihasilkan teplok kehidupan akan
dapat menyinari lingkungan sekitar juga.”
Mungkin itu pula yang ingin disampaikan
oleh almarhumah ibu saya.
Pakde Narto telah menyalakan
api kehidupan untuk menerangi hati
kita. Pepadang itu harus terus kita jaga
dan kita pelihara karena pepadang itu
sesungguhnya dari Sang Guru Sejati.
Jangan kotori raga dan pikiran dengan
jelaga Paliwara. Karena - sekali lagi korok semprong pembersih kaca penutup
teplok akan terasa lebih menyakitkan
daripada beledu lembut yang diusapkan
setiap hari untuk membersihkan hati.
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Sejatinyalah, ketelatenan menjaga
semprong, akan berimbas pada terangnya
sinar teplok yang dapat dirasakan
lingkungan. Dalam kitab yang sama,
Sang Guru Sejati juga dhawuh: “Meskipun
Aku sudah bertunggal dengan dirimu,
engkau belum mengetahui Aku, sebelum
tetumbuhan yang beraneka warna
yang tumbuh di dalam hatimu dan yang
mematikan kepercayaanmu itu engkau
babati.” (Olah Rasa Di Dalam Rasa
2014:56)
Betapa ruginya ketika hari-hari
yang kita lewati kita penuhi dengan
tetumbuhan liar, jelaga, dan debu, yang
semakin mengotori diri. Jangan pangling
ketika lingkungan sekitar kita gelap, dan
orang-orang saling bertubrukan di dalam
keremangan suasana. Siapa tau hal
itu terjadi karena diri kita tidak mampu
menjadi semprong yang bersih yang dapat
mengalirkan ‘pepadang’ yang sebenarnya
sudah menyala dalam diri. Siapa tau hal
itu terjadi karena semprong kita ternoda

jelaga yang membandel, dan kita malas
membersihkannya, plus kita tidak dapat
memelihara api yang seharusnya selalu
hidup dalam hati.
"Setelah watak jujur dimiliki oleh
para siswa sebagai dasar kesucian, para
siswa wajib menjaga supaya hati, anganangan, dan pikirannya tidak dicemari oleh
pengaruh getaran berubah bergantinya
peristiwa ataupun keadaan yang terjadi
setiap hari. Dengan keteguhan tekad ia
harus berusaha untuk memiliki watak rela,
sabar dan narima." (Olah Rasa Di Dalam
Rasa 2014: 55)
Sepertinya memang saya harus lebih
rajin lagi membersihkan semprong saya
sendiri setiap hari; lebih tekun memelihara
dan menjaga pepadang - sinar terang yang telah dibekalkan Sang Guru Sejati,
agar lingkungan sekitar dapat ikut serta
menikmati benderangnya suasana hati.

"Apa yang dirasakan oleh badan jasmani kasar adalah pengikat
pengalaman. Dan pengalaman adalah tangga kemajuan.
Adanya badan jasmani kasar memungkinkan manusia untuk memperbaiki
kesalahan. Kesalahan-kesalahan mudah diingat atau diberitahukan oleh
orang lain, dan manusia melaksanakan perbaikan dengan badan jasmani
pula. Setelah kesalahan-kesalahan diampuni oleh Suksma Sejati, manusia
dapat meneruskan kesiswaan berdasarkan pengalaman yang baru saja
dilalui."
(Arsip Sarjana Budi Santosa, alinea 69. 2015:46)
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Tiada Peristiwa yang Tanpa Sebab
Puji Santosa, Bekasi, Jakarta 1

R

ibuan bahkan jutaan orang di
dunia, pada abad milenial ini,
terpapar pageblug atau wabah
virus corona. Jutaan orang yang terpapar
wabah virus corona tersebut ada yang
dinyatakan sembuh kembali setelah
menjalani perawatan, artinya mereka
dapat terbebas dari virus corona tersebut,
sehat dan pulih kembali seperti sedia kala.
Ada juga orang yang terpapar virus corona
itu dirawat di rumah sakit bermingguminggu lamanya belum juga sembuh
sehingga keluarganya tidak sabar dan si
pasien covid 19 itu dipaksa diambil pulang
dari rumah sakit. Akibatnya, wabah virus
corona semakin merajalela menular pada
orang-orang yang ada di sekitar mereka
yang terpapar wabah covid 19 tersebut.
Sungguh, pageblug akibat wabah
ataupun pandemi virus corona yang
menyebar ke seluruh dunia ini memakan
korban jutaan orang, bahkan banyak
yang meninggal dunia. Tidak hanya
orang biasa yang menjadi korban, tetapi
juga terjadi pada pejabat, pembesar
negara, dan tenaga medis kesehatan,
termasuk perawat dan dokter yang
merawat pasien yang terpapar virus
corona. Jenazah mereka yang meninggal
akibat wabah virus corona tersebut
ada yang dimakamkan secara baik-

baik dengan menggunakan protokol
kesehatan, ada yang jenazahnya ditolak
warga untuk dimakamkan di pemakaman
umum, bahkan ada jenazah orang
yang terpapar virus corona itu direbut
paksa (dari rumah sakit atau di jalan
ketika ambulan membawa jenazah itu)
oleh keluarganya untuk dimakamkan di
pemakaman keluarga.
Mengapa hal itu dapat terjadi?
Sesungguhnya, apa saja yang
menyebabkan semua peristiwa itu terjadi,
termasuk pageblug akibat wabah corona?
Bapak Pangrasa kepada ketiga putranya
menyatakan demikian: “Mengertilah
putra-putraku sekalian! Bahwasanya
semua manusia itu dikuasai oleh hukum
abadi, yaitu sifat keadilan Allah. Meskipun
ada golongan umat yang tidak percaya
akan adanya hukum abadi, mereka
tidak akan terlepas dari kekuasaan
hukum abadi itu. Adapun yang diadili
itu kehendak dan tindakan (perbuatan)
manusia yang biasanya disebut memetik
hasil perbuatan sendiri atau dengan kata
lain disebut 'karma'.
Penjelasannya sebagai berikut.
Apabila ada orang bertindak jahat, yaitu
melakukan tindakan yang menyalahi
hukum keadilan, keutamaan, dan
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kesusilaan, orang itu akan menerima
hukuman yang seimbang dengan
perbuatannya. Ibaratnya orang yang
menanam rawe, akan berasa gatal
badannya. Sebaliknya, orang yang
menanam padi juga akan menuai padi
yang bermanfaat bagi hidupnya. Artinya,
mereka yang berbuat baik akan menerima
balasan yang sesuai dengan kebaikannya.
Ketahuilah bahwa tidak ada kejadian yang
tanpa sebab.” (Olahrasa di Dalam Rasa,
2014: 2)
Dengan demikian, semua peristiwa
atau kejadian, termasuk peristiwa
berjangkitnya wabah corona, tentu
ada sebab musababnya. Semua itu
terjadi karena hukum abadi, yakni sifat
keadilan Tuhan. Walaupun ada sebagian
golongan umat yang tidak percaya,
bahkan meremehkan, akan adanya
hukum keadilan Tuhan tersebut, mereka
itu tidak luput dari kekuasaan hukum
abadi, termasuk peristiwa berjangkitnya
wabah corona tersebut. Oleh karena itu,
kita tidak boleh panik, bingung, bahkan
berkeluh kesah menghadapi peristiwa
tersebut. Sebagai siswa Sang Guru Sejati
tentunya penuh dengan wiweka, dan tetap
berjalan di jalan utama, yakni jalan benar,
jalan yang berakhir pada kesejahteraan,
ketenteraman, dan kemuliaan abadi
ialah di hadirat Tuhan Sejati di Taman
Kemuliaan Abadi.
Adanya instruksi kalifatullah dalam

menghadapi berjangkitnya wabah
corona, tentu kita sikapi dengan bijak dan
mematuhinya. Pada awal berjangkitnya
pandemi covid 19, terjadi pembatasan
sosial dengan cara menutup sekolahansekolahan, kampus-kampus, tempat
bekerja, tempat ibadah, dan tempat
keramaian lainnya, bahkan penutupan
suatu daerah (karantina daerah), menjadi
pertanda betapa gigihnya manusia
berusaha memerangi mewabahnya virus
corona.
Belajar dari rumah, bekerja dari
rumah, ibadah di rumah, dan di rumah
saja, hal itu menjadi pilihan yang berat
dan tidak terhindarkan dalam menghadapi
pandemi ini. Apalagi dengan adanya
protokol kesehatan, memakai masker,
mencuci tangan dengan air mengalir
dan sabun, menjaga jarak ketika
kita beraktivitas sosial dan lain-lain,
akan menjadi kebiasaan baru dalam
menghadapi pandemi corona di tengah
kehidupan kita.
Tentang pageblug akibat wabah,
atau pandemi, hal itu sesungguhnya
sudah disabdakan oleh Sang Guru
Sejati sebanyak dua kali dalam pustaka
suci Sasangka Jati, sebagai berikut.
“Demikianlah wewenang manusia
dalam meminjam sifat keadilan Tuhan
itu, yang intinya agar digunakan
untuk menjaga ketenteraman
dan kesejahteraan dunia. Sebab,
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apabila tiap-tiap golongan dan tiaptiap pribadi itu tidak menerapkan
keadilan menurut apa yang sudah
menjadi wewenangnya, hal itu berarti
merusak kekuasaan Tuhan yang sudah
dipinjamkan kepadanya, yang pada
akhirnya juga merusak ketenteraman,
maka pasti akan ada tempelak Tuhan
yang berwujud kekacauan negera,
seperti: paceklik, wabah, huru-hara
(peperangan), kerusakan alam atau
lain-lainnya, yang membuat sengsara
kehidupan”. (Sasangka Jati, Sangkan
Paran, Bab 2, 2014:168).
Berdasarkan Sabda Sang Guru
Sejati di atas, jelas bahwa terjadinya
pageblug akibat wabah atau pandemi,
yaitu merupakan tempelak Tuhan
kepada umat manusia di dunia karena
sudah tidak melakukan darmanya. Hal
itu terjadi disebabkan oleh manusia
yang diberi wewenang, yang meminjam
sifat keadilan Tuhan, tidak digunakan
untuk menjaga ketenteraman dan
kesejahteraan dunia. Setiap golongan
atau setiap pribadi yang diberi pinjaman
kekuasaan Tuhan itu disalahgunakan
untuk kepentingan golongan atau diri
pribadi, tidak menerapkan keadilan
menurut apa yang sudah menjadi
wewenangnya. Jelaslah bahwa hal itu
berarti manusia merusak kekuasaan
Tuhan, mengabaikan kepercayaan atau
melalaikan amanah, atas apa yang

sudah dipinjamkan kepadanya, yang
pada akhirnya juga merusak keamanan,
kedamaian, dan ketenteraman sehingga
membuat kesengsaraan hidup di dunia.
Sabda Sang Guru Sejati yang
kedua tentang pageblug karena wabah
atau pandemi, yakni Sang Guru Sejati
mengibaratkan perlawan terhadapnya
seperti halnya perlawanan dalam
peperangan; “Sesungguhnya, perihal
mati yang terjadi dalam peperangan
itu tidak berbeda dengan hal tempelak
atas dosa pati yang terjadi pada
waktu wabah (penyakit yang menular),
letusan gunung api, air bah, gempa
bumi, dan sebagainya yang termasuk
golonan kerusakan alam, artinya
matinya itu sebagai pembalasan
atas dosa pati yang telah lampau.
Bedanya dengan kematian yang
terjadi dalam peperangan, hanya
terletak pada perbuatan tiap-tiap
orang atau golongan yang bertindak
atau melakukan peperangan tersebut,
ditetapkan sebagai dosa pati atau
tidak.” (Sasangka Jati, Sangkan Paran,
Bab 5, 2014: 189)
Atas dasar sabda Sang Guru Sejati
tersebut dapat dipahami, bahwa mereka
yang terpapar wabah hingga mengalami
kematian, yaitu tidak berbeda dengan
tempelak atas dosa pati ketika berada di
medan peperangan, yakni kematiannya itu
sebagai pembalasan atas dosa pati pada
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kehidupan yang telah lampau. Bedanya
dengan kematian di dalam peperangan
melawan wabah, terletak pada perbuatan
tiap-tiap orang atau tiap-tiap golongan
yang "melakukan" peperangan tersebut.
Seperti yang telah dijelaskan pada
bagian di atas bahwa jenazah akibat
terpapar wabah virus corona tersebut
ada yang dimakamkan secara baikbaik melalui protokol kesehatan dan
keluarganya menerima ketentuan Tuhan,
tetapi ada jenazah yang ditolak oleh
warga untuk dimakamkan di pemakaman
umum karena warga takut tertular, serta
ada jenazah yang dijemput paksa oleh
keluarganya dari rumah sakit untuk
dimakamkan di pemakaman keluarga,
karena tidak mau menerima kenyataan
bahwa yang meninggal disebabkan oleh
paparan virus corona.
Dengan demikian, semua peristiwa
yang terjadi di dunia ini, seperti pageblug
(kamatian massal) akibat wabah atau
pandemi, dan bencana alam pada
umumnya, telah dianggap sebagai
bencana, musibah, serta malapetaka
bagi umat manusia. Namun, hal tersebut
sesungguhnya merupakan peristiwa
alami, peristiwa yang selalu berulang
terjadi, yaitu peristiwa kehidupan yang
dialami oleh para umat manusia di dunia
karena hukum abadi, yakni sifat keadilan
Tuhan.

Atas terjadinya semua peristiwa
tersebut, tiada peristiwa yang tanpa
sebab, termasuk terjadinya wabah covid
19, kita tidak meminta untuk dibebaskan
dari semua penderitaan hidup di dunia
yang dianggap sebagai bencana atau
malapetaka yang meluluhlantakkan
sendi-sendi kehidupan, tetapi kita minta
sih anugerah, tuntunan, pepadang,
daya kekuatan lahir batin, dan
perlindungan Sang Guru Sejati agar
dapat melaksanakan kewajiban lahir batin
dengan sempurna.
Tentang peristiwa alam tersebut,
termasuk peristiwa pageblug akibat wabah
corona, Bapak Pangrasa menjelaskan
kepada ketiga putranya (Pangaribawa,
Prabawa, dan Kemayan) sebagai berikut.
“Segala peristiwa yang terjadi di dunia ini,
yaitu aneka warna peristiwa kehidupan
yang dialami para umat (hamba), yang
menimbulkan rasa: senang susah, celaka
bahagia, hina mulia, 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 di akhirat.” (Olahrasa di
Dalam Rasa, 2014: 2).
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Ruang Wanita
Budi Bahasa yang Lembut
Merupakan "Makanan Lezat" Untuk Jiwa Anak
Sri Agustini, Batu

P

erkenalkan nama saya Sri
Agustini atau biasa dipanggil
Titin dari anggota Pangestu
Cabang Batu, Korda Jawa Timur IV.
Hari ini saya mendapatkan tugas untuk
menyampaikan pengalaman di group
SNWP. Terimakasih atas kesempatan
yang telah diberikan.
Saya adalah ibu dari seorang putra
yang saat ini ada pada masa peralihan dari
usia anak-anak menginjak usia remaja
tepatnya mau menginjak usia 15 tahun.
Banyak sekali perubahan-perubahan
yang terjadi pada dirinya di masa ini. Dulu
saat masih anak-anak saya merasa begitu
mudah menasihati dan memberinya
pengertian kepadanya apa yang boleh dan
tidak boleh dilakukan. Tetapi menginjak
remaja, biasanya diusia ini para remaja
memiliki rasa keingintahuan yang sangat
besar, sehingga anak rentan terhadap
pengaruh dunia luar seperti media sosial
dan pergaulan dengan teman sebayanya.
Ketika kita mengikatnya terlalu kencang
justru anak akan mencoba berontak.
Mereka merasa sudah besar dan merasa
dirinya benar.
Di sinilah kesabaran saya diuji.
Bagaimana saya menyingkapi perubahan
yang terjadi pada putra saya. Sempat

timbul rasa khawatir dan cemas. Tetapi
bersyukur kita mengenal ajaran Sang
Guru Sejati tentang bagaimana mengolah
jiwa dalam membentuk watak utama
Panca Sila. Kalau kita tidak memiliki
dasar dalam pengolahan jiwa sudah
pasti kita tidak bisa menerima keadaan
ini. Bahkan yang lebih buruk lagi saat
orang tua tidak bisa menerima perlakuan
anak, akan timbul rasa nelangsa dan
terucaplah sumpah serapah karena tidak
bisa mengendalikan diri.
“Engkau sekalian yang berolah
kesabaran, hendaklah berusaha agar
dapat menyingkir dari watak picik serta
berangasan. Orang yang berwatak
picik itu karena pikirannya dibatasi
oleh pengetahuannya, menganggap
keliru pengetahuan orang lain yang
tidak sama dengan pengetahuannya
sendiri.” ( Sasangka Jati, Hasta Sila bab
Sabar)
Dulu kita pernah merasakan menjadi
anak tetapi anak-anak belum pernah
merasakan menjadi orang tua, oleh karena
itu kita harus berusaha memahami kondisi
anak. Saya mencoba menjadi orang
tua yang merasa tidak berkuasa, sudah
saatnya saya berikan kepercayaan dan
tanggungjawab. Mencoba memberikan

DWIJA WARA Agustus 2020 No. 4 Tahun ke-64

23

kebebasan namun masih dalam batasan
dan terkontrol. Menjaga pikiran untuk selalu
berpikir positif bahwa anak bisa menjaga
dirinya karena mulai kecil sudah dibekali
ilmu ketuhanan sehingga mempunyai rem
dalam setiap tindak tanduknya. Dan yang
terpenting selalu rajin berdoa (Pangesti
No. 5 ) memohon agar anak saya dituntun
menjadi anak yang luhur budinya dan
mulia hidupnya serta ingat pada tulisan
Bapak Soemantri Hardjoprakoso:
“Bahwa budi bahasa yang lemah lembut
dan baik itu merupakan pula makanan
yang lezat bagi jiwa si anak. …Katakata keras dan kekurangan pelukan dan
manjaan merupakan makanan yang berat
tanpa vitamin yang berharga bagi jiwa si
anak.” (Arsip Sarjana Budi Santosa No.
137)
Benar saja, walaupun harus
berkorban perasaan sementara, tetapi
ternyata semua dapat terbayarkan. Saat
diperlakukan dengan lembut anak-anak
akan lebih respon dan memahami kita.

Setiap orang tua menginginkan yang
terbaik buat anak-anaknya, namun kita
harus juga ingat bahwa setiap Roh Suci
membawa angger-angger langgeng-nya
sendiri.
Pengalaman ini membuat hati
saya ingin segera mewujudkan adanya
Pamiwahan Remaja di Cabang Batu,
kebetulan anak saya dulu juga pernah
ikut Pamiwahan Putra, semoga bisa
terlaksana. Melalui WAG ini saya belajar
banyak dari pengalaman Ibu-ibu tangguh
dan hebat. Bahwa apa yang saya alami
tidak ada apa-apanya. Masih harus
banyak belajar walaupun sudah 10 tahun
saya masuk menjadi anggota Pangestu.
Demikian yang dapat saya
sampaikan, mohon maaf apabila ada
kata kata yang kurang berkenan.
Semoga Sang Guru Sejati selalu
melimpahkan sih, tuntunan, pepadang,
dan perlindungan-Nya kepada kita semua.
Satuhu.

"Hatiku tidak pernah menderita lagi, adanya hanya tenang tenteram.
Prestasiku sekarang melebihi yang sudah-sudah. Saya heran sekali tentang
diriku ini. Pun teman-temanku bertanya, menapa saya sekarang selalu
berseri-seri dan tidak pernah susah. Belajar mudah dan hubungan dengan
siapa saja lancar adanya. Wah, kok enak benar! tentunya adakalanya saya
masih menderita tetapi penderitaan itu hanya sebentar saja dan lekas dapat
kuatasi. Jadi, sebenarnya tidak pantas dikatakan penderitaan."
(Saudara Sudibya dalam Ulasan Kang Kelana. 2015: 32)
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Mendekat Sang Guru Sejati
Berbekal Kasih Sayang
M. Tutik Hermiyati, Ungaran

I

bu-ibu di WAG Sarasehan Wanita
yang berbahagia, perkenalkan
saya Ibu M. Tutik Hermiyati Ketua
Bidang3 dari Cabang Pangestu Ungaran
yang pagi ini tanggal 2 Juli 2020 mendapat
tugas pengisian pengalaman singkat.
Saya kutipkan sabda Sang Guru Sejati
pada Sabda khusus Peringatan No.
20, butir 1 sebagai pembuka dalam
pengalaman kami ini, yaitu:
“Bahagia kamu sekalian, hai
siswa-Ku.
Aku datang padamu dalam hatimu
yang sunyi dan murni karena
kesucian-Ku.
Terimalah sinar cahaya-Ku.
Jagalah sinar-Ku dengan kesucian
dan kesentosaan hatimu, untuk
pegangan hidup di dunia ini
sampai kembalimu kepada Tuhan.
Sinar cahaya-Ku dapat menolak
segala rintangan dan penderitaan
hidup, yang selalu mengancam
kepadamu. Buanglah segala
keragu-raguan dan ketakutan,
karena itu berarti menjauhkan diri
daripada-Ku, walaupun Aku tetap
bertunggal kepadamu”
Suatu pagi, 5 tahun lalu setelah

manembah kami berdua dengan
suami mau pergi ke pasar belanja
untuk keperluan berjualan, begitu saya
membuka pintu kok menantu sudah di
depan pintu. Kami langsung bertanya,
“Ada apa sendirian sepagi ini?” Semakin
saya bertanya ia tidak menjawab malah
langsung bersimpuh di kaki Bapaknya
tanpa berkata-kata.
“ Duh Sang Guru nyuwun kuwawi
nampi Pangadilan Paduka” itu yang saya
ucapkan dalam hati karena pasti ada
yang tidak beres melihat anak menantu
laki-laki sampai seperti itu. Lalu kami ajak
duduk, saya ambilkan segelas air putih
didahului dengan mengucapkan Pangesti
No 1 untuknya. Setelah agak tenang anak
mantu saya mengulurkan secarik kertas
yang ditulis anak perempuanku. Setelah
kami terima, kami baca pelan-pelan,
ternyata anak saya pamit mau berpisah
dengan suaminya katanya sudah tidak
cocok, padahal cucu kami masih berusia
3 tahun, mereka menikah baru 4 tahun,
kok sudah tidak cocok. Tentu kami terkejut
tidak ada tanda-tandanya, kelihatan
mereka adem-adem saja, tidak ada yang
curhat apa-apa.
Mengetahui hal demikian Bapaknya

DWIJA WARA Agustus 2020 No. 4 Tahun ke-64

25

hanya terdiam saja. Kami hanya terus
dhikir menenangkan hati dan mohon
pepadang Sang Guru Sejati. Setelah
menasihati anak supaya sabar, kami
minta nanti siang bisa membicarakannya.
Setelah itu, seharian saya hanya minum
air putih dan suami berniat tapabrata
sampai nanti ketemu anak perempuan
sendiri. Kemudian anak saya tanyai, mau
pulang atau kerja, dia menjawab mau
menenangkan hati dulu. Kami berpesan,
“Nanti kumpul ya di rumahmu pukul 2”.
Setelah anak pamit, kami berdua hanya
mendekat dan mohon pepadang-Nya,
kami menyusun kata-kata apa yang harus
diucapkan.
Akan tetapi, tidak terlintas sama
sekali dan hanya paugeran dan dhikir
selaras keluar-masuk nafas yang dapat
kami lakukan. Suami minta supaya saya
saja yang berbicara tanpa ada nada
marah dan berkata, “Ayo kita bersihkan
hati dan mawas diri apa yang kurang
sebagai orang tuanya”, saya menyetujui.
Sehari itu kami tidak jadi berjualan, kami
terus mendekat kepada Sang Guru Sejati
mohon pepadang dan tuntunan-Nya,
menunggu anak yang kecil pulang sekolah
nanti biar bisa menjaga keponakannya
sementara kami meeting. Singkat cerita
dalam perjalanan menuju ke rumah anak
sekitar 20 menit naik motor, kami terus
mengucapkan Pangesti No. 5 untuk anak
kami berdua.

Sesampainya di rumah anak,
kemudian mantu juga datang. Kami
berpelukkan menangis, setelah reda
kami meminta untuk ceritakan apa yang
terjadi, namun tidak ada yang berbicara.
“Ya sudah, kalau memang itu keputusan
kalian, silahkan, tetapi Bapak dan Ibu
hanya minta waktu 100 hari saja untuk
redakan dulu amarahmu. Selama 100
hari ini saling mawas diri dan perbaiki
hubungan, apalagi sebentar lagi bulan
puasa, bulan penuh ampunan, jika kalian
mau diampuni dosa-dosamu ampuni
dulu sesamamu, tingkatkan ibadah
kalian masing-masing. Bapak dan Ibu
bantu doa ya, setelah 100 hari apa pun
keputusan kalian Bapak dan Ibu tidak akan
mencegah, seperti waktu kalian minta ijin
menikah dulu, Bapak dan Ibu juga tidak
bisa mencegah kalian”. Begitu kata saya.
Perlu Ibu-ibu pirsa, anak kami menikah
secara muslim walau kami tadinya agak
kecewa, namun sebagai siswa Sang Guru
Sejati tidak elok jika mempermasalahkan
kepercayaan, yang penting tetap berbakti
kepada Tuhan YME.
Selama menanti keputusan anak,
kami selalu pangestikan Pangesti No
1 dan 2 linambaran tapa brata yang
sangat kami prioritaskan adalah marah
atau kejengkelan-kejengkelan, itu kami
jauhi untuk meningkatkan kasih sayang
dengan harapan, keluarga anak diliputi
kasih sayang.
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Tibalah saat yang kami tunggutunggu, anak kami sekeluarga datang
di hari lebaran hanya bertangis-tangisan,
selebihnya kami banyak cerita-cerita yang
baik-baik tidak menyinggung masalahnya.
Hingga saat ini, cucu sudah kelas 2 SD
dan keluarga anak kami tetap baik-baik
saja juga sering berkunjung. Dalam masa
pandemi ini cucu sering dititipkan ke
kami karena mereka tidak libur, walaupun
sehari kerja sehari libur.
Demikianlah Ibu-ibu, pengalaman
kami sebagai ibu dan nenek yang masih
banyak kekurangan dalam panyiswan,
namun Sang Guru Sejati tetap melindungi
dan menuntun kami sekeluarga mencapai
ketenteraman hati, karena kami yakin
akan sabda Sang Guru Sejati sebagai

berikut.
“Mula mumpung lawanging swarga
durung mineb tumrap sira, disantosa
elingira, piandelira lan panembahira
marang Pangeran lan Utusane Sejati,
iya Ingsun (Suksma Sejati), kang wus
kinantheake ing sira dari Panuntunira,
iya Gurunira kang sejati, supaya Ingsun
bisa nyowanake sira, bali marang
ngayunaning Pageranira, iya ing alam
katentreman sejati, kang tan kenaning
owah gingsir”. (Sasangka Jati, Paliwara
1 bagian akhir)
Demikianlah pengalaman kami,
mohon maaf apabila banyak kekurangan.
Terima kasih.

"Ketahuilah putra-putraku sekalian!
Bahwa orang yang masih diliputi kegelapan karena menjauhi Sang
Pepadang dan mengumbar kobaran hawa nafsunya, akhirnya sang "aku"
lalu merasa dirinya yang paling hebat, paling berkuasa, paling tinggi, dan
menjadi takabur. Orang yang demikian itu, sifat manusianya yang sejati,
yaitu Roh Sucinya, dapat diumpamakan tidur atau disalib oleh sang "aku",
maka tidak mempunyai rasa belas dan kasih, juga tidak bertata susila.
Oleh sebab itu, ia juga tidak mudah merasa terharu atau belas kasihan
atas kesengsaraan dan penderitaan orang lain, juga tidak mudah diatur
agar bersikap tata dan susila.
Sang "aku" juga dapat merasa terharu dan belas kasihan sehingga sampai
menangis meraung-raung. Namun, tangisnya itu hanya tertuju kepada
pribadinya sendiri (kebutuhannya sendiri), ..."
(Bapak Pangrasa dalam Olah Rasa di Dalam Rasa, Bab XXVII, 2013: 82)
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Ruang Pengalaman
Berbudi Darma Menolong Anggota Sakit
Sulasweni Salam, Pati

B

apak, Ibu anggota Pangestu yang
tergabung di WAG Forum Korda
yang kami hormati. Pada hari ini
Senin 29 Juni 2020 saya mendapat tugas
mengisi pengalaman penyiswaan.
Semoga kesejahteraan ketenteraman
dan kebahagiaan senantiasa meliputi hati
Bapak, Ibu karena sih, tuntunan, dan
pepadang dari Sang Guru Sejati.
Pengalaman yang akan kami
sampaikan sebagai berikut. Pada hari
Kamis 12 Maret 2020 ada orang datang ke
rumah yang belum kami kenal. Ternyata
tamu tersebut putranya seorang warga
Pangestu Cabang Ngawen (Blora).
Kedatanganya denga maksud, diutus
oleh Bapaknya yang sedang sakit dan
sudah dirawat inap di RSU Pati selama
5 hari, saat itu sudah diijini pulang oleh
dokter. Padahal kondisinya belum
membaik, akhirnya istirahat di rumah
putranya tersebut di Pati. Karena di Pati
tidak mempunyai kenalan atau teman,
maka putranya diutus ke rumah saya
untuk menemui suami saya (Pak Salam)
agar dapat bertemu dan menyampaikan
maksud, bahwa Bapaknya ingin
menyampaikan uneg-uneg. Akhirnya,
kami sanggupi dan bersama dengan
suami pada malam harinya kami sowan
untuk berbudi darma memberi pertolongan
yang dibutuhkan.

Pada saat kami datang putraputranya semua berkumpul dan Bapak
tersebut terbaring di tempat tidur tidak
berdaya. Karena sakitnya geraknya
semua dibantu, miring ya dipegangi,
makan minum juga disuapi. Namun
setelah mendengar saya bersama suami
datang, beliau terus semangat, senang
sekali terus bicara, “Kulo kuwawi nampi
pengadilan”. Kemudian saya sambung,
“Bapak masih ingat paugeran?” Dijawab,
“Oh taksih eling”. Saya melanjutkan,
“Mangga sami ngucapaken sareng-sareng
nggih Bapak, diteruskan dengan dzikir
eling langgeng”. Selesai mengucapkan
paugeran wajahnya berubah cerah
ceria bersinar terus ngendika, kalau
tidak lama lagi mau katimbalan Sang
Guru Sejati dan sudah siap-siap, juga
menyampaikan bahwa buku-buku
wajib dan buku-buku Pangestu sudah
dikumpulkan untuk diserahkan kepada
ketua cabang biar dapat dimanfaatkan
warga lainnya. Selanjutnya, putra-putra
minta tolong supaya kami mendoakan,
terus kami melakukan mangesti Pangesti
Wangsul Waluyo. Sehabis itu juga saya
diutus memberikan pengertian tentang
ajaran Sang Guru Sejati dan organisai
Pangestu, karena putra-putranya tidak
ada yang menjadi anggota Pangestu.
Ketika saya menjelaskan semua putranya
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memperhatikan dan sempat bertanya
bagaimana tata cara kalau warga
Pangestu meninggal dunia. Saya jawab
bahwa anggota Pangestu yang meninggal
dunia dirawat sesuai agamanya masingmasing. Kalau Bapak Islam ya dirawat
secara agama Islam. Bapak tersebut
senang sekali mendengar semua
penjelasan saya. Akhirnya, pada pukul
22.00 kami mohon pamit pulang dengan
berjanji besok Minggu sehabis olahrasa
sowan kembali dengan anggota dari Pati.
Pagi harinya Jumat tanggal 13 Maret
2020, putranya memberi kabar bahwa
Bapaknya banyak perubahan yang luar
biasa, sudah bisa berjalan dan mandi
sendiri, makan juga sudah mau, tadinya
tidak kersa dahar, saya langsung bersujud
syukur kepada Sang Guru Sejati sembah
nuwun atas anugrah-Nya.
Selanjutnya dalam pendampingan
yang kedua, hari Minggu setelah
olahrasa kami sowan lagi bersama
sepuluh anggota lain juga dengan
Bapak Korda Pangestu Jawa Tengah
XII, Bapak Sudjati. Kedatangan kami
serombongan mengejutkan sekali bagi

beliau. Pirso kalo kami datang beliau
langsung bangun dan berdiri tegak
merangkul Bapak Korda dan wajahnya
senang sekali, cerah ceria. Terus beliau
pinarak selama kurang lebih satu jam
tanpa sandaran sambil menceriterakan
pengalaman penyiswaannya dengan
jelas dan penuh kebahagiaan. Sebagai
akhir pendampingan kami membaca
Pangesti Kesejahteraan dipimpin oleh
Bapak Korda dan ditutup dengan tembang
dhandhanggula Memanishing Hasta
Sila, dengan suasana hening. Sebagai
penutup kami sampaikan petikan Sabda
Khusus Pengetan No. 24 butir 15:
“Kapercayan piandel iku wutuhna
aja nganti cuwil sethithik-thithika
bae, yen sira kepengin tetep ana ing
eyoming pangayoman Ingsun, iya ing
wewengkon panguasaning Sun.”
Demikian pengalaman berbudi darma
secara tulus tanpa pamrih dilandasi rela,
sabar, dan percaya dengan mencurahkan
kasih sayang, akhirnya Sang Guru Sejati
maringi sih, anugerah yang luar biasa.
Satuhu.

"Pertologan itu harus berujud apa, itupun tidak dibatasi, sesuai
dengan kebutuhan yang perlu mendapat pertolongan, misalnya perlu
makanan, maka diberi makanan, perlu pakaian, maka diberi pakaian,
perlu penginapan, maka diberi penginapan, perlu petunjuk baik, maka
diberi petunjuk rahayu, perlu pengetahuan, maka diberi ilmu, demikian
selanjutnya"
(Sasangka Jati, Bab Budi Darma, 2014: 123)
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Taat dan Jujur Awal Keberhasilan
Budiarso, Jakarta II

B

apak dan Ibu WAG Pamong
Pangestu. Perkenalkan nama
saya Arso. Terima kasih atas
kesempatan yang diberikan untuk
memberikan pengalaman pendek di
WAG ini.
Bapak Ibu pengalaman ini terjadi
sebelum di era covid. Pengalaman saya
berjualan pakaian saat mengikuti bazar
selama 4 hari di salah satu kantor di
Jakarta.
Singkat cerita, Selama berjualan 4
hari stand saya cukup ramai dan melebihi
target yang saya inginkan. Tetapi ada
persoalan yang terjadi selama bazar yang
bisa saya petik dan saya jadikan pelajaran.
Saya baru menyadari sesuatu, bahwa
ramainya stand atau barang yang saya
jual laris, tidak terjadi pada stand-stand
atau barang dagangan orang lain yang
berjualan di sekitar saya. Hal ini membuat
saya merasa tidak enak hati sendiri. Saya
coba renungkan pada malam harinya,
awalnya saya menganalisis menggunakan
ilmu lahir, tetapi tidak ketemu jawabannya
yang memuaskan hati. Akhirnya, saya
putuskan menganalisis menggunakan
ajaran Sang Guru Sejati, dalam pikiran
saya, “Apa mungkin karena budi darma
ya?” Oleh karena selama bazar, selain
berjualan saya juga suka mengunjungi

stand di sekitar saya, ada yang membeli
ada juga yang hanya menyapa, jika
bisa saya ajak bercanda. Budidarma
untuk hal yang kecil-kecilan, yang suka
saya beli lebih banyak jenis makanan.
Walaupun ini rasanya budidarma dengan
dasar memenuhi nafsu luamah ya,
namun, ternyata saya baru menemukan
jawabannya di hari keempat pada saat
banyak penjual yang bilang tidak mau
membayar full uang sewa kepada EO
bazar.
Saya cukup kaget mendengarnya
dan akhirnya terjawab sudah ternyata
jawabanya adalah Jujur dan Taat. Karena
aturan yang diberikan EO bazar kepada
saya adalah pelunasan uang sewa itu satu
minggu sebelum hari H. Saya mengikuti
kesepakatan yang dibuat, ternyata itu
yang menyelamatkan saya. Padahal itu
hal yang mungkin sangat remeh, tetapi
meskipun hal sekecil apa pun atau besar
sekali pun, sedapat-dapatnya kita harus
selalu berusaha untuk menjalankan ajaran
Sang Guru Sejati. Mungkin jika waktu itu
saya tidak jujur dan tidak taat dengan
membayarkan uang sewa setelah hari H,
kemungkinan akan lain ceritanya.
“Janganlah engkau tergesa-gesa
ingin mengerjakan tugas besar atau
mengharapkan-harap datangnya tugas
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besar, sebab tugas besar itu jarang
datangnya, yang pasti sering engkau
jumpai adalah tugas yang kecil-kecil.”
(Sasangka Jati, Hasta Sila: Taat)
“Jujur itu arti pokoknya: menetapi
janji atau menetapi kesanggupan
baik yang sudah diucapkan maupun
yang masih di dalam batin (niat), itu
sama saja. ...Sesungguhnya, orang
yang tidak dapat dipercaya tutur
katanya atau tidak menetapi janji dan
kesanggupannya, termasuk golongan
munafik (berpura-pura). Yang demikian

tidak akan mendapat sih Tuhan.”
(Sasangka Jati, Hasta Sila: Jujur)
Demikian sedikit pengalaman saya,
mohon maaf apabila ada kesalahan dan
tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu.
Semoga kita semua selalu dilindungi
oleh Sang Guru Sejati dan akhir kata
Bapak dan Ibu WAG Pamong dari saya
ada tagline yakult: “Cintai ususmu, yakult
setiap hari”, versi saya buat Bapak dan
Ibu. “Cintai hatimu, tersenyum setiap hari”.
Terima kasih..

"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 (Suksma Kawekas, Suksma
Sejati, Roh Suci). Ketahuilah, bahwa anugerah sadar yang kekal itu dapat
menuntunmu kepada watak hati-hati, yaitu dapat membeda-bedakan yang
benar dan yang salah, yang nyata dan yang bukan, yang kekal dan yang
berubah berganti."
(Sasangka Jati, bab Taat. 2014:8)

"Banyak orang yang mengucapkan kata-kata bijaksana: Manusia harus
percaya kepada diri pribadi. Namun, sesungguhnya banyak yang tidak
mengerti, mana yang disebut diri pribadi, dan bagaiman ajalannya supaya
manusia tetap percaya sepenuh hati kepada dirinya sendiri. Kebanyakan
dari mereka baru mengetahui akan dirinya yang tidak kekal, disangkanya
itulah yang jadi Panutan dan Penuntunnya Sejati."
(Sasangka Jati, Bab Percaya. 2014: 9)
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Perlindungan Sang Guru Sejati
Munirman, Parakan 1

S

elamat pagi Ibu, Bapak di
WAG Forum Korda, hari ini
saya mendapat giliran untuk
menyampaikan pengalaman sebagai
berikut.
Pada bulan Juni tahun 2017 saya
di-dhawuhi oleh Bapak Subiyoto Ketua
Pengurus Cabang Pangestu Wonosobo
untuk memberi ceramah penerangan di
Ranting Pleregan, Desa Pagergunung.
Ceramah penerangan dilaksanakan
setiap hari Sabtu malam Minggu pada
pukul 19.30 - 21.30 WIB dengan peserta
ceramah 12 orang, mengingat medan
jalan yang naik turun bebatuan yang licin,
apa lagi pada waktu malam turun kabut,
maka setiap ke sana saya pinjam sepeda
motor trail KLX milik Mas Paryanto Wakil
Ketua Cabang Pangestu Parakan 1. Pada
saat hendak berangkat menyampaikan
ceramah penerangan yang ketujuh
sepeda motor Mas Paryanto sedang
dipakai, maka saya pinjam sepeda motor
punya adik saya dan berangkat ditemani
oleh istri. Seperti biasa ceramah yang
ketujuh juga dimulai pukul 19.30 dan
selesai pukul 21.30. Setiap selesai
pertemuan ceramah penerangan, kami
mesti diberi makan minum oleh Ketua
Ranting Pleregan, Bapak Miyoto. Pada
pukul 22.00 kami pamit karena hujan

saat itu sudah reda dan sudah malam.
Ketika kami akan berangkat ada peserta
ceramah yang memberitahu, “Pak kalau
mau pulang jangan lewat jalan yang tadi
dilalui, sebab ada jalan yang di tepi tebing
bahu jalannya longsor dan licin”. Lalu ia
menyarankan, kami memutar lewat jalur
kota walau dua kali lipat jauhnya tetapi
aman. Akhirnya, kami berangkat untuk
pulang sesuai saran bapak tersebut.
Ketika perjalanan menuju pulang
sudah separuh perjalanan, dan sudah
masuk jalan raya yang jalannya menanjak,
tiba-tiba roda ban belakang bocor. Aduh,
mau ditambal di mana? Saat itu waktu
telah menunjukkan pukul 22.30, sambil
mendorong mencari tempat tambal ban ke
arah jalan pulang, istri saya bilang, “Untung
ya, Sang Guru Sejati memberitahu lewat
bapak tadi yang menyarankan memutar,
kalau tidak pas ban bocor di tengah hutan
mau bagaimana?” Terima kasih Sang
Guru Sejati, walau kami dapat piweleh
ban bocor tetapi sudah di jalan raya,
terus saya dorong sepeda motor sampai
di rest area Kledung. Ternyata ada bakul
bakmi yang masih buka dan saya bertanya
kepadanya, “Adakah tukang tambal
ban yang masih buka?”. Dia menjawab
sambil menunjukkan, “50 meter lagi itu
masih buka lampunya masih menyala”.
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Segera saya menuju ke tukang tambal
ban. Setelah selesai kami pulang dan
selamat sampai rumah. Terima kasih Sang
Guru Sejati atas semua pertolongan dan
perlindungan-Nya.
Selesai ceramah penerangan
delapan kali dan ulasan, beberapa bulan
kemudian bersamaan kunjungan Ketua
Pengurus Pusat Bapak Budi Darmadi
ke Cabang Wonosobo, saat itu juga
sekaligus para calon anggota Pangestu
sebanyak 12 orang dilantik oleh Bapak
Subiyoto, dan dilanjutkan olahrasa oleh

Bapak Budi Darmadi.
Setelah mereka menjadi anggota
setiap hari Jumat Kliwon pukul 14.00
diselenggarakan acara pembinaan warga
baru oleh Mas Ganefianto selaku Korda
Pangestu Jawa Tengah VIII ditemani
oleh Mas Slamet Raharjo. Demikian
pengalaman saya mendapat pertolongan
pada saat yang tepat, kurang lebihnya
mohon dimaafkan.
Terima kasih.

"Oleh sebab itu, manusia yang harus menerima jatuhnya hukum
abadi yang ditangguhkan itu, tentu saja tidak ingat akan perbuatannya
(tindakannya) pada masa lalu, yaitu dalam kehidupan yang telah lampau,
juga tidak mengerti sebab-sebab yang membuatnya menerima aneka
warna penderitaan hidup, terbabarnya hukum abadi. Maka, mereka yang
tidak mengerti atau tidak percaya akan adanya hukum abadi, lalu menjadi
ragu-ragu atau tidak percaya pada keadilan Allah karena melihat perbedaan
nasib tiap-tiap manusia.
(Bapak Pangrasa dalam Olah Rasa di Dalam Rasa. 2013: 6)

"Apabila engkau sudah terlanjur menjadi tua dan pikun (sudah mendakati
ajal), akan sukar bagimu menerima tuntunan atau ilmu bekal kembalimu
kepada Tuhan. Orang yang sudah pikun sulit untuk dapat sadar kepada
Allah, kepada anak cucu sendiri pun kadang-kadang sudah tidak ingat,
bagaimana ia dapat sadar kepada Allah, yang belum pernah diketahui
adanya. Pancaindranya, ciptanya, pengertiannya, dan angan-angannya
sudah surut kerjanya."
(Bapak Pangrasa, dalam Olah Rasa di Dalam Rasa. 2013:16)
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Tembang & Puisi
Minta Diri
(Muat ulang dari Dwija Wara Tahun IX, No. 5, September 1965)

P-erasaan terisi awan ragu-ragu,
a-kan meninggalkan Saudara-saudara, putra-putra tunggal Guru,
k-arena ikatan cinta sayang nan murni,
M-enembus meliputi hati sanubari,
a-ku ta’ dapat melukiskan isi hati nan sejati,
r-asanya sebagai ibu meninggalkan anaknya yang masih bayi,
t-erpikat senyuman-wajahnya yang berseri-seri,
a-kan-akan menahan ibunya yang minta diri.
M-eneteskan air mata, tersedu-sedu,
i-bu, jangan meninggalkan aku, sayangilah putra-putra kekasihmu,
n-an bakti dan mituhu,
t-erharu hati si-ibu seraya berbisik dalam kalbu,
“Hayu – Hayu - Hayu”
a-ku tetap di sampingmu dalam pangkuan Pangestu.
D-engarkanlah pesanku,
i-ndahkan wejangan Sang Maha Guru,
r-enungkan sehari-hari dalam pusat hatimu.
i-nsya Allah putra-putraku tetap jaya dan bahagia, bertunggal dengan Sang
Maha Dwija.

Selamat tinggal... sampai bertemu di TAMAN BAHAGIA.
Demikian doa-harapan Pak Narto, dan maafkan segala kesalahannya.

"Ia melayang perlahan-lahan ke bawah dengan membawa kenangkenangan pertemuan dengan kekasihnya di dalam hatinya. Ia melihat
ke bawah. Di sana letak kewajibannya, yang ditunjukkannya dengan
senyuman kesanggupan."
(Olah Rasa, 2015: 91)
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Wudhar

Hawe, Jakarta
Kilau-kemilau begitu indah
bertabur cinta dan kasih sayang
Trubus menembus langit pergaulan,
dan mengungkung bumi di atas awan
Kau yang selama ini dilingkupi
cinta duniamu,
Sayang keluargamu
Bahkan orang-orang terindah
Di sekitarmu,
segalanya nampak semu,
Nisbi dan tak abadi,
Jika kelak mereka ingkari.
Dan jika kau akan pergi,
Jangan ratapi dia siang dan malam,
bak layang-layang putus benang
teronggok sepi di rumpun ilalang.
tetaplah tegar dongakkan nyali
bagai ksatria tak mangkir janji
untuk bersua Kekasih Hati
perlu pengorbanan ikhlaskan diri
Pakdhe Narto mewariskan cara,
melepas cinta dari keriuhan fana
meski tak abai akan dunia,
Namun mampu "wudhar” lepaskan diri
dari kungkung jiwa dan ragawi,
Tetap tengadah di setapak jalan,
tengadah yang berarti tunduk dan sujud
menggapai inti bahagia
di batas jalan yang lapang dan panjang
merunut langit sepanjang bumi,

yang selama ini masih kau cari.
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Berita Organisasi
PAGUYUBAN NGESTI TUNGGAL
(PANGESTU)
Pusat - Jakarta

Sekretariat: Jalan Gandaria I No. 93 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - Tlp./Fax. (021) 7221574

Kepada Yth :
Para Ketua Cabang Pangestu
Para Koordinator Daerah Pangestu
Para Anggota Pengurus Pusat Pangestu
Di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor: SE/ 92 /PUS/VII/2020
Tentang
Penyesuaian Pelaksanaan Penyelenggaraan Kongres Pangestu XVIII Tahun
2020 Sehubungan dengan Kewajiban Penerapan Protokol Kesehatan
dalam Pertemuan Sosial, Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19
Salam Sejahtera,
Sebagaimana dimaklumi, bahwa:
1. Berdasarkan Keputusan Ketua Pengurus Pusat Pangestu No. KEP/A/64/V/2020
tanggal 4 Mei 2020 tentang penundaan penyelenggaraan Kongres Pangestu XVIII
Tahun 2020, sehubungan dengan adanya larangan Pemerintah/Pemerintah Daerah
tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat pandemi COVID-19 dan
penetapan Kongres Pangestu XVIII Tahun 2020 pada tanggal 20-22 November
2020 di Surakarta.
2. Menurut perkiraan para ahli di bidang kesehatan, sampai saat ini belum dapat
dipastikan sampai kapan pandemi COVID-19 di Indonesia akan berakhir, dan
dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Hingga saat ini secara umum keadaan
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pandemi COVID-19 di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda mulai mereda.
3. Pemerintah/Pemerintah Daerah telah menetapkan kebijakan dengan menerapkan
protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19 bagi siapa saja yang
melakukan kegiatan di luar rumah akibat dari kegiatan sosial yang bersifat
mengumpulkan orang banyak.
4. Ketetapan Kongres Pangestu XVII/2015 No. 04/TAP/KONGRES-XVII/2015 tanggal
22 Mei 2015 tentang penetapan dan pengangkatan Ketua Pengurus Pusat Pangestu
masa bakti 2015-2020.
Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas, maka Pengurus Pusat
Pangestu akan menyelenggarakan Kongres Pangestu XVIII pada tanggal 21 November
2020 di Surakarta, sehingga perlu melakukan berbagai penyesuaian dalam pelaksanaan
Kongres Pangestu XVIII dalam rangka mematuhi dan menaati ketentuan serta kebijakan
Pemerintah/Pemerintah Daerah, yaitu dengan penerapan protokol kesehatan untuk
mencegah adanya penularan COVID-19.
Penyesuaian pelaksanaan penyelenggaraan Kongres Pangestu XVIII yang dimaksud
di atas, yaitu dengan:
1. Pembatasan Peserta Kongres:
• Setiap Cabang Pangestu hanya diwakili 1 (satu) orang Peserta/Cabang, yaitu
Ketua Pengurus Cabang Pangestu atau yang mewakili (salah satu anggota
Pengurus Cabang Pangestu), jika Ketua Pengurus Cabang Pangestu tersebut
berhalangan.
• Pengurus Pusat Pangestu hanya diwakili oleh Ketua Pengurus Pusat Pangestu
dan sebagian anggota Pengurus Pusat Pangestu, termasuk Korda, yang
ditunjuk/ditugaskan oleh Ketua Pengurus Pusat Pangestu.
2. Kongres Pangestu diselenggarakan hanya dalam 1 (satu) hari di Surakarta, yang
dihadiri oleh Peserta Kongres, terdiri dari seluruh perwakilan Cabang Pangestu
dan perwakilan Pengurus Pusat Pangestu serta dipimpin oleh Presidium Kongres,
sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pangestu.
3. Acara Kongres dipadatkan sedemikian rupa agar dapat terselenggara secara
efektif dan efisien, tanpa mengurangi makna dan tujuan Kongres Pangestu. Acara
Kongres tersebut akan ditetapkan oleh Panitia Pengarah Kongres Pangestu XVIII
Tahun 2020.
4. Materi Kongres akan dibahas dan dibicarakan secara daring (online) dalam rapatDWIJA WARA Agustus 2020 No. 4 Tahun ke-64
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rapat persiapan Kongres yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Pangestu
dengan peserta dari cabang-cabang yang bersangkutan sebelum Kongres Pangestu
diselenggarakan, sampai menghasilkan kesimpulan-kesimpulan sebagai bahan
keputusan/ketetapan Kongres Pangestu XVIII Tahun 2020. Pelaksanaan rapatrapat koordinasi yang dimaksud akan diatur lebih lanjut.
5. Undangan/Peninjau Kongres serta kunjungan ke Museum/Monumen dan Makam
Perintis Pangestu ditiadakan.
Penyesuaian pelaksanaan penyelenggaraan Kongres Pangestu tersebut di atas
serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Kongres Pangestu XVIII Tahun
2020 akan dijelaskan dan disosialisasikan oleh Pimpinan Pusat Pangestu kepada
Cabang-cabang Pangestu dalam Rapat Koordinasi antara Pimpinan Pusat Pangestu,
termasuk Korda dan Wakil Korda, dengan seluruh Ketua Pangurus Cabang Pangestu,
yang diselenggarakan secara daring (online) pada:
Hari/Tanggal
: Sabtu, 25 Juli 2020
Pukul
: 09.30 – 13.00 wib
Mengingat pentingnya Rapat Koordinasi tersebut, dengan ini seluruh Ketua
Pengurus Cabang Pangestu (setiap cabang hanya mendapat 1 akses menjadi
peserta rapat) dan Koordinator Daerah/Wakorda Pangestu dimohon kehadirannya
(partisipasi secara virtual) untuk mengikuti Rapat Koordinasi tersebut (link zoom akan
diinfokan kemudian).
Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Semoga Sang Guru Sejati
melimpahkan sih, tuntunan, pepadang dan perlindungan kepada kita semua. Satuhu.
Jakarta, 13 Juli 2020
KETUA PENGURUS PUSAT PANGESTU
Cap dan Ttd
BUDI DARMADI
Salinan sesuai dengan aslinya (Red DW)
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Yayasan Andana Warih Pusat
Jakarta
Akta Notaris No.4/2008
Alamat: Jl Gandaria I/93, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Alamat Email: yawpusat@gmail.com
Tel/ Fax: 021.7221574

Jakarta, 16 Agustus 2019
Nomor : 86/UM/YAW-Pus/VIII/2019
Lampiran :
Hal
: Himbauan Budi Darma
Kongres XVIII Tahun 2020.

Kepada Yth,
Seluruh Anggota Pangestu
Di
Seluruh Indonesia.

Salam Sejahtera,
Dalam rangka menyongsong Kongres XVIII Tahun 2020 Pangestu yang rencana
pelaksanaannya pada bulan Mei 2020 dan ditunda pada bulan November 2020
di Solo, maka kami menghimbau Bapak/Ibu warga Pangestu, untuk berkenan
berbudi darma mendukung terselenggaranya Kongres tersebut.
Sehubungan dengan hal itu, budi darma Bapak/Ibu sekalian dapat disalurkan
melalui Rekening YAW dengan alamat:
1. Bank Mandiri Cabang Pondok Indah Plaza,
nomor Rekening: 101-0005.1305.45 atas nama Andana Warih; atau
2. Melalui Wesel Post dengan alamat :
Yayasan Andana Warih
Jl. Gandaria I no. 93 Jakarta Selatan 12140
Hp : 089673950917 atau (021) 7221574
Demikian himbauan permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan budi
darma Bapak/Ibu sekalian kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga Sang
Guru Sejati senantiasa melimpahkan sih, tuntunan, pepadang, dan lindunganNya kepada kita sekalian. Satuhu.
Pengurus Yayasan Andana Warih Pusat
Ketua Umum,
ttd
Tembusan disampaikan kepada yth;
Budi Darmastuti
1. Bapak Ketua Pembina YAW.
2. Pertinggal.
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Daftar Harga, Persedian Buku Wajib
dan Kaset
Berlaku Mulai Bulan Januari 2017
NO

NAMA BUKU/KASET

(Rp)

1

Sabda Pratama (Bhs. Indonesia-Jawa)

4.000

2

Sabda Pratama (Bhs. Inggris)

4.000

3

Sasangka Jati (Bhs. Jawa)

17.500

4

Sasangka Jati (Bhs. Inggris)

15.000

5

Sasangka Jati (Bhs. Sunda)

6

Sabda Khusus (Bhs. Jawa-Indonesia)

12.500

3.000

7

Bawa Raos Ing Salebeting Raos

12.500
11.000

8

Olah Rasa Di Dalam Rasa

9

Taman Kamulyan Langgeng

10

Arsip Sarjana Budi Santosa (Bhs. Indonesia)

7.500
12.000

11

Olah Rasa Mertoatmodjo (Bhs. Indonesia)

3.000

12

Wahyu Sasangka Jati

4.000

13

Riwayat Hidup Pakde Narto (Bhs Indonesia)

3.000

14

Golongan Kesiswaan (Bhs. Indonesia)

2.000

15

Pangestu Bukan Aliran Kepercayaan/Agama

7.500

16

Warisan Langgeng

9.000

17

Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja

6.000

18

50 Tahun Pangestu (Bhs. Indonesia)

15.000

19

60 Tahun Pangestu (Bhs. Indonesia)

20.000

20

Pangestu 70 Tahun

30.000

21

Bundel I

50.000

22

Bundel II

50.000

23

Bundel III

50.000

24

Kaset HUT Pakde Narto ke-66 Tahun 1965

25

Kaset Olahrasa Pakde Narto di Bandung tahun 1964

10.000

26

Kaset Pamiwahan Putera

10.000

7.000

27

Kaset Suksma Ngumbara

4.000

28

Kaset Uraian Sabda Pratama

7.000
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Berita Administrasi Keuangan
Bulan Juli Tahun 2020, Nomor Rekening Giro Pos: No 1000005924

Penerimaan Bagian Penerbitan YAW sebagai Pengganti Biaya Cetak untuk:

Dummy - 5
Agustus 2020
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