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Dari Redaksi
Pembaca Dwija Wara yang Budiman

D

alam menjalani kehidupan di dunia ini, semua manusia mengalami kejadian:
lahir-mati, senang-susah, sedih-gembira, sehat-sakit, untung-rugi, dan
sebagainya. Itu semua telah dijelaskan oleh Sang Guru Sejati dalam buku
kandutan Sangkan Paran. Semua itu dijelaskan sebagai berjalannya “Hukum Abadi” atau
“Hukum Perbuatan” dari setiap hamba dan hukum itu berjalan dengan seadil-adilnya.
Oleh karena sebenarnya Tuhan tidak pernah menghukum, tetapi hanya mengembalikan
setiap perbuatan hamba-Nya, apakah itu perbuatan kecil atau besar, baik atau buruk
pasti akan kembali kepada yang berbuat.
"Setelah perjanjian-perjanjian Tuhan itu disanggupi, Tuhan juga memberitahukan
bahwa semua hamba itu dikuasai oleh sifat kekuasaan dan keadilan Tuhan, yang
berwujud hukum perbuatan, yaitu yang menentukan bahwa setiap perbuatan
itu akan ada pembalasannya yang seimbang dengan perbuatannya. Perbuatan
baik akan menerima anugerah, perbuatan buruk (dosa) akan menerima tempelak
atau hukuman." (Sasangka Jati, Sangkan Paran. 2014: 171-172).
Agar hamba dapat lepas dari kehidupan yang berubah berganti itu, syaratnya
hanya harus kembali ke kesucian dengan berusaha memiliki watak Hasta Sila dalam
kehidupan di saat ini.
Pada terbitan bulan September 2020 ini, majalah Dwija Wara menyajikan contohcontoh nyata dari pengalaman yang ditulis oleh sesama anggota Pangestu tentang hal
tersebut di atas. Semoga apa yang kami sajikan dapat memotivasi para pembaca, agar
dapat memiliki niat yang kuat untuk sungguh-sungguh berjalan di Jalan Benar, yaitu
berlatih memiliki watak Hasta Sila, agar kelak manakala selesai tugas kita di dunia ini,
dapat Kembali ke Ketenteraman Abadi.
Selamat membaca dan berolahrasa di dalam rasa pembaca masing-masing.
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
Hasta Sila Pemutus Tali Kesengsaraan Manusia
Tirta Sari, Jakarta

U

lar-ular Juru Mengeti atau Juru
Pencatat tentang Sangkan
Paran jika diterjemahkan
bebas sangat menggugah sehingga
penulis memahami mengapa kita sebagai
hamba Tuhan yang berasal dari Tuhan dan
akan kembali kepada Tuhan perlu memiliki
Hasta Sila agar dapat Kembali kepada
asal mula Hidup.
Juru pencatat sabda menuliskan
dalam Bahasa Jawa yang halus yang
intinya sebagai berikut. Hal yang perlu
untuk menuntun ingat pada mati, apabila
orang mau meneliti dan memperhatikan
dengan sungguh-sungguh tentang
keadaan yang berubah-ubah atau berganti
di sekitarnya, akhirnya sadar bahwa
kehidupan di dunia itu tidak abadi. Sebab
bermacam-macam kesenangan atau
kenikmatan dunia yang dicintai, diinginkan
dapat terkena rusak, hilang atau mati
sampai kehidupan badannya sendiri yang
sangat dicintai juga tidak abadi. Apalagi
pikiran dan keinginannya pun tidak abadi,
sebentar-bentar berganti pemikiran dan
keinginan baru. Setiap keinginan satu
terkabul sebentar kemudian sudah bosan
atau kecewa, berganti keinginan baru
begitu selanjutnya tanpa ada habisnya
dan puasnya. Apabila tidak kesampaian
keinginannya atau barang yang dicintai/

diinginkan lepas (hilang), seperti:
kehilangan harta benda, kematian,
menderita sakit, hilang pangkatnya dan
sebagainya yang ringkasnya saja lalu
menjadikan susah, sedih, takut, ragu dan
sebagainya. Hingga jika dirasakan semua
kesenangan dunia atau kenikmatan dunia
akhirnya membuat masalah.
Hal itu berarti semua yang dicintai
hanya akan menjadi awal dari lagu
kesusahan atau penderitaan. Kesusahan
itu banyak penyebabnya, seperti: lahir
– susah, sakit ya susah, tua susah,
mati juga susah, ditinggal yang dicintai
susah, pendek kata semua kecintaan
pada barang yang tidak abadi itu hanya
menjadi benih kesulitan atau penderitaan
saja, hingga mengatakan: “Kehidupan
di dunia itu hanya penuh penderitaan
(kesengsaraan)”. Tidak ada sifat umat
(makhluk); dari raja sampai fakir miskin
yang dapat lepas dari semua penderitaan
(kesengsaraan itu).
Apabila semua keadaan di atas tadi
sudah dapat terasa di hatinya, apakah
orang itu tidak berusaha mencari obatnya?
Usaha apa yang dapat menghilangkan
sakitnya dunia yang menakutkan itu?
Begitulah yang dirasa oleh manusia
apabila belum sempurna hidupnya atau
belum sampai di pamudaran. Terpaksa
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jiwa itu dilahirkan ke dunia lagi, menderita
kesengsaraan yang seperti tadi terus
menerus tanpa dapat bertemu dengan
ketenteraman yang sejati.
Usaha yang dapat menghilangkan
penderitaan (kesengsaraan) tidak lain
hanya Hasta Sila atau ajaran rahayu
lainnya yang dapat menuntun sampai
di kesempurnaan (Ref. Ular-ular Juru
Mengeti).
Dengan demikian, bersyukurlah para
calon siswa, siswa Sang Guru Sejati yang
telah percaya pada tuntunan-Nya, mau
mempelajari, memperdalam pengertian
tentang ajaran Sang Guru Sejati yang
turun pada tahun 1932 dengan warana
Pakde Narto. Oleh karena kini kita
mengerti bahwa perjalanan hidup di dunia
ini adalah salah satu proses penebusan
dosa dari perbuatan kita dalam kehidupan
yang lampau. Jika, hidup saat ini terasa
sangat berat berarti dahulu kesalahan kita
juga berat. Akan tetapi, jika kehidupan
sekarang dirasa mudah bersyukurlah,
tetapi tetap menghadapi berbagai
kesusahan walau kecil-kecil dan mudah
diatasi.
Sebenarnya kehidupan yang semakin
berat menuntun kita terus mencari
perlindungan yang abadi, sehingga
akhirnya hanya menyerah kepada Tuhan,
dan memohon mengalirnya daya kekuatan
Tuhan melalui Utusannya, Suksma Sejati
ya Hidup Sejati Manusia, yang jika terus

mendekat kepada Suksma Sejati, Sang
Guru Sejati akhirnya hanya kerinduan
kepada ketenteraman abadilah yang
dicari. Ini suatu anugerah, sehingga kita
berusaha meraih Hasta Sila, berbuat
sesuai karsa Tuhan, agar pada saatnya
kita lepas dari kesusahan dunia, ikhlas
melepas semua kecintaan di dunia untuk
kembali pada ketenteraman abadi di
hadirat Tuhan, dengan di tuntun Penuntun
Sejati, Guru Sejatinya, walau kehidupan
saat ini belum sempurna ber-Hasta
Silanya, tetapi sudah mempunyai citacita kembali ke asal mula yang abadi, ya
Hidup Abadi. Sehingga tidak ingin lagi
dilahirkan kembali ke dunia mengalami
banyak kesusahan lagi.
Jika mempelajari buku kandutan
Sangkan Paran atau Asal dan Tujuan
Hidup, kita mengerti bahwa hanya Hasta
Silalah pelebur dosa kita yang dapat
memutus semua kesusahan dunia dan
mengatar kita mencapai pamudaran atau
kesempurnaan hidup.
Terima kasih Tuhan melalui Utusan
Tuhan yang Abadi kami yang percaya
pada tuntunan Guru Sejati kami, akhirnya
mengetahui bagaimana melaksanakan
kehidupan yang benar sesuai karsa-Mu.
semoga kelak selesai tugas kami di dunia
ini dapat kembali pada ketenteraman
abadi. Satuhu
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Peranan Angan-angan di dalam Menyiswa
Kepada Sang Guru Sejati
R. Poerwantoro, Cimahi
Pengantar
ebagai makhluk Tuhan YME
manusia dikaruniai perangkat
kejiwaan yang lengkap dibanding
dengan makhluk lainnya, yaitu berupa
angan-angan dan nafsu-nafsu (saudara
tujuh). Oleh Sang Suksma Sejati manusia
diberikan kebebasan (hak otonomi) untuk
memilih:
• menjauhkan diri atau mendekatkan
diri kepada-Nya,
• mau mencari pepadang atau
menyusup ke dalam kegelapan,
• mau taat atau tidak menaati tuntunan
Sang Guru Sejati,
• mau mengelola dan mengendalikan
angan-angan dan nafsu-nafsu agar
selaras dengan karsa Sang Guru
Sejati, atau memilih untuk dijajah oleh
angan-angan dan nafsu-nafsu.
Tetapi apa pun yang menjadi
pilihannya, ia tidak akan lepas dan bebas
dari hukum abadi yang berlaku bagi setiap
manusia.
Tentunya pilihan yang paling tepat
adalah jika kita mau berusaha untuk
mendekatkan diri dengan-Nya dengan

S

cara mengelola dan mengendalikan
angan-angan dan nafsu-nafsu agar dapat
selaras dengan karsa Tuhan.
Peran Angan-angan
Di dalam bagan Candra Jiwa
Sunarto yang ditulis Bapak Soemantri
Hardjoprakoso bagi kita warga Pangestu,
adalah memberikan gambaran tentang
bagian dan fungsi jiwa manusia sebagai
hipotesis untuk menghadapi setiap
persoalan yang berasal dari luar maupun
dari dalam diri kita sendiri, sesuai dengan
ajaran Sang Guru Sejati. Candra Jiwa
Sunarto juga merupakan sarana
penting bagi kita warga Pangestu untuk
membantu jiwa (angan-angan, perasaan
dan nafsu-nafsu) kita dalam menerima
dan memahami pelajaran Sang Suksma
Sejati.
Pada gambar Kereta Kencana, kusir
atau sais (angan-angan) harus memiliki
keterampilan di dalam mengekang
kuda-kudanya, agar jalannya kereta
dapat berjalan dengan serasi. Sebab
kuda putih “biasanya” selalu akan kalah
dengan keinginan kuda-kuda lainnya
yang nakal dan binal. Apabila sang kusir
(angan-angan) tidak berhati-hati di dalam
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menjalankan tugas/fungsinya, kereta
(swandana) jalannya akan terseok-seok.
Wataknya “kuda” dapat menjadi
baik dan menurut (taat kepada
kepada pelajaran keutamaan), karena
ketangkasan sang kusir (angan-angan) di
dalam mengendalikan kereta. Sebaliknya
apabila sang kusir kurang teguh atau tidak
waspada (tidak berhati-hati) memegang
kendali, maka “kuda” (nafsu-nafsu) akan
lepas kendali. Larinya akan menerjang
kesusilaan, akhirnya watak Roh yang suci
lalu ternoda oleh kotoran nafsu hewani
yang diumbar, akhirnya jiwa manusia
diliputi kegelapan sehingga bertindak
menjalahi hukum/norma keutamaan,
kesusilaan dan keadilan. Seorang kusir
(angan-angan) yang terampil harus
dapat menguasai keadaan jalan dengan
berpegang peta Jalan Rahayu, dan
tahu betul arah yang dituju ialah ke
Istana Alam Sejati, dengan berpedoman
Hasta Sila. Kusir dalam mengendalikan
kuda-kudanya juga tidak boleh asyik
menoleh ke belakang, karena kereta
akan kehilangan arah, maupun kehilangan
arah kuda-kudanya. Demikian pula kusir
tidak boleh melihat terlalu jauh ke depan,
sehingga jalan yang sedang dilaluinya
luput dari perhatian. Sang kusir harus
tetap waspada terhadap apa yang sedang
dilalui dan dihadapinya sekarang.
Demikian gambaran bagaimana
tugas dan fungsi kusir (angan-angan)

di dalam menjalankan kendali kereta
(swandana). Hal tersebut sesuai dengan
sabda Sang Guru Sejati di dalam Pustaka
Sasangka Jati, buku Sangkan Paran 2015
hal. 181 dan hal. 191 sebagai berikut :
“...Oleh karena itu, semua keadaan
yang telah lampau itu sebenarnya
sudah tidak perlu engkau pikirkan
karena telah terjadi, yang perlu engkau
pikirkan atau engkau rasakan itu
keadaanmu sekarang ini saja, sebab
sekarang ini menjadi tanggunganmu,
sedangkan yang akan datang itu ada
dalam kekuasaan Tuhan”.
“...Yang perlu engkau pikirkan
adalah keadaanmu sekarang ini saja,
bagaimana engkau dapat menetapi
perintah dan menjauhi larangan,
itulah yang lebih perlu segera engkau
garap, sebab hal itu telah menjadi
kesanggupanmu sendiri...”.
Artinya bahwa angan-angan tidak
boleh berkeliaran memikirkan keadaan di
masa lalu dan masa yang akan datang,
tetapi perhatiannya harus fokus dimasa
kini atau sekarang; karena keadaan
dimasa mendatang adalah kekuasan
Tuhan Yang Maha Adil.
Peran angan-angan atau Sang Kusir
dapat dibaratkan seperti bandul jam.
Bandul jam selalu bergerak ke kiri dan
ke kanan tanpa henti. Ke kiri diibaratkan
memikirkan masa lalu yang berupa:
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penyesalan, kekecewaan, malu, dan
ke kanan diibaratkan memikirkan masa
yang akan datang yang penuh rasa takut,
khawatir, ragu-ragu, dsb. Apabila bandul
jam berhenti dalam keadaan seimbang
waktunya pun jadi berhenti. Dalam
keadaan berhenti diibaratkan berhentinya
atau redanya angan-angan, maka Roh
Suci akan bangun, sehingga tuntunan
dan sih Sang Guru Sejati akan mengalir;
karena sang angan-angan sudah tidak
terombang-ambing oleh gejolaknya
nafsu-nafsunya lagi, dan sudah tidak lagi
memikirkan keadaan masa lalu maupun
masa yang akan datang. Kemampuan
di dalam mengendalikan angan-angan
dan nafsu-nafsu tersebut merupakan
latihan dan laku penyiswaan kepada
Sang Guru Sejati yang perlu dilaksanakan
di kehidupan sehari-hari. Hal tersebut
apabila dapat kita lakukan, hasilnya akan
memberi manfaat yang luar biasa di dalam
menghadapi setiap godaan dan cobaan.
Jadi, kita tidak mungkin dapat
melaksanakan ajaran Sang Guru Sejati
ialah menjalankan Jalan Rahayu agar
memiliki watak Panca Sila dan Tri Sila
dengan benar, apabila kita tidak dapat
mengenal apa yang ada di dalam diri kita
sendiri ialah mengolah angan-angan dan
nafsu-nafsu agar dapat sesuai dengan
karsa Tuhan. Oleh karenanya baik
buruknya watak seseorang itu bergantung
pada cara mengolah gerak angan-angan

dalam menaklukkan hawa nafsu yang
wataknya cenderung ke kejahatan.
Angan-angan harus dapat dipakai untuk
memimpin jiwa kita di dalam menjalankan
tugas ke luar (bunga mawar) dan tugas
ke dalam ialah ke alam sejati (bunga
kemboja) yang bersuasana: tenang,
tenteram dan bahagia.
Pada umumnya titik berat kesadaran
setiap manusia selalu berpindah-pindah
antara badan jasmani kasar dan badan
jasmani halus. Misalnya:
Kalau kita suatu saat ingin makan
enak, makan kenyang, bermalasmalasan, senang-senang, tidur, ingin
nikmat-nikmatan; titik berat kesadaran
ada pada jasmani kasar. Sikapnya yang
hanya mementingkan keadaan dan
kebutuhan badan jasmani kasar dengan
cara melayani segala tuntutannya.
Kalau kita suatu saat dihinggapi
rasa: ingin dihormati, ingin berkuasa,
ingin disanjung puji, ingin kedudukan
tinggi, merasa paling pandai, mudah
tersinggung, titik berat kesadaran ada
pada jasmani halus. Sikapnya selalu
memanjakan dan melayani tuntutan
Sang Aku.
Pada waktu kita berolah rasa atau
di saat manembah/sembahyang, kita
mengupayakan pindahnya titik berat
kesadaran kepada Alam Sejati, walaupun
hanya sedetik.
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Di dalam pemindahan titik berat
kesadaran, dari badan jasmani (kasar dan
halus), dan berusaha untuk membawa titik
berat kesadaran tersebut ke alam sejati,
inilah yang menjadi tujuan setiap warga
Pangestu. Apabila titik berat kesadaran
pindah ke arah alam sejati, berarti derajat
kesiswaan kita naik. Sebaliknya jika titik
berat kesadaran pindah ke arah badan
jasmani, dan kemudian lama di sana
(karena memuaskan dan menyenangkan),
berarti bahwa derajat kesiswaan kita
merosot.
Dalam Sabda Khusus Peringatan
No.1 butir 15 Sang Guru Sejati bersabda:
“Adapun yang menaikkan derajat
siswa-siswa itu bukan Aku, melainkan
siswa-siswa itu sendiri yang menaikkan
derajatnya ke tingkat yang lebih tinggi
karena menetapi dan menaati sabda
Tuhan.”
Sehingga di dalam panembah, ada
panembahnya badan jasmani kasar dan
panembahnya badan jasmani halus atau
kita mengenal: sembah raga, sembah
cipta, sembah kalbu dan sembah rasa.
(Arsip Sarjana Budi Santosa 2015 hal.38)
Oleh karena itu, peran anganangan di dalam menyiswa kepada
Sang Guru Sejati sangat sentral dan
strategis, di dalam menjatuhkan pilihan
(melaksanakan otonomi) tersebut di atas.
Menurut Bp. Soemantri Hardjoprakoso

bahwa Ego/Akunya setiap manusia itu
merupakan kristalisasi dari angan-angan,
yang memiliki fungsi tertinggi Super Ego,
berupa kesadaran kepada Allah Yang
Maha Kuasa (Sang Suksma Kawekas)
yang diyakini dapat membuahkan bibit
kebijaksanaan untuk memilih yang terbaik
dari berbagai kemungkinan. Sedangkan
perasaan manusia adalah merupakan
suasana yang terbentuk dari interaksinya
angan-angan dan nafsu-nafsu yang selalu
menimbulkan dikotomi antara menerima
dan tidak menerima keadaan.
Menerima berarti perasaannya positif:
hatinya senang, percaya dan sebagainya,
sementara menolak berarti perasaannya
negatif: hatinya menjadi ciut, tidak senang,
sedih dan sebagainya.
Fungsi yang tertinggi dari perasaan
manusia adalah kepercayaan atau
keimanan yang utuh kepada Sang Guru
Sejati, yang merupakan tali penghubung
yang kuat yang dapat menghubungkan
antara yang menyembah dan yang
disembah; dan akan membuahkan
kemampuan yang luar biasa untuk
dapat mengatasi problema kehidupan,
sehingga memiliki perasaan positif adalah
merupakan pilihan utama yang harus
selalu dilaksanakan.
Di dalam mempelajari keempat
nafsu manusia (Luamah, Amarah, Sufiah
dan Mutmainah), ada dua nafsu yang
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berpolaritas di dalam menentukan arah
tujuan ke:
Perbuatan baik: sosial dan supra
sosial diwakili oleh nafsu mutmainah yang
egosentrifugal.
Perbuatan buruk: yaitu nafsu luamah
bersifat egosentripetal, merangsang
manusia bertindak melebihi dari yang
dibutuhkan dalam hal makan, minum, tidur
dan sahwat (sex), serakah, loba, tamak.
Fungsi tertinggi dari nafsu-nafsu
yang dapat dikendalikan oleh anganangan adalah taat di dalam melaksanakan
kehendak-Nya, yang diyakini akan
mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin.
Candra jiwa Indonesia (Soenarto)
yang ditulis Bapak Soemantri
Hardjoprakoso itu juga menjelaskan
bahwa metamorfosa perubahan nafsu
luamah yang egosentripetal ini menjadi
netral, manakala angan-angan dengan
kepiawaiannya dapat mengatur dan
mengekang hawa nafsu-nya melalui
tapa brata, puasa, yang akan berbuah
munculnya kekuatan jasmani yang
terlatih, kuat untuk menghadapi berbagai
rintangan: godaan dan cobaan. Kekuatan
egosentripetal yang bermetamorfosa atau
berubah menjadi netral dapat memperkuat
ketahanan jasmani. Mengalihkan titik
berat kesadaran ke alam sejati adalah
tujuan hidup manusia merupakan suatu
evolusi leburnya Ego (Aku rendah)

di hadapan Kesadaran Yang Maha
Agung, di dalam diri manusia itu sendiri
yang berupa: sadar, percaya dan taat.
Diharapkan dengan dekatnya Super Ego
(Aku luhur) akan memperoleh anugerah
berupa tuntunan dan kekuatan dari
Suksma Kawekas, Suksma Sejati yang
mengangkat manusia: dari kekotoran ke
kesucian, dari kegelapan ke pepadang
sejati, dari jalan sesat ke jalan benar, dari
kehinaan ke kemuliaan abadi. Karena
Kesadaran Agung yang omni potensi
itu Mahasuci, oleh karenanya kita wajib
menyucikan diri dengan tirta sari (air suci)
Panca Sila yaitu berperilaku di dalam
hidup sehari-hari dengan: sabar, rila,
narima, jujur dan ber-budi luhur.
Dalam Buku Arsip Sarjana Budi
Santosa Nomor 60. 2015: 39, Pak
Mantri mengatakan bahwa, perlunya
membangun dan menghaluskan watak.
Watak yang harus dibangun ialah: jujur,
narima, sabar, rela dan budiluhur. Tetapi
mengubah watak saja tidak cukup, sebab
watak halus belum tentu mengalihkan ke
alam sejati ke Tripurusa yang ada pada
diri sendiri; karena ada orang-orang yang
menghaluskan watak, tetapi tidak percaya
kepada Tripurusa dan bahkan percaya
kepada para dewa.
Membangun watak utama saja
juga belum cukup, apabila belum dapat
membuang karep (kehendak). Hal
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tersebut sesuai dengan sabda Sang Guru
Sejati di dalam Sabda Khusus sebagai
berikut.
“Ketahuilah siswa-Ku Soenarto,
bahwa berusaha untuk mencapai
kesucian itu tidak hanya memohon
sih Tuhan dan belum cukup dengan
membangun lima watak utama seperti
yang tersebut dalam Panca Sila, tetapi
juga harus membuang kehendak,
yaitu kehendak yang bermaksud
mewujudkan (mengadakan) barang
apa saja yang didorong oleh nafsu
keinginan.” (Sabda Khusus Peringatan
No.2 butir 1 alinea 1)
“…Maka buanglah semua
kehendak, lebih-lebih yang tertuju
kepada kejahatan, sebab kehendak
itu mengotori kesucian (membuat hati
gelap). Berusahalah agar tumbuhnya
kehendak itu berganti menjadi Karsa.”
(Sabda Khusus Peringatan No.2 butir 7)
Kemudian penjelasan Bapak
Pangrasa di dalam buku Olah Rasa Di
Dalam Rasa:
“Bergeraknya nafsu keinginan
itu diibaratkan burung “garuda” yang
terbang melayang-layang di udara,
berputar berkeliling di dalam batin (anganangan). Oleh karena itu ada peribahasa:
bergeraknya angan-angan itu bagaikan
orang lumpuh mengeliling dunia.
Apabila keinginan itu tidak tercapai,

sang “garuda” lalu menggelepar di dalam
sangkar batin yang mengakibatkan
risaunya hati dan pikiran….” (Olah Rasa
Di Dalam Rasa. 2013: 44)
Oleh karena itu, di samping kita
berusaha membangun lima watak utama
(Panca Sila), juga harus berupaya untuk
memperkuat angan-angan di dalam
memadamkan nafsu keinginan, meskipun
menginginkan barang atau tindakan yang
baik, tetapi jika bergeraknya keinginan
itu didorong oleh besarnya hawa nafsu,
niscaya akan berakhir dengan penyesalan.
Dan dengan selalu mendekat (Jw. mepet)
kepada Sang Guru kehendak itu dapat
berganti menjadi karsa.
Penutup
Dalam skema Candra jiwa Soenarto,
apabila kita menyiswa kepada Sang Guru
Sejati berarti mengalihkan titik berat
kesadaran ke arah alam sejati yang
bersuasana: tenang, tenteram, damai,
dan bahagia. Ini adalah tujuan tiap warga
Pangestu.
Menyiswa kepada Sang Guru Sejati
dengan berusaha menjauhkan diri dari
Paliwara dan melaksanakan Dasa Sila,
Jalan Rahayu untuk memiliki watak
Hasta Sila, yang menghubungkan desa
dunia dan kota akhirat, sangatlah licin
jalannya. Sebab jika terpeleset, akhirnya
dapat masuk ke dalam “jurang” kafiruna
(kegelapan).
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Bapak Pangrasa mengatakan kepada
Prabawa: “Jika engkau hanya berani pada
yang mudah, dan takut pada yang sukar
(sulit), apa yang engkau cita-citakan tidak
akan tercapai.” (Olah Rasa di Dalam Rasa
2013: 22)
Kita boleh mengejar kepandaian,
tetapi tidak boleh merasa pandai. Kita
boleh mempunyai kedudukan tinggi,
tetapi tidak boleh merasa berkuasa dan
mau menang sendiri. Pepatah Jawa
mengatakan: “Ojo rumangsa bisa, nanging
sing bisa rumangsa”. Artinya jangan
merasa paling pintar (bisa), tetapi harus
bisa merasa-rasakan.
Sehingga semua potensi dan

kemampuan yang kita miliki hendaknya
diterima dengan rasa syukur; sebagai
anugerah Tuhan dan dapat dimanfaatkan
untuk berbakti kepada-Nya, dengan
cara membudi-darmakan atau
mengamalkannya guna meningkatkan
kesejahteraan dan kebahagiaan pergaulan
hidup bersama dalam masyarakat.
Demikianlah yang dapat saya
sampaikan, semoga Sang Guru Sejati
senantiasa melimpahkan sih, tuntunan,
perlindungan, dan kekuatan kepada
kita sekalian di dalam menjalankan
penyiswaan ini. Satuhu.

"Pemimpin yang sejati menjalankan darma baktinya dengan penuh
kesadaran, bahwa ia pada suatu waktu tidak dibutuhkan lagi, malahan ia
harus dengan sadar berusaha supaya ia dapat diganti oleh yang dididiknya.
Kedaulatan sebagai pemimpin pada suatau saat harus diserahkan kepada
penggantinya dan penyerahan kedaulatan ini harus merupakan titik terakhir
dari usahanya sendiri.
Ini suatu latihan bahwa tiap manusia harus menyerahkan kedaulatan
Akunya kepada Tripurusa. Baru bila ia dapat menyerahkan Akunya
kepada Tripurusa sebagai hasil usahanya sendiri, ia benar-benar menjadi
pemimpin sejati, karena penyerahan kedaulatan Akunya itu merupakan
pintu gerbang bagi tingkatan budiluhur dan bertunggalnya dengan Suksma
Sejati, Penuntun, dan Guru kita yang Sejati.
Manusia yang untuk selama-lamanya bertunggal dengan Suksma Sejati
itulah baru benar-benar menjadi Pemimpin dan Guru Sejati bagi seluruh
umat manusia. ..."
(Arsip Sarjana Budi Santosa. butir 151. 2011:98-99)
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Kompasku Menuju Ke-Atas
SM.Darmastuti, Yogyakarta

S

angat sering saya mendengar
warga Pangestu yang
menolak untuk mengisi Ruang
Pengalaman, karena dia merasa tidak
memiliki pengalaman. Saya yakin
maksudnya adalah tidak mempunyai
pengalaman yang patut dipaparkan dalam
olahrasa.
Sebenarnya setiap orang,
setiap hari, selalu dihadapkan pada
pengalaman-pengalaman hidup yang
semakin mendewasakan penyiswaannya.
Pengalaman yang diisikan dalam olahrasa
sebenarnya tidak harus pengalaman
pribadi. Apa yang kita lihat terjadi pada
orang lain yang sekiranya dapat kita petik
ajaran yang terkandung di dalamnya,
tidak kalah menariknya dari pengalaman
pribadi. Seperti pengalaman Bu Cipto,
tetangga saya, yang kebetulan dapat
memperkuat kepercayaan saya kepada
Sang Guru Sejati.
Bu Cipto seorang wanita setengah
sepuh yang tidak memiliki penghasilan
apa pun selain dari gaji pensiunan janda
almarhum suaminya, pegawai negeri
golongan dua. Anak Bu Cipto yang
pertama dan kedua sudah berumah
tangga, tetapi anak yang nomer dua
belum sepenuhnya mapan ekonominya.

Karenanya, dia kadang-kadang masih
meminta bantuan keuangan kepadanya.
Sementara itu, anak bungsu Bu Cipto
masih sekolah di STM otomotif. Saya
sendiri tidak dapat membayangkan
bagaimana cara Bu Cipto mengatur
ekonominya, tetapi yang jelas di arisan
PKK RT, Bu Cipto selalu rajin menabung,
meskipun hanya duapuluh ribu rupiah per
bulan. Sesekali dia pinjam uang dari seksi
simpan pinjam, tetapi cicilan yang harus
dia bayarkan selalu tepat dilakukan.
Kehidupan yang pas-pas-an ternyata
tidak pernah menggoyahkan hati Bu Cipto
untuk tidak mempercayai Gusti Allah. Dia
bahkan sempat berceritera bahwa dia
sangat yakin Gusti Allah selalu mencukupi
kebutuhan hidupnya, seperti apa yang
diutarakan dalam suatu kesempatan:
“Pada suatu hari anak saya yang
nomer dua sambat, sepeda motornya
rusak dan harus diganti onderdil-nya.
Uangnya kurang, karena onderdil yang
harus diganti lumayan mahal. Belum lagi
ban motornya juga sudah gundul, dan
accu-nya sering tekor.” Demikian pada
suatu sore Bu Cipto berceritera ketika
kami bertemu di pos ronda dekat rumah.
“Uang tabungan saya, saya berikan pada
dia, sampai habis dan hanya tertinggal
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sesuai minimal ketentuan bank. Anak saya
bilang dia akan mengembalikan uangnya
dua bulan lagi sehabis gajian, karena
gajinya bulan itu sudah dialokasikan
untuk membeli pakaian seragam sekolah
anaknya. Masih untung, motornya yang
rusak bisa diperbaiki adiknya, jadi tidak
memerlukan tambahan ongkos bengkel.”
Sambung Bu Cipto.” E ... lha kok ndelalah
rumah saya bocor, karena sambungan
genting di bubungan rumah retak. Dua
hari ini saya tampung tetesan air dengan
ember.” Katanya lagi tanpa beban.”Dua
anak lelaki saya tidak ada yang berani
naik genteng sampai ke bubungan, mau
panggil tukang belum bisa karena uang
saya masih cumpen..”
Saya sangat tersentuh, dan
menanyakan kira-kira berapa uang yang
dibutuhkan? Tetapi rupanya Bu Cipto
langsung berkilah bahwa dia tidak ingin
berhutang atau meminta belas kasihan,
dia hanya berharap sore nanti akan
mendapat uang arisan.
“Saya percaya kok Jeng, semua
sudah ada aturannya dari atas.” Jelas Bu
Cipto menegaskan keyakinanya.
Apa yang menjadi harapan beliau
ternyata terbukti, arisan PKK RT sore itu
menjadi peruntungannya. Arisan yang
dibuka untuk empat orang, ternyata
dua diantaranya jatuh pada namanya,
karena dia ikut dua bagian. Bu Cipto yang

kebetulan duduk di sebelah saya berbisik:
“Berkali-kali saya mengalami
seperti ini. Ketika saya benar-benar
membutuhkan dan saya mohon kepada
Gusti Allah, pertolongan akan datang
seperti yang saya harapkan. Bagaimana
mungkin saya tidak percaya kepada-Nya.
Anehnya, ketika saya mohon yang nekaneka di luar kebutuhan saya, permohonan
itu tidak selalu terkabul. Saat seperti
itulah saya lalu mengaca diri, memang
Tuhan menganggap permohonan saya
tidak perlu dikabulkan karena itulah yang
terbaik buat saya.”
“Permintaan apa yang pernah
panjenengan mohonkan dan tidak
dikabulkan?” saya bertanya ingin tau.
“Pernah saya mohon untuk bisa ikut
piknik ibu-ibu PKK RT ke Candi Gedong
Songo meskipun uang saya pas-pasan.
Ternyata itu tidak terjadi. Pendaftaran
sudah ditutup karena kuota peserta sudah
terpenuhi.”
Saya jadi ingat sebulan sebelumnya
ibu-ibu PKK RT berpikinik ke candi
Gedong Songo. Hujan turun sepanjang
perjalanan sejak kami lepas dari
Yogyakarta. Sampai di candi Gedong
Songo hujan tinggal kecil-kecil. Namun
begitu, mendung masih sangat tebal, dan
tidak semua ibu-ibu mampu mengunjungi
seluruh tempat yang ternyata jalannya
lumayan menanjak. Tentu Bu Cipto akan
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sangat kccewa kalau dia ikut karena tidak
mungkin dia mengikuti langkah ibu-ibu
lain yang lebih muda. Demikianpun, dia
juga tidak akan menikmati pemandangan
seperti yang dipromosikan di gadget
karena langit mendung membuat nuansa
saujanamata menjadi kelabu.
Keinginan yang tidak terpenuhi
seringkali terjadi karena ada kebijaksanaan
Sang Guru Sejati yang tidak kita ketahui.
Seperti juga keinginan Mbak Tata, putri
sulung Bu Cipto untuk menjadi isteri
Mas Dedy yang tidak kesampaian.
Setelah sekian tahun mereka berpacaran,
pasangan itu putus. Di kemudian hari
terbukti ternyata Mas Dedy bukan lelaki
baik-baik. Mas Dedy menikah dengan
wanita kaya, tetapi kemudian bercerai
meninggalkan anaknya untuk ikut
isterinya. Dia kemudian menikah lagi,
cerai lagi dan menikah lagi. Meskipun
kemudian Mas Dedy menjadi pejabat,
stigmanya sebagai lelaki yang senang
kawin cerai terus melekat padanya
sampai sekarang. Sementara itu Mbak
Tata hidup damai dengan keluarganya.
Dia menikah dengan Mas Parno, pemuda
sederhana, mahasiswa melarat yang dulu
kos di rumah tetangga sebelah. Keluarga
Mbak Tata ternyata harmonis. Mas
Parno lulus Sarjana Muda menjadi guru
SD, dan kemudian mendapat beasiswa
untuk meraih S1, sementara Mbak Tata
juga berhasil meniti kariernya bekerja di

percetakan terkenal tak jauh dari tempat
tinggalnya. Mereka punya rumah di
Perumnas yang cicilannya telah lunas,
dan masih ada bonus: anak-anak mereka
tumbuh normal, dan santun. Duapuluh
tahun setelah Mbak Tata putus dari Mas
Dedy, dia semakin meyakini ternyata
Tuhan memilihkan yang terbaik untuknya.
Eling (Sadar), Pracaya (Percaya),
dan Mituhu (Taat) memang harus dilatih
setiap hari. Eling tidak dapat dimiliki
manusia tanpa latihan dan tanpa didasari
Percaya dan Taat. Ketiga hal itu tidak
dapat dipisahkan. Kalau Eling (Sadar)
akan mendatangkan kebijaksanaan,
dan Percaya akan membuat seseorang
‘ngampil panguasa’ maka Mituhu (Taat)
akan membuat seseorang menjadi
lantaran terbabarnya karsa Sang Guru
Sejati. Ketiga sila itu (Tri Sila) memang
harus simultan dijalankan karena memang
tidak dapat dipisah-pisahkan. Percaya
yang tidak didampingi Sadar dan Taat,
akan membuat kepercayaan seseorang
melenceng. Kepercayaan seperti itu
akan menjadikan seseorang nekat tanpa
kebijaksanaan sehingga tidak dapat
melahirkan karsa Ilahi.
Dalam Sabda Khusus Peringatan
Nomer 2, butir 10, Sang Guru Sejati
bersabda:
Orang yang mempunyai
kepercayaan yang utuh (murni), sudah
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tidak dihinggapi rasa was-was, raguragu, takut, gentar atau cemas. Orang
yang memiliki kepercayan yang benar
mempunyai perasaan tekad, mantab,
teguh, tabah, sentosa. Tidak goncang
terserang angin atau bahaya apa pun
yang mengancam.
Perlu dicatat, bahwa orang yang utuh
tekadnya bukan orang yang nekad tanpa
kebijaksanaan. Ke-Percaya-an seseorang
tidak akan utuh (murni) sempurna jika tidak
didasari Eling (Sadar) yang mendatangkan
kebijaksanaan, dan disertai Mituhu (Taat)

yang dapat menjadi aliran Sang Guru
Sejati membabarkan karsa-Nya. Tri
Sila memang harus dilakukan simultan.
Sekali lagi: Kepercayaan yang utuh
adalah Kepercayaan yang dilandasi Eling
(Sadar), dan Mituhu (Taat). Kesatuan
inilah kompas yang akan menuntun
kita menjalin komunikasi dengan Sang
Penuntun Agung... seperti komunikasi
yang dijalin Bu Cipto dengan Gusti Allah.

"Tuhan tidak mengutus Utusannya supaya bersaing dalam hal kebaikan
pengetahuannya, tetapi mereka diutus untuk mengingatkan akan
kesanggupan para hamba dengan petunjuk jalan benar yang berakhir di
hadirat Tuhan. Justru lebih baik apabila engkau mengerti agama orang lain,
perlunya apabila engkau hendak menolong, dapat mengetahui bagaimana
cara-cara agama orang tersebut. Kesabaran itu ibarat suatu minuman jamu
yang pahit sekali, yang hanya dapat diminum oleh mereka yang teguh
budinya, tetapi dapat menyembuhkan kesusahan dan penyakit."
(Sasangka Jati, Sabar. 2014: 15)

"Adapun kata: luhur adalah sifat Tuhan Sejati ialah Suksma Kawekas, yang
selalu mengalirkan daya kekuatan-Nya melalui Suksma Sejati. Jadi, Kata
budiluhur itu maksudnya, manusia hendaklah selalu berusaha agar dapat
memiripi watak-watak atau sifat-sifat Tuhan yang Mahaluhur, seperti:
kasih sayang kepada sesama makhluk, suci, adil, tidak membeda-bedakan
derajat, besar kecil, kaya miskin, diperlakukan seperti saudaranya sendiri,
tetapi juga tidak mengabaikan tata krama dan kesusilaan."
(Sasangka Jati, Hasta Sila Bab Budiluhur 2014: 16)
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Wafat Dalam Menunaikan Kewajiban Suci
Pak Merto *)

Catatan Redaksi: Tulisan ini dibuat oleh Pakde Narto dalam mengenang wafatnya Pakde
Soemo (Bapak R.Trihardono Soemodihardjo) asli dalam Bahasa Jawa di Dwija Wara Tahun II,
No. 7, November 1958)

S

audara-saudara, putra-putri
Pangestu, siswa Sang Guru
Sejati, dan para pembaca yang
terhormat.
Seperti sudah diberitakan dalam Dwija
Wara No. 6, Tahun II, bahwa Paranpara II,
Bapak Trihardono Soemodihardjo, pada
hari Jumat tanggal 26 September 1958
pukul 5 sore, ketika berada di kediaman
putra saya Dr. Marsaid, Jl. Cendana 2,
Surabaya wafat, dipanggil pulang oleh
Tuhan.
Sebagai peringatan wafatnya Bapak
Soemodihardjo perlu saya sampaikan
beberapa hal di Dwija Wara seperti di
bawah ini.
Pada hari Rabu tanggal 24 September
1958, Paranpara I, Bapak Soenarto,
Paranpara II, Bapak Soemodihardjo,
Bapak Martosoedigdo Ketua dan Sdr.
Soetardi Sekretaris Pangestu Pusat
Surakarta, pergi ke Surabaya dalam
rangka undangan dari Pangestu Cabang
Surabaya. Maksud undangan itu:

*) Pakde Narto (red)

Para pinisepuh Pangestu dimohon
untuk melantik warga baru atau calon
siswa, rombongan yang kelima.
2. Menghadiri perayaan peringatan
berdirinya Pangestu Surabaya yang
berusia satu tahun, selamat tanpa
halangan.
Dengan menggunakan mobil,
berangkat dari Surakarta kurang lebih pukul
7 pagi, sampai di Cendana 2, Surabaya
kira-kira pukul 12.30 dengan selamat.
Sesampai di Cendana 2, Paranpara
dan yang mengantar diterima dengan
senang hati oleh keluarga Dr. Marsaid
dan beberapa putra-putri Pangestu
Surabaya yang sudah bersiap menerima
kedatangan para pinisepuh dan utusan
dari Pangestu Pusat Surakarta. Setelah
sambutan kedatangan, duduk beramahtamah dilanjutkan makan bersama, kurang
lebih pukul 2 selesai.
Acara yang selanjutnya seperti di
bawah ini:
1. Hari Rabu sore tanggal 24/25-9-1958
mengadakan pertemuan ramahtamah dengan para pengurus
Pangestu Cabang Surabaya, dimulai
1.
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pukul 20.00 sampai pukul 23.00.
2. Hari Kamis pagi tanggal 25-9-1958
melantik warga wanita dimulai pukul
9.00 sampai pukul 12.00.
3. Hari Kamis sore tanggal 25/26-91958 melantik warga pria dan wanita
dimulai pukul 19.00 sampai pukul
23.00.
Setelah selesai upacara pelantikan
warga yang disebut di atas, seperti
biasanya setiap Pakde Narto (Paranpara
I) menerangkan arti dan tujuan Paguyuban
Ngesti Tunggal (Pangestu), kepada para
warga baru yang baru dilantik. Selanjutnya
Pakde Narto dan Pakde Soemo (Paranpara
II) memberi penerangan bab ajaran Sang
Guru Sejat; diambil inti sarinya atau pokokpokok ajaran seperti di bawah ini.
1. Menunjukkan asal tujuannya makhluk,
yaitu asal dan tujuan hidup (sangkan
paraning gesang).
2. Menunjukkan jalan benar, yaitu jalan
utama yang sampai di kesejahteraan,
ketenteraman, dan kemuliaan abadi.
3. Menunjukkan jalan simpangan, yaitu
jalan yang sampai di alam dewa.
4. Menunjukkan bab hukum abadi
(angger-angger langgeng).
5. Ajaran Sang Guru Sejati itu hanya
diberikan kepada yang percaya,
dan membutuhkan tuntunan dan
pepadang, dapatnya bertemu Sang
Guru Sejati di dalam batinnya sendiri-

sendiri.
6. Ajaran Sang Guru Sejati itu seumpama
atau dimisalkan seperti buah yang
sudah dikupas (melok-tanpa alingaling), maka siapa pun yang mau
makan, artinya mau menerima dan
melaksanakan dengan sungguhsungguh yang didasari kepercayaan
yang besar dan kesucian hati, akan
dapat menyaksikan rasanya, yaitu
akan menyaksikan kebenaran
petunjuk dan akan sampai di citacita kasunyatan.
Sebagai penutup pertemuan, Bapak
Martosoedigdo menyampaikan pesan
dengan ringkas, yang maksudnya
menghaturkan selamat datang kepada
para putra-putra di lingkungan Pangestu,
dengan harapan semoga para calon siswa
semua dapat menerima sih, tuntunan,
dan pepadang Sang Guru Sejati,
mendapatkan kemuliaan hidup di dunia
sampai akhirat, menetapi kesanggupan
suci, melaksanakan perintah Tuhan.
Pada hari Jumat tanggal 26-9-1958
pagi tidak ada acara yang ditentukan,
maka hari itu digunakan oleh Pakde
Narto dan Pakde Soemo diantar Bapak
Martosoedigdo, Ny. Dr. Soetardjo, dan
Ny. Mr. Soedarno berkunjung ke keluarga
Dr. Djajusman dan keluarga Soemarsaid.
Kurang lebih pukul 11 kembali ke
rumah Cendana 2, istirahat sebentar
sebab kedatangan para tamu yang ingin
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sowan Pakde Narto dan Pakde Soemo.
Pertemuan itu menjadi “bawa-raos” kecilkecilan, namun tidak kurang gayeng-nya.
Saat itu Pakde Soemo – kira-kira
kurang lebih 3 jam sebelum wafat –
memberi nasihat dan menginsafkan
kepada salah seorang tamu yang menurut
ceritanya sendiri mengikuti salah satu
aliran, yang jika dipandang dengan
kewaspadaan atau kesunyataan, adalah
‘jalan ke kiri’ atau menyimpang. Namun
orang itu kelihatannya sudah yakin
dengan pegangannya itu (nggondeli
geyonganing kayun). Dipersilakan, oleh
karena tentang kepercayaan, orang
merdeka memilih yang menjadikan
puasnya masing-masing. Mungkin Pakde
Soemo waktu itu hanya berkata dalam
hati: “Inggih sampun, sami andum basuki
kemawon.” Pertemuan itu sampai pukul
2 siang.
Kira-kira pukul 3 Pak Soemo
mengatakan kalau merasa pusing
dan masuk angin, badan dingin, lalu
muntah-muntah. Pakde Narto mendengar
keluhan Pakde Soemo tidak lupa lalu
membangunkan Dr. Marsaid yang baru
saja istirahat tidur siang. Dr. Marsaid
sekaliyan bangun, sesudahnya diberi
tahu oleh Pakde Narto tentang sakitnya
Pakde Soemo, lalu cepat-cepat menolong
secukupnya; sebagai tambahan usaha
(ikhtiar) untuk menyembuhkan sakitnya
Pakde Soemo, yang sepertinya mendadak

(mengagetkan) tadi, anakmas Dr. Marsaid
mendatangkan Dr. W. Beukema, yang
tidak lama segera datang dan melakukan
pemeriksaan seperlunya. Sedangkan
Pakde Narto mendampingi di sebelah
kanan Pakde Soemo, dengan melakukan
“pangesthi” memohon sih Sang Guru
Sejati, semoga memberi kekuatan kepada
jiwa-raga Pakde Soemo agar sembuh
kembali. Namun semua usaha (ikhtiar)
lahir maupun batin urung tidak dapat
mencegah jatuhnya hukum abadi, yaitu
karsa Tuhan yang sudah terbabar, pada
hari itu pukul 5 sore Pakde Soemo wafat,
dipanggil pulang ke hadirat Tuhan dengan
tenteram dan ikhlas meninggalkan jaman
keramaian. Hal ini terlihat dari wajahnya
terlihat jernih bersih, air muka sujud,
menutupnya mata seperti tidur yang
tenang. Tuan Dr. W. Beukeme berujar
”Wat een edele trekken heft de oude heer”
(Alangkah berwibawanya Bapak ini).
Seperti apa keadaan dan suasana di
rumah Cendana 2 saat itu para Saudara/
putra-putra semua dapat menggambarkan
sendiri. Anakmas Dr. Marsaid sekalian
yang menjadi tuan rumah duka Pakde
Soemo dengan tenang dan memberikan
pengorbanan yang tidak dapat saya ukur
besarnya, dibantu oleh para saudarasaudara Pangestu melaksanakan segala
sesuatu untuk melayani pelayat dan
keperluan lain-lainnya. Pada malam
itu, kurang lebih pukul 19.00 Bapak
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Martosoedigdo dan Sdr. Soetardi diminta
menjadi duta dengan menggunakan mobil
mendahului pulang ke Surakarta, untuk
menyampaikan atau memberitahukan
Bude Soemo tentang meninggalnya
Pakde Soemo, serta membuat persiapanpersiapan yang diperlukan.
Perlu diketahui pada malam tersebut di
atas tanggal 26/27-9-1958, menurut acara
akan diselenggarakan pertemuan “Bawa
Raos” sehubungan dengan memperingati
berdirinya Pangestu Surabaya satu
tahun, bertempat di Gedung PMI. Untuk
membatalkan pertemuan tersebut
tidak bisa, sebab waktunya mendadak
sekali. Maka saatnya waktu pertemuan,
yaitu pukul 19.30, pertemuan dibuka
oleh Wakil Ketua Cabang Surabaya,
Bapak Prof. Mr. Gondowardojo secara
ringkas. Selanjutnya Pakde Narto dengan
menangis mengumumkan keadaan yang
menyedihkan dan sangat mengagetkan,
yaitu tentang wafatnya Pakde Soemo
yang tidak disangka-sangka. Oleh
karena itu, pertemuan “Bawa Raos”
apalagi peringatan pada malam itu
dibatalkan. Dengan terbata-bata Pakde
Narto mengajak semua yang hadir untuk
bersama-sama melaksanakan pangesti,
memohon sih Tuhan semoga arwah
Pakde Soemo disucikan dan diterima
kembali bertunggal dengan Tuhan
dengan tuntunan dan pepadang Sang
Guru Sejati. Pangesti itu dipimpin oleh

Pakde Narto dan sesudahnya Pakde
Narto mengumumkan bahwa jenazah
Pakde Soemo akan dipulangkan dan
dimakamkan di Surakarta. Berangkatnya
jenazah pada hari Sabtu tanggal 27-91958 dari Jl. Cendana 2 pukul 9 pagi.
Suasana di dalam Gedung PMI
saat itu umpamanya dapat digambarkan
dengan pancaindra seperti ngendelong,
di dalam rasa panalangsa, kosong, sepi,
sunyi senyap yang terdengar hanya isak
tangis yang tertahan dari para putra-putri
yang merasa sama-sama ditinggal oleh
bapaknya, perumpamaannya seperti
anak ayam ditinggal induknya, mencicit
mencari induknya.
Perlu dijelaskan di sini bahwa yang
menghadiri pertemuan “Bawa Raos”
tersebut kurang lebih 500 orang (priawanita, tua-muda) dari cabang-cabang
yang hadir sebagai utusan atau wakil
yaitu: Cabang Jakarta, Bapak Kolonel
Moersito, Cabang Surakarta, Bapak
Tarupratjeka, Cabang Malang, Bapak
Soediro Amtodipuro dengan rombongan
keluarga Pangestu sebanyak 20 orang,
Cabang Boyolali, Bapak Sosrosoewirjo.
Sedangkan cabang lainnya yang tidak
hadir karena keadaan, tetapi mengirimkan
surat selamat.
Sesudahnya pertemuan tersebut di
atas dibubarkan atau dibatalkan dengan
rasa yang tidak dapat diutarakan dengan
kata-kata, mereka semua bersama
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berduyun-duyun ke Cendana 2 untuk
menyampaikan rasa bakti dan hormat
yang terakhir kepada Pakde Soemo yang
tanpa terkira meninggalkan kita semua.
Sesampainya para peserta “Bawa Raos”
di Cendana 2, mereka bergiliran masuk ke
ruang tempat jenazah disemayamkan, lalu
bersama-sama melaksanakan pangesti
manembah kepada Tuhan. Seusai
pangesti lalu memberi hormat kepada
jenazah Pakde Soemo, sebagai tanda
bakti dan hormat yang terakhir. Keadaan
itu membuat hati trenyuh.
Paginya, hari Sabtu tanggal 279-1958 pukul 9 pagi jenazah Pakde
Soemo dipulangkan ke Surakarta dengan
mobil jenazah. Para putra-putri dan
Saudara-saudara lainnya banyak sekali
yang datang melayat dan mengantar
keberangkatan jenazah. Sedangkan para
Saudara/putra-putri Pangestu Surabaya
dan dari cabang-cabang lainnya yang
mengantar sampai Surakarta berjumlah
75 orang. Sedang yang menjadi pimpinan

rombongan Dr. Marsaid sekalian, Prof. Mr.
Gondowardojo sekalian dikawal beberapa
Pengurus Pangestu Surabaya. Sampai di
Palur batas kota Surakarta dijemput oleh
para Pengurus Pangestu Surakarta. Mobil
jenazah dan rombongan yang mengawal
sampai di tempat kediaman almarhum
Pakde Soemo pukul 4 sore dengan
selamat. Paginya, hari Minggu tanggal 289-1958 pukul 9.30 jenazah dimakamkan
di pemakaman Bonoloyo, berjalan lancar
tanpa halangan.
Demikian peringatan dan laporan
tentang wafatnya Pakde Soemo.
Mengingat apa yang telah saya
uraikan di atas, bahwa wafatnya Pakde
Soemo, kembali ke hadirat Tuhan dalam
melaksanakan kewajiban suci, yaitu
menyebarluaskan perintah Tuhan Sejati,
seumpama prajurit maka disebut “Gugur
di medan pertempuran sebagai Kusuma
Bangsa.”

"Jangan berkecil hati jika engkau merasa belum sempurna dalam usahamu
membangun kesucian karena manusia itu tiada yang sempurna. Meskipun
orang sudah sampai pada derajat budi luhur, menjadi biksu, pendeta,
ataupun kiai, tetap masih ada kekurangannya; ia masih dapat berbuat salah.
Adapun yang sempurna itu hanyalah Allah pribadi, Yang Mahasuci, Yang
Mahakuasa, Yang Mahabijaksana, Yang Mahaadil, Yang Mahamurah dan
Kasih."
(Bapak Pangrasa, dalam buku Olah Rasa di Dalam Rasa. 2013: 127-128)
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Ruang Pengalaman
Sang Guru Sejati Ora Negakake
Andy Santoso, Solo Laweyan

B

apak, ibu yang saya hormati,
saya Andy Santoso Wakil Korda
Jawa Tengah IV mendapat
giliran tugas pada acara sarasehan
singkat di WAG Forum Korda ini.
Bapak, Ibu, saya akan menghaturkan
pengalaman yang ada hubungannya
dengan sabda Sang Guru Sejati, pada
Sabda Khusus Peringatan No. 10 butir 7
dan butir 9 sebagai berikut.
Butir 7 alinea 1: “He siswaning-Sun
sakabehe , Ingsun anguningani apa
kang padha dadi karepotanira saben
dinane kang sira rasakake.”
Butir 9 alinea 1: “O, siswaningSun yen sira sesambat, sesambata
marang Ingsun. Ingsun kang bakal
anggendong, bakal nuntun, ngayomi,
lan mitulungi karibedarira. Ingsun ora
bakal negakake marang sira.”
Pada hari Selasa keempat bulan
Juni 2018 ada bowo raos Ranting Karang
Asem. Pada akhir bòwo raos diumumkan
berita organisasi, bahwa hari Selasa
pertama bulan Juli 2018 ada bowo raos
kasepuhan, saya yang mendapat tugas
mengisi. Kemudian saya janjian dengan
Bapak dan Ibu Tukiran yang memiliki
mobil serta rombongan Bapak Wagiyo
yang berjumlah empat orang dan saya

yang akanmengemudikan mobil janjian
pukul 18.00 berkumpul, karena bowo
raos dimulai pukul 19.00, sedangkan jarak
yang akan ditempuh memakan waktu
hanya 10 - 15 menit.
Pada hari H pukul 18.00 kurang saya
siap berangkat, baru buka pintu rumah ada
seorang anak remaja berlari-lari menuju
rumah saya sambil berseru, “Om, om ada
ibu-ibu minta diantar pulang, tolong ya om,
kemudian saya bertanya, “Rumahnya di
mana?” “Ngak tahu, katanya ke barat”.
Saat itu saya bingung mau tugas harus
menolong orang, sedangkan jamnya
mepet. Saya langsung sambat Sang Guru
Sejati begini, “Duh Sang Guru” dalam
hati tetapi, eh muncul dalam hati begini,
“Lakonana dhisik dadi lan becike”, lalu
saya sanggupi mengantar. Ternyata ibuibu itu sudah tua dan memakai tongkat,
saya tidak berani memboncengkan, selagi
saya bingung tetangga pulang naik mobil.
Saya minta tolong dan Bapak itu mau
menolong tetapi harus dengan saya. “Wah
ora kacek” dalam hati saya berkata, tetapi
saya sanggupi. Akhkirnya, muter-muter
di perumahan yang disebut, tetapi tidak
ketemu rumahnya, maklum sudah pikun.
Saya usulkan untuk kembali ke asal dulu
sambil diingat-ingat lagi tadi datangnya
dari mana. Sampai di tempat ibu tadi
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malah menangis keras-keras sambil
memarahi (menyalahkan) anaknya yang
kami tidak kenal. Tiba-tiba ada seorang
ibu yang ke luar dari rumahnya di dekat
kami berhenti, “Kok, ribut-ribut ada apa?”
katanya. Saya cerita dan bertanya kepada
ibu yang baru ke luar itu, “Ini mamahnya
siapa?”, kebetulan ibu tadi tahu malah
berkata, “Wis tinggalen kowe arep tugas
nyang Pangestu to “. “Kok tahu?” saya
bertanya dalam hati. Kemudian saya
kembali ke rumah untuk mengambil
sepeda motor, belum sampai rumah Pak
Wagiyo menelepon, “Piye jadi ndak?”
“Jadi, tolong telepon Pak Tukiran supaya
siap-siap di luar dengan mobilnya.” Saya
naik sepeda motor cepet-cepet sambil
dalam hati ngudo roso begini, “Mbok

aku entuk terus nyang boworaos, Pak
Wagiyo ben numpak taksi.” Lupa masih
ada Bapak dan Ibu Tukiran, baru kira-kira
1 menit telepon berbunyi ternyata dari Pak
Wagiyo yang mengabarkan, bahwa mobil
Pak Tukiran masuk bengkel. “Kamu terus
ke boworaos saja biar saya naik taksi.”
Mendengar itu saya menangis, “Matur
nuwun Sang Guru”. Saya langsung ke
boworaos dan sampai pukul 19.00 kurang
5 menit, sedangkan Pak Wagiyo terlambat
karena terkena macet.
Sekian pengalaman saya. Bapak
dan Ibu kalau ada kekurangannya saya
mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Terima kasih.

"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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Belajar Taat
Buntaram, Cepu

S

uatu hari saya ditelepon oleh
Bapak Korda Pangestu Jawa
Tengah XII, menanyakan apakah
saya siap mengisi Olahrasa Antar Cabang
(ORAC) Korda Jateng XII, menggantikan
jadwal salah seorang pengisi yang
karena akan ada tugas mawar, tidak
dapat melaksanakan tugasnya di Cabang
Sumber. Permintaan tersebut di atas saya
sanggupi karena pada Hari Minggu yang
dimaksud tersebut jadwal saya masih
kosong tidak ada kegiatan Pangestu
di Cepu sendiri maupun tugas mawar
lainnya. Selanjutnya untuk persiapan,
bahan pengisian saya susun dan
mengkoordinir Bapak, Ibu, Saudara warga
yang berkenan mau ikut rombongan
kegiatan ORAC ke Cabang Sumber.
Dua hari sebelum hari H, ada yang
menelepon HP saya yaitu seorang Ibu
Provider Penyelenggara Diklat bagi
peserta refreshing para Karyawan Industri
Migas yang akan Uji Kompetensi di LSP
Migas. Intinya Ibu tersebut minta saya
dapat mengajar diklat di Yogya dua
hari mulai hari H bertepatan saya harus
mengisi ORAC ke Cabang Sumber.
Sedikit termenung sebelum
menjawab telepon Ibu tadi, angan-angan
saya menuntun, bahwa: “aku harus taat
karena telah berjanji sanggup mengisi

ORAC tidak saja kepada Bapak Korda,
tetapi sebetulnya sudah berjanji kepada
Sang Guru Sejati”. Dan juga teringat
nasihat Pak Didik bahwa Sang Guru
Sejati itu malati, jangan main-main.
Juga masih terngiang pesan Bapak
Haji Chambali (Alm) yang mengatakan,
“Jangan melakukan perbuatan yang
enaknya hanya sakklentheng, tetapi
sengsaranya satu rendheng”. Akhirnya
keputusan bulat telepon tadi saya jawab,
bahwa saya tidak bisa mengajar, karena
pada hari yang sama ada tugas ke
wilayah Rembang yang tidak bisa saya
tinggalkan, dan menyarankan kepada
Ibu tersebut untuk mencari pengajar
lainnya saja, kecuali diklatnya bisa diundur
sehari. Kiranya Ibu tadi memaklumi dan
akan berusaha untuk mencari pengganti
pengajar. Karena hari selasa jadwal Uji
Kompetensi oleh LSP.
Sekilas memang, kalau dikalkulasi
oleh angan-angan pilihannya lebih enak
melaksanakan tugas mengajar di Yogya
daripada menghadiri ORAC di Cabang
Sumber. Tetapi Sang Guru Sejati itu
memiliki matematika tersendiri karena
percaya itu tidak terletak di angan-angan
melainkan ada dalam jiwa. Seperti sabda
Sang Guru Sejati di Jalan Rahayu tentang
Budi Darma:
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“Jadi, berkumpulnya tiga hal ini,
yaitu paugeran (syahadat bagi agama
Kristen dan Islam), panembah, dan budi
darma, merupakan ketetapan percaya
yang menjadi kebulatan hati dalam
meyakini kepercayaan yang benar, dan
yang menjadi pertanda hidup dalam
menetapi kewajiban sebagai hamba.
Adapun sempurnanya percaya itu
apabila sudah menyaksikan sendiri
kenyataannya, nyata bahwa Tuhan dan
Utusannya sudah bertunggal keadaan
dengan jiwanya (Roch Sucinya)”.
(Sasangka Jati, Jalan Rahayu, Bab 3 Budi
darma, alinea 7).
Selain itu juga teringat bahwa tiada
pekerjaan utama selain melaksanakan
karya Sang Guru Sejati serta sabda Sang
Guru Sejati yang menyatakan bahwa
Sang Guru Sejati tidak akan sampai hati
bagi yang mewakili karya-Nya: “Aku
tidak akan sampai hati kepada engkau
sekalian yang mewakili karya-Ku.
Aku akan melindungi dan menolong,
dan engkau sekalian akan menerima
anugerah Tuhan”. (Sabda Khusus
Peringatan No. 7, butir 2). Sehingga
pilihan saya ambeg paramarta datang di
ORAC saja.
Saya sadar bahwa dengan
menolak permintaan Ibu Provider berarti
saya kehilangan kesempatan untuk
mendapatkan honor sebagai pengajar,

walaupun sebetulnya saya yang sudah
purna dari PNS, honor tersebut bisa
menjadi penghasilan tambahan. Ya,
taat itu butuh niat, kepercayaan dan
pengorbanan. Bukankah Sang Guru Sejati
mengetahui apa yang menjadi kerepotan
kita? “Wahai siswa-Ku sekalian, Aku
mengetahui segala apa yang menjadi
kerepotanmu yang kaurasakan setiap
hari.” (Sabda Khusus Peringatan No. 10,
butir 7 alinea 1).
Pada hari H-nya yaitu hari Minggu pagi
saya dengan mengajak beberapa warga
lain sebagai petugas pemberi pengalaman
dan pendamping dalam rombongan
menuju ke Cabang Sumber. Alhamdulillah,
bersyukur ke hadirat Sang Guru Sejati,
tugas mengisi dapat saya tunaikan
dengan lancar. Olahrasa terasa gayeng
dan supeket. Setelah olahrasa selesai
kami serombongan mohon pamit. Tanpa
kami duga, ketika mobil rombongan kami
baru mencapai sekitar 2 (dua) km dalam
perjalanan pulang dari rumah tempat
olahrasa, HP saya berbunyi mendapat
telepon dari Ibu Provider Yogya. Telepon
saya angkat dan terjadi percakapan:
Saya:“Assalammualaikum Ibu,
selamat siang, bagaimana
apa diklatnya berjalan lancar?“
Ibu: “Walaikum salam, maaf, apakah
tugas Bapak di Rembang sudah
selesai? Diklatnya belum dimulai
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Pak menunggu kesediaan Bapak.”
Saya: “Lho, tidak dapat pengganti
pengajar? Ini baru selesai, sedang
perjalanan pulang. Kalau begitu apa
saya sekarang langsung menuju Yogya?”
Ibu: “Begini Pak, apabila Bapak bersedia
tidak usah ke Yogya, pesertanya
saja siang ini saya antar ke Hotel
Cepu. Mulai besuk Senin sampai
dengan Selasa Bapak mengajar”.
Sambil terharu saya mengucap syukur
kepada Sang Guru Sejati, dan telepon
saya jawab: “Oke siap Bu, ...Terima kasih.”
Ternyata benar bahwa Sang Guru

Sejati telah maha mengatur segalanya,
saya dapat melaksanakan tugas Kamboja
dan Mawar berurutan, dengan dispensasi
tidak harus capek-capek pergi ke Yogya.
Jadwal diklat dan Uji Kompetensi di LSP
Migas disetujui diundur, pengumuman
hasil Uji Kompetensi Peserta puji syukur
lulus semuanya. Itulah matematika Sang
Guru Sejati.
Demikian pengalaman saya terima
kasih, mohon maaf kalau kurang
berkenan. Satuhu.

"Bapak Pangrasa yang selalu memperhatikan putra-putranya serta
mendengarkan percakapan kedua saudara tersebut, kemudian memberi
keterangan sebagai berikut.
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, 2013: 81-82)
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Melaksanakan Amanah
Ardani Nirwesthi, Denpasar

S

elamat pagi Bapak, Ibu di WAG
Pamong yang saya sayangi,
perkenalkan nama saya Ardani
Nirwesthi, Sekretaris Bidang II karena ikut
suami tugas jadi merapat ke Aceh.
Pada tahun 2018 suami saya berumur
29 tahun dan saya 27 tahun diamanahkan
Sang Guru Sejati menjadi Komandan
Kompi Senapan di Batalyon Infanteri
Raider Kodam IM Aceh. Apabila suami
menjabat sebagai komandan secara
otomatis istri harus mendampingi dan
menjadi ketua dari para isteri anggota
prajurit-prajuritnya.
Ketika kami mengetahui menjabat
komandan kompi tersebut, kami sempat
kaget, karena kompi ini diisi buangan
para anggota prajurit yang pernah
melakukan pelanggaran dan terkenal
susah diatur baik anggota prajurit maupun
ibu-ibunya. Mungkin ini misi dari Sang
Guru Sejati sehingga diamanahkan untuk
memperbaiki kompi tersebut.
Kebetulan suami juga sudah warga
Pangestu, jadi kami saling memberi
masukan berdasarkan ajaran Sang Guru
Sejati sebagai kompas kita, serta tidak
lupa dilandasi dengan kepercayaan
yang bulat. Ditambah petikan sabda
yang menguatkan kami yaitu, Sabda
Khusus Peringatan No. 10 butir 9,

alinea 1: “O, siswa-Ku, jika engkau
sesambat, sesambatlah kepada-Ku,
Akulah yang akan menggendong, akan
menuntun, melindungi, dan menolong
kesusahanmu. Aku tidak akan tega
membiarkan dirimu.”
Tidaklah mudah tantangan kami
menjadi komandan, walaupun umur
kami lebih muda dan yang kami pimpin
kebanyakan terbilang berusia lebih
tua, dan ini menjadi tanggung jawab
yang harus diselesaikan dengan baik.
Apabila anggota melakukan pelanggaran
yang disalahkan bukan anggota yang
bersangkutan namun seorang komandan
juga pasti ikut disalahkan, karena tidak
bisa mendidik dan menasihati. Tidak hanya
itu, kehidupan di asrama dihadapkan
beberapa dinamika yang ada seperti terdiri
dari berbagai macam suku, perbedaan
kebudayaan, dan senior-junioritas.
Pernah pada suatu hari, di tengah
malam diketuk pintu oleh seorang ibu
yang menangis minta cerai karena
bertengkar dengan suaminya. Tuduhan
terhadap prajurit antara lain: menghamili
seseorang, pencurian, dan lain-lain.
Namun, permasalahan yang sering
dilakukan mengenai perekonomian
utang piutang, yang nanti biasanya akan
merembet kepada masalah keluarga.
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Dari beberapa permasalahan di atas,
kami dituntut sebagai ketua seolah orang
tua bagi mereka dan harus bisa menjadi
mediator yang bisa menyelesaikan
permasalahan mereka. Untung saya
dan suami dari kecil sudah dibekali
ajaran Sang Guru Sejati sehingga dapat
memberikan nasihat tentang sadar,
percaya, dan taat kepada Allah, apabila
mereka kebingungan dalam menghadapi
masalahnya serta kami sarankan untuk
harus bisa menjalankan rela, narima,
jujur, sabar. Tidak lupa sebelum menjadi
penengah dalam menyelesaikan masalah
anggota, kami biasanya memimpin doa,
doa yang kami ucapkan dalam hati adalah

Paugeran Tuhan kepada Hamba.
Selama kepimpinan kami 2 tahun
sampai Januari 2020 berkat pangayoman
Sang Guru Sejati tidak ada pelanggaran
yang naik sampai ke Polisi Militer cukup
sampai di Kompi saja dan semuanya itu
bisa diatasi dan diselesaikan dengan baik.
Demikian pengalaman saya Bapak,
Ibu di WAG Pamong Pangestu yang saya
sayangi, mohon maaf apabila ada katakata yang kurang berkenan. Semoga kita
semua senantiasa dalam pangayoman
Sang Guru Sejati. Satuhu

"Ketahuilah, sesungguhnya orang fakir dan miskin pun dapat berbuat
darma, jadi bukan orang yang kaya akan harta saja yang dapat berbuat
darma, melainkan semua golongan hamba dapat juga berbuat darma atau
memberi kebaikan. Adapun siapa yang wajib menerima pertolongan, juga
tidak dibatasi, yakni siapa saja dan pada waktu apa saja dalam keadaan
yang perlu ditolong, hendaklah diberi pertolongan apabila engkau mampu,
lebih-lebih yang berkenaan dengan kebutuhan orang banyak (keperluan
umum). Pertologan itu juga 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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Budi Darma Tanpa Pamrih
Ario Krestianto, Depok

S

elamat pagi Bapak, Ibu Pamong
yang saya kasihi. Saya Ario, dari
urusan IT. Sesuai dengan tugas
yang diberikan oleh Bidang I, bersama ini
saya sampaikan pengalaman sederhana
saya.
Menjelang bulan puasa 2019 saya
mengurus perawatan makam ayah saya
di TPU Jeruk Purut, yang ternyata tidak
terawat dengan baik, rumput yang tidak
dipangkas dan batu nisan yang hampir
pecah. Saya coba mencari perawat
makam yang biasa mengurus ternyata
dia sudah pensiun sehingga tidak pernah
datang lagi. Sewaktu saya akan pulang
ada seseorang yang menawarkan jasa
untuk melanjutkan merawat makam ayah
saya, dengan kesepakatan biaya yang dua
kali lipat dari perawat makam sebelumnya.
Saya percaya saja kepadanya dan saya
bayar untuk 6 bulan dimuka dengan
janji perbaikan dilakukan bulan puasa.
Ternyata perbaikan yang dilakukan tidak
sesuai harapan dan dia berjanji akan
menepatinya sebelum hari lebaran.
Satu minggu sebelum lebaran saya
kembali berkunjung ke makam untuk
menyerahkan titipan dari ibu untuk
penjaga makam, sekalian melihat lagi
ternyata belum juga diperbaiki. Akhirnya,
saya pasrah saja dan tidak membicarakan
masalah makam, hanya mengucapkan

mohon maaf lahir dan batin.
Satu bulan setelah lebaran 2019 dia
menghubungi saya minta bantuan dana
untuk keperluan sekolah anak dengan
janji diperhitungkan dengan jasa 6 bulan
kedepan. Saya hanya berpikir yang
6 bulan sebelumnya saja belum jatuh
tempo, tetapi saya tetap membantunya,
karena dia membutuhkan. Setelah itu dia
seringkali menghubungi saya meminta
bantuan untuk berbagai keperluan, saya
hanya menjawab Bapak perlu berapa,
dan setiap kali saya segera mengirimkan
tanpa berpikir apa pun, hanya niat ingin
menolong dia yang sedang membutuhkan.
Sebulan kemudian, tepatnya 13
Juni 2020, tidak saya duga sama sekali,
bahkan saya lupa, dia mengirim foto
makam ayah saya yang sudah rapi sekali
malah melebihi harapan saya.
Saya hanya teringat sabda yang
dinamakan darma yang sempurna
adalah jika dilaksanakan tanpa pamrih,
meski hanya demi kemasyhuran, apalagi
mengharapkan anugerah lain-lainnya,
juga sudah tidak, kecuali hanya karena
berbakti kepada Tuhan, bersujud kepada
Tuhan. Demikian pengalaman saya yang
masih menjadi calon siswa. Mohon maaf
jika ada yang tidak berkenan.
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Ruang Wanita
Jangan Menangis
Ketika Mendapat Cobaan Tuhan
Endang Wiwik, Surabaya

S

elamat pagi ibu ibu yang terkasih
dan yang dikasihi Sang Guru
Sejati. Perkenalkan saya
Endang Wiwik T. Ketua Urusan Wanita
Cab.Surabaya Korda Jatim I. Pengalaman
yang saya hatur-kan sebagai berikut.
Saya menikah tahun 1974 dan puji
syukur dapat jodoh pria yang sudah
menjadi warga Pangestu dilantik bersama
tahun 1969. Banyak liku liku kehidupan
pahit getir yang saya lalui bersama Bapak
(suami), salah satunya yang akan saya
ceritakan.
Tahun 1971 kedua mata Bapak
terkena penyakit glukoma dan yang kanan
sudah tidak bisa diselamatkan. Tinggal
satu yang kiri dan harus dioperasi karena
juga terkena katarak. Rencana operasi
Bapak harus dibius total, maka semua
organ tubuh diperiksa. Ternyata rencana
operasi gagal karena diketahui bahwa
fungsi ginjal Bapak sudah tidak baik dan
malah harus menjalankan cuci darah (HD)
seminggu 2 kali seumur hidup. Waktu itu
dokter berkata lebih baik buta daripada
tidak bangun. Saat mendengar perkataan
dokter tersebut saya dan Bapak tenang
saja hanya nafas dalam, pasrah kepada
Sang Guru Sejati dan percaya bahwa

yang terjadi pada kami ini adalah hukum
abadi (angger-angger langgeng) yang
harus kami terima.
Sebagai istri pendamping suami
bertugas sebagai juru panglipur, saya
selalu mengajak berolah rasa berdua
supaya Bapak tetap semangat. Kita
percaya sabda Sang Guru Sejati dalam
Sabda Khusus Peringatan 10, butir 8
dan 9:
“O,siswaning-Sun sakabehe,
elinga marang Ingsun. Aja padha nangis
lan aja padha sesambat, yen nampani
cobaning Pangeran. Pangeran paring
coba iku ateges bakal angunggahake
drajatira sarana kabobot,kaukur kaya
dene murid sekolah diuji kapinterane.
O,siswaning-Sun yen sira
sesambat, sambata marang Ingsun.
Ingsun kang bakal anggendong,
bakal nuntun, ngayomi lan mitulungi
karibetanira. Ingsun ora bakal negakake
marang sira. Eman yen sira ngaku dadi
siswa ora mituhu marang piwulang
Ingsun.”
Sabda ini yang jadi pegangan saya
dan Bapak, walaupun ada saudara yang
mengatakan bahwa akidah saya keliru
dengan masuk Pangestu karena selama
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menikah sampai punya anak 3 selalu
dirundung sakit yang berganti-ganti.
Tetapi kami berdua tetap madhep mantep
ndherek Sang Guru Sejati.
Saat ini setiap Senin - Kamis saya
selalu mendampingi Bapak untuk cuci
darah dengan Pangesti 1-4, serta mohon
ampun dan paugeran yang menjadi
pegangan saya. Kepasrahan total kepada
Sang Guru Sejati dan tetap bersyukur
Bapak diberi kesempatan untuk mohon
ampun. Perlu diketahui bahwa saat
ini sudah 10 orang yang melakukan
cuci darah positif terkena virus corona
(covid-19). Semoga Bapak dan saya tetap
dalam lindungan Sang Guru Sejati karena
sering ke RS.
Sang Guru betul-betul ora negakake,
paring sih kepada Bapak. Setelah 2

bulan cuci darah, ada dokter yang mau
mengoperasi mata Bapak tanpa dibius
atau anastesi total. Beliau adalah dokter
yang dermawan - tanpa menentukan
beaya dan berhasil dalam waktu 15
menit katarak bisa diambil dalam kondisi
glukoma. Sehingga Bapak bisa melihat
dengan mata kiri. Jadi, dokter yang
mengatakan lebih baik buta daripada tidak
bangun, seperti yang saya haturkan di
atas tidak berlaku bagi Sang Guru Sejati.
Ibu-ibu demikianlah pengalaman saya
mohon maaf jika terlalu panjang. Semoga
Sang Guru Sejati selalu memberikan
pangayoman, rahmat serta memberkahi
kita semua dan semoga kita selalu sadar,
percaya, taat juga salam sehat lahir batin
jiwa raga. Satuhu.

"Sang Suksma Sejati bersabda bahwa pelajaran-Nya dapat diumpamakan
daya bangun bagi yang masih tidur atau pencucian muka bagi yang telah
bangun, tetapi belum sadar benar-benar saat sudah mendekati Sang Suksma
Sejati datang di dunia ini. Di mana kita dapat menantikan datangnya Sang
Suksma Sejati? Di hati kita sendiri yang suci. Sang Suksma Sejati datang
tidak hanya di hati seorang siswa yang terpilih saja, melainkan di setiap
siswa yang memenuhi syarat-syaratnya. Kasih sayang Sang Suksma
Sejati itu untuk siapa saja sama dan tidak membeda-bedakan. Akan tetapi,
bilamana kita mengharap-harapkan kedatangan-Nya, kita tidak akan
menyadarinya, karena pengharapan itu menghalangi kesadaran yang perlu
untuk menyaksikan kedatangan-Nya."
(Saudara Kemayan dalam Olah Rasa, 2015:108-109)
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Pepadang Sang Guru Sejati
Menghalau Rintangan dan Penderitaan
Pang Supariyah, Cilacap

S

elamat pagi Ibu-ibu Siswa Sang
Guru Sejati yang saya hormat
dan kasihi. Semoga kesehatan,
kesejahteraan, dan kebahagiaan
senantiasa meliputi hati kita semua
karena sih, tuntunan, dan perlindungan
SangGuru Sejati.
Pada hari ini Sabtu, 4 Juli 2020, saya
mendapat tugas mengisi pengalaman
d i WA G i n i . P e r k e n a n k a n s a y a
memperkenalkan; Pang Supariyah Bidang
III Cabang Cilacap. Pensiun mengajar SD
per 1 Mei 2012. Anak saya 5 orang. Kami
awali dengan Sabda Khusus Peringatan
No 20, butir 1:
“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 ketakutkan,
karena itu berarti kamu menjauhkan
diri daripada-Ku, walaupun Aku
tetap bertunggal kepadamu.”
Awal terjadi pada tanggal 19
Desember 1995 ketika anak bungsu
saya bernama Pranowo Rahutomo
(Wowo), yang kebetulan menjadi murid
saya sendiri kena Demam Berdarah (DB)
yang merupakan kasus pertama di Cilacap
yang awal diagnosanya adalah typoid F
(paratyphus). Karena tidak ada yang di
rumah, meskipun panas saya bawa dia
ke sekolah dan tiduran di ruang UKS, agar
saya bisa melaksanakan tugas dan anak
saya bisa mendengarkan atau menyerap
pelajaran. Dia sudah saya bawa ke dokter
malamnya. Juga sudah ke dokter lagi yang
senior dan beliau berpesan kalau nanti
makan obat ini malam masih panas, harus
dibawa ke RS. Ternyata Wowo masih
panas dan saya bawa ke RS. Setelah
masuk UGD dan masuk ruang rawat
diinfus dsb. Awalnya, dia mau minum
obat, akan tetapi kok malam menolak obat
untuk pertama kalinya, karena selama ini
dia tidak susah kalau makan obat. Setelah
dirayu kok hanya menggeleng lemah dan
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pegang perut sambil matur dengan lemah
dan parau, “keyyiii”...
Srisiiit hati ini ... tetapi saya kuatkan
hati dan mepet Sang Guru Sejati. Besok
paginya antaar pukul 09.30 muntah darah
sedemikian. Dokter bersama tim yang
terdiri dari 6 orang menangani. Satu
toples darah kesatu disingkirkan. Setelah
muntah lagi yang kedua reda dokter bilang
kalau mau dibawa ke Yogya dan minta
tanda tangan orang tua dan menanyakan,
“Mau ke Sarjito apa Bethesda?” “Terserah
dokkter”, saya jawab. “Tetapi ini mau saya
tulis Bu, Bethesda?” Saya mengangguk.
Beliau bilang, “Kalau ini bisa sembuh, itu
mu’zizat”, karena saya sedang betul-betul
mepet, hati jiwaku mengiyakan. Saat itu
betul saya merasakan iklim Sang Guru
Sejati. Selagi suami mengambil segala
keperluan ke rumah, kemudian anak
saya muntah lagi, saya lari merangkul
anak sambil menjerit, mungkin sampai
ke langit. Dalam kesadaran dan pasrah
total kepada Sang Guru Sejati dengan
kesadaran di suasana itu, saya memohon:
“Ya Allah, ya Sang Guru Sejati apabila
kelahiran anak saya mempunyai tugastugas di dunia, saya percaya Engkau akan
menolong dengan jalan apa saja”.
Setelah ditangani dan agak reda lagi,
dengan sepenuh hatiku kepada Sang
Guru Sejati, saya bersimpuh dan berkata
kepada dokter, “Tolong anakku dok “,

kemudian dokter beralih keputusan dan
membawa anakku ke ICU.
Hingga adzan ashar di ruang rawat
saya ingat tiga toples darah dan di ICU
1/3 toples. Saya titipkan anak dan saya
ke masjid sujud sepuas-puas hati pasrah
menyerah tidak mampu membela apa
pun. Setelah itu, dokter menyampaikan
membutuhkan darah golongan AB untuk
transfusi. Saya bilang, “Saya AB” .
“Jangan, jangan Ibu” jawab beliau.
Sementara itu suami ke kantor untuk
menyiapkan dan kemudian dua (2) orang
teman kantor piket siap donor. Malam
harinya, anak saya BAB dan berwarna
coklat darah. Besoknya kateter mampet.
Miris, menangislah saya dan melakukan
Pangesthi Wangsul Waluya. Saya
masuk ICU rupa anak saya hitam dan
abuh mata terpejam bibir njedor, kedua
kempol seperti kena knalpot. Juga kedua
tungkak sehingga dibuatkan gelanggelang seperti donat untuk tumpuan tumit
supaya kempol terangkat juga. Salep
bio plasenton salah satu solusi luka jika
selesai infus dan obat. Seminggu anak
saya berada di ICU yang masih belum
disekat, sedangkan sudah beberapa
pasien gagal. Saya makin mepet dan
pangesthi nyuwun saras. Semoga
penanganan medis dokter, obat-obatan,
toya pethak mugi kepareng minangka
lantaran anggen Paduka, Sang Guru
Sejati paring pitulung nyarasake sakitipun
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anak kula pun Pranowo Rahutomo.
Alhamdulillah, kemudian bisa pindah
ke ruang rawat inap. Total di RS 20 hari
dengan keadaan masih harus kontrol dan
terapi, karena belum bisa jalan sebab efek
kaki yang melepuh seperti luka bakar.
Waktu ke RS untuk kontrol dan terapi,
petugas yang melayani di ruang terapi
yang juga tugas rangkap mengambil
darah anak saya setiap hari, beliau
mengatakan bahwa sebetulnya semua
organ tubuh putra saya sudah lonyot.
Astaghfirullah… Allahu Akbar, sambil
berjalan saya mengucapkan banyakbanyak terima kasih kepada Sang Guru
Sejati. Oleh karena anak saya lama
tidak sekolah, dia sudah kangen untuk
bersekolah, dan akhirnya saya lakukan
dengan antar jemput becak dan sekalian
mbopong ke kelasnya dan dari kelas ke
becak. Suatu saat kontrol dokter, dokter
sampai memberikan hadiah tas gendong
penuh berisi buku cerita anak-anak.

Saat terapi di RS anak saya menjeritjerit, tetapi saya telateni dengan telaten,
tekun dan penuh curahan kasih. Apabila
anak tidur dengan menggunakan tiga
bantal listrik dan selalu saya iringi dengan
pangesti sepenuh hati. Waktu syukuran
anak sunat, dokter dan semua perawat
ruang Wijaya Kusuma berkenan hadir
waktu itu. Wowo anak saringan istimewa
menurut mereka. Semoga memang
hidupnya masih harus mengemban
tugas-tugas mulia dari Sang Guru Sejati,
sebab pasien sesudah anak saya, yaitu
anak teman sesama pengajar gagal tidak
tertolong.
Duh Sang Guru Sejati betapa besar
rasa syukur dan terima kasihku. Satuhu.
Demikian mohon maaf terlalu
panjang dan juga atas kekurangan dan
kesalahan penyampaian mapun tulisan.
Terimakasih.

"Saya bersyukur kepada Sang Suksma Sejati bahwa saya bertemu dengan
adik-adik sekalian, dan mengenal cita-cita adik. Pemuda itu harapan
bangsa. Pemuda tanpa cita-cita luhur bagi negaranya adalah sampah
bangsa. Untuk menjadi kusuma bangsa tidak cukup kita mempunyai
cita-cita yang tinggi saja. Perlu ada cara pelaksanaan yang tertentu dalam
mengejar cita-cita itu yang membikin manusia menjadi kusuma bangsa.
Pelaksanaan yang tertentu itu ialah garis-garis yang telah disabdakan
oleh Sang Suksma Sejati.”
(Saudara Kelana dalam Ulasan Kang Kelana, Bab I. 2015:4)
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Tembang & Puisi
Dari Pak Narto

Untuk Memperingati Almarhum Sdr. Suksmadi
Pakde Narto

(Muat ulang dari Dwija Wara Tahun II, No. 7, November 1958)

1. Dikau telah pergi tinggalkan daku, begitu tenteram, begitu tenang, begitu
nyaman,
Untuk datang kepada-Nya, puncak tertinggi kuasa semesta,
Berat nian tugas tertunai, tapi mulia penyejuk dada,
Kehendak Tuhan sudah berlaku.
2. Terima kasih ke hadirat Tuhan, mengizinkan aku hadir saat berangkatmu,
Mestikah aku ranankan lagi duka di dada?
O, Tuhan curahkan bagiku daya dan cahaya,
Agar aku jangan sedih di hati karena saudaraku pergi dahulu.
3. Saudara, engkau pergi dengan bahagia,
Dengan tinggalkan benda pusaka,
“Sasangka Jati” pustaka suci, pustaka abadi,
Nama dan jasa engkau tebarkan terukir indah dengan kencana,
Dalam muka pertama pustaka Bapak yang suci.
4. Kemenangan megah gemilang kau capai jua,
Mesti ‘tlah banyak gagal dalam usaha,
Kini bagimu sentosa aman tenda kemenangan pemancar cahaya,
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Cahaya gemilang pancaran wajah kini ternyata,
Menjadi tanda jaya berjuang.
5. Tuhan, ambillah dia dalam singgasana abadi,
Nugrahi dia dengan mahkota mulia,
Hambamu begitu suci, begitu murni, begitu indah,
Curahkan baginya imbangan bakti karena jasa.
6. Saudaraku Suksmadi, sentosalah dikau dalam alam Bahagia,
Tenanglah dikau dalam taman kerajaan suci,
Selamat jalan saudara tercinta, selamat dan damai, aman, sentosa,
Selamat berpisah, sampai berjumpa di alam nanti,
Kunanti, kunanti,…..sampai datang panggilan Ilahi.

" ... 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)
DWIJA WARA September 2020 No. 5 Tahun ke-64

35

Angidak Rapak Pepali
(Sekar Pangkur 4 pupuh)

Pak Jono, Depok
Sekar:

Terjemahan Bebas:

Anyenyingkur ing sasamya

Jauh dari watak sesama
berlaku culas di setiap pergaulan
Juga sering berbuat kacau
Tidak punya malu diri
tingkahnya congkak dan sombong
karena hatinya bodoh,
tidak terpengaruh adanya ajaran
(kebenaran)
Justru (sering) melanggar larangan
(Tuhan).

Tindak cidra lelamis turut margi
Kapara gawe reridu
Nora lingsem priyangga
Lampah jumawa gembelo tyas balilu
Datan kengguh mring wewarah
Angidak rapak pepali
Punika lampahing janma
Tan mireng karno kangge amiyarsi
Pitedah saking Sang Guru
Yayah mungkur kewala
Tan rinasa bebasan liningga tugu
Sinengker dening pepadhang
Tuk sumbering Rahsa Jati
Sinartan wutaning netra
Numbuk bentus tan rinaos ing margi
Pra kadang elinga sampun
Rinuwat ing pracaya

Ini perjalanan insan (tersesat)
(jika) telingga tak lagi mendengar
Petunjuk dari Sang Guru Sejati,
Terus-menerus berkilah dan menghindar.
Tak terasa (hatinya) ibarat patung
berhala
Jauh dari pepadang Tuhan
yang bersumber dari Rahsa Jati

Bersamaan menutup mata (hati)
Tak terasa berjalannya menabraknabrak
Wahai saudara, mulailah sadar
Dibersihkan dengan percaya
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Sekar:

Terjemahan Bebas:

Gya umarek seseba kanthi mituhu

Segeralah mendekat (Sang Guru Sejati)
dengan taat,
Tidak tergoda Paliwara
Melaksanakan Panca Darma Bakti

Tan kengguh ing Paliwara
Lampah Panca Dharma Bakti
Pitados mring Tri Purusa
Katri sipating Allah kang nyawiji
Kang sanyata wus tumanduk
Aneng sucining rasa
Ywa kongsi crah sarikma pinara pitu
Gumolong raos panunggal
Gya ngampil pang’waos Gusti

Percayalah (bulat) pada Tri Purusa
Tiga sifat Tuhan yang menyatu
(Yang) hakikatnya sudah bersemayam
Di kesucian rasa (Rahsa Jati)
Jangan sampai renggang (walau)
serambut dibelah tujuh,
(Jika) Menyatu rasa dalam bertunggal
Niscaya dipinjami kuasa Tuhan.

"Adapun larangan-larangan itu, sama dengan larangan yang sudah
diperingati para Utusan terdahulu, yang kini lalu diremehkan oleh para
manusia yang keliru jalan pikirannya, disebabkan oleh pengaruh berbagai
macam ilmu yang tidak menuntun ke kesejahteraan atau ke pepadang,
tetapi justru membingungkan ciptanya dan kegelapan meliputi rohnya,
hingga sampai terbentur-bentur, disesatkan oleh iblis, tujuannya hanya
bertengkar dan berselisih, begitu juga yang beriman, semua tidak sepi dari
pamrih hingga lupa kepada Tuhan dan Utusannya yang sejati ialah Aku
(Suksma Sejati), yang diutus menuntun engkau semua, supaya selamat
perjalananmu dalam kegelapan dunia sampai akhirat, dapat kembali ke
hadirat Tuhanmu lagi."
(Sasangka Jati, Paliwara. 2014: 25)
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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
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

8

Olah Rasa Di Dalam Rasa

11.000

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

18

50 Tahun Pangestu (Bhs. Indonesia)

15.000

6.000

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 17 Agustus 2020, pukul 22.30

Ibu Soeharti Soesilo Hardjoprakoso

(dalam usia 90 tahun)
Dimakamkan di Makam Perintis Pangestu Bonoloyo, Surakarta
pada 18 Agustus 2020 pukul 14.30 WIB.
Almarhumah adalah isteri alm Bapak Ir. Soesilo Hardjoprakoso,
yaitu salah seorang Perintis Pangestu. Semasa hidup almarhumah
aktif sebagai anggota Cabang Jakarta II. Terakhir pada periode
Kepengurusan Pangestu 2015 - 2020, duduk sebagai anggota
Penasihat Pimpinan Pangestu.
Redaksi dan segenap pengasuh majalah Dwija Wara mendoakan
dengan pangesti semoga Roh Almarhumah 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 Agustus Tahun 2020, Nomor Rekening Giro Pos: No 1000005924

Penerimaan Bagian Penerbitan YAW sebagai Pengganti Biaya Cetak untuk:

Dummy - 5

September 2020
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