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Dari Redaksi
Pembaca Dwija Wara yang Budiman,

S

etelah kita menjadi anggota Paguyuban Ngesti Tunggal (Pangestu), berarti
telah mau menerima bahwa kita pernah berjanji, yaitu janji suci. Janji suci itu
tidak lain adalah Paugeran Tuhan kepada Hamba yang telah kita ucapkan
dengan kata-kata dan disaksikan anggota Pangestu lainnya.
Dalam perjalanannya sebagai anggota Pangestu untuk menepati janji suci itu, kita
berusaha menyiswa untuk menjadi siswa Sang Guru Sejati, yaitu mau bertunggal dengan
Sang Guru Sejati, Suksma Sejati, Penuntun Sejati kita, agar kelak dituntun bertunggal
dengan Suksma Kawekas. Akan tetapi, ternyata tidaklah mudah berusaha menetapi janji
suci kita. Begitu banyak halangan dan godaan. Halangan dan godaan itu akan terasa
jika titik berat perhatian kita selalu pada hal-hal yang bersifat duniawi. Oleh karena
sebenarnya menyiswa kepada Sang Guru Sejati, ingin bertunggal dengan Sang Guru
Sejati adalah kegiatan menitik beratkan kesadaran ke dalam, yaitu ke dalam diri kita
dengan berani melepas kecintaan kita pada hal-hal yang bersifat duniawi.
Refleksi Perjalanan Penyiswaan pada setiap orang berbeda, tetapi tetap tidak
boleh lepas dari Pelaksanaan Tri Sila. Oleh karena Tri Sila: sadar, percaya, dan taat
kepada Tripurusa adalah kompas kita dalam melakukan perjalanan penyiswaan kita.
Seperti sabda Sang Guru Sejati dalam pustaka Sasangka Jati di buku tuntunan keenam
Sangkan Paran, Bab 4:
“Adapun bagian Tri Sila, seumpama perahu, yang merupakan pedomannya
(kompasnya), yang menunjukkan arah atau kiblat tujuan yang engkau maksud
supaya lakumu tidak tersesat ke tempat yang bukan tujuan jiwamu.”
Selamat melanjutkan perjalanan penyiswaan dengan bertongkat Paugeran dan
berkompas Tri Sila, semoga selamat perjalanan kita, lancar sampai di tujuan yang hakiki.
Selamat membaca dan berolahrasa dalam rasa pembaca sekalian.
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
Refleksi Perjalanan Penyiswaan

*)

Pengisi Bapak Budi Darmono

Pengisian Sarasehan
erjalanan penyiswaan dimulai
dari mau mendengar, kemudian
mau menerima. Saat mau
menerima ada dua pilihan, yaitu tidak mau
menerima, maka perjalanan penyiswaan
berhenti. Sedang yang mau menerima
perjalanan berlanjut, dalam taraf ini mata
terbuka, yaitu bisa melihat jalan benar dan
jalan simpangan. Tentu kita yang sudah
bergabung di Paguyuban Ngesti Tunggal
memilih jalan benar dan menjauhi jalan
simpangan.
Di jalan benar ternyata tidak mulus
atau banyak rintangan. Misalkan ada
orang yang sudah mengikuti ternyata
tidak sesuai dengan keinginan, maka tidak
meneruskan perjalanannya. Motivasi
(dorongan) mau menerima pun ada
beberapa alasan, antara lain: Ingin
tercapai keinginan, ketika keinginan tidak
terwujud, maka perjalanan penyiswaan
berhenti. Ada lagi karena daya tarik dunia
yang begitu kuat, ini godaan, sedangkan
jika tidak kuat pada tantangan godaan
atau ada orang lain yang memengaruhi,
maka penyiswaan pun berhenti. Yang

P

*)
Catatan Redaksi: Pengisian pada sarasehan
daring Klaster II Jawa Timur tanggal 9
Agustus 2020

lain karena kepercayaan kurang teguh,
akhirnya dia berhenti dan memilih jalan
lain.
Jadi, tidak semua yang sudah mau
menerima, yaitu menerima petunjuk
jalan benar, yaitu ajaran Sang Guru
Sejati, apakah mau terus berjalan benar?
Ini belum tentu. Kita yang masih ada di
lingkungan Pangestu ini bertekad terus,
dan bertekad sampai tujuan bertunggal
dengan Tripurusa.
Dalam perjalanan penyiswaan
ujian banyak, seperti ngunduh wohing
panggawé (memetik buah perbuatan).
Kalau tanaman kita buruk, ya memetik
(ngunduh) buruk, kalau tanaman kita
baik ya ngunduh baik. Ini ujian. Kalau
ngunduh tidak enak membuat hati gelap
dan menjauh dari Sang Guru Sejati. Ini
berarti tidak lulus ujian. Syukur-syukur
jika sadar tidak lulus, jadi bertekad
belajar lagi supaya kalau ada ujian dapat
lulus. Banyak godaan dan ujian, tetapi
jangan sampai berhenti perjalanan kita
menyiswa, walau dengan tertatih-tatih.
Oleh karena kalau kita berjalan terus
walau tertatih-tatih Sang Guru Sejati pasti
akan menolong.
Sang Guru Sejati sudah memberi
petunjuk, pedoman perjalanan hidup.
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Tujuan akhir adalah manunggal.
Bagaimana cara mencapai sudah
dijelaskan secara gamblang dan
sistematis, yaitu:
Tujuan: Manunggal
Syarat: Hasta Sila
Cara membangun Hasta Sila
adalah melaksanakan Jalan Rahayu,
masih ditambah pengetahuan candra
jiwa (anatomi jiwa) sebagai bekal dan
pengetahuan tentang hukum abadi. Ini
membantu membangun watak utama.
Hasta Sila kalau diperinci terdiri
dari Tri Sila dan Panca Sila. Tri Sila
itu saling berkaitan. Contohnya orang
yang taat itu karena sadar dan percaya.
Bagaimana caranya? Kita mulai dengan
taat dengan tetap membangun kesadaran
dan kepercayaan.
Taat di sini mengandung arti
mengendalikan angan-angan. Kalau
kusir kuat dapat mengendalikan nafsunafsu, lalu kesadaran meningkat. Sadar
itu tidak boleh lepas. Oleh karena sulit
membangun kesadaran yang kuat.
Contoh: Sewaktu manembah, kata-kata
manembah sudah hafal, tetapi sedang
manembah memikirkan yang lain. Ini bukti
tidak mudah menertibkan angan-angan,
apalagi sedang manembah. Memang
daya tarik dunia luar biasa. Misalkan
mau melaksanakan manembah, tetapi
baru selesai membuka You Tube, melihat

berita tentang Laut Cina Selatan yang
suasananya panas, dari pancaindra kita
melihat dan mendengar You Tube, amarah
lalu terpancing ikut marah. Tidak mudah
mengendalikan angan-angan.
Demikian juga membangun
kepercayaan, juga tidak mudah. Api
itu panas, gula itu manis, itu adalah
kepercayaan angan-angan. Seperti
cara ilmiah, dalam ilmu pengetahuan,
kita dapat percaya akan kebenaran
sebuah teori, apabila sudah dibuktikan
dengan pancaindra dan angan-angan, lalu
percaya. Kepercayaan yang benar adalah
dari Rahsa Jati, yaitu tidak menggunakan
angan-angan dan pancaindra. Seperti
anak kecil, jika ia merasa terancam pasti
langsung berlari ke ibunya. Dalam pelukan
ibu ia merasa aman, nyaman, dan damai.
Hal itu tanpa dipikirkan (tanpa bekerjanya
angan-angan). Akan tetapi semakin besar
anak itu, ia sekolah di sekolah anganangannya berkembang. Saat sudah besar
atau dewasa ketika dia terancam, apakah
akan lari ke ibunya lagi? Tentu tidak,
karena setelah besar angan-angannya
tidak seperti waktu kecil lagi. Dia akan
berpikir bagaimana ke luar dari ancaman
itu, tidak ke pelukan ibunya lagi. Kalau
kita pakai angan-angan dalam menyiswa,
contoh: Saya disuruh percaya kepada
Sang Guru Sejati, lalu saya minta bukti
dulu, yaitu apakah Sang Guru Sejati dapat
menolong saya? Tidak demikian, percaya
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dulu nanti baru dapat membuktikan
Sang Guru Sejati Juru Penolong kita.
Apabila sejak kecil sudah ditanamkan
kepercayaan yang benar, maka akan lebih
mudah untuk tidak menggunakan anganangan dalam menguatkan kepercayaan
kepada Sang Guru Sejati. Kalau dengan
angan-angan, maka akan timbul raguragu. Contoh seperti keadaan sekarang
ini, dapatkah Sang Guru Sejati menolong
saya? Bagaimana mungkin? Ini perlu
waktu dan latihan, caranya dengan
melaksanakan Jalan Rahayu terus
menerus dengan sepenuh hati. Sedikit
demi sedikit sampai di Hasta Sila. Jadi,
perjalanan penyiswaan perlu waktu, tidak
dapat instant atau tanpa proses.
Bagaimana dengan ketaatan?
Dengan mengatur angan-angan, maka
nafsu akan ikut saja, kalau kusir kuat,
maka nafsu (kuda) ikut atau menurut
mudah diatur. Jika kusir tidur, berarti
angan-angan lemah, maka akan dikuasai
oleh nafsu-nafsu, sulit untuk menguatkan
taat. Kusir kuat kita bisa taat untuk
membangun kepercayaan yang benar.
Dalam membangun kepercayaan
yang benar, ketika sering memohon
kepada Sang Guru Sejati, kadang
terkabul, dan kadang tidak terkabul. Jika
kepercayaan tidak kuat, permohonan itu
tidak terkabul, saat harus ingat adanya
hukum abadi atau keadilan Tuhan. Kita

meminta kepada Sang Guru Sejati,
padahal tidak pernah menanam padi,
bukan Sang Guru Sejati tidak adil. Bukan
semua permohonan harus dikabulkan,
tetapi kita yang harus selaras dengan
keadilan Sang Guru Sejati. Kalau
memohon bagaimana cara memperoleh
padi, ya harus menanam padi. Kalau nasib
mau baik, ya harus berbuat baik. Kapan
ngunduh, tergantung kebijaksanaan Sang
Guru Sejati. Saat ngunduh, waktunya
tergantung atau ditentukan Sang Guru
Sejati. Jadi, pengetahuan hukum abadi
penting, supaya kepercayaan kepada
Sang Guru Sejati tidak luntur. Dalam
hukum abadi berlaku: angan-angan
baik, watak menjadi baik, perbuatan juga
menjadi baik, maka unduh-unduhan juga
baik. Dengan demikian petunjuk Sang
Guru Sejati juga untuk memperbaiki nasib
dan meringankan penderitaan.
Jika tanaman dulu jelek, dengan
mengenal ajaran Sang Guru Sejati
bisa mengatasi unduhan jelek atau
meringankan penderitaan kita. Contoh
jelas pada Pakde Narto, ngunduh sakit
tetapi tetap budi luhur, sehingga tidak
merasa sakit. Dengan menjalankan ajaran
Sang Guru Sejati, ketika ngunduh jelek
atau berat, maka akan terasa ringan,
sebab dengan menjalankan ajaran Sang
Guru Sejati jiwa kita menjadi sehat. Jika
jiwa sakit, penderitaan ringan akan terasa
berat.
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Tanya Jawab (beberapa pertanyaan
dengan tidak disebut nama penanya)
Tanya: Dengan bertobat, apakah
terhindar dari hukum abadi (anggerangger langgeng)?
Jawab: Kalau kita menanam rawe
tetap akan menggunduh rawe. Tetapi jika
menyiswa sakit raga tidak memengaruhi
jiwa. Hati tetap tenang. Jadi, tidak bisa
lepas dari angger-angger langgeng, tetapi
bisa mendapat keringanan.
Tanya: Bagaimana supaya Tri
Sila, sehingga dalam manembah dapat
heneng, hening?
Jawab: Ibu tidak sendiri. Manembah
adalah refleksi dari praktek hidup
sehari-hari. Jika pikiran dipenuhi urusan
pekerjaan, saat manembah ya…
ingat pekerjaan. Kalau asyik dengan
keduniawian sulit untuk manembah yang
benar. Sebenarnya menyiswa adalah
melepas diri dari dunia atau tidak kelet
kumantil dengan dunia. Kalau asyik
dengan keduniawian atau sibuk urusan
dunia, maka sulit untuk konsentrasi
manembah, apalagi heneng, hening.
Tanya: Tentang ngamar, adakah
aturan yang jelas?
Jawab: Tidak ada rumusan yang jelas
tentang ngamar. Pakde Narto melakukan
karena kejiwaan beliau sudah tinggi dan
itu menjadi kebutuhan beliau. Kalau jiwa
masih rendah, kemudian melakukan

ngamar, belum bisa menertibkan anganangan, maka angan-angan ke manamana. Ada yang ingin buru-buru (lekaslekas) bertemu Sang Guru Sejati. Itu
bukan kewajiban untuk bertemu Sang
Guru Sejati, karena harus memenuhi
syarat, yaitu budi luhur. Sebab jika belum
memenuhi syarat, kemudian buru-buru
ingin ketemu Sang Guru Sejati, hasil
ketemu yang lain. Ngamar tergantung
dari derajat kejiwaan. Sebenarnya bagi
semua orang yang menyiswa adalah
menjalankan Jalan Rahayu. Itu yang saya
harus lakukan sehari-hari.
Tanya: Bagaimana cara memperkuat
percaya kepada Sang Guru Sejati dalam
rangka membangun watak utama.
Jawab: Mari kita laksanakan dulu
Jalan Rahayu. Itu satu-satunya cara untuk
meningkatkan jiwa kita untuk mencapai
Hasta Sila.
Jika dievaluasi seberapa jauh Jalan
Rahayu kita? Kalau paugeran sudah
meresap betul dan diikuti panembah
yang ajek, maka percaya menjadi kuat
dan ini membangun kesadaran yang kuat.
Sedangkan budi darma adalah melepas
cinta pada dunia dan mengekang hawa
nafsu adalah mengurangi kenikmatan
dunia.
Menyiswa intinya mendekat kepada
Sang Guru Sejati, syaratnya Hasta Sila.
Konsekuensinya lepas keduniawian dan
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dekat dengan Sang Guru Sejati. Jadi,
jawab pertanyaan adalah sejauh mana
kita melaksanakan Jalan Rahayu.
Tanya: Bagaimana menjelaskan
percaya dengan benar?
Jawab: Caranya juga harus benar,
dengan menggunakan Rahsa Jati. Banyak
membangun kepercayaan dengan anganangan dan pancaindra, maka tidak
akan berhasil. Pancaindra tidak bisa
menjangkau Suksma Sejati, karena
Suksma Sejati itu imateriel, sedangkan
pancaindra itu materiel. Jadi, percaya
dengan angan-angan yang materiel juga
tidak akan percaya sempurna.
Waswas karena memikir itu memakai
nalar. Kalau percaya, yaitu pasrah tidak
perlu menggunakan pikiran, maka tidak
akan timbul waswas. Angan-angan dan
pancaindra jangan untuk membangun
kepercayaan yang benar.
Tanya: Kusir ada yang kuat, ada

yang lemah. Bagaimana kusir menjadi
kuat? Begitu juga permohonan ada yang
dikabulkan ada yang tidak.
Jawab: Orang yang telah berbudiluhur
sudah tidak perlu apa-apa lagi, sehingga
tidak memohon lagi, karena percaya
sepenuhnya kepada Sang Guru Sejati.
Kusir yang kuat, kuncinya ada di
angan-angan. Seumpama air dibiarkan
mengalirnya mengikuti sungai yang tidak
berguna, air pun tidak berfungsi baik.
Begitu pula denga angan-angan yang
dibiarkan, maka nafsu-nafsu jalan sendiri.
Membendung angan-angan yang buruk,
yaitu hanya memikirkan yang baik-baik
saja, maka nafsu menjadi baik. Sebab,
angan-angan mengerti atau tahu yang
baik atau buruk. Sedang nafsu-nafsu
mengikuti kodratnya. Jadi, menguatkan
kusir dengan tapa brata dan membangun
kesadaran.

"Engkau berniat melalui jalan mana, jalan benar atau jalan simpangan, hal
itu tergantung pada kehendakmu sendiri. Engkau berniat menanam padi atau
menanam jagung, itu pun terserah kepadamu, hanya saja janganlah terkejut
akan buah perbuatan yang engkau tanam, sebab padi tidak akan berbuah
jagung, demikian pula sebaliknya. Adapun Aku hanyalah sebagai juru
penunjuk jalan, dan menuntun perjalanan orang-orang yang menyerahkan
tuntunan kepada-Ku, ..."
(Sasangka Jati, Sangkan Paran. 2014: 194)
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Pelaksanaan Tri Sila *)
R. Poerwantoro, Cimahi

Pembukaan

hari.

enyiswa kepada Sang Guru
Sejati adalah suatu proses
bagaimana kita mengelola
saudara tujuh (angan-angan dan nafsunafsu), agar dapat selaras dengan karsa
Tuhan, dengan melaksanakan Jalan
Rahayu agar memiliki watak Panca Sila
dan ber-Tri Sila.
Tanpa dapat mengelola saudara
tujuh (angan-angan dan nafsu-nafsu)
dengan baik, rasanya sulit untuk dapat
melaksanakan Jalan Rahayu, agar
memiliki watak Panca Sila dan ber Tri
Sila. Akhir dari perjalanan penyiswaan
kita, adalah: sadar, percaya dan taat
(Tri Sila), bertunggal dengan Sang Guru
Sejati.
Menyiswa kepada Sang Guru
Sejati juga tidak dapat dilakukan sendiri,
melainkan membutuhkan orang lain
sebagai partner dan latihan-latihan yang
kita lakukan sehari-hari. Partner untuk
menyiswa itu adalah dengan: isteri/suami,
anak/mantu, saudara (keluarga), teman
kerja, sahabat. Dengan partner-partner
dan latihan-latihan inilah yang merupakan
laku penyiswaan dalam kehidupan sehari-

Tri Sila (sadar, percaya, dan taat)
adalah merupakan kesanggupan besar
para hamba, yang wajib dan harus kita
laksanakan setiap harinya, kepada
Tuhan Yang Maha Esa. Sesungguhnya
saat Roh Suci (hamba) diturunkan ke
dunia, telah disertai kesanggupan, ialah
Paugeran Tuhan kepada Hamba. Hanya
karena pengaruh selubung di dalam
unsur-unsur (badan jasmani), kesadaran
kepada Tripurusa menjadi tersilam (Jw.
sinangling), seperti di dalam Sabda
Khusus, Peringatan No. 8, butir 4:
“Wahai siswa, turunnya Roh Suci itu
disertai kesanggupan, yaitu mengucapkan
sejatinya syahadat, ialah Paugeran
Tuhan kepada hamba seperti yang
telah Aku terangkan kepadamu. Adapun
kesanggupan, ialah sejatinya syahadat itu
harus terasa di dalam perasaanmu ialah
di pusat hatimu yang suci “.
Jadi, dalam melaksanakan kehidupan
sehari-hari sebagai hamba Tuhan di dunia,
dengan melaksanakan kesanggupan
besar (suci) itu harus dengan menghiduphidupkan Paugeran dalam hati sanubari.
Artinya bahwa kesanggupan besar
yang terkandung dalam Paugeran Tuhan
kepada hamba yang dilaksanakan ke

M

Catatan Redaksi: Dikembangkan dari
Materi Pelatihan Berkelanjutan Tahap I

*)
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dalam Tri Sila (sadar, percaya dan taat)
harus dapat kita dijiwai dan diresapi
(Jw. bebles) hingga ke dalam pusat hati
sanubari manusia.
Apabila Paugeran Tuhan kepada
Hamba ini dapat meresap di dalam batin
(Jw. kasalira), ini akan dapat menjadi tali
yang kukuh, yang dapat menghubungkan
antara hamba dengan Ilahi, sebagai
jalan mengalirnya sih, tuntunan yang
dihantarkan oleh Sang Guru Sejati sampai
ke pusat hati sanubari.
Di dalam buku Olah Rasa di Dalam
Rasa hal 69-70 Bab XXVII Pakde Narto
menyampaikan: “...hendaknya jangan
berkecil hati dan waswas. Meskipun
engkau sekalian ibarat kinepung binaya
mangap (terkepung oleh musuh) oleh
banyaknya godaan dan menerima
penderitaan hidup, engkau sekalian akan
terhindar dari segala macam godaan dan
juga akan kuat menanggung penderitaan
lahir batin karena sih, lindungan, dan
pertolongan Sang Guru Sejati, asal
engkau sekalian tetap berada di dalam
Paugeran Tuhan, yaitu tidak keluar dari
sejatinya syahadat, dan berpegang erat
pada tongkat Tri Sila, yaitu: berbakti
kepada Tuhan, percaya dan taat pada
perintah Tuhan.”
Oleh karena itu, penting sekali kita
meresapi Paugeran Tuhan kepada Hamba
di dalam kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan Trisila
Sadar
Di dalam buku Sasangka Jati 2014,
halaman 7, “Yang disebut sadar, itu
artinya: berbakti kepada Tuhan Yang
Maha Esa (Allah). Sedangkan di dalam
buku Sabda Khusus Peringatan No.
16, butir 15, alinea 3: “Sejahteralah
engkau yang bakti pada kesanggupan
dan ajaran-Ku. Hendaklah menetapi
kesanggupan dan kewajiban, itulah
sejatinya bakti kepada Allah dan
kepada-Ku.”
Sebelumnya dijelaskan bahwa,
“Kesanggupan besar yang perlu sekali
dilaksanakan setiap hari, yaitu: 1.
Sadar, 2. Percaya, 3. Taat.” (Sasangka
Jati 2014: 7). Jadi, kesanggupan besar
setiap hamba sebenarnya adalah sadar,
percaya, dan taat kepada Tripurusa.
Sedang kesanggupan hamba untuk tugas
di dunia di bidang apa pun yang utama bagi
semua umat, apabila melaksanakannya
dengan niat berbakti kepada Tuhan
YME (Tripurusa), berarti telah berusaha
untuk sadar (tugas ke luar dan ke dalam
dilaksanakan bersamaan).
Kesadaran kepada Tuhan YME
(Tripurusa) ini sangat penting, karena
dengan sadar kepada Tuhan YME, dapat
menyelamatkan kita di saat melaksanakan
tugas (lahir batin) di dunia, bahkan sampai
kembali ke akhirat. Sadar yang dimaksud
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adalah bukan sadarnya orang yang
bangun tidur, pingsan, mabuk.
Bagaimanakah agar kita tetap sadar
kepada Tuhan?
Harus hafal dan dapat meresapi
Paugeran Tuhan kepada hamba.
Setelah kita hafal dan menerima
dengan kesadaran kalimat di dalam
Paugeran, kemudian Paugeran tersebut
kita dihidup-hidupkan setiap saat baik
ketika sedang: bekerja, belajar, istirahat,
makan, dan tidur. Dengan meresapi
Paugeran Tuhan kepada Hamba yang
menuntun kita untuk tetap sadar kepada
Tripurusa; kita akan menyadari dan
merasa-rasakan bahwa setiap kejadian
(termasuk terhadap diri kita) adalah
merupakan Karsa dan Kebijaksanaan
Sang Suksma Sejati atas Karsa Sang
Suksma Kawekas, adalah sudah yang
seadil-adilnya. Sehingga pepatah Jawa
mengatakan: aja gumunan lan aja kagetan
(Jangan heran dan terkejut) tidak terjadi
pada orang yang selalu sadar.
Dalam pustaka Sasangka Jati bab
Sadar Sang Guru Sejati bersabda:
“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).“
Akhirnya, apabila kita memiliki
kesadaran kepada Tripurusa di dalam
melaksanakan tugas serta kesanggupan,
kita dapat melaksanakannya dengan:
tenang, pasrah, tidak ragu-ragu/waswas,
walaupun tugas berat sekalipun.
Sehingga setiap bertemu orang, ia
akan tersenyum dan menyapa dengan
ramah. Orang yang disapa juga akan
merasa bahagia dengan sapaan,
pelayanan, dan ucapan ramahnya yang
penuh kasih sayang.
Tekun Melaksanakan Panembah
Panembah harus dilaksanakan
dengan ajek/teratur seperti yang tersebut
di dalam Sasangka Jati, 2014: 240 Sang
Guru Sejati bersabda: “Adapun maksud
bersuci dengan air yang mengalir
itu memberi isyarat bahwa ibadah
dilakukan secara teratur, jangan sampai
angin-anginan, sehari manembah, dua
hari tidak, tetapi terus-menerus seperti
mengalirnya air tadi.”
Pakde Narto juga menuliskan di
dalam buku Olah Rasa Di Dalam Rasa
Bab XIX 2013: 42: “Adapun ketukan
‘pintu’ yang dilakukan secara terus
menerus dengan teratur dan susila penuh
kerendahan hati, artinya panembahnya
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kepada Tuhan yang sungguh-sungguh
sujud, dan jangan sampai renggang
(bersela). Gunakanlah seluruh waktumu
untuk manembah, artinya selalu sadar
kepada Tuhan Yang Maha Tunggal”.
Kata-kata yang diucapkan di dalam
panembah penting kita pahami agar dapat
membantu dan memudahkan: anganangan, perasaan dan nafsu-nafsu untuk
dapat: sadar, percaya dan taat kepada
Tripurusa (Tuhan YME), jadi bukan hanya
sekedar hafal sehingga panembah kita
semakin berkualitas.
Meningkatkan kualitas Panembah
Di dalam buku Olah Rasa di
Dalam Rasa, 2014: 62, Pakde Narto
menyampaikan: “Jadi, cara manembah
yang benar ialah apabila raganyaciptanya-hatinya-rasanya bersama-sama
manembah kepada Allah sehingga yang
manembah dapat meninggalkan ‘alam
keramaian’, menyelam ke dalam keadaan
heneng-hening-awas-eling.” Panembah
yang heneng-hening akan mendatangkan
iklim jiwa yang tenang, tenteram, dan
bahagia.
Seiring dengan meningkatnya derajat
kejiwaan/kesiswaan kita, mudah-mudahan
panembah yang kita lakukan selalu
dengan kebulatan hati yang hening
dan suci, tidak hanya sampai tingkatan
sembah raga dan sembah cipta, tetapi
sampai ke sembah kalbu dan sembah

rasa.
Bapak DR. Soemantri Hardjo
Prakoso menyampaikan di dalam buku
Ulasan Kang Kelana halaman 177)
bahwa: “…nilai panembah itu tidak dapat
dipisahkan dari kehidupan sehari-hari,
maka sudah menjadi kewajiban kita
untuk meneliti hidup kita sehari-hari,
apakah sudah sesuai dengan Jalan
Rahayu dan Hasta Sila. Bilamana dalam
kehidupan sehari-hari kita seringkali
melanggar pantangan-pantangan atau
terlalu jauh dari pelajaran Jalan Rahayu,
apalagi tidak mengindahkan Panca
Sila, panembah kita tidak akan berhasil
adanya. Lalu dirasakan dalam panembah
bahwa pikiran dan perasaan kita bergolak
kian kemari melonjak-lonjak sehingga
tidak dapat diarahkan dan ditenangkan
terhadap Tripurusa.“
Jadi, apabila panembah kita sering
kali tidak seperti yang kita idam-idamkan
dan terus menerus “jumbal-jumbul”, itu
suatu tanda bahwa kehidupan kita seharihari masih jauh dari: sadar, percaya dan
taat.
Melakasanakan Panembah dalam Arti
Luas
Dalam pustaka Sasangka Jati 2014,
halaman 242: “Sejatinya kewajiban
lahir itu juga sebagian panembah, jadi
juga sudah berisi panembah apabila
dilaksanakan dengan keikhlasan
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hati, sadar akan Tuhan dan tanpa
pamrih….”.
Juga penjelasan Pak Mantri dalam
buku Ulasan Kang Kelana hal 190:
“Perbuatan yang sekecil-kecilnya pun
dapat mengandung nilai panembah, bila
dilaksanakan dengan tanpa pamrih”.
Kita menyadari bahwa menyiswa
kepada Sang Guru Sejati untuk memiliki
sadar yang kekal, itu memang tidak mudah.
Karena (disadari maupun tidak disadari)
kita akan menghadapi: hambatan dan
godaan-godaan yang terdiri dari: goda
kasar, goda halus dan goda gawat, dan
angan-angan harus dapat mengendalikan
nafsu-nafsu (terutama kuda merah dan
kuda hitam). Apabila kita menyiswa sering
tergoda oleh goda kasar, goda halus
atau goda gawat, maka hal itu identik
dengan sering melanggar Paliwara, dan
apabila kita melanggar Paliwara berarti
kesadaran sebagai hamba Tuhan itu
hilang. Oleh karenanya di sini pentingnya
kita harus mampu mengolah, mengenal,
dan mengendalikan saudara tujuh yang
ada dalam diri sendiri, yaitu angan-angan
dan nafsu-nafsu agar dapat selaras
dengan Karsa Tuhan.
Anugerah dan Manfaat Sadar
Pustaka Sasangka Jati Bab Sadar
2014: 8: “... 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, ...”
Oleh karenanya kita harus selalu
berusaha agar kesadaran kepada
Tripurusa selalu dihidup-hidupkan
saat melakukan kegiatan sehari-hari.
Umpamanya sedang berbelanja, bekerja,
mengajar, di mana pun kita berada,
diusahakan angan-angan atau pikiran
dilandasi sadar sebagai hamba Tuhan.
Contoh: apabila kita mendapatkan ujian/
cobaan dari Sang Guru Sejati yang
mengenakkan/tidak mengenakkan,
misalnya: sakit, ya berobat ke dokter
bukan ke tempat lain. Dan selalu berusaha
tetap sadar kepada Tripurusa dengan
meresapi Paugeran terus menerus dalam
hati.
Percaya (Iman)
Sikap seseorang yang telah memiliki
rasa percaya adalah memiliki keyakinan
bahwa Sang Guru Sejati sebagai
Penuntun Sejati selalu bersama kita.
Artinya: apabila kita memiliki kepercayaan
yang bulat, tidak ada rasa takut dan
ragu-ragu, waswas, cemas, bingung,
dalam menjalani kehidupan. Akan tetapi
memiliki jiwa yang kuat, tangguh, tabah
dalam menghadapi berbagai persoalan
kehidupan di dunia.
Percaya adalah tali kuat yang
menghubungkan antara hamba dengan
Tuhan, sebagai Sembahan Sejati dan
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Utusan Tuhan yang Sejati (Suksma
Sejati). Apabila hamba tidak percaya
kepada Tuhan YME (Tripurusa) sama
dengan memutus hubungan dengan-Nya.
Pustaka Sasangka Jati, 2014 halaman
9, Sang Guru Sejati bersabda:” Ketahuilah
apabila tidak ada kepercayaan yang
teguh, tidak akan ada aliran sih dan
kekuasaan yang linuwih (luar biasa)
daripada-Nya.”
Dengan demikian, apabila kita ingin
mendapat pertolongan, perlindungan-Nya,
harus memiliki kepercayaan yang bulat
(utuh) kepada Sang Guru Sejati (Suksma
Sejati.
Sang Guru Sejati bersabda: “Orang
yang memiliki kepercayaan yang utuh
(murni) mempunyai perasaan tekad,
mantap, teguh, tabah, sentosa, tidak
goncang terserang angin atau bahaya
apa pun yang mengancam.” (Sabda
Khusus Peringatan No.2 butir 10 alinea 2)
“Kepercayaan itu tidak terletak
pada cipta, nalar, pangerti, dan juga
tidak terletak pada angan-angan.
… Adapun kepercayaan yang sejati
(murni) terletak di dalam rahsa jati.”
(Sabda Khusus Peringatan No. 2 butir 11)
“Jika orang telah mempunyai
perasaan bahwa ia dihidupi dan menjadi
tempat bersemayam Sejatinya Hidup,
orang itu telah mendekati letak rahsa
jati, yakni telah mendekati kepercayaan

yang benar.” (Sabda Khusus Peringatan
No.2 butir 12 alinea 1)
Jadi percaya yang benar, yaitu
percaya kepada Tripurusa (Suksma
Kawekas-Suksma Sejati-Roh Suci)
terletak di perasaan halus atau rahsa
jati, dan bukan terletak di dalam anganangan; memiliki tekad, mantap, teguh,
tabah, tidak goncang terserang godaan
apa pun.
Dengan kuatnya kepercayaan
kepada Tripurusa akan dapat menjadi
jalan mengalirnya daya kekuatan Tuhan
melalui Suksma Sejati.
Pengalaman sakit penulis
Pada bulan Juni 2016 saya menderita
sakit penyempitan saluran uriter, dan
menurut dokter rumah sakit harus
dioperasi. Demikian pula pada bulan
Desember 2017 saya kembali sakit,
dan divonis oleh dokter saya menderita
stroke. Dengan berusaha meresapi
makna Paugeran Tuhan kepada Hamba,
menuntun saya untuk dapat memiliki
kepercayaan yang kuat, tetap tabah,
diikuti rasa pasrah (berserah diri) kepada
Sang Guru Sejati yang menjadi Pelindung,
Penuntunnya yang Sejati. Puji syukur
kepada Sang Guru Sejati saya dapat
kembali sembuh dan sehat.
Kalau kita mau menghadiri pertemuan
olahrasa, sebelum berangkat ada
hambatan misalnya: tamu, undangan, dsb.
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Tetapi apabila kita memiliki kepercayaan
yang kuat, memohon kepada Sang Guru
Sejati agar dapat menjalankan niatnya
pergi ke pertemuan olahrasa, karena
sadar mengikuti pertemuan olahrasa,
adalah kewajiban sebagai anggota
Pangestu dan sebagai siswa merupakan
sarana untuk mendekat kepada Sang
Guru Sejati bersama-sama dengan
warga lainnya. Semuanya pasti akan
dimudahkan.
Kendala Memiliki Kepercayaan yang
Bulat
Senang mendapatkan pujian
Kalau kita mendapatkan anugerah
dari Sang Guru Sejati, kita hendaknya
bersyukur yang dapat menguatkan
kepercayaan kepada Sang Guru Sejati.
Dan jangan menganggap hal tersebut
adalah hasil kekuatan kita sendiri, karena
hal tersebut akan memperbesar aku
kita, ialah rasa kuma: kumawasa (paling
berkuasa), kumingsun (paling hebat),
kuminter (paling pinter), kumethak
(sombong), kumaki (sok tahu), ..dsb.
Orang yang tidak mempunyai kepercayaan
bulat kepada Sang Guru Sejati, membuat
seseorang lupa sebagai hamba Tuhan,
sehingga “aku”nya semakin tinggi.
Akhirnya setelah ia tidak lagi menjabat,
ia merasa tidak lagi diperhatikan dan
diremehkan orang lain, sehingga hidup
dalam kesengsaraan. Godaan ini adalah

merupakan godaan dari iblis, sangat halus
tidak kasat mata, tetapi masuk ke dalam
perasaan.
Apabila kita senang mendapatkan
pujian karena memiliki kehebatan,
misalnya: memiliki kepintaran, berprestasi,
dan kaya atau berpangkat, tanpa disadari
sebenarnya ia lupa dan tidak percaya
pada Kekuasaan, Kebijaksanaan Tuhan
yang Maha Agung.
Kemudian memandang rendah orang
lain yang dianggapnya tidak pintar, tidak
kaya atau tidak berpangkat, bahkan sering
berucap, “Siapa dulu, saya ...dsb.”
Hal ini sangat berbahaya, karena
tanpa disadari bahwa ia telah melanggar
Paliwara 1 dan akan terseret ke jalan
sesat, yaitu jalan yang berakhir di alam
makhluk berbadan api. Dalam pustaka
Sasangka Jati: Tunggal Sabda, 2014: 103
“… jangan suka disembah-sembah,
karena hal itu dapat menggoyahkan
iktikad atau kepercayaan yang benar,
hingga akhirnya engkau sekalian
terjerumus ke dalam alam para makhluk
yang berbadan api.”
Suka Bertengkar
Perlu kita sadari bahwa kita ini adalah
berasal dari sumber yang sama, pernah
tinggal bersama-sama di dalam kandungan
Tripurusa, hanya karena kita gagal
bertunggal dan kembali dengan Tripurusa,
kemudian kita diturunkan didunia dengan
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badan wadak yang berbeda, sesuai
dengan Hukum Abadi (Angger-angger
langgeng), oleh karenanya kita wajib
menghindari pelanggaran Paliwara ke-5.
Pustaka Sasangka Jati, 2014:
170 Sang Guru Sejati bersabda:
“Ketahuilah, watak suka bertengkar
itu sesungguhnya perilaku orang
yang tidak mempunyai kepercayaan
yang benar, sebab jika engkau
sungguh-sungguh percaya bahwa
Tuhan dan Utusannya yang abadi itu
telah bersama-sama dengan hidup
setiap hamba, karena jiwanya itu
terjadi dari sinar cahaya bertunggalnya
Tripurusa, sudah tentu engkau tidak
suka bertengkar, tetapi engkau suka
rukun dan saling mengasihi, sebab
merasa bahwa hidup itu sejatinya satu,
tidak berpisah-pisah.”
Taat (Mituhu)
Dalam pustaka Sasangka Jati: bab
Taat 2014, halaman 10: “Yang disebut
taat itu mematuhi perintah Tuhan,
dengan perantaraan Utusannya ialah
Suksma Sejati, yang menjadi Penuntun
serta Gurumu yang senyatanya.
Sesungguhnya, semua kewajibanmu
yang beraneka ragam itu, ringkasnya
hanya satu perkara, yaitu: niat
melaksanakan tugas Sang Guru Sejati.
Meskipun engkau menghadapi perkara
apa saja, sekali engkau tidak boleh

lupa akan niatmu, karena sejatinya
tidak ada tugas utama yang diserahkan
kepadamu, yang bukan tugas Sang
Guru Sejati. Semua perbuatan baik dan
membawa kesejahteraan bagi segenap
manusia adalah tugas Sang Guru
Sejati atas asma Tuhan Yang Maha
Agung. Oleh karena itu, laksanakanlah
bagianmu masing-masing secara
cermat dan teliti, supaya sedapatdapatnya tugas itu terlaksana dengan
sempurna.“
Sehingga menyadari bahwa semua
tugas dan kewajiban kita dalam hidup
sehari-hari, adalah dalam rangka
mewakili tugas dan pakaryan Sang Guru
Sejati. Oleh karenanya kita berusaha
untuk tetap taat, yang dengan dilandasi
tanpa pamrih dan pengharapan apa pun.
Dalam pustaka Sasangka Jati,
Sangkan Paran, 2014, halaman 193:
“Sejatinya, menaati perintah itu
kewajiban siswa terhadap Guru,
hamba terhadap Tuhan, tetapi
apabila ketaatannya hanya karena
mengharapkan anugerah atau ingin
mendapatkan sih, dan tidak mengerti
akan makna karsa Tuhannya, itu seolaholah tanpa guna pelaksanaannya, tidak
berbeda dengan orang yang tidak
taat, tetapi mengerti maksud perintah
tersebut, kedua-duanya itu masih
termasuk derajat yang rendah.”
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Dalam buku Olah Rasa 2015: 5-6
pada intinya Pak Mantri menuliskan:
...barang siapa yang mewakili pekerjaan
Sang Guru Sejati, akan menerima
bantuan secukupnya. Sang Guru Sejati
tidak meninggalkan siswa-siswanya
yang benar-benar sadar, percaya, dan
taat tanpa pamrih. Bila sesorang siswa
memberi tuntunan kepada orang lain, ia
akan ditambahi pepadang dan pengertian.
Bagaimana kalau kita tidak taat kepada
Sang Guru Sejati?
Sang Guru Sejati akan meninggalkan
kita, walau sejatinya Sang Guru Sejati
dalam keadaan tunggal dengan kita.
Sabda Khusus, Peringatan No. 11, butir
7. “O, siswa-Ku, maka pesan-Ku, agar
engkau tidak Aku tinggalkan, taatilah
perintah-perintah-Ku....”
Selain ditinggalkan Sang Guru Sejati
kita juga akan merasakan tempelak
Tuhan dalam kehidupan ini berupa
berbagai cobaan dan penderitaan
hidup. Sabda Khusus, Peringatan No.
10, butir 3: “O, siswa-Ku yang Aku
kasihi, Aku tidak minta engkau luhurluhurkan dan engkau puji-puji. Aku
hanya minta supaya engkau taat pada
ajaran-Ku. Apabila engkau tidak taat,
membelakangi dan menjauhi ajaranKu, maka terimalah tempelak Tuhan”.
Apakah manfaatnya taat pada Sang
Guru Sejati?

Apabila kita sungguh-sungguh taat
pada perintah-perintah Sang Guru Sejati,
maka cita-cita kita yang tertuju untuk
kesejahteraan orang banyak (keluarga,
masyarakat, bangsa dan negara) akan
tercapai dan akan menjadi kusuma
bangsa.
Sabda Khusus, Peringatan No. 9,
butir 11: “Jika engkau taat pada ajaranKu, engkau akan menjadi kusuma
bangsa. Sebaliknya jika engkau tidak
taat, tidak akan menjadi kusuma
bangsa, tetapi menjadi sampah yang
mengotori bangsamu.”
Apabila kita taat kepada perintah
Sang Guru Sejati akan menerima sih
anugerah Tuhan kembali bertunggal
dengan Tripurusa. Sabda Khusus, Per.
No. 24 butir 17: “Barang siapa yang
sungguh-sungguh menaati sabda Sang
Guru Sejati, akan dituntun, Sang Guru
Sejati akan menunjukkan jalan yang
lebih dekat dalam niat akan kembali
kepada Allah.”
Penutup.
Dalam kesempatan ini saya mengajak
Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati:
1. Tetaplah dan senantiasa memiliki
kesadaran kepada Tripurusa
(Tuhan Yang Maha Esa), sedapat
mungkin tidak hanya di saat sedang
manembah atau sembahyang saja,
tetapi hendaknya setiap saat di mana
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kita berada, kapan saja, sedang
berjalan, duduk, bekerja, berwisata,
dan lain lain; sedapat mungkin
kesadaran kepada Tripurusa jangan
sampai putus. Juga dengan meresapi
Paugeran Tuhan (syahadat), kita
dapat merasa-rasakan, bahwa setiap
kejadian yang kita alami adalah
karena kebijaksanaan Sang Suksma
Sejati, atas karsa Sang Suksma
Kawekas sudah yang sudah seadiladilnya.
2. Tetaplah memiliki kepercayaan yang
utuh/bulat, bahwa Sang Guru Sejati
sebagai Penuntun Sejati selalu
bersama kita. Sehingga kita tidak
perlu rasa takut, ragu-ragu, waswas,
cemas, bingung, dalam menjalani
kehidupan. Marilah kita miliki jiwa

yang kuat, tangguh, tabah dalam
menghadapi berbagai persoalan
kehidupan di dunia.
3. Marilah kita selalu taat kepada Sang
Guru Sejati di dalam melaksanakan
kesanggupan dan kewajiban di
bidang kita masing-masing dengan
tekun, cermat dan teliti tanpa dilandasi
pamrih dan pengharapan apa pun.
Karena semua perbuatan yang baik
dan membawa kesejahteraan bagi
segenap manusia adalah tugas Sang
Guru Sejati.
Demikian yang dapat saya
sampaikan, semoga Sang Guru Sejati
senantiasa melimpahkan sih, tuntunan,
perlindungan, dan pepadang kepada

"Bagaimana Sang Guru Sejati (Suksma Sejati) akan dapat menolongmu,
apabila engkau tidak mempunyai kepercayaan kepada-Nya, sebab tidak
ada tali penghubung yang mengalirkan daya kekuatan-Nya. 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. Ketahuilah, bahwa sejatimu (Roh Suci) itu satu dengan
Suksma Sejati (Guru Sejati) dan Suksma Kawekas (Tuhan Sejati).
Jadi, apabila engkau tidak mempunyai kepercayaan, engkau seakanakan memutuskan tali rasa yang menghubungkan engkau dengan Dia.
Ketahuilah, apabila tidak ada kepercayaan yang teguh, tidak akan ada
aliran sih dan kekuasaan yang linuwih (luar biasa) daripada-Nya."
(Sasangka Jati. Percaya. 2014: 8-9)
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Janjiku, Hutang Hidupku
SM. Darmastuti, Yogyakarta

W

hatsApp Group Alumni yang
pagi itu ramai dengan berita
seputar kriminal dibumbui
dengan tayangan video yang mengerikan,
tiba-tiba saja ‘sidem’ ketika seorang teman
yang tinggal di Jawa Barat memposting
kisah nyata sederhana, tentang seorang
wanita muda yang menghayati benar arti
kejujuran dan kasih sayang. Dia awali
ceriteranya dengan narasi menarik:
“Pisang neng, mateng di pohon”
Kakek penjual pisang yang sering mangkal
di pasar Cileungsi, menghampiri begitu
aku turun dari mobil.
“Saya belanja dulu ya Kek, nanti balik
baru beli.” Dengan enteng kuucapkan
kata-kata ini.
“Iya Neng, Kakek tungguin ya,”
Aku mengunci mobil dengan remotecontrol, lalu berjalan dengan sedikit jinjit,
karena semalam hujan, dan pasar jadi
agak becek. Belanja di super market
memang sebenarnya lebih nyaman,
gedungnya ber AC dan wangi, tapi
harganya jauh beda dengan di pasar
tradisional, meskipun harus berbecek ria.
Setelah belanja, aku pulang. Jalanan
macetnya minta ampun. Saat di depan
pom bensin, aku melihat banyak pisang

dijajakan orang. Tiba-tiba teringat janjiku
pada si kakek penjual pisang. Ya ampun
... mau putar balik macetnya seperti itu.
Pikiranku menjadi bercabang, antara
ingin balik dan enggan karena macet.
Pasti si kakek bosan menunggu. Dan,
tidak mungkin dia menunggu sampai
lama. Begitu nalarku mulai mencari
pembenaran.
Macet belum juga kelar, rasa lapar
mulai menyerang, sementara bayangan
wajah kakek tua dengan kopiah miring dan
kemeja putih usang terus saja menempel
di pikiranku.
“Bu, jangan melamun dong,
jalaaaaannnn! ... ah nambahin macet
saja.”
Demikian teriak seorang pemuda
yang kepalanya ke luar dari jendela mobil
yang tepat di belakang mobilku.
Aku terkejut, segera kuinjak gas
mengikuti antrian panjang kendaraan.
Hatiku belum juga tenang ketika masuk
ke area perumahan tempat aku tinggal.
Sesampainya di rumah, Mbak Een
PRT, menurunkan belanjaan, dan Bayu,
keponakanku yang memanggilku ibu ke
luar ikut memeriksa belanjaan.
“Ibu tidak beli pisang?”
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Aku terdiam, terbayang wajah kakek
tua, mungkin dia masih menungguku.
“Bayu mau pisang?”
Dia mengangguk, matanya penuh
harap. Ya Tuhan, jika Bayu saja
menyiratkan harapan untuk dapat makan
pisang setiap hari, bagaimana dengan si
kakek yang berjualan untuk memenuhi
kebutuhannya sendiri dalam kerentaan
usianya?
Kupacu motor menghindari
kemacetan, kembali menuju pasar. Terik
matahari memang menyengat menembus
jaketku, tapi tidak kuhiraukan. Pada
pikiranku hanya ada kakek tua penjual
pisang. Benar, tiba di pasar hatiku
semakin pilu. Bagaimana tidak, nampak si
kakek masih duduk menunggui beberapa
sisir pisang uli dan raja.
“Kek, pisangnya masukin ke kantong
ini ya,” Aku berjongok kurentangkan
kantong yang dapat memuat lima sisir
pisang.
“Jangan Neng, jangan semua, tadi
kakek sudah janji sama Neng yang pake
mobil item, nanti dia kecewa. Tadi juga
banyak yang mau beli, tapi kakek sudah
janji.”
Air mataku mengembang di balik
kaca mata hitam. Kulepas helm, masker
dan kaca mata. Dia menatapku dengan
seksama.

“Kok Neng berubah?”
“Iya Kek, tadi pulang dulu.”
Tidak kukatakan kalau sesungguhnya
tadi aku lupa. Setelah membayar harga
pisang, kuselipkan satu tambahan
lembaran uang berwarna merah.
“Neng, pisang sudah Neng borong,
sudah cukup uangnya, tidak usah
ditambah.” Tangan kakek itu menahan
tanganku. Tapi tetap saja uang itu
kutinggalkan untuk dia.
Dalam perjalanan pulang aku
menyimpulkan, inilah kenapa para Utusan
Tuhan selalu wanti-wanti jika kita berjanji
harus ditepati. Siapa tau orang yang kita
janjikan betul-betul berharap.
Janji adalah hutang. Betapa akan
semakin menumpuknya hutang kita bila
janji-janji yang sangat enteng kita ucapkan
tidak kita tepati.
... Jujur itu arti pokoknya: menetapi
janji atau menetapi kesanggupan, baik
yang sudah diucapkan maupun yang
masih dalam batin (niat), itu sama
saja. Jadi orang yang tidak menetapi
niatnya itu berarti menipu batinnya
sendiri, sedang apabila niyat itu sudah
diucapkan, padahal tidak ditepati, itu
berati dustanya dipersaksikan kepada
orang lain.(Sasangka Jati, Bab Panca
Sila, Sub Bab Jujur)
Nah, mumpung masih dalam suasana
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harus di rumah saja dan ke luar hanya
kalau penting sekali, waktu kita cukup
untuk merefleksi diri. Berapa banyak janji
yang sudah kita ucapkan yang belum kita
penuhi? Berapa banyak hutang kita yang
saat ini masih diharapkan kembali oleh
orang-orang yang sangat percaya akan
kejujuran kita?
Jangan matikan harapan orang lain,
karena peristiwa kehidupan itu merupakan
manifestasi tanam dan tuai. Siapa
menanam dia akan menuai. Kebaikan
dan kejujurankah yang kita sebar? Atau

sebaliknya kebohongan dan kepalsuan?
‘Traju’ Sang Guru Sejati akan menimbang
sesuai dengan Hukum Abadi ( AnggerAngger Langgeng).
Semoga semua anggota Pangestu
termasuk golongan yang menapaki hidup
dengan kejujuran dan kasih sayang.
Karena langkah kecil inilah awal dari
sebuah perjalanan penyiswaan yang
panjangnya sebatas usia kita.

"Begitulah Pakde Narto berseru dalam hati,
"Gusti Allaaah Nyuwuun tedhaaa..." (Ya Tuhan hamba mohon makan..)
Tuhan yang Mahakuasa selalu mengabulkan permohonan hambanya
yang keluar dari kesucian hatinya, serta Tuhan yang Maha Pengasih dan
Penyayang tidak akan membiarkan hambanya menderita, maka tidak
berapa lama kemudian Pakde Narto menemukan uang satu sen di jalan
(uang satu sen di zaman Belanda dahulu).
Besar hati Pakde Narto bukan kepalang, bagai menemukan gunung
emas layaknya. Cepat-cepat uang dipungut, dibolak-balik di tangan,
ditiup dan disekanya debu yang menutupi uang tersebut, ditengoknya
lagi baik-baik... yah, benar juga rupanya, tak salah lagi... benar-benar
uang satu sen! Ah, seorang raja di singgasana belum tentu lagi sebahagia
Pakde Narto dengan uang satu sen yang ditemukannya di pinggir jalan
itu. Memang Tuhan Mahaadil dan Maha Pemurah."
(Buku Riwayat Hidup Pakde Narto, 2015: 5)
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Memaknai Protokol Kesehatan
Puji Santosa, Bekasi-Jakarta I

S

enantiasa menjaga kesehatan
dan kebersihan di tengah
mewabahnya virus corona atau
covid 19 memang harus dilakukan oleh
setiap orang agar terhindar dari virus
tersebut. Belajar dari pengalaman seabad
yang lalu dalam menghadapi wabah flu
Spanyol (1918-1921) yang mematikan
jutaan orang, supaya tidak banyak korban
sebagaimana wabah tersebut, kita harus
dapat bertahan hidup dari virus tersebut
dengan mematuhi protokol kesehatan.
Hal yang berkaitan dengan protokol
kesehatan ada tujuh langkah yang harus
dilakukan, dan ada lima hal yang harus
dihindari, yaitu sebagai berikut.
Kebersihan tangan menjadi
hal yang utama. Seperti yang sudah
diketahui bersama, berbagai bakteri
dan virus termasuk virus corona dapat
menyebar dengan mudah karena
terjadinya kontak fisik, bahkan dapat
melalui udara. Kontak fisik yang paling
sederhana adalah berjabat tangan. Oleh
karena itu, kebersihan tangan harus
benar-benar dijaga. Bahkan kedepannya
nanti, kita tidak akan bersalaman lagi
dengan orang lain untuk menghindari
hal-hal tersebut. Mencuci tangan dengan
menggunakan sabun melalui air yang
mengalir atau paling tidak membersihkan
tangan dengan hand-sanitizer menjadi
standar minimal untuk dapat memastikan

bahwa tangan kita bersih.
Tidak menyentuh wajah secara
sembarang, terutama bagian mata,
hidung, dan mulut. Hal ini berkaitan
dengan protokol kesehatan yang pertama,
yaitu apabila belum dapat memastikan
tangan sudah bersih atau bebas dari
berbagai bakteri dan virus, sebaiknya
janganlah mengusap-usap wajah. Sebab,
bagian wajah seperti mata, hidung, dan
mulut dapat menjadi pintu gerbang yang
mudah ditembus oleh berbagai penyakit
atau virus yang ada di tangan kita. Oleh
karena itu, pastikan pertama tangan kita
sudah bersih. Kalaupun memang sudah
bersih, usahakan untuk tidak menyentuh
wajah jika sedang berada di tempat
umum karena kita akan mudah lupa untuk
menyentuh benda-benda lainnya.
Menutup bersin dengan lengan
bagian dalam. Etika kita dalam kehidupan
sosial ketika bersin-bersin haruslah
ditutup agar droplet (dahak dll) yang
keluar tidak menyebar ke mana-mana.
Pada masa kenormalan baru atau di
tengah wabah corona ini bersin tidak
ditutup dengan telapak tangan bagian
dalam saja, tetapi kita harus menutup
wajah dengan menggunakan lengan
bagian dalam. Hal ini berkaitan dengan
telapak tangan kita yang dapat saja
sudah banyak menyentuh permukaan
benda yang disinyalir tidak semuanya
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bersih yang terinfeksi bakteri atau virus.
Oleh karena itu, biasakanlah menutup
wajah ketika bersin dengan menggunakan
lengan bagian dalam.
Menggunakan masker. Dalam
keadaan sehat ataupun sakit, kita
menggunakan masker akan menjadi
kebiasaan baru di periode kenormalan
baru. Hal ini berkaitan dengan anjuran
berbagai pihak yang menyatakan bahwa
penggunaan masker itu salah satunya
dapat mencegah paparan virus (kurang
lebih 60%) berbahaya seperti Covid-19.
Apalagi jikalau kita ingin ke luar dari
rumah untuk melakukan aktivitas, seperti
kerja atau pergi ke pasar, menggunakan
masker menjadi hal yang penting untuk
dapat terhindar dari penularan virus
berbahaya tersebut.
Menjaga jarak. Physical
distancing atau menjaga jarak pastinya
akan menjadi hal yang terbawa-bawa
sampai ke periode kenormalan baru
dalam melakukan aktivitas sosial. Kita
tentunya akan mengatur jarak atas
keberadaan kita dengan orang lain ketika
berada di kerumunan massa, seperti di
pasar, di mall, di stasiun kereta api, dan
beribadah di masjid atau gereja. Hal ini
mengacu kepada anjuran berbagai pihak
yang menyatakan ada jarak aman untuk
bersosialiasi agar tidak terpapar virus
berbahaya jika orang-orang tersebut
adalah carrier atau pembawa virus.
Dapat melakukan karantina

mandiri. Apabila kita merasakan badan
wadak terasa demam lebih dari 38 derajat
celsius dan mempunyai gejala-gejala
mirip dengan infeksi Covid-19 ataupun
memang sedang tidak sehat, kita dapat
mengkarantina diri sendiri di dalam rumah.
Karantina atau isolasi mandiri ini tentu
akan membantu banyak pihak, sebelum
kita menentukan harus pergi ke klinik
kesehatan atau rumah sakit.
Menjaga kesehatan dan istirahat
yang cukup. Agar dapat senantiasa
menjaga kesehatan tentu badan wadak
harus senantiasa dirawat dengan baikbaik. Kebutuhan badan wadak akan
gizi, nutrisi, mineral, dan multivitamin
menjadi keniscayaan yang harus kita
lakukan. Sekarang tidak hanya empat
sehat lima sempurna, tetapi dengan
gizi, nutrisi, mineral, dan multivitamin
yang seimbang menjadi kebutuhan yang
nyata. Apalagi disertai dengan olahraga
dan istirahat yang cukup menjadikan kita
dapat melaksanakan kewajiban lahir batin
di dunia ini dengan sempurna, oleh karena
sih, anugerah, tuntunan, pepadang, dan
lindungan Sang Guru Sejati.
Selama pandemi Covid-19, sebagian
besar orang gencar dalam menjaga
kesehatannya. Tentu cara ini dilakukan
agar terhindar dari penularan virus
corona. Salah satu kunci utama untuk
mencegah terinfeksi Covid-19 adalah
meningkatkan sistem imunitas, sehingga
kekebalan tubuh tetap terjaga. Hal ini
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pun sudah diinformasikan sejak awal
kasus Covid-19 merebak, bersamaan
dengan imbauan rutin mencuci tangan
dengan sabun melalui air yang mengalir.
Cara meningkatkan imunitas tubuh
pun bermacam- macam, mulai dari
mengonsumsi makanan empat sehat
lima sempurna, rutin berolahraga, hingga
mengonsumsi multivitamin atau suplemen
yang mengandung berbagai vitamin.
Namun sayangnya, sebagian besar
masyarakat masih ada kebiasaankebiasaan buruk yang dilakukan tanpa
disadarinya, terutama di masa karantina
mandiri alias di rumah saja. Hal-hal
kebiasaan buruk tersebut adalah sebagai
berikut.
Malas bergerak. Malas bergerak
alias mager itu pasti sering kita alami,
apalagi sejak diterapkannya work from
home (bekerja dari rumah). Kebiasaan
ini identik sekali dengan sedentary
lifestyle, kita menjadi kurang aktif atau
banyak pasifnya. Jarang bergerak dapat
berisiko meningkatkan berat badan
dan dapat menurunkan sistem imunitas
serta kekebalan tubuh. Oleh karena
itu, penting untuk melakukan olahraga
secara rutin, menggerak-gerakan tangan,
kaki, leher, kepala, dan anggota tubuh
kita yang lainnya. Olahraga dapat
melepaskan hormon stres, sehingga
dapat menurunkan inflamasi, microbal
killing, dan meningkatkan sitokin atau sel
imunitas tubuh.
Konsumsi gula berlebih. Sistem

kekebalan tubuh memiliki hubungan
dengan microflora usus. Keseimbangan
bakteri baik dan jahat dalam usus berperan
penting dalam pertahanan tubuh terhadap
penyakit. Salah satu kebiasaan yang
dapat menurunkan microflora usus adalah
mengonsumsi makanan atau minuman
yang tinggi gula. Padahal, gula ini disukai
oleh bakteri jahat dan dapat mengurangi
jumlah bakteri baik, sehingga kemampuan
sel darah putih pun menjadi melemah. Sel
darah putih sendiri juga memiliki peran
untuk melawan penyakit.
Makanan yang Digoreng. Salah
satu cara memasak yang mudah dan
sering diterapkan adalah menggoreng.
Namun, cara ini justru dapat menurunkan
kadar gizi suatu makanan. Jikalau kita
mengonsumsi makanan yang gizinya
sudah berkurang, akibatnya tubuh akan
kekurangan nutrisi dan imunitas tubuh
dapat menurun. Sebagai alternatif, kita
dapat mengurangi menggoreng makanan,
dan berganti dengan merebus atau
memanggang makanan, tetapi tidak di
atas suhu 200 derajat celcius.
Berada di ruangan dalam waktu
lama. Imbauan tetap berada di rumah
saja bukan berarti kita benar-benar tidak
ke luar rumah. Kita tetap memerlukan ke
luar rumah sesekali, untuk berjemur dan
mendapatkan paparan sinar matahari atau
berolahraga sekadarnya. Sinar matahari
dapat mendukung produksi vitamin D
yang juga berperan untuk meningkatkan
sistem kekebalan tubuh. Kita dapat
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berjemur pada pukul 10.00 pagi dan
melakukannya selama kurang lebih 10
sampai 15 menit saja.
Begadang. Kerja dari rumah
cenderung membuat jam tidur kita
berantakan. Akibatnya, jam tidur berkurang
dan kita merasa perlu ‘merapel’ jam tidur
keesokan harinya. Hal ini tentu tidak baik
bagi kesehatan badan wadak kita. Sistem
jam tidur seseorang itu berlaku per hari
dengan teratur. Jadi, kita perlu tidur untuk
istirahat setidaknya 6 jam setiap hari, agar
sel tubuh dapat melakukan regenerasi
secara maksimal setelah beraktivitas
seharian.
Demikian protokol kesehatan
secara umum berdasarkan ketentuan
Kementerian Kersehatan. Lalu,
bagaimanakah protokol kesehatan
berdasakan Ajaran Sang Guru Sejati?
Bapak Pangrasa kepada ketiga
putranya menyatakan demikian: “Selagi
engkau sekalian masih muda, sehat
walafiat dan masih mempunyai banyak
waktu, segeralah mencari ilmu yang nyata
untuk bekal hidupmu di dunia sampai di
akhirat. Adapun ilmu yang nyata adalah
petunjuk yang menunjukkan ‘jalan benar’,
jalan yang sampai pada asal dan tujuan
hidup, sebagaimana telah disabdakan
oleh para rasul, tersebut dalam kitab-kitab
suci, sekarang sudah diterangkan dengan
ringkas dan jelas oleh Sang Guru Sejati
dalam pustaka Sasangka Jati.” (Olahrasa
di Dalam Rasa, 2014:16).

Selagi masih muda, sehat walafiat,
dan masih mempunyai banyak waktu,
tentu segera mencari ilmu yang nyata
untuk bekal hidup di dunia sampai di
akhirat. Akan tetapi, “manusia itu wajib
berusaha, misalnya jika menderita sakit,
ia juga harus berikhtiar untuk berobat,
demikian selanjutnya” (Olahrasa di Dalam
Rasa, 2014: 8). Jadi, apabila badan wadak
menderita sakit, kita harus berusaha
mencari dan menemukan obat atau jamu
agar badan kembali sehat walafiat.
Supaya badan wadak tetap sehat dan
kuat, kita harus membuang “bayanganbayangan atau gambaran-gambaran
yang menakutkan dirimu sendiri” dan
tidak menaruh “syak wasangka” seperti
pesan Bapak Pangrasa kepada Prabawa
sebagai berikut. “Prabawa! Apa yang
sudah menjadi kebulatan hati dan tekadmu
yang tertuju kepada cita-cita yang utama,
segeralah laksanakan. Pesanku, jangan
suka membuat bayangan-bayangan atau
gambaran-gambaran yang menakutkan
dirimu sendiri, yaitu keragu-raguan hati
yang berisi perasaan samar-samar,
waswas, dan dugaan-dugaan ‘janganjangan nanti begitu, jangan-jangan nanti
begini’. Syak wasangka itu menimbulkan
kecurigaan yang membuat hati gundah.
Jika demikian kebiasaanmu, engkau
tidak akan mencapai cita-citamu, dan
tidak akan ada rasa tenteram di dalam
hatimu, padahal ketenteraman hati itu
menambah sehat dan kuat jiwa raga serta
menjadi jalan kemuliaan hidup.” (Olahrasa
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di Dalam Rasa, 2014: 25).
Selanjutnya, Bapak Pangrasa
menyatakan demikian: “Untuk
memudahkan menguasai nafsu atau
menekan berkobarnya hawa nafsu
yang menuju kepada tindak kejahatan,
hendaklah melaksanakan tapa brata
sesuai dengan kemampuan secara
ikhlas. Adapun cara melaksanakan
tapa brata itu dengan mengurangi atau
membatasi makan, minum, tidur, syahwat,
kesenangan, dan kegemarannya.
Pelaksanaan tapa brata hendaklah
diupayakan sedemikian rupa sehingga
tidak mengganggu kesehatan badan
wadaknya.” (Olahrasa di Dalam Rasa,
2014: 43). Hal ini menjelaskan, ketika
melakukan tapa brata harus dapat
mengatur dengan baik.
Sang Guru Sejati melalui Bapak
Pangrasa menyampaikan protokol
kesehatan, sekaligus menjadi protokol
kejiwaan sebagai berikut. “Meskipun
hidupnya badan wadak dan jiwa (roh)
itu menyatu, saling memengaruhi (saling
memberi daya), kebutuhan jiwa dan raga
itu tidak sama. Raga membutuhkan hidup
yang serba enak serta badan yang sehat
walafiat. Untuk kekuatan hidupnya, raga
membutuhkan suasana yang bersih, yaitu
hawa, sinar matahari, makan, minum,
tidur, pakaian, tempat berteduh (rumah),
dan lain sebagainya. Adapun jiwa (roh) itu
membutuhkan perasaan tenang, tenteram,
aman, bahagia, heneng-hening, sadar,

kembali kepada asal Hidup, yaitu kembali
kepada Allah yang abadi kemuliaan-Nya.
Untuk mencukupi kebutuhan jiwa dan
raga, manusia membutuhkan petunjuk,
ilmu atau pengetahuan. (Olahrasa di
Dalam Rasa, 2014: 48).
Badan wadak memerlukan suasana
yang bersih, yaitu hawa, sinar matahari,
makan, minum, tidur, pakaian, tempat
berteduh (rumah), dan lain sebagainya.
Sementara itu, jiwa (roh) itu membutuhkan
perasaan tenang, tenteram, aman,
bahagia, heneng-hening, sadar, kembali
kepada asal Hidup, yaitu kembali kepada
Allah yang abadi kemuliaan-Nya. Jadi,
inilah protokol kesehatan dan sekaligus
protokol kejiwaan yang menjadi panduan
kita menyiswa kepada Sang Guru Sejati
agar selamat di dunia dan di akhirat.
Sekali lagi, Sang Guru Sejati melalui
Bapak Pangrasa menjelaskan agar
protokol kesehatan dan protokol kejiwaan
dapat diatur sedemikian supaya berjalan
dengan baik. “Adapun pelaksanaan tapa
brata hanya mengurangi atau membatasi
beberapa hal: makan, minum, tidur, dan
syahwatnya. Ibaratnya jangan kenyang,
tetapi juga jangan lapar, jangan terlalu
banyak berjaga, tetapi juga jangan
terlalu banyak tidur, begitu seterusnya.
Usahakanlah sendiri yang serba sedang,
jangan sampai melampaui batas atau
semau-maunya saja. Oleh karena,
meskipun orang itu mengekang atau
mengendalikan hawa nafsunya supaya

DWIJA WARA Oktober 2020 No. 6 Tahun ke-64

25

baik dan taat pada kehendak jiwanya,
yaitu supaya menurut pada petunjuk yang
benar, jika orang itu masih mengumbar
makannya, tidurnya, dan syahwatnya, ia
juga belum bisa berhasil melaksanakan
niatnya menaklukkan nafsunya yang
menuju ke kejahatan. Hanya saja,
caranya mengurang-ngurangi diusahakan
seperlunya dan jangan sampai dipaksa
yang menyebabkan rusaknya badan
jasmani, tetapi hendaklah membiasakan
diri berpantang (mengurangngurangi)
sedikit demi sedikit sesuai dengan
kekuatannya, asal teratur (ajek) setiap
hari, makin lama juga makin dapat
meningkat sehingga menjadi kelaziman
atau kebiasaan yang tidak merusak badan
jasmani. Ibaratnya, biarpun tidak makan
tidak tidur sudah tidak akan merusak atau
mengganggu kesehatan karena badan
yang sehat itu perlu dijaga (dipelihara)
supaya dapat melaksanakan kewajiban
lahir batin." (Olahrasa di Dalam Rasa,
2014: 119-120).
Mengapa protokol kesehatan dan
protokol kejiwaan dapat diatur sedemikian
rupa menjadi sesuatu yang harmonis?
Hal ini untuk kebutuhan penyiswaan
agar dapat berjalan dengan lancar dan
baik menuju tujuan yang sesungguhnya.
Arsip Sarjana Budi Santosa menjelaskan:
“Bagi orang yang bodoh kelemahan
dapat terletak pada cipta atau nalar
atau pengerti atau dalam kerja sama
antara ketiga ini. Karena angan-angan

masih membutuhkan badan jasmani
untuk berkembang, maka sehat tidaknya
otak sebagai kancah angan-angan
mempengaruhi sekali fungsinya.” (Arsip
Sarjana Budi Santosa, Butir 19, 2014: 11).
Selanjutnya, Arsip Sarjana Budi
Santosa menyatakan kembali: “lklim yang
bahagia sering kali dianggap seperti hal
yang semestinya ada, sama saja seperti
kesehatan. Bila kesehatan sedang baik,
rasanya enak saja seperti hal yang
seharusnya ada. Tetapi bila kita sakit perut,
pusing, atau sakit gigi, barulah terasakan
bahwa kita mempunyai perut, kepala, dan
gigi. Apabila kita lupa menjalankan Hasta
Sila dan melanggar pantangan, barulah
kita merasa adanya penderitaan di dalam
kegelapan. Baru kita menghargai iklim jiwa
yang bahagia yang telah kita kacaukan
sendiri itu. Rasa sakit di dalam dada selalu
ada saja; jantung seperti ditusuk-tusuk,
hati seperti diiris-iris dengan pisau. Kita
tiap kali kaget (terperanjat) dan tidak dapat
tidur. Untunglah manusia yang kemudian
dapat menerima sabda hiburan dan sabda
penebus dosa dari Suksma Sejati”. (Arsip
Sarjana Budi Santosa, Butir 142, 2014: 9798). Oleh karena itu, memaknai protokol
kesehatan itu penting dan benar-benar
perlu dijaga dan dilaksanakan agar dapat
selaras dengan protokol kejiwaan di dalam
penyiswaan kepada Sang Guru Sejati.

DWIJA WARA Oktober 2020 No. 6 Tahun ke-64

26

Ruang Wanita
Pasrah, Sang Guru Sejati Mengatur dengan
Kebijaksanaan-Nya
Salbiyah Salim, Situbondo

S

elamat Pagi Bapak, Ibu, Saudara
yang berbahagia. Hari ini 20
Juni 2020 saya mendapat tugas
mengisi pengalaman.
Semoga kesejahteraan,
ketenteraman, serta kebahagiaan
senantiasa meliputi hati Bapak, Ibu,
Saudara berkat sih tuntunan, pepadang,
serta perlindungan Sang Guru Sejati.
Selama menyiswa kepada Sang
Guru Sejati di gedung Pangestu bersama
Bapak Ibu sungguh merasakan limpahan
sih-Nya. Tepatnya hari Selasa, tanggal
22 Okt 2019, saya mendapat undangan
dari Kemenag tentang pemberkasan,
pemberangkatan calon jamaah haji tahun
2020. Tentu hal itu menjadi kabar gembira
setelah menunggu 9 tahun, akhirnya
dipanggil juga. Sejak itu, mulai mengikuti
semua persiapan dari tes kesehatan, dan
persyaratan lain yang diminta sebagai
bagian dari mituhu.
“Oleh karena itu, segala sesuatu yg
sudah ada ditanganmu, laksanakanlah
dengan kesungguhan hati yang suci,
niatkan atas karsa Tuhan, sebab tidak
ada tugas di dunia ini, yang tidak atas
karsa Tuhan, meski yang tampaknya
remeh sekalipun.” (Sangka Jati, Hasta

Sila: Taat)
Pada awal Januari 2020, saya
mendapat berita bahwa pemberangkatan
haji akan dilaksanakan pada tanggal 25
Juni 2020. Kegiatan lain, yaitu Kongres
Pangestu XVIII, akan diselenggarakan
pada tanggal 26, 27, 28 Juni 2020.
Sementara itu, pada waktu yang sama
saya harus memberikan perhatian ekstra
pada anak kedua yang akan mengikuti
seleksi UTBK.
Saat itulah saya gelisah karena
mendapat jadwal tugas-tugas penting
yang waktunya bersamaan. Saya pasrah
pada kebijaksanaan dan kekuasaan Sang
Guru Sejati dan selalu mangesti mohon
tuntunan.
“Hanya watak narimalah yang
dapat menuntun kepada terangnya
hatimu, karena watak narima
itu mengandung rasa tenang dan
ketenteraman hati, maka engkau tidak
akan merasa terombang-ambing timbul
tenggelam oleh peri kehidupan yang
engkau alami. Adapun yang engkau
perlukan, hanya mematuhi sabda Sang
Guru Sejati sebagaimana tersebut
dalam kesanggupan besar Trisila yang
ketiga yaitu Taat.” (Sasangka Jati, Hasta
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Sila: Narima)
Semenjak merebak Pandemi
Covid-19 bulan Maret 2020, Kegiatan
Kongres Pangestu ditunda, dan
pemberangkatan calon jemaah haji tahun
2020 jugga ditunda. Saya merasakan sih
Sang Guru Sejati, inilah kebijaksanaan
yang membuat hati saya jauh lebih
tenang karena diberi kesempatan penuh
mendampingi anak untuk mengikuti UTBK.

Walau sebelumnya angan-angan sempat
menguasai, namun Sang Guru Sejati
melalui kebijaksanaan-Nya mengingatkan
untuk senantiasa percaya bulat akan
segala sih, tuntunan-Nya. Matur Nuwun
Sang Guru Sejati.
Demikian, pengalaman yang dapat
saya sampaikan.

Pengumuman YAW
Pemesanan Kalender Pangestu tahun 2021
Telah tersedia Kalender Pangestu Tahun 2021 di YAW Pusat
dengan pengganti ongkos cetak Rp 20.000,-/eks.
Pemesanan ditujukan kepada:

Bpk. Bambang Nugroho Hartoto SH
(Mas Totok)
No HP (WA): 0896 7395 0917
Para Ketua Cabang/perorangan yang memesan supaya
menyebutkan jumlah eks kalender yang dipesan serta alamat
tujuan pengiriman.
Terima kasih atas perhatian dan budi darmanya
(YAW Pusat)

DWIJA WARA Oktober 2020 No. 6 Tahun ke-64

28

Ruang Pengalaman
Lakonana Dhisik Dadi Lan Becike
Santoso Oetomo, Jakarta I

Selamat pagi bapak, ibu sekalian. Saya
Santoso Oetomo (BSP) mendapat tugas
untuk menyampaikan pengalaman
penyiswaan dalam WA Group ini.
Perkenankan saya berbagi
pengalaman yang tidak dapat saya
lupakan seumur hidup. Pengalaman
ini sewaktu saya masih berusia 40
tahun (tahun 1984 masih kerja di
Museum Nasional Jakarta). Saya sudah
berkeluarga punya anak satu semata
wayang. Dia masih duduk di bangku
SMP waktu itu. Saya mengharapkan
dia bisa menyelesaikan sekolahnya
sampai perguruan tinggi seperti Ibunya
yang sedang menyelesaikan kuliah S2
di jurusan Perpustakaan UI. Sedangkan
saya hanya punya ijazah SMA saja.
Apakah anak saya mau meneruskan
sekolah ke perguruan tinggi, karena
bapaknya hanya punya ijazah SMA?.
Merupakan tanda tanya besar bagi
saya. Bagaimana jawabannya bila
diminta meneruskan ke perguruan tinggi
(PT) seperti ibunya. Saya mereka reka
jawabannya yang bisa menyakiti hati
saya. “Ngapain nerusin ke PT, lha bapak
aja cuma setingkat SMA”. Ini yang
menjadi pemikiran saya. Saya kemudian
berusaha bagaimana bisa kuliah lagi di

PT. Sebelumnya saya pernah kuliah di
PT swasta jurusan Arsitektur tapi kandas,
lalu pernah kuliah di jurusan Seni Rupa,
tetapi juga tidak selesai. Kalau mau kuliah
lagi, umur sudah 40 thn. Kalau PT negeri
sudah tidak mungkin, lalu di PT swasta
biayanya besar sedangkan anggaran
keluarga untuk biaya sekolah anak dan
isteri. Mau minta bantuan pada kakak
yang bekerja sebagai direktur Reasuransi
Indonesia yang pasti bisa membantu, tapi
tidak sampai hati. Karena permintaan
saya dapat memecah belah keutuhan
keluarga kakak, disebabkan istri kakak
saya tidak menyukai kehadiran saya di
tengah keluarganya. Pokoknya sang istri
melarang suaminya untuk membantu
adik kandungnya sendiri. “Ampun Gusti,
...Bingung dan sedih hati ini jadinya.
Sepertinya saya tidak bisa menerima
kenyataan ini. Tapi apa boleh buat sudah
begini kenyataannya dan sulit rasanya
untuk menerima ini. Di mana tempat
mengadu? Serasa tidak ada orang yang
bisa menolong saya, hanya di hadapan
Sang Guru Sejati tempat mengadu
Sampailah saya pada titik nol yang
tidak punya harapan apa apa lagi.
Setiap malam saya mohon ampun pada
Sang Guru Sejati, agar diberi tuntunan,
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perlindungan, dan kekuatan di dalam
kehidupan ini. Setiap malam saya hanya
bisa menangis pada Sang Guru Sejati.
Entah berapa bulan saya larut dalam
kesedihan, anak dan isteri saya tidak
mengetahui hal ini. Pegangan saya cuma
satu dari Sang Guru Sejati “Lakonana
dhisik dadi lan becike". Rupanya Sang
Guru Sejati berkenan menjawab "jeritan"
saya, pada suatu hari datang teman ke
kantor. Dia bilang supaya saya kuliah
lagi di Lembaga Administrasi Negara
(LAN). Jawab saya "kamu ngeledek ya,
syaratnya kan umur tertinggi 35 tahun,
saya sudah 40 tahun, mana bisa?"
Kemudian dia menyerahkan surat edaran
dari LAN dimana tertera syarat batas usia
tertinggi 43 tahun. "Bohong nih" jawab
saya. Lihat saja sendiri di kampus LAN
di Pejompongan. Dengan hati berharap
cemas saya langsung ke Kampus LAN
di Pejompongan. Betul apa adanya dan
langsung saja saya mendaftar. Dan
kemudian harus mengikuti ujian test
masuk.
Pada hari ujian test, saya dibuat ragu
lagi apakah saya mampu melaluinya,
dari peserta test yang lain ada yang
mengeluh sudah 5 kali test tidak pernah
lulus. Saya mohon Sang Guru Sejati
agar diberi tuntunan dan lindungan, serta
kekuatan untuk lulus dalam ujian test ini.
Alhamdulillah pada waktu pengumuman
test, nama saya ikut terdaftar lulus testing.

Berlinang air mata ini ketika saya ikut
acara wisuda mahasiswa baru. Mimpi
rasanya dapat kuliah lagi, saya cubit
tangan ini terasa sakit berarti saya tidak
mimpi.
Setahun kemudian LAN membuka
lagi pendaftaran mahasiswa baru.
Terhenyak saya membaca surat edaran
di papan pengumuman, tertulis syarat
usia tertinggi adalah 35 tahun. “Lho pak,
ini kok beda dengan syarat tahun lalu 43
tahun?” Apa jawab bagian administrasi
LAN, bahwa tahun lalu itu salah ngetik,
tetapi karena sudah terlanjur di umumkan
ke seluruh Indonesia, maka tidak dapat
dibatalkan.
Kembali air mata ini meleleh di pipi,
begitu besar kekuasaan Sang Guru Sejati
memberikan kesempatan saya kuliah lagi
yang sebenarnya tidak mungkin terjadi
karena umur sudah 40 tahun. Bagi saya
salah ketik ini adalah sebuah mukjizat dan
anugerah yang besar sekali dari Sang
Guru Sejati untuk saya. Mungkin pula
bersamaan bagi orang lain yang senasib
seperti saya waktu itu. Sesuatu yang tidak
mungkin tetapi bisa terjadi atas kekuasaan
Sang Guru Sejati. Terima kasih Sang Guru
Sejati, dengan tuntunan dan kekuatan
dari-Nya, saya dapat menyelesaikan
studi S1 di LAN tepat selama 4 tahun dan
kemudian diwisuda waktu itu bersama alm
pak Widodo.
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Selanjutnya ketika anak saya lulus
SMA dia langsung mendaftar untuk kuliah
di UPN Yogya tanpa saya suruh lagi. Dia
termotivasi ucapan saya “Mosok arep
ngempeng terus” dan berani kuliah di
Yogya jauh dari bapak dan ibunya.
Demikian pengalaman hidup
saya yang hanya berpedoman pada
resep dari Pakde Narto: “Lakonono
disik dadi lan becike” disertai percaya
penuh serta pasrah bongkokan kepada
SGS. Ini adalah Kekuatan Sang Guru
Sejati yang diturunkan dalam Sabda

Khusus peringatan nomor 10 yang
berbunyi: "O, siswa-Ku, jika engkau
sesambat, sesambatlah kepada-Ku,
Akulah yang akan menggendong,
akan menuntun, melindungi, dan
menolong kesusahanmu. Aku tidak
tega membiarkan dirimu."
Demikian sekelumit pengalaman
hidup yang saya alami. Mohon maaf bila
tidak berkenan. Nuwun

"Aku datang untuk melimpahkan sih anugerah Tuhan kepadamu
berwujud pepadang dan tuntunan, terimalah dengan menengadah ke atas,
menengadah yang berarti menunduk, bersujud di hadapan-Ku.
Ketahuilah Siswa-Ku!
(Sabda Pratama, Sabda yang kedua. 2014: 3)

"Aku melindungi dan menuntun sampai ke kesejahteraan bagi semua
umat yang berjalan di Jalan Rahayu , yang bernaung di bawah lindungan
pengadilan-Ku. Aku tidak akan sampai hati kepada mereka yang mewakili
karya-Ku.
Pepadang, ialah sabda wejangan-Ku seratakanlah, dan berikanlah kepada
siapa saja, laki-laki perempuan, tua muda, dengan tidak membeda-bedakan
jenis bangsa dan derajat yang memerlukan pepadang tuntunan-Ku, tetapi
ingat, janganlah disertai paksaan dan pamrih apa pun. Kewajiban yang
luhur dan suci tersebut, laksanakanlah dengan keikhlasan, kesabaran
dan pengorbanan. Barang siapa mau mewakili karya-Ku, yaitu
menyebarluaskan sabda-Ku, ialah sabda Tuhan dengan syarat-syarat yang
Kuterangkan tadi, akan menerima sih anugerah Tuhan"
(Sabda Pratama, Sabda yang ketiga 2014:6)
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Sang Guru Sejati Maha Pengatur
Supriyanto, Salatiga

H

ari ini Minggu 14 Juni 2020
mendapat tugas mengisi
pengalaman di Forum
Korda ini. Pengalaman ini pernah saya
sampaikan di beberapa kesempatan
olahrasa.
Saya mendapat tugas Bidang 1
Pengurus Pusat untuk mengisi olahrasa
di Cabang Medan, pada 16 Februari 2014.
Tentu saya senang dengan tugas tersebut,
sebab kami juga ada kepentingan tilik
keluarga (keluarga dari istri) yang ada
di Medan, jadi bisa melakukan 2 tujuan.
Maka kami mencari tiket “promo” agar
terjangkau untuk perjalanan keluarga.
Rencana kami berangkat tanggal 14
Februari dan pulang tanggal 21 Februari
dari Solo, namun tiket promo hanya
tersedia pada tanggal 12 Februari dari
Solo dan pulang tanggal 19 Februari lewat
Semarang. Jadi, rencana keberangkatan
maju dua hari dari yang direncanakan.
Tentu ini mengubah jadwal dan ijin
istri dari kantornya. Tetapi hal itu tidak
menjadi masalah, akhirnya jadilah kami
berangkat pada tanggal 12 Februari dan
sore harinya sudah sampai di tempat
tujuan (Medan).
Pada tanggal 13 Februari malam,
ternyata Gunung Kelud meletus yang
konon abunya sampai di Jawa Tengah,
dan kami dengar sempat menutupi
Bandara di Solo. Dari kejadian itu kami
baru sadar, “Oh..itu toh maksudnya

Sang Guru Sejati, bahwa kami harus
berangkat tanggal 12 Februari.” Apabila
berangkat tanggal 14 Februari mesti gagal
berangkat, karena Bandara Solo tertutup
abu. Di samping itu, tentunya tanggal
14 Februari kami juga berkesempatan
ikut bersama-sama memperingati Hari
Pepadang di Cabang Medan, dan hari
Minggunya pada tanggal 16 Februari tetap
olahrasa Cabang Medan sesuai rencana,
jadi bisa mendapat dua kesempatan.
Tanggal 19 Februari kami pulang, dan
rencana turun di Solo, tetapi tiket “promo”
yang tersedia mengharuskan kami turun
di Semarang, ya tidak masalah. Ternyata
tanggal 19 Februari Bandara Solo masih
belum dibuka karena masih tertutup abu.
Jadi, inilah keelokan Sang Guru
Sejati dalam mengatur hambanya yang
akan mewakili tugas-Nya. Tentu kami
merasa dituntun, dilindungi oleh Sang
Guru Sejati, hanya lewat tiket “promo”.
Apabila kami tetap berangkat tanggal 14
Februari tentu akan gagal, karena bandara
tertutup oleh abu Gunung Kelud, dan jika
pulang lewat Solo tentu juga belum bisa
karena bandaranya belum dibuka. Oleh
karenanya, kami dipilihkan harus turun
di Semarang.
Demikian pengalaman diberi
dispensasi oleh Sang Guru Sejati, semoga
bermanfaat untuk penyiswaan bersama.
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Budi Darma Membawa Kebahagiaan
Darmojo, Bekonang

P

erkenalkan saya Darmojo,
Urusan Monumen dan Museum
Pangestu, mohon perkenan
untuk menyampaikan Tugas Pengisian
Pengalaman Pendek dalam Forum
Sarasehan WAG Pamong.
Kami saat ini menetap di sebuah
desa di Bekonang, Kabupaten Sukoharjo,
pengalaman yang saya sampaikan
mengacu pada sabda Sang Guru Sejati
sebagai berikut. “Wose yen sira arep
anduweni watak rila, sinaua lan
kulinakna enthengan kanthi legawaning
ati, yen dijaluki pitulungan ing wong
liyan, tumrap panggawe utama, manut
sakuwasanira.” (Sasangka Jati, Hastha
Sila Panca Sila, 2015: 11)
Pada musim kemarau tahun 2019
lalu, desa kami mengalami kekeringan
panjang. Sehingga para petani di area
persawahan depan rumah kami membuat
pompa sumur dalam untuk mengairi
sawahnya. Karena dalam jangka waktu
yang lama pompa tersebut menyala
24 jam non-stop maka mengakibatkan
hampir seluruh sumur warga sekitarnya
kering, termasuk sumber air di rumah saya
(di desa kami tidak ada PAM).
Pada intinya seluruh rumah tangga di
RW kami kesusahan air bersih, sehingga

terpaksa dengan susah payah mengambil
air ke pompa-pompa air di sawah sawah
tersebut. Karena keterbatasan tenaga,
alat dan waktu, kami tidak mungkin
ikut mencari air ke tempat persawahan
tersebut. Atas dasar itu, kami putuskan
untuk membuat “pompa sumur dalam”
sendiri. Singkat cerita dapat menghasilkan
air bersih yang layak untuk kebutuhan
sehari-hari. Karena sudah ikut merasakan
bagaimana rasa susahnya mencari air
bersih, tergerak hati saya untuk sekedar
berbudi darma memasang dua buah titik
kran air di samping luar pagar rumah untuk
dapat dipergunakan masyarakat yang
membutuhkan. Ternyata antusias warga
sangat tinggi untuk menggunakannya.
Saya amati hampir setiap hari, pagi, siang,
sore, bahkan tengah malam selalu terjadi
antrian warga untuk mengambil air. Hal
ini berlangsung cukup lama dari bulan
November 2019 sampai Maret 2020.
Kesimpulannya bahwa walaupun
kita melakukan sedikit budi darma,
tetapi jika dilakukan secara ikhlas,
sesuai kemampuan dan didasari untuk
meringankan kesusahan orang ternyata
hasilnya saya mendapatkan perasaan
bahagia yang luar biasa.

DWIJA WARA Oktober 2020 No. 6 Tahun ke-64

33

Sang Guru Sejati Mengetahui Setiap Kerepotan
Hamba-Nya*)

B

Istiyono, Bojong.

apak Ibu WAG Forum Korda yang
kami hormati, pada hari ini saya
mendapat tugas dari Bidang I
Pengurus Pusat untuk menyampaikan
pengalaman tertulis sebagai berikut.
Pada suatu kesempatan, saya
mendapat jadwal menyampaikan olahrasa
di Ranting Karang Anyar, Cabang Bojong,
yaitu pada saat sebulan sebelum pandemi
corona. Jadwalnya adalah Hari Jumat,
Minggu II pukul 14.00 WIB. Saat itu saya
membuka usaha warung makan bersama
istri tanpa pembantu, maka semua
kegiatan kami kerjakan berdua; mulai dari
pagi buka warung sampai tutup.
Tiba waktu Jumat Minggu II kami
buka warung pagi, tetapi sampai
menjelang tengah hari suasana warung
sepi pembeli, padahal semua masakan
sudah dalam keadaan masak.Saya
berkata dalam hati, “Jam satu saya sudah
harus mempersiapkan diri berangkat
ke Ranting Karang Anyar mengikuti
olahrasa.” Jarak tempat olahrasa kurang
lebih 15 KM. Saya sampaikan kepada
istri saya, “Bu, saya akan ke Karang Anyar
olahrasa’, dan istri saya menjawab, “Ya,
sudah tidak apa-apa, berangkat saja, saya

sendiri tidak apa-apa.” Ketika saya akan
berangkat datang tamu, ternyata pembeli
yang akan memesan nasi kotak sebanyak
70 kotak. Saat itu juga saya berpikir
dan terlihat istri saya langsung bingung.
Berangkat olahrasa atau melayani
pesanan, saya pun mepet kepada Sang
Penuntun, Guru Sejati kita bagaimana
baiknya. Akhirnya, saya sepakat dengan
istri untuk melaksanakan jadwal mengisi
olah rasa, bersamaan dengan itu datang
tamu lagi, yaitu mbakyu istri saya yang
juga pedagang warung makan, hari
itu ia libur tidak berjualan. Sepontan
“byar” terang hati saya dan istri, karena
ada pembantu yang dikirim Sang Guru
Sejati. Jadi, olahrasa terlaksana juga
memperoleh uang, ini semua karena sih,
pertolongan Sang Guru Sejati. Teringat
dhawuh Sang Guru Sejati:
“Benar bahwa engkau wajib
berupaya mencari keduniawian untuk
keperluan badan wadakmu, tetapi
janganlah engkau mengabaikan niatmu
yang suci.” (Sabda Khusus Peringatan
No. 16, butir 3)
Demikian, sedikit pengalaman saya,
semoga bermanfaat untuk penyiswaan
kita semua. Satuhu

*) Terjemahan bebas dari naskah asli
berbahasa Jawa
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Tembang & Puisi
Renungan
JALAN PROGO 4 BANDUNG
(Muat Ulang dari Dwija Wara Thn. I, No.8, Desember 1957)
Siapakah yang membisikkan padaku
TRIPURUSA bertakhta?
Kucari di dunia semesta
Ia tunjuk di dalam kalbu.
Siapakah yang meringankan bebanku.
Setelah jiwa aku salahgunakan?
Aku gagal, habis kekuatan,
Ia mendoa, ringan jiwaku.
Siapakah yang menuntun saya
Ke luar dari gelap gulita?
Ia singgah sepintas lalu,
Dalam kalbu nan lesu-pilu.
Kuikuti cahaya pelita,
Yang melambai memikat hati,
Ia bukan pelita lagi,
Tapi menjelma Sasangka Jati.
"Jadi, betapapun wujud kebahagiaan lahir dalam kehidupan di dunia ini,
jika engkau jauh dari Tuhan atau lupa kepada Tuhan, engkau sengsara
dalam wawasan jiwamu, sebab engkau tidak mengerti akan tujuan hidup
yang senyata-nyatanya. "
(Sasangka Jati, Sangkan Paran 2014:180)
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Aku sekarang menahu jalan,
Mendaki gunung menurun lembah,
Kuat jiwaku, berkat pengalaman,
Yang berpusat dalam panembah.
Terima kasih! Sepanjang hidup
Kucandikan nama pribadi,
Dalam hati nan s’lalu berbakti,
Sampai riwayat tertutup.
Semoga SUKSMA KAWEKAS,
Melalui SUKSMA SEJATI,
Untukku suka membalas
Memanggilnya bertakhta abadi.

" ... bahwa alam kafiruna merupakan di mana orang-orang yang masih
dalam kegelapan berkecimpung setelah mati. Berkat badan jasmani kasar
di dalam dunia besar sekarang ini kita dapat memetik buah jerih payah dari
para siswa wreda dan Wakil dari Sang Suksma Sejati. Bertemu berbicara
dengan orang yang telah luhur derajat kejiwaannya, adalah jauh lebih
mudah daripada masuk ke Alam Sejati di dalam hati sanubarinya sendiri.
Badan Jasmani juga dapat dianggap sebagai kancah pengalaman dan
arsipnya pengalaman. Semua pengalaman tidak lekas kabur karena ada
badan jasmani. Apa yang dirasakan oleh badan jasmani kasar adalah
pengikat pengalaman. Dan Pengalaman adalah tangga kemajuan."
(Arsip Sarjana Budi Santosa, butir 68-69. 2015: 46)
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Secangkir Jahe Merah
Hawe, Jakarta

Secangkir jahe merah setia menamaniku
Hingga waktu menjelang fajar
Belum juga terpincing mata ini
Sekedar mengejar matahari pagi
Yang tak kunjung tiba
Secangkir jahe merah setia menemaniku
Ketika belum jua redupkan keinginan
Yang asyik masuk paksakan kehendak
Suntingkan keindahan rona Bunga Mawar
Tetapi yang kutemukan
Resah, gerutu, dan gundah
bahkan keheningan makin menjauh,
sang berhala ego tlah mengungkungku
Secangkir jahe merah menjadi saksi
Sangkakala bersujud terlewati
Usapan sabda-Mu pada pijar Bunga Kemboja
menyentak kesadaranku saat harus merunduk
yang berarti tengadah berani mengusir mimpi
rengkuhkan hening dan beningnya ego
di antara keteduhan "Mawar dan Kemboja".
Di saat aku masih di sini
Secangkir jahe merah setia menemaniku.
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Berita Organisasi
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
secara daring, 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)

3.000

6

Sabda Khusus (Bhs. Jawa-Indonesia)

12.500

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

27

Kaset Suksma Ngumbara

4.000

28

Kaset Uraian Sabda Pratama

7.000

7.000
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Berita Dukacita
Telah meninggal dunia dengan tenang
Pada Kamis 27 Agustus 2020, pukul 04.30

Bapak Ir. Slamet Subagyo IWE
(Mas Cuk)

(dalam usia 63 tahun)
Dimakamkan di Makam Untoroloyo, Jebres Surakarta
Semasa hidupnya almarhum aktif di Pangestu Solo, dan menjadi
Pengurus Pusat Pangestu sebagai Staf Korda Jateng V (20002005), sebagai Korda Jateng VI (2005-20015), dan terakhir
sebagai Korda Jateng X (2015-2020).
Redaksi dan segenap pengasuh majalah Dwija Wara mendoakan
dengan pangesti semoga Roh Almarhum disucikan dan dituntun
kembali bertunggal dengan Tripurusa di Taman Kemuliaan Abadi.
Satuhu.

"Lihat, adik-adikku sekalian. Bulan purnama hampir sampai di
puncak. Seluruh dunia diterangi oleh cahayanya. Sebentar lagi puncak
akan tercapai. Mari kita tidur, yang berarti menutup pancaindra,
menghening-heningkan hati dan cipta, dan melaraskan rahsa jati. Nanti
kita tahu bilamana Sang Sasangka Jati akan datang..."
(Sdr Kemayan, dalam buku Olah Rasa. 2015: 17)
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Berita Administrasi Keuangan
Bulan September Tahun 2020, Nomor Rekening Giro Pos: No 1000005924

Penerimaan Bagian Penerbitan YAW sebagai Pengganti Biaya Cetak untuk:

Dummy - 5
Oktober 2020
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