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SEKAPUR SIRIH 
 

 

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat 

Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga pada 

kesempatan kali ini kita bisa berkarya dengan sebaik-baiknya demi 

Bangsa, Negara, Budaya dan Agama sesuai dengan keyakinan 

masing-masing. 

 

E book ini adalah salah satu “karya bersama” yang dikumpulkan 

dari banyak kiriman pembaca KWA ke blog 

www.wongalus.wordpress.com  dan dipersembahkan untuk para 

sedulur yang membutuhkannya. Kami berharap meskipun E-Book 

ini merupakan setitik ‘debu’ namun ada manfaatnya bagi Anda. 

Karena ini karya bersama yang terkirim dengan ikhlas, maka kami 

mohon tidak diperjualbelikan dan hanya untuk koleksi pribadi 

anda. 

 

Terima kasih kami sampaikan kepada Yth Para sepuh dan 

pinisepuh, sedulur dan pembaca KWA dan mohon doa restunya 

agar apa yang kita upayakan ini tepat sasaran.  Terakhir kami 

sampaikan terima kasih kepada Junjungan kita Rasulullah 

Muhammad SAW dan para sahabat, semua nabi dan rasul serta 

terakhir kepada siapa lagi kalau bukan sumber dan semua sumber 

Allah SWT yang Maha Segalanya. 

 

 

 

Salam Penuh Cinta! 

 

 

Admin Blog KWA 
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001. ASMA’ RENGKA GUNUNG: SENJATA PERANG GHOIB II 

 

KI SADEWA 

singa_rajeh@yahoo.co.id 

 

Ini asma’ ini untuk berjihad menghadapi ghoib israel dan sangat 

cocok buat para sesepuh yg sudah ahli dalam meraga sukma. 

Bentuknya berupa pukulan api untuk membakar jin zholim, 

manusia jahat dan binatang berbisa. Asma’ ini telah diijazahkan 

oleh guru saya kepada saudara semua untuk dapat digunakan 

dalam perang ghoib ke2 menghadapi ghoib israel. caranya: 

 

A.MANDI KERAMAS. 

Dengan 3 pilihan. 

1.dengan air hujan ditampung langsung. 

2.dengan kembang 3 warna. 

3.dengan air garam. 

 

Mandi dilakukan pada jam 12 keatas. 

B.TAWASUL dan WIRID. 

1.Rosulullah SAW. 

2.4 sahabat. 

3.4 malaikat. 

4.Nabi khidlir as 

5.Nabi sulaiman as 

6.Syeh abdul qodir jaelani ra. 

7.Wali songo. 

8.Man ajazani 

9.Orang tua kita 

 

“BISMILLAHIRAMANIRRAHIM. 

YURSALU ALIKUMA SHUWA ZUM MINNARI WANUHSUNFALA 

TANTASHIRAN” 
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diamalkan setiap : 

1.sholat fardhu. 155x 

2.sholat taubat. 155x 

3.sholat hajat. 155x 

 

diamalkan selama 7 hari. 

 

C.MENDAYAGUNAKAN. 

- baca syahadat 

- baca sholawat 

 

tahan nafas diperut lalu baca doa tersebut. ketika kalimat 

“TANTASHIRAN” 

 

hempaskan nafas dan tangan kearah tanah atau ke arah sasaran 

pukulan jarak jauh atau dekat. 

Bila berhasil menguasai asma’ ini jangan sekali-kali digunakan 

sembarangan terutama pada manusia karna sangat berbahaya 

akibatnya (bisa hangus). 

sekiranya jin adalah sasaran,maka dia akan dikejar-kejar oleh 

kilatan api yg menyambar-nyambar walau kemana pun jin tersebut 

menghindar dia akan terus dikejar oleh api pukulan asma’ ini 

sekali pun kedasar lautan. Gunakanlah asma’ ini untuk berjihad 

menghadapi ghoib israel dan sangat cocok buat para sesepuh yg 

sudah ahli dalam meraga sukma. SEMOGA BERMANFAAT. 

 

002. ASMA’ SINGA RAJEH 

 

KI MAGROBI 

yuhandrepane@yahoo.com 

Asalamualaikum wr wb. Disini saya mau mengizajahkan amalan 

Rajeh yaitu Singa Rajeh yang saya dapat dari guru saya sebagai 

amalan tambahan untuk keselamatan, kekuatan, kekebalan, 
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kewibawaan. Amalan ini punya Mbah kiyai bujuk Tumpeng 

Pamekasan Madura. inilah amalannya: 

“ALLOHUMMAJ’ALNI ASADAN KHABIRON” 

Dibaca 1000x selama 3 atau 7 malam tidak boleh putus. 

Untuk fadilah pateha sbb. 

Illahadratin Nabiyil Mustofa Muhammad SAW ……Alfateha 1x 

Illahadratin Nabi Allah khiddir AS Balya bin Malkan bin Falekh bin 

Ghabir bin Saleh bin Arfasad bin Sam bin Nuh …..Alfateha 1x 

Illahadratin Syekh Abdul Kodir Al jaelany….Alfateha 1x 

Illahadratin Wali Songo Wali Allah ………Alfateha…..1x 

Illa khussuson ruhi Mbah Kiyai Bujuk Tumpeng Pamekasan Madura 

…Alfateha…1x 

illa khussuson man azajani wa abi wa umi alfateha…….1x 

lalu baca amalannya dengan bilangan yang telah di tentukan. 

Catatan: Usahakan waktu membacanya diluar rumah atau di hutan, 

Pengalaman saya sewaktu di luar rumah saya lihat Khodam ilmu ini 

berbentuk Singa yang tubuhnya penuh tulisan Arab yang saya gak 

dapat dilihat jelas. Dan ilmu ini sangat efektif kalo untuk pagar 

rumah ini sudah saya buktikan. Rumah teman dipagar dengan 

asmak ini pencurinya lari tunggang langgang. Baca amalan harus 

diluar rumah karna efeknya alat2 elektronik bisa rusak dan rumah 

rapuh dindingnya. Amalkan ilmu ini Untuk mencegah Amar makruf 

nahi mungkar…..wassalam. 

 

003. ASR: AMALAN TERTUA DIDUNIA, UMUR LEBIH DARI 

4000 TAHUN 

 

Wong Awam 

 

ASR atau hizib Sulthanul Bahri merupakan sebuah doa dalam 

bahasa ARAM kuno (bahasa Nahra), yang merupakan nenek 

moyang semua bahasa di Timur Tengah, terutama bahasa Arab 

(maklum gan, Khidhirkan lahir pas zaman Nabi Nuh as dulu). 

Catatan : Bahasa nabi Khidhir bukan bahasa Suryani. Faktanya 
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bahasa suryani baru ada pada abad ke 3 SM Kalau ga percaya liat 

aja sejarah Timur Tengah. Apakah ASR pertama kali di ajarin 

Khidhir di Indonesia ? 

 

Jawabannya salah. ASR pertama kali di ajarin Khidhir as ke murid 

dari nabi Musa as, yaitu Yusa’ bin Nun. dan beliau as mengajarkan 

ASR sampai 4 tingkatan. Pada zaman Rasulullaah saw, orang yang 

pertama kali menerima amalan ASR adalah Abdullaah bin Amr bin 

Asy ra. Jadi bisa dikatakan ASR merupakan salah satu amalan 

tertua didunia, dengan umur lebih dari 4000 tahun. 

 

Benarkah lahfaz amalan ASR kita selama ini? Sebenarnya ASR yang 

asli tuh cukup panjang, tapi oleh para Wali2 Islam dahulu 

memperpendeknya tanpa mengurangi manfaat dan artinya sedikit 

pun. Para wali telah mengubah sebuah amalan Hizib menjadi 

amalan Asma, dengan tujuan agar lebih mudah dipelajari 

murid2nya. 

 

Seperti contoh ASR tingkat 3, Asma Natah. Lahfaz asli hizibnya 

adalah : Asma Natah dalam logat bahasa Aram : 

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Allaahumma Innaka’ Quwwatih, 

Kataban Nataha ‘Ifiil Kitaban Nataham. Asma Natah tanpa pake 

logat bahasa Aram : Bismillaahirrahmaanirrahiim. Allaahumma 

Innaka Quwwati, Kataban Natah Fii Kitaban Nataham. Artinya : 

Wahai Allah, sesungguhnya Engkaulah (yang menjadi / memberi 

sumber) kekuatanku, kumpulan semua rahmat didalam (tempat) 

berkumpulnya semua rahmat. 

 

NB : kalimat dalam kurung adalah kata bantu dari ane agar agan2 

dapat memahami artinya dengan baik, bukan kata asli dari arti ASR 

tersebut. Namun oleh para wali Asma Natah itu di ubahnya 

menjadi sebuah doa kunci dalam bentuk Asma, yaitu : 

Bismillaahirrahmaanirrahim. Inna Quwwati Kataban Natah Kitaban 

Natah. Makanya ASR sekarang singkat2 semua dan mudah dihafal. 
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ASR yang asli dari nabi Khidhir cuma : 

Asma Syahada / ASR tingkat 1 

Asma Quwwata / ASR tingkat 2. 

Asma Natah / ASR tingkat 3. 

Asma Nakaban / ASR tingkat 4. 

Asma Nataba / ASR tingkat 5. 

Asma Nafata / ASR tingkat 6. 

Asma Dunaya / ASR tingkat 7. 

 

tingkat 8 sampai 10 ane lupa namanya. 

 

 

004. ASMA’ SIRRUL GHAIB RUHANIYYIN WA 

KASYFUL GHOIBIYAH 

  

USTADZ ARIFIN MULANA SYEIKH AINUL YAQIN 

Imam besar masjid Babus Salam Purwosari 

 

Kami ijazahkan ASMA’ SIRRUL GHAIB RUHANIYYIN WA KASYFUL 

GHOIBIYAH kepada sedulur keluarga besar KAMPUS WONG ALUS 

yang ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT…. 

 

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM, YA ALLAH YA HAYYU YA QOYYUM, 

IKSYIF LII ‘AN KULLI SIRRI MAKTUUM, YA ALLAH YA BAARI;U YA 

FATTAAH, IFTAH ALAINA SIRRUL GHOIBI LA ILAAHA ILA ANTAL 

MU’THI 

 

Cara mengamalkan: baca wasilah seperti ASR Qur’an. Kemudian 

baca 313 x tiap habis maghrib dan subuh. Kalau ingin cepat 

menguasai, dipuasai Bilaruuhin (tidak makanan yang bernyawa) 

selama 3 atau 7 hari. Baca asma sebanyak-banyaknya usai sholat 

fardhu. 
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Khasiyat: membuka mata batin semakin tajam, mampu merasakan 

dan membaca isyarat dari alam gaib maupun nyata, dan mampu 

menerima Ilham. Mampu membedakan aura gaib negatif maupun 

positif. Mampu berkomunikasi dengan khodam-khodam ilmu, 

asma’, ayat dll. Terawangan alam nyata dan ghoib dan banyak 

manfaat lain sesuai kebutuhan dan niat. 

 

Dikisahkan seorang Wali Allah yang ingin melihat dunia ini maka 

dengan membaca Asma Sirrul Ghaib ini, lalu melihat tapak 

tangannya maka terlihatlah gambaran isi dunia ini/alam sesuai 

kehendak hatinya. Para pengamal dan penghayat ilmu ini 

hendaknya menggunakan ilmu ini dengan hati-hati karena khodam 

Ruhaniyah yang suci dan jin-jin yang mukmin yang mempunyai 

ketaqwaan dan kesholehan kepada Allah SWT. Khodam tidak suka 

orang yang iseng dan main-main serta tidak suka mengabaikan 

hak-hak Allah dan makhluknya. 

 

PERHATIAN 

Jangan main-main dengan Asma ini, kalau anda tidak siap 

menghadapi berbagai keanehan dan keajaiban terbukanya hijab 

alam ghoib berbagai tingkat dan alam ruh, juga dunia nyata yang 

kita tempati ini. Sebaiknya bekali dulu dengan ilmu, amal dan 

iman. Semoga bermanfaat. 

 

005. ASMA’ SUNGE RAJEH ver. BLORA 

 

sangkan paran 

sangkan.paran_43@yahoo.com 

 

ASR Blora sudah diijazahkan oleh seorang sesepuh di blog ini, 

namun tanpa mengurangi rasa hormat kpd beliau maka kami akan 

membuka pengijazahan yang sama dr yg sy dpt dari guru saya. 

smua ini krn apa yang terjadi, terjadilah dengan ijin-Nya dan 

semuanya sudah ada di kitabnya…. bersama ini saya ijazahkan 
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kepada ki wongalus beserta pembacanya: asr 

blora……………………………………………………. 

tawasulan: 

nabi muhammad saw 

keluarga dan sahabat rasulullah, 

nabi khidir a.s, 

4 malaikat 

syeh abdul qodir jailani, 

syeh bujuk tumpeng 

syeh syarif hidayatullah, 

pangeran cakrabuana, 

kyai damanhuri 

kyai muhaimin 

man ajazani…. 

 

Bism…. 

inna quwwatih katabal quwwatah kitabal quwwatih 

inna quwwatih nakaban natah kitaban natah 

inna quwwatih nakabun natah kitabun natah 

innaka sohabatika sohibika 

1000 x selama 7 hari 

 

006. PENGIJAZAHAN ASMA’ TASE’ MERENG/TASIK MIRING 

 

S_Sawunggaling 

singarajeh_madura@yahoo.com 

 

Assalamu’alaikum wr,wb. Bismillahir Rohmanir Rohim. amalan ini 

adalah amalan “ ILMU TASE` MERENG”_TASIK MIRING. bagi sedulur 

yang mau mengamalkan dipersilahkan, tapi sebelum 

mengucapkan Qobiltu hendaknya Kirim fateha dulu ke tawassul 

keilmuan ini dan dilanjutkan membaca Asma Tasik Miring 3x. 
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TAWASSUL FATEHA: 

Nabi Muhammad 

Malaikat Muqorrobin Wal Qoribin 

Nabi Khidir 

Sahabat 4 

Syeh Abdul Qodir Jailani 

KH.Raden Syamsul Arifin Sukorejo Situbondo 

KH Raden ‘As’ad Syamsul Arifin Sukorejo Situbondo 

KH Waqid Khozaini Sumenep 

Kyai Abd Syajad Sumenep 

Man ajazani dan semua guru Asma Tasik Miring 

Abi wa Ummi 

Ilaa Ruhi wa Jasadi……..(nama sendiri binti ibunya)…. 

 

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM 

LAA FAAHIN JA MUKHMITIN TAHAA FAQOTIN FAQOJIN MUKHMITI 

YASHIKH MUKHMITIN 

BISMILLAHI SYAAHATIL WUJUUH SAYUHZAMUL JAM ’U WA 

YUWALLUUNAD DUBUROH BALIS SAA_’ATU MAU ‘IDUHUM WAS 

SAA_’ATU ADHAA WA AMARRU.21X 

ALLAHUMMA MIN QODIIRIN ALLAHUMMA MINHUL JANNAH.7X 

(DOA KUNCI) 

 

Cara Mengamalkan: 

• Lebih baik sambil puasa mutih 7 hari (tidak makan makhluq yag 

bernyawa dan/atau yang keluar dari laut). 

• amalan dibaca setelah sholat hajat 2 rokaat jam 12 malam. 

• Diamalakan selama 7 malam diluar rumah sambil memegang. 

kerikil yang kecil seukuran kelereng dengan jumlah 6 biji di 

tambah cincin batu permata 1(jadi semua ada 7). 

• Tiap selesai membaca yang 21x dan 7x di tiupkan ke satu kerikil 

(1 kerikil=21xdan7x) terus sampai selesai semua kerikil dan 

batu permata yang dipegang itu. 
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• Setelah malam terahir dan amalan selesai,lalu carilah jalan 

persimpangan 4 untuk membuang kerikil-kerikilnya 

(perlindungan dan kunci 6 penjuru). 

 

CARA MEMBUANG KERIKIL: 

Berdiri di tengah jalan simpang 4.dimulai dengan menghadap arah 

barat lalu baca amalannya 3x-3x lalu tiupkan pada 1 kerikil lalu 

lemparlah 1 kerikil itu ke arah barat. terus secara berurutan 

kesemua arah dengan cara dan jumlah doa yang sama.(Barat-

Selatan-Timur_Utara-Atas_Bawah) dan yang ke 7(terahir) cincin 

langsung dipakai setelah dibacain. 

 

PENGGUNAAN UNTUK PEKARANGAN RUMAH: 

Cara mengamalkan sama dengan di atas Cuma gak pakek puasa 

gak napa. hari terahir kerikil yang dipegang saat mengamalkan di 

pendam di pekarangan dimulai dari barat juga tanpa atas dan 

bawah, tapi yang 3 langsung dipendam ditengah pekarangan. 

insyaallah anti pencuri (pencuri berenag)menetralisir semua aura 

negative sihir,tenung,guna2 dan usir jin dll. 

 

MEMBANTU KESELAMATAN ORANG MAU “CAROK” 

dibaca ke air selama 1 malam tidak tidur, tapi doa kunci yang di 

baca “LAA ILAAHA ILLA ANTA INNII KUNTU MINADH DHAALIMIIN” 

100X 

 

Lalu air tersebut diminumkan pada orang yang minta tolong, 

insyaallah akan selamat, kebal bacok, bakar, timbak, berwibawa, 

ditakuti musuh, tapi pengalaman, biasanya tidak akan pernah 

terjadi carok, karena tidak pernah ketemu dengan musuh, (ini 

yang namanya “TEGGUH SALAMET” kebal selamat) kebal tapi masih 

sering tengkar dan dipukul atau memukul orang, itu namanya 

kebal tidak barokah alias ”TEGGUH TAPEH TA’ SALAMET” kebal tapi 

tidak selamat! 
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Untuk yang kekebalan/keselamatan yang husus membantu orang, 

tergantung niatnya berapa hari efek kekuatan energy yang 

diharapkan;apa 10 hari atau 40 hari jangka waktu kebalnya. (wajar 

ini namanya pengisian secara instan, subyek gak ikut puasa,gak 

ikut ngamalin bahkan kadang gak tahu ilmu apa, kecuali hanya 

minum airnya doank) dan masih banyak lagi khasiat yang lain 

termasuk mahabbah, kerejekian. dengan kunci yang berbeda, pada 

saatnya nanti insyaallah di share juga. (AMALKAN SECARA IKHLAS 

DAN ISTIQOMAH, karomahnya pasti cepat terasa). 

 

Demikian, sekali lagi mohon maaf, 

 

NB: Amalan ini tidak ada mahar dalam bentuk apapun, jika suatu 

saat ada yang memaharkan atau menjual semoga mendapat laknat 

dari ALLAH SWT sampai anak cucunya (CAMKAN….!!!) 

Wassalam…………………….. 

 

Mator Sakalangkong. 

 

007. ASMA’ TASE’ MERENG/TASIK MIRING (LAUTAN MIRING) 

 

(Sugik Sawunggaling) 

singarajeh_madura@yahoo.com 

 

Assalamu’alaikum wr,wb. 

Salam kenal bagi semua taretan di KWA dan salam ta’dzim bagi 

para sesepuh semoga tetap mendapat perlindungan lahir bathin 

dari sang maha guru kita semua ALLAH ROBBUL ALAMIIN. 

 

Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-nya pada semua 

warga KWA dan sesepuh disini, saya yang fakir keilmuan, yang 

hina dan bergelimang dosa ini ijinkan untuk sedikit berbagi 

beberapa amalan sebagian yang saya dapatkan untuk di “tularkan” 

dan dikaji bareng-bareng, bahkan jika ada yang berkenan untuk 
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mengamalkan insyaallah akan saya ikhlaskan bagi semua taretan 

di KWA ini.sekali lagi saya minta maaf,jika nanti ada kekurangan 

kesalahan mohon ikhlasnya sesepuh di sini untuk menasehati 

saya, tiada maksud hati mau pamer ilmu apalagi biar di kira 

hebat.saya ini ibarat 1 tetes air dilautan di bandingkan dengan 

sedulur dan sesepuh di KWA ini. motivasi saya hanya satu…. 

wiridan yang saya amalkan bisa barmanfaat dan memberi manfaat 

bagi kita semua…semoga! dengan harapan dapat bertambah 

karomahnya.karena…..Al ‘Ilmu Bilaa ‘Amalin Kasy Syajari Bilaa 

Tsamarin (ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak 

berbuah)….Khoirun Naas Anfa ‘Uhum Lin Naas. 

 

Sebelum saya share beberapa wiridan/amalan/mantra yang saya 

dapat dari sesepuh dan leluhur di Madura,untuk kebaikan bersama 

mohon para sesepuh di KWA ini untuk menscaning energi asma 

dibawah ini cocok / tidak nya untuk di ijazahkan. 

 

Menurut guru pengijazah amalan ini adalah amalan “ ILMU TASE` 

MERENG”_TASIK MIRING (kira-kira kalo di bahasakan diluar bahasa 

Madura “LAUTAN MIRING” hehehe) 

 

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM 

LAA FAAHIN JA MUKHMITIN TAHAA FAQOTIN FAQOJIN MUKHMITI 

YASHIKH MUKHMITIN 

BISMILLAHI SYAAHATIL WUJUUH SAYUHZAMUL JAM ’U WA 

YUWALLUUNAD DUBUROH BALIS SAA_’ATU MAU ‘IDUHUM WAS 

SAA_’ATU ADHAA WA AMARRU.21X 

ALLAHUMMA MIN QODIIRIN ALLAHUMMA MINHUL JANNAH.7X 

 

Demikin, sekali lagi mohon di scaning dulu….kalau cocok insya 

Allah saya ikhlaskan, nanti saya share tawassul fateha-nya dan cara 

mengamalkan.  MATOR SAKALANGKONG…. 

 

SALAM DAMAI SATARETANAN DARI MADURA UTARA. 
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008.  ASMAK AL WITR 

 

Wirid mulia untuk mencari barokah dan rahmat Allah SWT yang 

berbentuk kreativitas tertinggi tanpa batas. Cocok diamalkan 

kawula muda yang ingin hidupnya kreatif, inovatif, lincah dan tidak 

terkungkung dalam situasi dan kondisi yang melarutkan diri dalam 

kemandegan. Maka akan hilang rasa sumpeg, gelisah, kekurangan 

ide, hidup yang terasa kering dan kaku akan berubah menjadi 

hidup yang penuh gairah. 

 

Al Witr adalah Asma Allah SWT yang berarti Yang Maha Ganjil. 

Artinya Allah itu satu dan satu itu ganjil, Dia adalah satu-satunya 

Dzat yang daripadanya segala sesuatu berasal. Karena memiliki 

sifat Yang Maha Ganjil ini, Allah pun menyukai segala sesuatu yang 

ganjil. Hal ini beda dengan makhluk yang diciptakan berpasang-

pasangan (genap). 

 

Tata cara: 

Tawasul umum (kirim alfatihah pada para nabi dan rasul/seluruh 

makhluk-NYA dan lain-lain) 

Al Fatihah 7 x 

YA ALLAH, YA WITR  

 

Baca sebanyak banyaknya dalam hati secara lembut, hayati dalam 

perilaku sehari-hari dan lakukan sesuatu dimana anda hanya 

menghamba pada-NYA, Yang Maha Ganjil tersebut. 

Demikian semoga bermanfaat dan mampu mensyukuri semua 

rahmat-NYA yang tiada terhitung. Amin amin amin ya Rohimal-

mustaaqiin. Terjadilah terwujudlah terkabullah atas perkenan 

Maha Penyayang hamba-hamba yang berpengharapan. 
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009. WACANA : ASMAK ALIF RAJEH 

  

ALLOHUMMA (ALIF 3X) (ALIF NATAH 2X) ALIF LAM MIM, ALIF LAM 

MIM RO, ALIF LAM RO, ALIF KAGHOFAQO, ALIF KHODZA, ALIF 

WAKAH, ALIF SAMYAH MULKU JABARUT JAHARO HUJAHUNA LI 

KATABASARUM LAA KATABAN HUSAJIN HUSAJANI 

 

Itulah sedikit jejak yang ditinggalkan oleh saudara/ri bernick name 

Yuni di komentar blog KWA. Kami terus terang penasaran dan 

menunggu penjabaran dari para pemerhati ilmu hikmah tentang 

Asmak tersebut dengan harapan terjalin sebuah diskusi. 

 

Sebagaimana diketahui KWA adalah sebuah forum terbuka yang 

mendadar sebuah amalan tidak hanya dari sudut know how alias 

bagaimana sebuah amalan itu dipraktekkan, namun juga know 

why misalnya apa arti dan makna dan fungsi Asmak tersebut 

sekaligus atau bagaimana sejarah asmak tersebut –apakah asmak 

ini satu rumpun dengan Asmak Sunge Rajeh/Asmak Radjeh 

diRajeh (ASR/RDR) yang sudah sedemikian melegenda di KWA, 

pengalaman yang sudah mempraktekkannya dan sekaligus kenapa 

dulu para wali menciptakan Asmak tersebut. 

 

Mari kita bedah bersama asmak Alif Rajeh yang di sebuah web 

ditulis merupakan amalan tingkat lanjut dari Asmak RDR ini. 

Terima kasih. 

 

010. ASMAK ASIF 

 

KI JATIRAGA  

Asmak asif bin barkhoya :  

BISMILLAHIROHMANIROHIM AHYAAN SYAROOHIYAN BAROHIYYAAN 

ADUNAAYA ASBAUUTH ALI SADAYA  

Tatacaranya menyusul khusus bagi yg MAU mengamalkan. 
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011. ASMAK DHORBIYLIN 

 

Oleh: Hadi Pratama ( Yoga ) 

 

Bismillahirahmanirahim, 

Bi Dhorbiylin intifaalin fii Ayyi Syai-in Fil A’daa-i 

wa shollallahu ‘alaa sayyidina muhammadin wa ‘alaa alihi wa 

sohbihi wasallim 

 

Cara Mengamalkannya : 

- Puasa 3 hari dengan menjauhi makanan yang bernyawa. 

- Asmaknya di baca 41kali setiap habis sholat fardhu. 

- Setelah puasa cukup di baca 7 kali ba’da sholat fardhu. 

- Manfaatnya ; Insya Allah akan tahan pukul bahkan yg memukul 

akan kesakitan sendiri. 

 

011. PENGIJAZAHAN ASMAK KHIDIR  

 

Saya ijazahkan utk Ki Wong alus, ASMAK KHIDIR yang memiliki 

energi 1000 x ASMAK RDR ( RADEN SANCANG UNGU/ KI ARYA 

KUSUMA DEWA) 

 

Dan atas ijin dan ikhlas dari Raden Sancang Ungu, bersama ini 

saya ijazahkan utk Seluruh Sedulur Kampus Wong Alus (KWA) 

secara sempurna ASMAK KHIDIR ini untuk mendekatkan diri 

kepada Allah SWT. 

 

Pembuka…. 

AQSAMTU ALAIKA YA NABBIYA KHIDIR A.S. WA ALAIKA ASMA’UL 

KHUDDAM ALUUHA (2 X) ASSAAH (2X) BIIDZNILAH BI LAHAULA 

WALA QUWWATA ILLA BILLAH 
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ASMAK KHIDIR…. 

 

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM 

BALYAKHAN BALYAKHIN BARNABAL BARNABIL QUWWAH, YAA MAN 

LAA YUSYGHILUHU SAM’UN AN SAM’IN, YAA MAN LAA 

TUGHLITHUL MASAA’IL, YAA MAN YATABARROMUBI ILHAAHIL 

MALHIIN ADZIQNII BURDA ‘AFWIKA WA HALAAWATA ROHMATIKA. 

BALYAKHAN BALYAKHIN MALKHAN MALKHIN QUWWAH 

BIIDDZNILLAH BI LAA HAWLA WALAAQUWWATA ILLA BILLAH. 

313 x 3-7 hari. 

 

012. ASMAK KURUNG 

 

Wahyu 

 

Asslmkum wr.wb. 

maaf para dulur semua saya ingin berbagi amalan ASMA KURUNG 

Siapa tahu bisa berguna bagi sesama amalan ini sy dapat dari kiayi 

lamongan insya Alloh berguna untuk perlindungan dn 

keselamatan. 

 

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM 

WALYATALATTOF WALA YUS IRONNA BIKUM AHADA 

 

puasa bilaruhin slama 3hari. Dan waktu menjalankan puasa tidak 

boleh masuk dalam rumah. Di wirid waktu malam hari tepat jm 12 

slm 3hari sbnyak 313x. Di baca 7x thn nafas sehabis sholat fardhu 

selama 3 hr. Semoga bermanfaat untuk KWA. Amin . 

 

013. PENGIJAZAHAN ASMA LAUT RAJEH (2) 

 

Kelabang ireng 

Ireng285@yahoo.co.id 
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Saya ijazahkan kepada sadulur semua dengan mengharap ridho 

Alloh ASMA LAUT RAJEH… 

 

Bismillahir rohmanir rohim 

 

INNA QUWWATIN NAKABAN NATAH TARSYADUSYIN KAHUSYIN 

HAMUHASYIN TOQOSYIN WAL LAUTHUN SAMARIK ABNA KITABUL 

JAUDZUL JAHAR 

 

TAWASUL: 

1.  Nabi Muhamad. 

2.  Nb Khidir . 

3.  Malaikat. 

4.  Syekh Abdul Qodir Jaelani. 

5.  Wali Songo. 

6.  Mbah Kuwu Sangkan. 

7.  Abuya Armin Banten. 

8.  Syekh Hasanudin. 

9.  Syekh Maulana Yusup. 

10.  Syekh Tajul Fathona. 

11.  Syekh Jaelani. 

12.  Abah Nuh. 

13.  Orang Tua. 

14.  Man Ajazani. 

15.  Hajat Diri Sendiri. 

salam dari saya. Kelabang ireng. 

 

014. PENGIJAZAHAN ASMAK NAKABAN (EKSKLUSIF KAMPUS  

WONG ALUS) 

  

Asmak Nakaban ini  terkenal di kalangan ahli hikmah sebagai asmak yang 

berenergi “powerful”, setara bahkan lebih dibandingkan dengan Asmak Raja 

Dirajeh yang konon merupakan puncak dari ragam keilmuan ASR (Asmak 

Sunge Rajeh). Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Sesepuh Ki 
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Sadewa berkenan untuk mengijazahkan kepada sedulur semua anggota 

Keluarga Besar Kampus Wong Alus secara gratis dan sebagaimana tradisi dan 

semangat kita sejak tahun 2009:  berbagi tanpa mahar sepersenpun dan murni 

untuk merangkai tali silaturahim. Semoga bermanfaat untuk menggapai Ridho 

Allah SWT. (Wongalus) 

 

KI ALIF SADEWA 

singa_rajeh@yahoo.co.id 

 

Ass sodaraku semua.. Asmak nakaban yg saya punya silahkan 

diamalkan bagi sedulur KAMPUS WONG ALUS yg berminat. 

 

BASMALLAH… 

INNA QUWWATIH NAKABAN NATAH KITABAN NATAH. 

WALLOHU MIN WAROO IHIM MUHIITH BALHUWA QUR’ANUM MAJIID 

FII LAUHIN MAHFUUDZ. 

INNAMA AMRUHU IDZA ARODA SYAIAN AY YAQULA LAHU KUN 

FAYAKUN. 

 

Selama 3 hari 3 malam. tiap pardu 400x tiap hajat 1000x total 3 

hari 3 malam 9000x. 

 

Langkah-Langkah yang harus dilakukan. 

1.  Lakukan sholat taubat dan hajat. 

2.  Istighfar dan sholawat nabi masing-masing 71x. 

3.  Siapkan garam 3 butir, misik putih dan air putih 1 gelas. 

4.  Tawassul. 

A.  Ila hadrotin nabiyil mustafa muhammadin saw. 

B.  Wa ila hadroti khulafatur rosyidin sayidina abi bakrin wa 

umaro wa usman wa ali radyallahu anhu. 

C.  Summa ila hadroti jamiil malaikati muqorrobin wa 

qoribiyun sayidina jibril, mikail, isrofil, izroil as. 

D.  Wa ila hadroti nabi khidlir as. 
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E.  Wa ila hadroti sultonil aulyai sayidina syeh abdul qodir 

jailani ra. 

F.  Wa ila arwahi kyai bujug tumpeng. 

G.  Wa ila arwahi mbah kuwu sangkan cirebon girang.H. wa 

ila arwahi syekh syamsuddin batu ampar. 

I.  wa ila arwahi/ruuhi (masih ada ruuhi/sudah wafat 

arwahi) abi wa ummi. 

J.  wa ila hadroti man ajazani wa syehihi wa masyayihihi. K. 

Wa ila ruuhi abi wa ummi. 

5.  Lalu baca ASMAK NAKBAN 

6.  untuk malam pertama siapkanlah syarat-syarat diatas seperti 

garam,misik dan air. setelah selesai wirid diatas maka 

campurkanlah garam 3 butir,misik putih 3 tetes kedalam gelas 

air putih tadi lalu berdoalah. 

 

“YA ALLOH YA MUHAMMAD YA SAYYIDINA SYEKH ABDUL QODIR 

JAELANI, HAMBA MOHON BERKAH DAN KAROMAHMU, 

BANGKITKANLAH DAYA METAFISIK DALAM DIRI HAMBA DAN 

BERIKANLAH KEKUATAN, KAROMAH ASMAK NAKABAN SECARA 

SEMPURNA YG TELAH DIIJAZAHKAN OLEH ALIF SADEWA SEMOGA 

BERMANFAAT DIDUNIA DAN AKHIRAT.AMIN” 

 

7. setelah berdoa silahkan air tadi diminum lalu tariklah nafas 

panjang dan simpan dipuser lalu kejangkan seluruh tubuh jika 

nafas gak kuat lepaskan lalu tarik lagi dan diulang 3x. 

 

COPY RIGHT BY KAMPUS WONG ALUS 2011 

8. setelah penahanan nafas lalu meditasi dan rasakan getaran 

energi yg masuk (sensasi tiap org berbeda-beda) selama 

mungkin (biasa tersadar sendiri). 

9. Poin 1/4 itu buat malam pertama saja malam selanjutnya gak 

usah cukup sholat, tawasul, wirid dan doa saja, untuk tiap 

pardunya cukup wirid dan doa tanpa tawasul. 
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10. misik selalu dipakai setiap wiridnya dan oleskan ketasbih kita 

agar energi asmak bisa menyatu juga pada tasbih. 

11. asmak ini gak berpengaruh mau diamalkan dimana saja yg 

penting niatnya ibadah bukan mau bentrok sama gaib. 

 

COPY RIGHT BY KAMPUS WONG ALUS 2011 

 

12. setelah usai 3 hari 3 malam asmak cukup dibaca 3/7/11x jika 

ada hajat dgn keyakinan penuh bahwa hajat kita dikabulkan 

alloh swt. 

13. masalah hawa energi panas,hangat,dingin itu hanya masalah 

niat pengamal saja kalo bisa niatkan saja ibadah maka insya 

alloh adem-adem wae. 

 

Demikianlah keterangan dari sy yg awam ini, sebelum dan 

sesudahnya sy yg dhoif memohon maaf yg gak terhingga kpd para 

sesepuh dan sedulurku semua sekiranya share sy ini terlalu 

sombong,pamer dll karna gak ada niat sy untuk demikian karna 

niat sy hanya ingin berbagi saja. Salam Takjim sy pada ki alus dan 

sesepuh sekalian. wassalam.  

 

015. ASMAK NURUL BASHIROH 

 

Saya ijazahkan Ilmu Trawangan Sapu Jagad (Asmak Nurul Bashiroh) 

warisan Kanjeng Sunan Kalijaga. 

 

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM, YAA ALLAH YAA NUURU YAA 

BASHIIR 256 X 

BINUURIKA YA ALLAH, NAWWIR BASHIIROTII LIKASYFI UMUURIN ‘AN 

‘UYUNI TAGHOYYABAT 18 X 

 

Selanjutnya baca 7 x: 

CAHYA-CAHYAKU CAHYA NUR MURUB, MURUB MUBYAR MUBYAR 

PADANG TRAWANGAN, SUKMA JATI JATINING SARI, DUMADI ADOH 
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KATON CEDHAK KATON, JAGAD IKI DAK UNGAK KATON KABEH. 

ALLAH NYUWUN PADANG SIR KUN FAYAKUN, MAYANE KANG ORA 

KATON, KATON MELOK SEJATINING URIP, KATON PADANG 

SEJATINE KODRATULLAH, BYAR PADANG JAGAD IKI DAK UNGAK 

KATON MELOK BYAR SAIKI. ALLAHUMMA RASA MULYA BADAN 

IMAN JENENG JOHAR, URIP KANG MENGKU, URIP MBESUK 

MANUNGSA KANG LUWIH SEMPURNA. YAA HUU SHOLLALLAHU 

ALAIHI WASALAM 

 

Syarat laku: Puasa 3 atau 7 hari mutih. Bila puasa 3 hari mulai 

puasa hari Selasa Kliwon. Kalau puasa 7 hari mulai puasa hari Rabu 

legi. 

 

Keterangan: bila sudah menguasai ilmu ini dengan sempurna 

mana kita bisa melihat jarak jauh, dibalik tembok/dinding, 

kandungan isi bumi (harta karun, mineral, sumber air, menemukan 

barang hilang, melihat kejadian yang akan datang, alam jin, dan 

manfaat yang lain. 

 

Pengijazah: 

Ustad Arifin Maulana Syekh Ainul Yaqin 

Imam besar Masjid Babussalam Purwosari 

 

016. ASMAK NURUL JAMAL 

  

aran tanpo jeneng 

amang_ningrat@gawab.com 

 

Khususon ilaa ruhi..(yg dituju) baca al-fatihah1x. Dadane si..(yg 

dituju) pecah dadi papat lali sanak lali kadang lali bapak lali ibu. 

Ora ono sedulurmu kang kok elingi sak liyane aku. Asih marang 

aku, kraket marang aku, kantel kumantel marang aku, katut 

marang aku. Katut saking kersaning Gusti ALLOH. Yen ora katut 

keno bendune Gusti ALLOH. Summum bukmum umyum fahum laa 
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ghofiilun. Adz qoola yuusufu li abihi ya abati inni ro’aitu akhada 

asaro kaukabaw was samsa wal qomaro ro’aituhum lii sajidiin. 

Pengamalan : Puasa 1 hari malamnya tidak tidur sampai pagi. 

Waktu puasa, habis sholat fardhu baca amalan 3x dan tengah 

malam baca amalan 7x menghadap arah rumah yg dituju. 

Demikian semoga bermanfaat dan jangan disalah gunakan. 

 

017. ASMAK NURUL QOLBU 

 

INI ADA DOA YANG LUAR BIASA BAGUS UNTUK MEMBUKA PINTU-

PINTU CAHAYA YANG DIKIRIM KI SUWANDI, wandi_bintangcell@ 

yahoo.co.id VIA KOMENTAR DIBLOG INI. SILAHKAN DISIMAK. 

 

Alhamdulillah Mas Risang , anak saya tadi sore sudah sembuh 

nggak demam lagi, tadi siang hawanya lemas ngantuk setelah 

sholat duhur tertidur, terdengar azdan ashar saya dibangukan oleh 

kedua anak saya yang tadi siang masih demam, Pak ayo kita jalan2 

ke ramayana ya Nak tapi bapak tak sholat asar dulu, setelah sholat 

saya wirid yang di kasih Mas Sudadi surat An-Nuur 35 ,doanya dan 

wirid. 

 

sediakan air segelas bacakan Surat Annur ayat 35 dan do’a di 

bawah ini habis sholat ashar atau sholat hajat terus diminum 

bersama-sama dg keluarga dg tawasul kepada : Nabi Muhammad 

saw, Nabi Sulaiman as, Nabi Khidir as, Shohabat Nabi : Abu Bakar, 

umar, Ustman, Ali. Syekh Abdul qodir jailani, Syekh Abil Hasan 

Asy-syadzilly, Syekh Ahmad Ali Al-Bunni, Sunan kalijogo, keluarga 

sendiri. 

 

Surat An-Nur ayat 35 : 

ALLAAHU NUURUSSAMAAWAATI WAAL-ARDH , MATSALU NUURIHI 

KAMISYKAATIN FIIHAA MISHBAAH, ALMISHBAAHU FII ZUJAAJAH, 

AZZUJAAJATU KA-ANNAHAA KAWKABUN DURRIYUI YUUQODU MIN 

SYAJARATIN MUBAARAKATIN ZAYTUUNATIN LAA SYARQIYYATIU 
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WALAA GHARBIYYATIN YAKAADU ZAYTUHAA YUDHII-U WALAW 

LAM TAMSAS-HU NAAR, NUURUN ‘ALAA NUUR YAHDIILLAAH 

LINUURIHI MAIYASYAA WAYADHRIBU-LLOOHU AL-AMTSAALA 

LILNNAAS WALLOOHU BIKULLI SYAY-IN ‘ALIIM. 

 

( do’a nya )  

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM. ALLAHUMMAJ’AL FII QOLBII 

NUURON WAFII BASHORII NUURUN WAFII SAM’II NUURON WA’AN 

YAMIINI NURURON WAKHALFII NUURON WAFII ASHABII NUURUN 

WAFII LAHMII NUURON WAFII SYA’RII NIUURON WAFII BASYORII 

NUURON 

ALLAHUMMA ANTAL AWWALU FALAISA QOBLAKA SYAIUN WA 

ANTAL AAKHIRU FALAISA BA’DAKA SYAIN-UN WAANTAL AALIMUL 

GHOIBI WA ANTA ‘ALAA KULLI SYAI-IN QODIIRUN, WANTA 

ALLAAMUL QHUYYUB WA ANTA ‘ALAA KULLI SYAIN-IN ALIIM 

BIRAKHMATIKA YAA ARKHAMAR ROOKHIMIIN. 

 

di akhir baca do’a tsb atas bacalah : 

- YA QAWIYYU YA MATINU IKFINA SYARRAZH-ZHALIMIN > 325X 

- HASBUNAALLAH WANI’MAL WAKIL > 1000X 

 

Klo ada pengaruhnya badan capek banget jgn di paksakan. 

waktu wirid Ya qawiyyu…., telinga kanan dan kiri rasanya longgar 

sekali dan bunyi tek tek tek sampai akhir Hasbunaalloh. 

 

bahkan yang telinga kanan saya sampai sekarang saya nulis ini 

masih terasa longgar dan sejuk kaya ada yang keluar secara 

perlahan halus sekali, punggung rasanya dingin seperti digosok 

balsem yang ada mentolnya dingin sempriwing. 

 

terimakasih Mas Risang, terimakasih Mas Sudadi, terimakasih 

saudara2 ku semua yang telah membantu semoga Tuhan 

membalas kebaikan2 saudara saudaraku amiin. 
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018. ASMAK QORUN 

 

Asmak ini sangat pendek: 

YA …… YA ………, YA RIZKI, YA KHABIR 

 

Mohon maaf bila tidak dilengkapi. 

Saya mendapatkan asmak yang hanya terdiri dari 4 (empat) kata ini 

dari seorang sesepuh kondang yang kini sedang bertapa. Asmak 

ini tidak diijazahkan, apalagi dipraktekkan. Hanya sebagai 

tambahan wacana dan agar kita tidak berdoa dan meminta kepada 

selain Allah SWT. Membaca isi Asmak ini, kita akan mengetahui 

asmak ini meminta kepada si KHODAM ASMAK. Bukan berdoa dan 

meminta kepada Allah SWT. 

 

Ini jelas merupakan tindakan mempersekutukan Allah SWT, 

perbuatan syirik, hina dan dilarang keras karena bisa menjauhkan 

diri kita dari petunjuk dan hidayah Allah SWT. Kalau diri kita jauh 

dari-NYA, kita akan terlempar ke dalam kumparan persoalan hidup 

yang tiada perujung pangkal yang ujung-ujungnya adalah 

kesengsaraan dunia dan akhirat. 

 

Menurut informasi, Asmak ini bisa mendatangkan kekayaan dan 

rezeki yang sangat cepat. Rejeki orang lain, mungkin juga rejeki 

anak dan cucu kita akan tersedot sehingga kita akan kaya 

mendadak. Bila kita kebetulan seorang pedagang, maka dagangan 

kita tiba-tiba akan laris manis dengan bantuan khodam asmak ini. 

Cukup menggiurkan memang karena bisa membuat kaya 

mendadak. Namun, cepat kaya bukan berarti cepat mendapat 

barokah. Bisa jadi nanti juga akan datang cepat mendapat musibah 

beruntun yang tidak terduga. Wallahu’alam. 

 

Kami memposting asmak ini dengan tujuan agar sedulur semua 

berhati-hati dan senantiasa awas eling dan waspada. Tidak setiap 

doa/mantra/amalan itu sesuai kemanusiaan kita dan garis Ilahi. 
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Pilihlah amalan yang bermanfaat dan berguna bagi hidup abadi 

kita baik di dunia dan baik untuk akhirat. Hidup itu tidak untuk 

main-main karena kita ada di dalam genggaman-NYA. Hanya DIA 

titik tujuan hidup kita yang utama. 

 

019. ASMAK RAZHAIL 

 

Oleh: Irfan  

Ada buanyak asma dalam khasanah ilmu hikmah. Salah satu asma 

untuk berbagai keperluan termasuk untuk perang supranatural 

antar pendekar yang sangat tangguh. Cukup dengan menggambar 

dalam batin maka musuh akan tewas dengan luka yang cukup 

mengerikan. Tubuhnya terbakar dan gosong: 

 

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM…. 

 

� َ�َ�اً�� َ�َ�ْ�ُ�ْ� َ�ْ�َ�َ� َأْن َ�َ� اْ�َ	�ِدُر ُهَ�ْ�ِ �ْ�ُ�� َأْو َ�ْ�ِْ� َوُ�ِ��َ' ِ&َ�ً�� َ�ْ�ِ�َ%ُ�ْ� َأْو َأْرُ$ِ�ُ�ْ� َ#ْ"ِ! ِ
 8ْ�ََ	�7َُن َ�7َُّ��َْ� ا6َ��ِت ُ/4َ-ُِّف َآ0َ�ْ اْ/ُ.ْ- َ�ْ�ٍ, َ�ْ*َس َ�ْ�َ)ُ�ْ�

 
�َ; ِ�ِ: َوَآ�ََّبُ�ْ� ِ�َ�ِآ�ٍ> َ�َ�ْ�ُ�ْ� َ�ْ%ُ! ُ�ْ> َ"'ُّاْ� َوُهَ� َ

 
ِّ<�ُ�ِ =ٍ�َ/َ ٌّ-	َ?َ%ْ� َ#�Aُ�َ�َْن َوَ@ْ�َف ُ

 
Cara mengamalkan untuk perang supranatural sebagai berikut: 

baca 313 x selama 21 hari dengan puasa. Malam terakhir 

ngebleng tidak boleh mengantuk apalagi tertidur. Tidak memakan 

makanan yang bernyawa. Sementara bila digunakan untuk 

beragam keperluan yang lebih berat maka diamalkan 313 x selama 

40 hari.  
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020. PENGIJAZAHAN ASMAK SINGA RAJEH 

 

Sugik Sawunggaling 

singarajeh_madura@yahoo.com 

 

Assalamu alaikum Wr.Wb. Salam ta’dzim buat para sesepuh KWA 

dan Satejeh Tan Taretan KWA…..semoga kita senantiasa mendapat 

pertolongan dari Allah untuk senantiasa istiqomah di jalan 

kebaikan. 

 

Ijinkan saya yang faqir ini untuk berbagi dengan sedulur Anggota 

KWA tentang amalan yang konon merupakan varian dari Asma 

Rajeh, memang Asma Singa Rajeh ini terkesan “beda” dengan 

Asma Rajeh lainnya yang selalu di awali dengan kata “INNA”. 

Karena, sejatinya Asma Singa Rajeh ini merupakan penggalan 

kalimat dari Do’a Wali Abdal……… 

 

Dan dengan mengharap Ridha dari Allah SWT saya Ijazahkan Asma 

Singa Rajeh pada semua sedulur anggota KWA yang berkeinginan 

untuk mengamalkannya dan telah terdaftar sebagai anggota KWA. 

semoga berkah karomah dari Allah SWT senantiasa kita dapatkan 

melalui amalan Asma Singa Rajeh ini.Amin. 

 

Berikut amalannya. 

 

Tawassul: 

1.  Nabi Muhammad SAW. 

2.  Sayyidina malaikat Jibril,Mikail,Isrofi dan “izroil. 

3.  Nabiyullah Khidir A.S Balya Bin Malkan. 

4.  Kholafaur Rosyidin Sayyidina Abu Bakar,Umar,Utsman dan Ali. 

5.  Sulthanul Auliya Syekh Abdul Qadir al Jailani. 

6.  Syekh Bisaniyah Bujuk Tompeng Pamekasan Madura. 

7.  Syekh Abu Syamsudin. 
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8.  Kyai Damanhuri. 

9.  Syeh Moh. Kholil Bangkalan Madura. 

10.  KH.Raden Syamsul ‘Arifin Situbondo Jatim,KH.Moh.Nur 

Sumenep Madura,KH.Syamsul Arifin Sumenep Madura. 

11.  Ayah dan Ibu kita. 

12.  Shohibul Ijazah,semua guru dan pengamal Asma Sungai Rajeh 

dan Asma Singa Rajeh. 

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM ALLAHUMMAJ ‘ALNII ASAADAN 

KABIROO. (313x_1000x) 

Diamalkan selama 3-7 malam. 

 

Cara Mengamalkan: Sholat hajat 2 Rokaat di atas jam 12 

malam,selesai sholat dilanjutkan membaca sholawat 100x dan 

Istighfar 100x lalu dilanjutkan dengan tawassul dan wiridnya. 

setelah mengamalkan selama 3-7 malam,amalan di baca setiap 

selesai sholat fardhu minimal 3x 

 

Fungsinya: Insyaallah selain seperti ASR bisa untuk mengusir 

jin,kesurupan dan pagar pekarangan rumah,kebun,toko. Untuk 

pagar pekarangan, Asma di amalkan 313x selama 3 malam, sambil 

memegang 5 biji kerikil hitam (kerikil sungai) setiap selesai 

mengamalkan ditiupkan pada media 5 biji kerikil, dibaca di tengah 

pekarangan/dan atau di halaman rumah. Pada malam terakhir 

setelah selesai mengamalkan,kerikil (4 kerikil) tersebut di pendam 

disetiap pojok pekarangan dan 1 kerikil di taruh di tengah 

halaman ruman(terserah dimulai dari arah mana saja yang penting 

kerikil yang ditaruh di tengah halaman dipendam paling terahir). 

Setiap mau memendam kerikil bacalah Asma nya 3x tahan nafas 

dan dilajutkan berdoa dengan bahasa kita sendiri ”Ya Allah Dengan 

Kuasa Dan Pertolonganmu Semoga Pekarangan Saya Ini Di Jaga 

Oleh Singa Atas Kehendakmu,Amin” 

 

Cara Penyelarasan Asma. Sholat hajat 2 Rokaat Selesai sholat 

carilah tempat yang lapang/diluar pekarangan, lalu duduk bersila 
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tanpa alas kecuali sarung/celana yang dipakai (duduk ditanah) 

menghadap qiblat. Sediakan 1 gelas air putih di campur garam 3 

butir Baca Sholawat 100x Istighfar 100x La Haula Wala 

Quwwata…..7x 

 

Lalu heningkan fikiran sehening-heningnya, celupkan ibu jari 

tangan kiri atau kanan kedalam gelas lalu baca Bismillah…dan 

dilanjutkan dengan membaca Asma 7 x tahan nafas, Setelah Asma 

selesai dibaca, jangan beranjak dulu, diam hening selama 15 

menit.sambil berdoa dalam hati semoga kita diberi kemudahan 

dalam menguasai Asma Singa Rajeh ini dan senantiasa diberi 

petunjuk untuk ber-amar ma’ruf nahi mungkar. setelah itu separuh 

airnya diminum lalu baca Alhamdulillahi Robbil Alamiin 7x tahan 

nafas dan separuhnya lagi buat di campur dengan air mandi 

(mandi seluruh tubuh usahakan pada malam itu juga)..selesai….! 

Demikian, dari saya yang fakir ini, kurang lebihnya mohon maaf 

yang sebesar-besarnya, semoga Allah menjadikan ini sebagai jalan 

amal kebaikan kami, orang tua kami, leluhur kami dan para guru 

kami…. Wassalam 

 

SALAM SATARETANAN DARI MADHUREH 

SUGIK SAWUNGGALING 

 

021. ASMAK SIRRUL QUR’AN (ASR QUR’AN) 

  

Kami WALI BIASA/KANJENG PANGERAN ARIEFIN MAULANA SYEIKH 

‘AINUL YAQIN/PANGERAN SEMBRANI PUTIH, IMAM BESAR MASJID 

BABUS SALAM, PURWOSARI. 

 

Dengan berkah Lailatul Qodar Romadhon, Allah ilhamkan melalui 

khawatif dan kasyaf maknawi, sehingga dengan ini kami 

mengijazahkan Asmak Sirrul Qur’an/ismul a’zhom kepada sedulur 

Kampus Wong Alus yang ingin menggapai kesempurnaan rohani. 
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ASMAK SIRRUL QUR’AN: 

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM,  

ANNAL QUWWATA LILLAHI JAMII’A ROBBUNALLOH, 

HASBUNALLOHA WANI’MAL WAKIIL 

 

Tawassul: 

1. Ila hadrotin Nabiyyil Musthofa Muhammadin Rosulillahi S.A.W. 

wa’ala alihi wa ashhabihi minannabiyyin wal mursalin, wa ila 

mala’ikatil muqorrobin wal karrubiyyina kiromi al fatihah. 

2. Tsumma ila arwahi ashabihi waqorobatihi watabi’in 

wassyuhadaa’I wal auliya’I wassholihin wal mujtahidina 

wamuqollidihm fiddin wal ulama’il amilin walqurroo’I wa 

a’immatil haditsi wal mufassirin was saadaatinas syutfiyyatil 

tsummal muhaqqiqin syai’u lillahi lahum al fatihah. 

3. Khususon ila balyan ibni mulkan ibni syam ibni nuuhin, abul 

abbas nabiyyillah khidir alaihis salam al fatihah 

4. Min ruhi wasilatul fatihah ila quthub robbani wal ‘arifus 

shomadani sayyidi syeikh abdul qodir jailani wasayyidi syeikh 

abu hasan ali assyadzili wa sayyidi syeikh maulana malik 

ibrohim al fatihah. 

5. Wa ila shohibul ijazah kyai ahmad fuadi wa ustadz Muhammad 

‘arif bin wahman purwosari al fatihah Taffadol: Monggo 

diamalkan dengan ikhlas dan resapi energi sirrul qur’an dengan 

sebaik niat anda. Boleh saja 41, 71, 313 atau 1001 kali. 

 

Kelebihan utama/rahasia ASR QUR’AN: bila diwirid dengan ikhlas 

selama 7 hari saja akan disegani seluruh makhluk di langit dan di 

bumi. Termasuk bangsa ghoib bahkan malaikat pun akan memberi 

ta’zim/hormat dengan ucapan “Assalamualaikum ya 

waliyullah” Kalau kita tergelincir/tersesat akan digandeng dan 

dibimbing para Rijalul Ghoib, bahkan Quthub A’zhom (pemimpin 

para wali) berpesan bahwa dzikir ASR Qur’an ini sudah mencakup 

semua dzikir. 
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Peringatan: ASMAK INI TIDAK BOLEH DIAJARKAN KEPADA WANITA 

DAN ANAK-ANAK. DEMIKIAN YANG DIAJARKAN RASULULLAH YANG 

DIRIWAYATKAN SAHABAT ANAS BIN MALIK. SEBALIKNYA 

DIAMALKAN OLEH MEREKA YANG SUDAH MEMILIKI MENTAL 

SPIRITUAL YANG MUMPUNI/ dan SUDAH SEPUH. 

 

022. ASMAK SUNGE RAJEH 

   

“Assalamualaikum. Setelah shalat Isya tadi, hati saya tergerak 

untuk Bismillahirrohmanirrohim, saya ijazahkan ASMAK SUNGE 

RAJEH VERSI MADURA UTARA SECARA LENGKAP kepada Kiwongalus 

dengan mengharap Ridho Allah SWT, terjadilah 

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM. INNA QUWWATIH NAKABAN NATAH 

KITABAN NATAH 1000 x dibaca selama 7 hari. 

 

Tawasul ALFATIHAH ASMAK SUNGE RAJEH disampaikan kepada 

Nabi Muhammad SAW dan keluarga, Sahabat, Malaikat Muqorrobin 

dan Qoribin, Nabi Khidir A.S balyhabin Malkan, Syekh Abdul Qodir 

Jailani, Syekh Buju Tumpeng Pamekasan Madura, Kyai Damanhuri 

Pamekasan Madura, Syekh Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, 

Pangeran Cakrabuana, Man Ajazani.” 

 

Paparan di atas adalah SMS dari saudara JR yang sudah saya 

ringkas, saudara JR ini enggan dituliskan namanya diblog. Bagi 

saya pribadi, PENGIJAZAHAN ini adalah sebuah penghargaan 

setinggi-tingginya yang tidak bisa dibeli dengan uang berapapun. 

Saya yakin seyakin yakinnya saudara JR memberikan ilmu/kawruh 

kepada saya secara tulus sehingga sangat pantas bila Allah SWT 

memberikan ridho NYA kepada saudara JR. 

 

 

Menurut saudara JR yang tinggal di Cirebon, dia menjalankan 

amanah secara sirri (rahasia), Asmak Sunge Rajeh ini berasal dari 
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Nabi Khidir A.S sehingga jika dia mengijinkan maka ijazahnya akan 

kita terima atas ijin Allah SWT. 

 

Saya pun mencari tahu tentang, apa fungsi dan manfaat Asmak 

sunge rajeh ini. Dari berbagai informasi yang terkumpul Asmak 

Sunge Rajeh ini memiliki daya metafisik yang diantaranya: 

Pengasihan, Keberanian, Pelarisan usaha, Kewibawaan, Kekuatan 

pukulan, Tameng senjata, Keselamatan, Menangkal sihir guna-

guna, Mengisi kesaktian pada orang lain dan masih banyak lagi. 

Dalam perjalanannya ilmu ini terbagi menjadi beberapa versi 

karena telah diijazahkan dan disebarkan kepada santri-santri. 

Untuk yang beredar sekarang ini ada beberapa versi dari Asmak 

Sunge Rajeh yaitu versi Cirebon, Madura, Grobogan, Sunan 

Kalijaga, Blora dan lainnya. Untuk versi Madura salah satu versi 

tersebut terbagi menjadi dua yaitu Utara Sunge dan Selatan Sunge. 

Yang Utara berfungsi untuk kanuragan dan berhawa hangat 

sedangkan yang Selatan berfungsi untuk pengasihan dan berhawa 

sejuk. 

 

Kenapa dinamakan Asmak Sunge? Asmak ini dinamakan begitu 

konon karena diterima langsung seorang wali di Madura dari Nabi 

Khidir A.S. di tengah laut atau muara sungai (sunge) yang besar. 

Wallahu a’lam. 

 

Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Saya percaya hal itu 

sehingga melalui saudara JR, Tuhan telah mengijazahi saya ilmu 

warisan leluhur tersebut untuk kemudian saya perlu 

meneruskannya ilmu kepada saudara pembaca sekalian. Atas ijin 

Allah SWT, semoga ilmu Asmak Sunge Rajeh ini bisa membawa 

manfaat untuk keselamatan hidup kita dunia dan akhirat. Bagi 

Saudara JR, Tuhan yang akan membalas amal kebaikan Anda di 

dunia dan akhirat. Wasalamualaikum Wr Wb. 
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CARA MENGAMALKAN ASMAK SUNGE RAJEH VERSI MADURA 

UTARA LENGKAP 

  

Semua amalan harus diawali dengan niat. Maka lakukan niat untuk 

mendapatkan karomah Asmak Sunge Rajeh ini di dalam hati atau 

boleh juga dengan membaca: SAYA BERNIAT UNTUK 

MENDAPATKAN KAROMAH ASMAK SUNGE RAJEH ATAS IJIN ALLAH 

SWT. Silahkan membuat sendiri kalimat-kalimat niat yang  Anda 

yakini. 

 

Selanjutnya, lakukan tawasul di bawah ini. Tawasul ini sudah 

direvisi atas saran sdr JR: 

 

Membaca ALFATIHAH ASMAK SUNGE RAJEH yang disampaikan 

kepada: 

“Nabi Muhammad SAW dan keluarga, Sahabat, 

Malaikat Muqorrobin dan Qoribin, 

Nabi Khidir A.S balyhabin Malkan, 

Syekh Abdul Qodir Jailani, 

Syekh Buju Tumpeng Pamekasan Madura, 

Kyai Damanhuri Pamekasan Madura, 

Syekh Syarif Hidayatullah, 

Sunan Gunung Jati, 

Pangeran Cakrabuana, 

Man Ajazani.” 

 

Selanjutnya lakukan wirid di bawah ini: 

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM. INNA QUWWATIH NAKABAN NATAH 

KITABAN NATAH (1000 x setiap hari dan dibaca selama 7 hari). 

 

Doa ini lebih afdol dilakukan pada malam hari. 

Karena amalannya sepanjang yang kami ketahui hanya seperti itu, 

ya tidak usah ditambah-tambahi lagi dengan misalnya apakah 

harus dengan laku puasa dan sebagainya. Bila Allah SWT sudah 
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menghendaki kita mendapatkan karomah asmak sunge rajeh, 

maka DIA akan memperlihatkan tanda-tanda bila asmak sunge 

rajeh ini sudah manjing (masuk) di badan kita. Misalnya, bermimpi 

bertemu dengan Nabi Khidir atau waliyullah lain atau tiba-tiba saat 

kita mewirid merasa ada yang menepuk punggung kita dari 

belakang dan sebagainya. Itu adalah semacam “petunjuk” bahwa 

amalan kita sudah diijabahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. 

 

PENGUMUMAN UNTUK SAHABATKU SEMUA!!! 

Bila sebelumnya, PENGIJAZAHAN ASMAK INI melalui cara siiri 

(rahasia) dengan mengirim SMS kepada kami, maka dengan ini 

kami sampaikan bahwa PENGIJAZAHAN asmak ini tidak perlu lagi 

SMS kepada kami. Silahkan diamalkan saja sesuai ketentuan yang 

sudah disebutkan di atas dan Atas ijin Allah SWT, semoga ilmu 

Asmak Sunge Rajeh ini bisa membawa manfaat untuk keselamatan 

hidup kita dunia dan akhirat. Bagi Saudara JR, Tuhan yang akan 

membalas amal kebaikan Anda di dunia dan akhirat. Kurang 

lebihnya saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada 

yang kurang berkenan. Wasalamualaikum Wr Wb. 

 

REVISI CARA MENGAMALKAN ASMAK SUNGE RAJE, KABAR BARU 

DARI SAUDARA JR 

  

Yth Para saudaraku semua:  

  

Ternyata peminat Asmak Sunge Raje cukup banyak. Itu terbukti 

dari banyaknya SMS yang masuk dalam dua hari jumlahnya 

mencapai seratus lima puluh orang lebih.  Terus terang kami 

kewalahan membalas SMS-SMS tersebut. Namun, karena sudah 

tanggung jawab, maka insya allah, bila memang sudah matang 

secara mental maka kami berkewajiban membalas SMS itu. Dari 

usia yang disebutkan di SMS tersebut rata-rata berusia di atas 30 

tahun mencapai 45 persen, yang berusia antara 20-30 tahun 

mencapai 40 persen, sisanya di bawah 20 tahun. Ini membuktikan 
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bahwa yang ingin mengamalkan asma sunge raje sudah cukup 

memiliki kematangan mental sehingga kami pun menyimpulkan 

untuk tidak perlu pengijazahan lagi.   

  

 Awalnya, kami memandang perlu pengijazahan karena kita belum 

tahu usia yang ingin mengamalkan ASR ini. Kami mohon maaf bila 

tidak SEMUA kami berikan pengijazahan. Alasan kami belum cukup 

matang untuk mendalami amalan-amalan ilmu metafisik yang 

membutuhkan pengendalian diri/ego yang tinggi. Sikap emosional 

dan kurang bijaksana akan mengakibatkan ilmu-ilmu metafisik 

yang kita serap bisa jadi justeru membahayakan diri kita sendiri. 

  

Bersama ini juga kami laporkan bahwa peminat ASR ini berasal dari 

seluruh penjuru tanah air bahkan dari tidak sedikit peminat dari 

luar negeri misalnya Brunei, Malaysia, Saudi Arabia dan lain-lain. 

Ini membuktikan bahwa ilmu-ilmu metafisik masih sangat digemari 

oleh semua kalangan dari seluruh penjuru tanah air bahkan 

mancanegara. 

  

Ada pertanyaan dari para pembaca blog tentang ASR yang mampir 

ke HP saya yaitu apa pantangan dalam mengamalkan ASR ini? 

Sepengetahuan kami, karena ini jenis ILMU PUTIH maka pantangan 

yang harus dihindari adalah PERBUATAN-PERBUATAN YANG 

DILAKNAT ALLAH SWT DAN PERBUATAN YANG TIDAK SESUAI 

DENGAN SYARIAT AGAMA. Apa saja perbuatan-perbuatan itu? 

Silahkan membaca-baca buku agama. 

  

Demikian sedikit kabar dari saya, dan saya baru saja mendapatkan 

SMS dari saudara JR yang isi lengkapnya sebagai berikut: 

  

Asalamualaikum. Semoga Ki wongalus dan keluarga selalu dalam 

ridho Allah SWT, amin. 

  

1. Terima kasih banyak atas uploadnya ASR. 
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2. Asmak ASR Madura Utara tersebut saya dapat dari guru saya 

secara tertulis dan masih ada asmak lain yang ingin saya bagi 

khusus ki wongalus untuk dikaji dan diamalkan. 

3. Artikel baru tentang ASR (CARA MENGAMALKAN ASMAK SUNGE 

RAJE red.) itu kebalik. HARUSNYA BACA TAWASUL DULU BARU 

BACA DOA WIRID ASR-NYA. 

4. Pengamalan ASR HARUS MELEPASKAN SEMUA ILMU 

HITAM/KHODAM/JIN. BILA TIDAK, ADA BENTROK ENERGI.  

Dengan adanya pemberitahuan via SMS tersebut, maka semakin 

lengkaplah informasi tentang cara mengamalkan ASR. Semoga 

para sedulur yang sebelumnya telah SMS saya untuk meminta 

pengijazahan memperhatikan hal ini. Terima kasih dan mari kita 

semua berdoa agar Allah SWT memberikan rahmat, hidayah dan 

ridho kepada saudara JR yang telah dengan tulus memberikan 

kawruhnya kepada kita semua. 

  

Salam persaudaraan/ paseduluran yang setulus-tulusnya!!! 

 

PENGALAMAN KODOK SAKTI SAAT MENGAMALKAN ASMAK 

SUNGE RAJEH 

  

Sebagaimana diketahui bersama, Asma Sungai Rajah/ Asma Sunge 

Raja/ Asma Sunge Rajeh kono merupakan ilmu yang telah 

diajarkan oleh Nabi Khidir AS kepada Kuwu Cakrabuana dari 

Cirebon dan Wali Buju Tumpeng dari Pamekasan Madura. 

Disebutkan, asma ini memiliki ilmu putih yang memiliki daya gaib 

luar biasa dan termasuk ilmu multi guna karena dapat digunakan 

segala macam keperluan. Memiliki Asma ini konon sama dengan 

memiliki 10 hizib dan 10 ilmu kesaktian. 

 

Dari berbagai informasi yang terkumpul, asma ini berguna untuk: 

1.  Keberanian luar biasa. 

2. Pelarisan usaha apa saja. 
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3.  Kewibawaan tingkat tinggi. 

4.  Meredam amarah seseorang. 

5.  Kekuatan pukulan, Kekuatan fisik agar tidak mudah lelah. 

6.  Selamat dari senjata tajam tumpul api maupun bom. 

7.  Selamat dari kecelakan apapun. 

8.  Menangkal sihir gendam guna-guna dan santet. 

9.  Mengusir dan bakar mahluk halus. 

10.  Ditakuti dan disegani mahluk halus maupun manusia. 

11.  Mengobati orang sakit media maupun non medis dengan 

media air 

12.  Pagar rumah badan dan pabrik. 

13.  Usir mendung pindahkan hujan. 

14.  Mempermudah wanita yg Melahirkan. 

15.  Untuk menghadapi keroyokan orang sekampung. 

16.  Menghadapi urusan dengan pihak berwajib/ Polisi/Jaksa dan 

Hakim. 

17.  dan lain-lain. 

Begitu luar biasanya ASR ini sehingga kita perlu mengetahui 

pengalaman-pengalaman mereka yang sudah pernah 

mengamalkan ilmu ini. Setelah browsing ke sana kemari, kami 

menemukan seorang yang berinisial “kodok sakti” yang 

menulis di forum majalah misteri saat mengamalkan Asmak 

Sunge Rajeh (ASR): 

 

Kali ini aku mencoba memberikan sedikit komentar mengenai 

pengalamnku mengamalkan ilmu ASR. Sebagaimana layaknya 

orang yang suka menggunakan logika, tidak gampang percaya 

dengan dunia mistis walaupun kerjaannya kebanyakan didunia 

mistis. Seperti yang dikatakan ornag orang dan temanku yaang 

mengijazahkan asmak ini, yaitu Asmak Nakaban, Asmak Sunge 

Raje (ASR) dan Hizb Maghrobi Sunan Gunung Jati. 

 

Asmak yang aku miliki dan aku amalkan kurang dari 1 tahun ini 

aku dapatkan tanpa melalui pengisian seperti di iklankan di 
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majalah maupun internet, tetapi cukup di beri amalan dan siapa 

pengijazahnya saja tanpa diberi tahu cara ritualnya bagaimana, 

puasanya bagaimana dan tatalaku ritualnya bagaimana, yang 

dijelaskan cuman pantangannya yang musti dijahui yaitu : – Jangan 

dibaca diatas kendaraan karena mengakibatkan mesin akan hancur 

/ rusak parah (pikiranku gak pernah percaya.) – Jangan dibaca 

didekat orang hamil terlebih menyentuh perutnya dengan 

membaca asmak ini akibatnya calon bayi meninggal dalam 

kandungan (pikirnaku normal dan waras tetap gak percaya) – 

Jangan dibaca didalam rumah karena rumah akan rapuh dan 

tembok akan retak (apalagi ini rumah bisa retak gak percaya) saya 

yakin teman teman juga gak bakalan percaya seperti aku jika 

mendapat pantangan seperti ini. 

 

Pertanyaannya apakah hal itu benar??? atau hanya sekedar 

menggembar gemborkan asmak yang dimiliki agar terlihat sadis 

dan sangar..??? ikuti kisahku ini yang aku alami sendiri dari hasil 

mengamalkan amalan ini. 

 

Seperti yang aku jelaskan diatas asmak yang aku amalkan adalah 

asmak nakaban, sungai raje dan hizb maghrobi nabi nuh. sebelum 

saya mendapat ilmu ini aku lihat di internet ada banyak versi 

mengenai asmak sungai raje (ASR) ini, konon yang asli dari madura 

ada yang versi utara dan ada yang versi selatan, ada yang versi 

cirebon, dan ada pula sampai ASR tingkatan 1 s/d 5 

memingungkan. 

 

Yang jelas apakah asr ini ada tingkatan atau tidak itu bukan 

menjadi bahasan disini, disini yang perlu aku sampaikan baik asr 

itu memiliki tingkatan atau tidak bagi saya sama saja, sama dalam 

hal apa? sama dalam hal pantangan yaitu kesemua ilmu ini 

pantangannya gak boleh ditulis alias harus dihapal 
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Coba bayangkan aku ada asmak nakaban (katanya juga ASR 

madura), aku ada ASR Cirebon yaaa sebenarnya sama sich dengan 

nakabakan karena mungkin amalan musti dihapal jadi kalimatnya 

sedikit berubah aku ada juga ASR (ntah ini asr asli atau tidak aku 

gak mau tau salah ndiri kebanyakan versi) ada juga ASR versi 

tambahan plus hizb maghrobi sunan gunung jati kalau di 

jumlahkan ada 6 amalan yang memiliki pantangan dan peraturan 

yang sama seperti yang aku jelaskan di atas. 

Nah…. dikarenakan memang dasarnya aku orang gak gampang 

percaya karena kebiasaan logika bekerja, jadi pantangan ini aku 

anggap hanya bombastis saja. sekitar bulan juli 2008 aku 

mendapatkan ilmu ini dari temanku, sesuai keyakinanku sendiri 

ilmu aku puasai 3 hari, aku amalkan sekian ratus didalam rumah 

(kontrakan) waktu itu, dan hasilnya toh gak ada reaksi rumah retak 

dan sebagainya, malah pikiranku kebetulan kalo rumah 

kontrakanku runtuh kan bukan rumahku sendiri wkwkwkwkw 

 

Sekitar 4 bulan aku ngamalkan amalan ini didalam rumah 

kontrakanku dna gak ada apa apa, berarti ilmu ini ada gak seperti 

omongan orang orang yang mengakibatkan rumah jadi keropos 

cucian deh lo… kena tipu (pikiranku waktu itu) karena memang 

dasar aku waktu itu suka ngamalin yawda aku terusin ajah gak 

mau tau apakah ilmu bereaksi apa tidak yang penting istiqomah… 

sapa tau nanti ada manfaatnya. nah sekitar pertengahan desember 

2008 aku menempati rumahku. 

 

Karena sudah terbiasa membaca asmak ini di rumah, maupun di 

masjid, musholla dan kendaraan ya wajar kalo di rumah yang baru 

aku tempati amalan ini aku amalkan juga didalam rumah. Sekitar 4 

bulan aku menempati rumahku ini aku liat sekilas kayaknya 

tembokku kok retak…, akhrnya aku liat dengan benar duer..!!! 

gila… ternyata bener tembokku yang didalam rumah (tempat 

biasanya aku membaca amalan ini) retak, edan….. lha kalo rumah 
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ini ambruk piye… pikirku, aku mikir kok bisa yang retak cuman 

yang didalam sedangkan yang lainnya enggak… 

 

Di dalam pikiranku yang serba tanya jawab tau tau teringat ASR 

dan kroi kroninya termasuk hizb maghrobi sunan gunung jati, 

dier……!!! langsung tanpa kata aku cuman manggut manggut, 

dalam hati berkata ini kali ya.. yang membuat tembok jadi retak, 

ternyata omongan temenku gak maen maen… ckckckck 

Ilmu asr pada dasarnya ilmu berunsur air, tenang tetapi 

menghanyutkan, nah dkarenakan ilmu ini konon pemberian / 

ijazahan dari nabi khidir maka pengamalan ilmu ini paling baik di 

tepi laut atau di tepi pantai, namun jika tidak bisa maka sebaiknya 

diamalkan di ruang terbuka seperti di teras rumah atau lapangan. 

Ada seorang penanya bertanya kepada saya: Cara pengetesannya 

apabila memberhentikan/memindahkan air hujan cukup dibaca 3X 

tahan napas, lantas ditembakan ke awan..nah cara penembakan ini 

seperti apa yah caranya, cukup dengan memandang awannya saja, 

ataukah dengan gerakan tertentu… waktu itu saya pernah 

mencoba ketika hujan, saya bacakan amalan ASR lalu saya hanya 

niatkan dalam hati utk berhentikan hujan, tp efeknya g langsung 

berhenti, setelah lama baru berhenti (atau apa emang udah 

waktunya berhenti yah..) kadang ini yang jadi pertanyaan saya, 

belajar tanpa guru, apakah ilmu ini sudah menyatu atau belum ? 

 

Seperti ulasanku di atas, ilmu ini bersunsur air, maka cara 

pengetesan paling mudah ya dengan air, hujan kan air cara 

menguji terhadap hujan beragam tergantung tingkatan spiritual 

masing masing individu, ada yang cukup melihat awan, ada yang 

dengan dzikir, ada yang cuman membayangkan dan sampai pada 

membaca amalan terus “ditembakkan”. 

 

Nah…… maksud “ditembakkan” disini adalah proses tahan nafas 

terus mengumpulkan tenaga seperti mengumpulkan peluru, jika 

dirasa peluru sudah penuh dan tekanan sudah kuat baru di 
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lepaskan seperti menghentakkan nafas keluar dari hidung. 

Masalah luntur atau tidak keilmuan seseorang hanya dengan 

menulis amalannya, tergantung dari individu masing masing. 

Kalau bagi aku seperti yang termaktub dalam kitab taklim 

muta’alim, ilmu itu adanya dalam hati dan pikiran, namun hati dan 

pikiran manusia memiliki keterbatasan dalam menerima ilmu yang 

ada di dunia ini, oleh karena itu tulislah ilmu itu dalam kertas, 

sebab kertas (dalam hal ini buku / kitab) merupakan pengikat dari 

ilmu itu ketika kita lupa. so… semua kembali pada individu masing 

masing. 

 

@CATATAN: INI HANYA SATU PENGALAMAN DARI MR KODOK 

SAKTI, TENTU SAJA PENGALAMAN LAIN ORANG PASTI TIDAK AKAN 

SAMA. MUNGKIN ADA PEMBACA LAIN YANG INGIN BERBAGI 

PENGALAMAN TELAH MENGAMALKAN ASMAK SUNGE RAJEH? 

 

KAMUS GAIB ASMA SUNGE RAJEH 

* artikel dari Habib Halilintar/ki Hongmankim 

Berikut asmak sunge rajeh diambil dari kitab harut dan nukhil dari 

kitab ayub,dari kitab daniel juga. 

 

ASR BATU: INNA QUWATIN NATA FATINA FATIHATAN KABANA. 

 

ASR KAYU: INNA QUWWATIN HANIAN GHOIRO MANIAN. 

 

ASR EMAS: INNA QUWATIN NAKATAHTA KITABAN NATA 

YAQSONIAH. 

 

ASR BESI: INNA QUWATIN NAKATAHTA KITABAN NATA FATINA 

LAJNATU SHOLDUN ASMAN KAFANZA. 

 

ASR TEMBAGA: INNA QUWATIN NAKATAHTA FATINA NAHUSIN 

UDZIBAT. 
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Lanjutan asr bumi:asma rajeh ajaibul makhluk fil ardh,ad dikitab 

ayub as:….. 

 

SUN/MATAHARI: INNA QWATI KALMASIN AB’I SAMAWAT SYAMSUN. 

 

STAR/BINTANG: INNA QWATIN KAUKABIN TSAWABIT MALIKNI 

QOLBUN TANAFAROTH. 

 

MOON/BULAN: INNA QWTIN KITABAN NATAH INAKATABA AZIZA 

QUWATA. 

 

Lanjutan asr langit rajeh: Rajeh Ajaibul Makhluk Fisamawat 

Semoga menjadi berkah bagi kita semua…amin.  

 

TAWASUL ASMA NUR, BUMI, API, PETIR DAN LANGIT 

  

Al aidid 

Irfhanmuhammad@yahoo.com 

 

Ini tawasul asma nur, bumi, api, petir dan langit : 

1 Nabi Muhammad SAW 

2 Sahabat 4 

3 Malaikat Muqorribin wa Qobirin 

4 Nabi khidir, Nabi Daniel 

5 Syeik abdul qodir al jaelani 

6 Sayid ali halilintar izroil al khan 

7 Ayah dan ibu 

 

023. PENGIJAZAHAN ASMA SUNGE RAJEH OLEH KI JOKO 

  

ki joko tgl 

murjoko_234@yahoo.com 
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Demi ALLOH DEMI ROSULULLOH, aku pernah dapat ijazah asma’ ini 

dari KYAI ABDUL KHOLIK NGANJUK TAHUN 1998, bacaanya:… 

INNA QUWATA NAKABANAKA KITABANAKA 

saya mempersilahkan bagi sedulur yang ingin mengamalkannya… 

 

Tata cara: 

1. Sebelumnya tawasulnya ke kanjeng nabi,nabi khidir as, 

shohabat nabi 4, malaikat 4, syekh abdul qodir jaelani, sekh bujuk 

tumpeng, syekh damanhuri, wali songo,wali yg babat desa yg 

ditempati,ibu dan bapak kita,man adjzani kyai abdul kholik 

nganjuk, 

2. dibaca jam 12malam keatas 1001x,selama 7hari,bada sholat 

dibaca 3x- 

3. setelah 7hari dibaca biasa 3x tiap bada sholat,atau yg penting 

sehari dibaca 3xbila untuk pengobatan kesurupan dibaca 3x tiup 

telapak tangan dipegangkan keorang yg kesurupan,pantangan 

sama ama ASR lainya ki,bila panas diredam pake istighfar sama 

ayat kursy seikhlasnya sampe tenang,ketika tidak 

membutuhkan/melepas smentara cukup ucap ILANG 

asma/khodam asma’ ini,ketika dibutuhkan ckup ucap YA ALLOH 

KULO NYUWUN BERKAH KAROMAH ASMA MENIKO(baca 1x)BALIK 

DATENG KULO,ALLOHU AKBAR 3x,kasiat lain sama dgn 

ASR,nuwun. 

 

maaf sesepuh seperti ini yg aku dpt dari kyai abdul 

kholik,mungkin apabila ada yg berbeda dgn yg dipunya 

sesepuh/sodara,ini asli dari kyaiku tanpa ada penambahan dan 

pengurangan,mohon maaf apabila ada kesalahan,salam buat 

sesepuh/sodara semuanya,maturnuwun. 

 

kyai abdul kholik almarhum terkenal bisa nganduli menarik kereta 

api yg lagi jalan sampe berhenti,tempat wiridnya yg buat duduk 

tanahnya sampe ambles pas bokong beliau,aku diijazahi ini sambil 

duduk dihalaman pondok beliau tanpa atap sambil salaman beliau 
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ucap 3x aku menirukan,waktu dulu aku bayar mahar 50.000 orang 

20,satu orang 5000an.pas hari jum’at legi.salam buat sesepuh 

njih. 

 

024. MEMBUKA LAGI PENGIJAZAHAN ASR CIREBON VER-5 

  

Karena peminat ASR masih cukup banyak, Ki Sadewa 

(singa_rajeh@yahoo.co.id)  memberi kesempatan lagi kepada para 

sedulur semua yang ingin mengamalkan ASR ver-5. Silahkan 

disimak penjelasan beliau di bawah ini: 

 

Assalamu’alaikum. 

Salam hangat untuk saudaraku semua, terima kasih yg mendalam 

buat ki alus yg tlah sudi menjawab semua pertanya’an peminat 

asma sunge rajeh versi ke 5 dari sy. Atas ijin guru sy, sy buka 

kembali ijazah asma sunge rajeh cirebon versi ke 5 kepada yg 

berminat dan silahkan diamalkan. 

 

TATA CARA MENGAMAL: 

1. Sholat taubat dan hajat masing2 2 raka’at. 

2. Membaca istighfar dan sholawat nabi masing2 71x 

3. BACA KALIMAH KUNCI KHIKMAH. 

A. Syahadat 3x tanpa nafas. 

B. Sholawat nabi 3x tanpa nafas. 

C. Istighfar 3x tanpa nafas. 

D. Hawqallah 3x tanpa nafas. 

E. Doa nabi yunus 3x tanpa nafas. 

F. Ya allah ya qodim 3x tanpa nafas. 

 

4.TAWASUL KIRIM ALFATIHA. 

1. Nabi muhammad saw. 

2. 4 sahabat rasul. 

3. 4 penghulu malaikat. 

4. Khusus nabi khidlir as. 
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5. Syeh abdil qodir jaelani ra. 

6. Mbah kuwu sangkan cirebon girang. 

7. Syeh syarif hidayatullah sunan gunung jati cirebon. 

8. Man ajazani. 

9. Kedua orang tua kita. 

 

5.MEMBACA / WIRID DOA: 

 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM. 

INNA QUWWATIN NAKATA BANATA KINNA NATABA. 

1000 x selama 7 malam dan 400x setiap selesai sholat fardhunya 

(khusus selesai sholat fardhu dibaca asmanya tanpa tawasul). 

 

6. BERDOA. 

 

ya allah ya muhammad ya sayyidina syeh abdil qodir jaelani,h 

amba mohon berkah dan karomahmu, bangkitkan daya metafisik 

dalam diri hamba dan berikanlah kekuatan karomah asma sunge 

rajeh yg bermanfaat dalam segala hajat dan kebutuhan. Amin. 

Demikianlah tatacara mengamal asma sunge rajeh dari guru sy 

semoga bermanfaat 

 

Sebelumnya ASR  CIREBON I -IV telah diijazahkan oleh KI 

JATIRAGA dengan doa sebagai berikut: 

 

1. INNA QUWWATIH NAKAFATINA NAKABA KABANA TABANA 1000 

X Selama tiga hari. Setelah tiga hari dan sudah terasa fungsinya, 

dilanjutkan ke tingkat dua. 

 

2. INNA QUWWATIH NAKABAN NATAH KITABAN NATAH (1000 X 

Selama tiga hari. Setelah tiga hari dan sudah terasa fungsinya, 

dilanjutkan ke tingkat tiga). 
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3. INNA QUWWATIH NAKABUN NATAH KITABUN NATAH (1000 X 

Selama tiga hari. Setelah tiga hari dan sudah terasa fungsinya, 

dilanjutkan ke tingkat tiga). 

 

4. INNA QUWWATIH NAKATABANA FATINA NABADAN. (1000 X 

Selama tiga hari). 

 

025. PENGIJAZAHAN ASMAK SURYANI 

  

Pengijazahan ASMAK SURYANI oleh AJI SETIAWAN 

(ijazahkubro@gmail.com) kepada Pembaca KAMPUS WONG ALUS. 

 

TAWASULAN KEILMUAN 

 

Para Guru-guru dan ahli silsilah Keilmuan Silat Pencak Kordho. 

Manyuro (SPKM) CAMPURDARAT TULUNGAGUNG. 

penulis AJI SETIAWAN. 

 

PENGANTAR 

 

Dalam pengamalan sebuah keilmuan saya sangat mengandalkan 

tawasulan, karena pesan Guru saya, lebih mudah mendapatkan 

KERAMAT GANDUL daripada KERAMAT HAKIKI, keramat gandul 

ibaratnya LINK energy ke BOSTER yang lebih kuat powernya, jadi 

pijar lampu kita akan menyala terang, dalam sebuah guyonan 

anak-anak pondok Keramat Gandul diibaratkan seorang SOPIR 

yang lagi menghantarkan sang Kyai pada saat Makan-minum 

maupun AMPLOPANnya kadang-kadang bisa sama dengan Pak 

Kyainya. Asma’dibawah ini niatkan MENGAMBIL IJAZAH dari orang 

/ Waliyullah yang pertama mengijazahkan Asma’………….jadi 

LINKnya jangan ke saya, saya cukup perantara saja. Dengan 

demikian Insya Allah Powernya lebih Ampuh dan waktu baiat 

biasanya tangan menjadi membesar, mengeras dan ada energi 

yang merasuk dan menjalar, tapi jika menjalarnya masuk 
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kejantung (Kecer ati / pulung hati) harus niat dalam diri sendiri 

untuk dihentikan, agar tidak membekukan jantung) dan 

Khodamnya bagi yang sudah terbuka biasanya hadir disekitar 

tempat Pengijazahan. 

 

TAWASULANNYA 

1. Biniyati Liridho Ilahi ta’ala Warohmatihi, wataufikihi, wa 

hidayatihi, wa Nurri Subhanahuwata’ala Al-Fatehah 

2. Ilahadrati Nabi Muhammadin Saw. Aj-wajihi waduriyatihi wa 

Ahli Baitihi Al-Fatehah 

3. Ila hadrati Malaikat Jibril, Mikail, Izrofil, ‘Ijroil Al-Fatehah 

4. Ila Hadrati Sayidina Khidir Balya Bin Malkan Al-Fatehah 

5. Ila hadrati Nabi Adam as, Nabi Ibrohim as, Nabi Yusus as, Nabi 

Sulaiman as, Nabi Musa as, Nabi Ayub as, Nabi Isa as. Al-

Fatehah 

6. Ila hadrati Sahadatina Abi Bakrin, Wa Umaru, Wa Ustmanu, Wa 

Ali Radiyallahu anhu Al-Fatehah 

7. Ila hadrati Sayid Syech Muhyidin Abdul Qadir al Jilani Ra, Wa ila 

Hadrati Quthbi Jami’il Makom Wa Ghautsil A’dhom Sulthanu 

Auliya’i Arifina Sayid Syech Abi Hasan Ali As Syadzily Ra. Al 

Fatehah 

8. Ila Hadrati Syech Imam Al Ghozali, Syech Imam Ahmad Ali Al 

Buni, Syech Makruf Al Kharakhi, Syech Aqil Manjabihi, Syech 

Ngiyat Abi Qoyisin Al-fatehah 

9. Ila hadrati Para Wali Songo, khususipun Kanjeng Sunan Kali 

Jogo, Kanjeng Sunan Gunung Jati & Syech Subakir Al Fatehah 

10. Ila Hadrati Syaikhina Wa Mursidina Wamurobi Ruhina Al Alim 

Alamah Abu Muhammad Bahaudin Muhammad Luthfi Bin Ali 

Bin Hasim Bin Yahya, wa ila Hadrati Syakhi Quthbi Simbah 

Abdul Malik Bin Ilyas Bin Yahya, Wa ila Syaikhina Mujiz Kyai 

Muhammad Ibnu Mu’thi Al-Fatehah 

11. Ila Hadrati Kanjeng Pangeran Benowo, Kanjeng Pangeran 

Diponegoro, Syech Basarudin, Mbah Sunan Kuning, Syech 

Magelung Sakti, Mbah Wali Bujuk Tumpeng, Pangeran Cakra 
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Buana, Syech Kholil Bangkalan & Mbah Yai Damanhuri 

Pamekasan Al Fatehah 

12. Kobiltu Fi-ijazati Mbah Buyut Mundzir Campurdarat, mbah wali 

Dimyati Campurdarat, Mbah Raden Sunandar Suroboyo, Romo 

Yai Njosremo Suroboyo, Mbah Suro Ponorogo, Mbah Sihab 

Tulungrejo, Mbah Munawir Krapyak, Mbah Yai Khozin Malang, 

Mbah Miran Cembung, Mbah Abdul Karim, Mbah Ramelan, 

Mbah Abu, Mbah Dul Salam, Gus Maksum Dzauhari, Mbah 

Yon, KH. Ali Musta’in, Syech Muhammad Zaenal Arif Kediri & 

Syech Samsul Arifin wa Ila Hadrati Man Ajazani ila muntaha Wa 

Karomatihi Amin Al –Fatehah 

13. Khususon Para Leluhur Al Fatehah 

14. Khususon Lijasati Abi wa Umi (Ibu-Bapak) Al-Fatehah 

15. Khususon Cikal Bakal Desa (tempat kita)…….Al-Fatehah 

16. Khususon Badanku Pribadi : Mar-Marti, Kakang Kawah Adi Ari-

ari, getih puser, sedulur ingsun kang krumatan, sedulur 

ingsung kang ora krumatan, sedulur ingsun kang metu soko 

margo hino, sedulur ingsun kang ora metu soko margo hino, 

lan sedurlur ingsun kang lahir bareng sedino, Bapak ono 

ngarep ibu ono mburi, ayo podo rewang-rewangono 

anggonku………. (isi niat / ilmu yang ingin dimasukkan) 

rumasuko marang Sumsum, Balung, Getih, Daging, Otot, kulit, 

ulu, rambut lan utek manjingo marang Paningal, pangambu, 

pangrungu, pangucap, panjongko, pangasto lan pangrosoku 

berkat kalimah Lailaha Ilallah Muhammadarasulullah Al-

Fatehah 

17. Ila Jami’il Khodami Ayat, Wal Mu’jizati karomatil Ayat Al-

Fatehah (tidak perlu dibaca bagi yang belum pernah bermimpi 

bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad Saw.) 

18. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi Al-Fatehah 

19. Baca Al-Ikhlas 11x Falaq –Annas – Ayat Kursi masing – masing 

7x 

20. Asma Pembuka dan Penutup segala Keilmuan : 
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� Ashadu Alla ila Ha ilallah, Wa Ashadu anna 

Muhammadarasulullah 3x 

� Allahuma sholi ‘ala Sayidina Muhammad Wa-ala ali Sayidina 

Muhammad 3x 

� Lahaula Wala Quwata Ila Billahil Aliyil Adzim 3x 

� Astagfirullahil Adzim, aladzi Lailaha ilallah Huwal Hayul 

Qayum Wa-atubu Ilaih 3x 

� Ya Qayum 3x 

� Allahu Akbar 3x 
 

Setelah dibuka Wirid Asma yang diinginkan : Misal Sunge Rajeh, 

Suryani dll lalu ditutup kembali dengan asma diatas, biar wiridnya 

tidak memuai / ngabar dan kalau bisa juga dikunci Insya Allah 

Mustajab. 

ASMA’ SURYANI 

BISMILLAHIROHMANIRROHIM 

WAMANG KANA WA-INAHU 

AKAU THOU-THOU KAUSI 

WAMA KANA ROSULIHI 

AKAUTIN TUSI 

 

 

Mahar Asma’ Suryani ; Saat Pertama kali membaca Tulisan ini 

langsung saja ambil uang seikhlasnya (jika diberikan orang,orang 

yang diberi itu langsung kaget, tapi kagetnya jangan karena terlalu 

sedikit he2..), genggam tangan kiri/kanan terserah, baca 

Alhamdulillah 9x wujud rasa syukur mendapatkan asma ini, lalu 

keluar rumah jika ada orang baik itu anak atau orang dewasa / 

kotak amal /masjid jika disitu hati anda merasa tersentuh dan 

ingin memberikan uang tersebut langsung berikan, niatkan 

sodakoh. Lalu dalam perjalanan cari batuan yang sekiranya 

menarik hati entah karena unik, bagus, ada nilai beda dll ambilah 

batu itu yang nantinya bisa anda guna untuk proses pentransferan 
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asma’ Suryani, biasanya ada orang yang menawari entah itu batu 

akik, kul buntet dll. 

 

Sejarah sepintas mengenai asma’ suryani. 

Konon asma’ suryani dimiliki oleh ulama besar dan tokoh pejuang 

proklamasi, beliau adalah kanjeng pangeran diponegoro, beliau 

berguru pada seorang ahli filosofi arab untuk memperoleh ilmu 

ini. 

 

Pada suatu hari beliau berjalan-jalan sampai di suatu daerah, 

daerah tersebut sunyi dan hening, ternyata keheningan tersebut 

karena keserakahan dan kebiadaban belanda, betapa kegetnya 

beliau ketika melihat orang belanda menganiaya seorang 

Indonesia, lalu beliau mengambil kacang hijau dan berdoa pada 

Allah dengan membaca asma’ suryani, kemudian menyebarkan 

kacang hijau tersebut ke segerombolan orang belanda tersebut 

dan anehnya seketika itu juga kacang hijau tersebut berubah jadi 

ratusan tentara, sehingga belanda lari terbirit-birit. 
 

CARA MEMILIKI ASMA’ SURYANI 

� Tanpa puasa tapi harus hafal. 

� Kalimat dirahasiakan ( tidak boleh ditulis dan dibaca keras-

keras, didengarkan orang yang tidak memiliki asma’ ini, jangan 

sampai didengarkan orang yang sedang hamil, karena bisa 

keguguran ). 

� Setelah orang yang dituruni ilmu asma’ ini hafal, kemudian 

orang tersebut dikasih minum air azimat. 
 

Inilah rajahnya (sudah saya modifikasi bentuknya biar mudah 

dibuatnya, tanpa mengurangi atau menambah dari rajah aslinya, 

ini merupakan rajah tajrib (menurut Guru saya dari Kediri, 

merupakan surat Al Fiil /alamtara yang pada bacaan 

TARMIHIMTAR) : 
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Setelah jadi azimat dilipat segi empat, terus dikasih batu lalu 

dilipat satu kali lipatan, kemudian diikat pakai benang dan 

direndam ke dalam gelas yang beriisi air, Sebelum minum salami 

dulu orangnya, bacakan 7x tapi suruh orang yang ditransfer tahan 

nafas, stelah selesai ganti orang tersebut yang anda tuntun 

membaca sampai hafal lalu tiupkan keair dan kemudian 

diminumkan kepada orang yang sudah dituruni asma’ ini, 

selanjutnya orang tersebut selama tujuh malam berturut-turut 

sehabis sholat isya’ harus membaca asma’ suryani min 100 x 

untuk pribadi sedangakan untuk BOSTER / GURU Minimal 

diamalkan sebanyak 6666x, insya Allah kekebalan orang tersebut 

bisa dicoba selama orang tersebut  masih hafal asma’ ini. 
 

Faedah dan keistimewaan asma’ suryani 

 

Mendatangkan seribu keinginan. 

Cara : sholat haja dua rekaat, setelah salam membaca asma’ 

suryani 313 x tapi sebelumnya mintalah pada Allah apa 

yangdiinginkan, insya Allah dikabulkan. 
 

Mahabbah atau pelet ampuh. 

Cara : duduk bersila menghadap kiblat, konsentrasi (bayangkan 

wajah orang yang dimaksud, seolah-olah dia tersenyum pada anda) 

Lalu bacalah do’a penyalur aura ini : 

“ILAA KHADZOROTI KHUSUSON……(sebut nama yang dituju) 

SUPAYA……(sebut hajat anda), LAHU (jika laki-laki) LAHA (jika 

perempuan) LAHUMA (jika dua orang) LAHUM (jika orang banyak 

laki-laki aatau perempuan) LAHUNNA (jika khusus untuk 

rombongan wanita) ASMA’ SURYANI ” (asma’nya dibaca) 
 

Kekebalan dan pengisian kepala. 

Cara : baca asma’ suryani 3 x tanpa nafas, kemudian bayangkan 

seolah-olah asma’ suryani masuk keseluruh badan atau kepala, 
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insya Allah jika kepala dihantam pakai genteng tidak apa-apa 

(harus masih hafal asma’ suryani). 
 

Pengisisan tangan dan kaki. 

Cara : sholat hajat 2 rekaat, setelah salam, niatlah anda mengisi 

balsem untuk kekuatan tangan dan kaki, lalu asma’ dibaca 100 x 

dan ditiupkan ke balsam 3 x, kemudian balsam dioleskan ke 

tangan dan kaki, insya Allah menambah pukulan, tendangan, dan 

loncatan. 
 

Menagih hutang agar cepat dibayar 

Cara : sholat hajat 2 rekaat, setelah salam membaca : 

ILA KHADZOROTI KHUSUSON … (sebut orang yang punya 

hutang)SUPAYA MAU MELUNASI HUTANGNYA DENGAN SEGERA, 

JIKA TIDAK TERKENA SIAL SEUMUR HIDUPNYA LAHU / LAHA asma’ 

suryani (asma’nya dibaca). 

 

Pengisian gawang supaya bola tidak bisa masuk. 

Cara : bacalah asma’ pada tiang gawang kanan 7x dan gawang kiri 

7 xsambil ditiupkan 3 kali 3 kali, lalu didepan gawang dibacakan 7 

kali. 

 

Pengisisan kaki untuk permainan sepak bola 

Cara : baca asma’ 7 kali, lalu ditiupkan ke kaki 3 kali atau balsem. 

 

Menghancurkan orang dhalim (santet). 

Cara : sebelumnya bayangkanlah wajah orang yang mau 

dihancurkan dan bacalah : 

ILA KHADZOROTI KHUSUSON … (sebut namanya) SUPOYO … 

(terserah keinginan anda) SUPOYO HANCUR LAHU / LAHA / 

LAHUM / LAHUNNA asma’ suryani (asma’nya dibaca) 

Keterangan : 

� Jika yang dituju laki-laki satu : LAHU 

� Jika yang dituju perempuan satu : LAHA 
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� Jika yang dituju laki-laki / permpuan dua : LAHUMA 

� Jika yang dituju laki-laki / perempuan banyak : LAHUM 

� Jika yang dituju perempuan banyak : LAHUNNA 
 

Ilmu ini pada intinya adalah ilmu atraksi dipondok pada waktu 

pengijazahan dulu bisa untuk atraksi makan beling, kekebalan dll 

sedangkan ditempat saya melatih silat Kordho Manyuro bisa untuk 

atraksi berjalan diatas 2 lembar koran, pukulan jarak jauh, kebal 

pukul, silat karomah, beratkan benda, tarik mobil, kebal iris, 

mengeraskan orang, anti api, meringankan tubuh, lari cepat dan 

untuk meringankan tubuh & lari cepat digabung dengan Asma 

Karomatul Husna, mantra klambi watu, aji tapak angin dan asma 

al-Karim (asma yang jika dibaca dengan khusuk akan datang angin 

yang membuat kita melayang). 

 

Asma karomatul Husna tingkat 1 

Wiridkan Ya Allah Ya Qadim 20.000an sampai terasa ada sesuatu 

yang merasuk, atau dengan cara tangan dikepalkan posisi 

diangkat lalu genggam/kepalkan sekuatnya sampai ada sesuatu 

yang menarik / menghempaskan tubuh kita, berarti asma ini 

sudah masuk. 

 

Asma Klambi Watu. 

(ijazah dari Bpk K. Erisman dari Banten) 

Asma ini cukup dibaca ketika mau digunakan saja, ibaratnya ini 

sebagai pelurunya dan asma’ Suryani sebagai Powernya, jadi 

pelurunya bisa apa saja asalkan powernya bagus Insya Allah Bisa 

diuji cobakan. Asma ini pemasukkan awalnya cukup dibaca 313 

ditiupkan diair lalu diminumkan 

 

Asma’nya : Suntuk Kluntung Klambi Watu, niat isun ngaji kapuk 

hampang silamba-lamba. 
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Kunci : Buka dulu ilmunya dengan doa bukaan ilmu diatas lalu 

ucapkan Ya Allah 3x Ya Rasulullah Ya Syech Abdul Qadir Al Jilani, 

Ya Syech Abi Hasan Ali Assadzily saya mohon karomah Asma 

Suryani untuk….Meringankan tubuh/lari cepat/anti senjata dll… 

Catatan : ketika praktek untuk jalan diatas koran mata melihat 

keatas/mlorok/seperti orang tidur dan tahan nafas, ketika nafas 

jebol biasanya koran juga ikut jebol, untuk lari harus ditanah 

lapang yang luas dan ada yang menunggu diujung ketika berlari 

mata tidak boleh terpejam. Sedangkan untuk kekebalan dll 

metodenya sama dan atraksi bisa disesuaikan selera. Untuk asma 

Al-karim masih dalam tahap uji coba, keberhasilan masih 50%, 

banyak makluk halus yang datang melihat, pesertanya yang hafal 

Cuma 25% yang lainya mengganggu konsentrasi, suara angin 

menderu-nderu sudah datang, tapi hanya berputar-putar saja tidak 

mau turun sedangkan kaki saat duduk bersila sudah terangkat, 

badan menegang, tapi segera saya hentikan, karena dulu pada 

waktu pemasukan asma karomah Abdul Jabar (dasar semua asma) 

ada yang sampai kesurupan takut terulang lagi…mohon doanya 

jika berhasil Insya Allah langsung saya sharingkan disini. tapi 

penasaran itu menyakitkan he2…jadi saya kasihkan amalannya 

sekarang, kalau bisa langsung dicoba ya.. dan mencobanya jangan 

sendirian beramai-ramai ditempat yang tenang, wiridnya Cuma 

600x, kemarin masih 100x sudah datang anginnya dll…usahakan 

wiridnya lepas tasbih saja, biar konsen pada wirid bukan target 

jumlah bacaan. Asma ini diijazahkan oleh Mursid saya Kyai 

Muhammad Ibnu Mu’thi. Asma’nya : 

Allahuma Fil Imanil Karim,Wafi Nus-khotihal Karim 600x 

 

Semoga bermanfaat. amin 
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026. PENGIJAZAHAN ASMAK TAHASANTU DI ULTAH KWA KE-2 

  

Sebagai hadiah bagi sedulur Kampus Wong Alus yang telah setia 

selama dua tahun ini menemani kami, di momen spesal ini saya 

mengijazahkan Asmak Tahasantu untuk mencari ridho Allah SWT 

Tawasul umum kirimkan ke seluruh alam dan makhluk-NYA. 

 

Bismillahirrohmanirrohim 

TAHASANTU BI HUSNIL LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMADUR 

RASULULLAH  313 X 3 atau 7 hari 

 

Keterangan: 

Selanjutnya bila akan diamalkan baca minimal 7 X dengan 

perincian meniupkan wirid ke seluruh penjuru mata angin: 

wirid pertama tarik nafas pelan dan tiupkan ke depan. 

Wirid kedua tarik nafas pelan dan tiupkan ke kanan. 

Wirid ketiga tarik nafas pelan dan tiupkan ke kiri. 

Wirid keempat tarik nafas pelan dan tiupkan ke atas. 

Wirid kelima tarik nafas pelan dan tiupkan ke bawah. 

Wirid keenam tarik nafas pelan dan tiupkan ke belakang. 

Wirid ketujuh tarik nafas, telan air liur dan lepas nafas perlahan. 

 

Asmak tahasantu mengandung huruf dan kata yang masing 

masing huruf bermuatan energi luar biasa namun tetap mengalir 

lembut yang selaras dengan aliran energi hidup manusia. Huruf 

tersebut adalah: 

TA… HA… SOD.. NUN..TA.. BA.. HA.. SOD.. NUN.. LAM.. ALIF.. 

ALIF.. LAM.. HA.. ALIF.. LAM.. ALIF.. ALIF.. LAM.. LAM.. HA.. MIM.. 

HA.. MIM.. DAL… RO SIN ..WAU …LAM … ALIF … LAM … LAM .. HA 

… 

 

Makna kalimah: kubentengi diriku dlm benteng kalimah la ilaha 

ilallah muhammadur rasulullah. 
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Tidak akan terjadi tabrakan energi dengan energi apapun sehingga 

sangat aman diamalkan di manapun kita berada. Dengan 

melantunkannya rutin dimanapun maka hidup kita akan senantiasa 

ingat kepada-NYA dan Rasulnya karena asmak ini bermuatan 

kalimah wirid paling utama yang merupakan kalimah syahadat. 

 

027. ASMAK WALI QUTUB 

  

Ki Dagoel Badranaya 

 

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM 

YA YUHIBBULAAHU JAHRA BIS SUU-I MINAL QAULI ILLA MAN 

ZHULIM WA KAA-NALLAAHU SAMII’AN ‘ALIIMA 1000 x 7 hari tanpa 

putus. 

 

Tawassul: 

nabi Muhammad 

nabi adam as 

nabi Idris 

4 penghulu malaikat 

Sayidina Ali ra 

Para wali qutub 

Diri kita pribadi 

Man ajazani 

 

Kunci: Ya halimu, ya khabiru, ya ghafur 7 x 

Khasiyat: menyembuhkan penyakit yang lama tidak sembuh, 

pembungkam musuh, kewibawaan, enteng jodoh, membuka mata 

batin supaya lebih tajam dll. 
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028. PENGIJAZAHAN ASMAK WALISONGO VERSI LENGKAP 

  

Didik Mulyono 

mr_sengkreng242@yahoo.com 

 

Assalamualaikum poro sesepuh lan pini sepuh yang berada di 

kampus wong alus. Dengan ini saya mohon ijin untuk menularkan 

ilmu yang pernah saya miliki,sekaligus untuk melengkapi asmak 

walisongo yang sudah ada di blog ini. Asmak ini saya dapatkan 

dari guru ngaji saya, saat ikut perkumpulan sholawatan di daerah 

saya.Gresik. Saat saya membaca artikel ASMAK WALISONGO yang 

sudah ada saya merasa terketuk untuk ikut menularkan wirid saya 

dulu.Saya merasa asmak yang ada belum lengkap atau memang 

begitu adanya dari kang DIVIDI. Jika saya salah mohon di maafkan 

dan untuk para sesepuh mohon petunjuknya jika ada salah tulis 

dalam menshare asmak walisongo milik saya ini. 

 

ASMAK WALISONGO VERSI LENGKAP 

 

BISSMILLAHIRROHMAANIRROHIIM 

ILA KHADROTIN NABIYYIL MUSTOFA MUHAMMADIN SHOLLALLOHU 

‘ALAIHI WASSALAM WA ‘ALA AALIHI WASHOKHBIHI WAJAMII’IL 

AMBIYAAI WAL MURSALIIN WA AULIYAAISSHOOLIKHIINA WAL 

MALAAIKATIL MUQORROBIIN.WA KHUSUSON ILAA ABAINA ‘ADAM 

WA UMMIYA HAWA WAKHUSUSON ILAA KHADROTI SYAIDINA 

MAUKHAB. WAKHUSUSON ILAA KHADROTI SHULTHOONIL 

AULIYAAIL ‘AARIFIINA SYAYIDINAA SYECH ABDUL QODIR JAILANY 

RODHIALLOHU ANHU, WA AHLI BAITIHI WA FURUU IHI WA 

SYAIKHIHI WA MASYAABIKHIHI. WA KHUSUSON ILA KHADROTI 

AULIYAA ILLAAHIL GHOOIBIR RUQOBAA I NUQOBAA I NUJABAA I 

‘ABDAL AUTAD LAMUSUL KHUTUB. WAKHUSUSON ILAA KHADROTIL 

AULIYAA I FII SYAIKHI AWWALUHA: 

WA KHUSUSON ILAA KHADROTI SUNAN ROHMATULLOH 

(NGAMPEL). 
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WAKHUSUSON ILA KHADROTI SUNAN MAULANA IBROHOM ASMORO 

QONDI. 

WA KHUSUSON ILAA KHADROTI SUNAN MAULANA MAKDUM 

IBROHIM. 

WA KHUSUSON ILAA KHADROTI SUNAN PAKU ‘AINUL YAQIIN 

WA KHUSUSON ILA KHADROTI SUNAN DERAJAT RADEN QOSIM 

WA KHUSUSON ILAA KHADROTI SUNAN JA’FAR SODIK (KUDUS) 

WA KHUSUSON ILA KHADROTI SUNAN SA’ID (MURIA) 

WA ILA KHADROTI SUNAN GUNUNG DJATI (CIREBON) 

WA KHUSUSON ILA KHADROTI SUNAN KALI JOGO(KADILANGU JAWA 

TENGAH). 

 

QODHOO SHOLLALLOHU SIRROKUM WAKHUSUSON ILAA KHADROTI 

MAN AJAAZANII WA SYAIKHI WA MASYAA IKHI WAKHUSUSON ILAA 

KHADROTI WA LIDAINII, WA KHUSUSON ILAA KHADROTI JAAMI IL 

MUSLIMIINA WAL MUSLIMAAT MU’MINIINA WAL MU’MINAATIAL 

AKHYAA I MIN HUM WAL AMWAATH.(AL FATEHA 7X). 

 

BISSMILLAHIRROHMAANIRROHIIM. IQRO BISMIRROBBIKALLADHII 

KHOLAQ.KHOLAQOL INSAANAMIN ‘ALAQ.IQRO WAROBBUKAL 

AKROM……sampai dengan………KALLA LA TUTI’HU WASJUD 

WAKTARIB. 1X 

 

LAQOD JAA AKUM ROSUULUM MIN ANFUSIKUM ‘AZIIZUN ‘ALAIHIMA 

ANITTUM KHARIISUN ‘ALAIKUM BIL MU’MINIINA RO 

UFURROHIIM.FAINTAWALLAU FAQUL KHASBIYYALLOHU 

LAAILAAHAILLAAHUWA ‘ALAIHI TAWAKKALTU WAHUWA ROBBUL 

‘ARSYIL ‘ADHIIM. 7X. 

 

BISSMILLAA…..WA ANZALNAA KHADIIDA FIIHI BA’TSU SADIIDUN 

WAMANAA FI’U LINNASI WALIYA’LAMALLOHU MAYYANSUROHU 

WAROSUULAHU BILGHOIBI INNALLOOHA QOWWIYUNG ‘AZIIZU. 7X 
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BISSMILLAAH……WALAQOD AATAINA DAAWUUDA MINNA 

FADHLAA YAA JIBAALU AWWIBII MA’AHU WATTHOIRO WA A 

LANNAA LAHUL KHADIIDA.7X 

 

BISSMILLAH…..BISSMILLAAHILLADHII LAA YADHURRU MA’ASMIHI 

SYAI UN FIL ARDHI WALAA FISSAMAA I WAHUWASSAMII’UL 

‘ALIIM.7X 

 

BISMILLAH…BISSMILLAAHI KHOOLIQIL AKBARI KHRRIS MIMMAA 

AKHOOFU WA AKHDHAR LAA QUDROTA LIL MAKHLUUQI KAAF HAA 

YAA ‘AIN SHOOD KHAA MIIM ‘AIN SIIN QOOF WA ‘ANNATIL 

WUJUUHU LIL KHAYYIL QOYYUUMI WAQODKHOOBA MAN KHAMALA 

DHULMAN WAKHASBIYYALLOOHU WANI’MAL WAKIIL NI’MAL 

MAULAA WANI’MAN NASIIR WALAA KHAULA WALAA QUWWATA 

ILLA BILLAAHIL ‘ALIYYIL ‘AHIIM. 7X 

 

BISSMILLAH….ROBBII NAJJINII MINAL QOUMIDHOOLOMIIN.7X 

BISSMILLAH….WA ALFI LAA YAMUUTU SAAILUN ILLA BI 

IDHNILLAAHI.7X 

 

BISSMILLAAH…..ASYHADUANLAA ILAAHA ILLALLOH WA ASYHADU 

ANNA MUHAMMADURROSULULLOH.ALLOHUMMA SHOLLI ‘ALAA 

SYAIDINA MUHAMMADIN WA ‘ALAA ‘AALI SYAIDINA 

MUHAMMAD.1X 

 

BISSMILLAAH….NJOBO ALLOH,NJERO ALLOH,WA GHOIRUL 

KHAQ,GEDUNG ALLOH TUTUP NABI,KANCING ALLOH,ALLOH 

WUJUD,MUHAMMAD LAGI WUJUD,OPO MANEH LIYA-LIYANE HIYO 

DURUNG WUJUD. 

 

BISSMILLAAH…ANEKADAKE URIP MELBU ALLOH METU 

ALLOH,ANEKADAKE URIP UTEG DUNUNGNO,KODRAT HAK ADAM 

SUMINGKIRO,ALLOH ONO ING KENE. 
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BISSMILLAH…ASYHADU ALLA ILAA HA ILLALLOH WA ASYHADU ORA 

ONO OPO-OPO,SANGSORO SUMINGKIRO ALLOH MAREKO 

SHOLLALLOHU ‘ALAIHI WASSALAM,SUT GUMOLONG KENDANG 

GUMOLONG,TEGUH KIKAT KIKUT KEMRUKUT KARANG KARUT,AKU 

NGRESOYO KARO KOWE,SAKEHING LANCIP,SAKEHING 

LANDEP,SAKEHING PAMOR,KUWI KANG DARBENI,INGGIH 

KAWULONGERUMEKSANI MBOK DEWI PERTIWI INGKANG MANGGEN 

WONTEN PUSERING BUMI DALEM YEN LEPAT PANJENENGAN 

EMUTAKEN SOPO BAPAKE SEMAR TOGOG ARANE PETENG DEDET 

TAN KATINGAL YAA ALLOH YAA ROSULULLOH KEMUL 

ALLOH.SANGBANGKU ROSO SOPO KANG SEJO OLO MARING AKU 

KELUARGAKU LAN ROJO DARBEKU SIKILE TANPO TINDAK TANGANE 

TANPO NYEKEL IRUNGE TANPO NGAMBU KUPINGE TANPO 

NGRUNGU MATANE TANPO NDELENG CANGKEME TANPO NGUCAP 

UTEGE TANPO ANGEN2 TANPO KULIT TANPO DAGING TANPO 

GETIH TANPO BALONG MATIYO SISAN WONG KANG SEJO OLO 

MARING KELUARGAKU LAN ROJO DARBEKU ORA WARAS ORA MARI 

YEN ORA AKU SING NAMBANI LAA ILAAHA ILLALLOH 

MUHAMMADARROSULULLOH.SANGBANGKU ROSO SOPO KANG SEJO 

OLO MARING AKU KELUARGAKULAN ROJO DARBEKU CELATU 

TANPO BANYU NGUCAPE TANPO ILAT WADUKMU BENGKAH 

TIBAKNO ING BUMI SALEMBO OJO SIRI OBAH YEN DURUNG ONO 

JAGAT OBAH PREK KELIMPREK KEL KETRINGKEL SOKO AWAKMU 

DEWE.AKU GAGAH KOWE TUNGGAK AKU ANGGAK KOWE TUNGGAK 

KOWE KEDADEAN KOMO WURUNG AKU KEDADEYAN WORO 

SEMBODRO TALIPAK TALIPUK NGELEMPRUK KOYO KAPUK.BOPO 

ADAM IBU HAWA TIS PUTIH SONGKO BOPO TIS ABANG SONGKO 

BIYANG,MBOTEN WONTEN TIYANG KIYAT INGGIH KAWULO TIYANG 

KIYAT.LUPUT LORO KENO PATI,YAA ALLOH KANG MOHO 

AGUNG,SHOLALLOHU ‘ALAIHI WA SALAM,INGGIH KAWULO 

UTUSANE GUSTI ALLOH,SU KHURMAT ALLOH,LAN SEDEREK KULO 

GANGSAL INGKANG WONTEN KILEN JOYO BASUKI,INGKANG 

WONTEN LER JOYO LENGGONO,INGKANG WONTEN WETAN JOYO 

WINOTO,INGKANG WONTEN KIDUL JOYO BRONTO,INGKANG 
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WONTEN TENGAH JOYO PANOTO WALI WOLU,SONGO 

TINARE,MALAIKAT SATUS SEKAWAN DOSO INGKANG GREKSO 

BADAN KULO,KELUARGA KULO,LAN ROJO DARBEK KULO.BOPO 

ADAM IBU HAWA,MENAWI LEPAT KULO NYUWUN 

NGAPURO,MENAWI LERES KULO NYUWUN PANDONGO(SELAMET 

3X).SELAMET AWAK KULO KELUARGA KULO ROJO DARBEK KULO 

LAN SEDOYO FAMILI UGO KONCO2 KULO(ALLOHU KAFI,ALLOHU 

GHONI 3X)LAA ILAA HA ILLALLOH MUHAMMADDARROSULULLOH 

SHOLALLOHU ‘ALAIHI WASSALAM. 

 

BISSMILLAH….MOTA MATINING PANGUCAPKU SIDO DADI DERIJIKU 

WESI,PULASANE ING EPEK-EPEKKU,TAK TIBAKNO GUNUNG 

JUGRUK,TAK TIBAKNOSEGORO ASAT,TAK TIBAKNO BUMI 

LAMBANG,TAK TIBAKNO WESI PECAH,TAK TIBAKNO WATU 

BELAH,TAK TIBAKNO KAYU REMUK,TAK TIBAKNO WONG IKU LEBUR 

DADI BANYU.SEDULURKU PAPAT LIMO NYOWOKU,ENEM BADANKU, 

PITU PANGERANKU, WOLUAWAKKU, SONGO AYANGKU, SOPO KANG 

KATIBAN PANGUCAPKU, KATIBAN TANGANKU,LEBUR DADI 

BANYU.EH YO AKU PALU BUMI, SIDO DADI, KULLU SYAI’IN JAH LAH 

BU TANGIO. 

 

BISSMILLAH….LAA TUDRI KUHUL ABSORO WAHUWA YUDRI KUL 

ABSORO WAHUWAL LATHIIFUL KHOBIR.WA ‘ALALLOOHI FAL 

YATAWAKKALIL MU,MINIINA WA FIISSAMAA I RIZQOKUM WA MAA 

TUU ADUUN.7X 

 

==KUNCI PENGGUNAAN== 

 

BISSMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM,ASMAK KAROMAH WALISONGO 

SIRO METUO ONO GAWE “TULUNGONO AKU AREP….(diisi sesuai 

niat)…….BISSMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM, ALLOHU LATHIIFUN 

BI’IBAADIHI YARZUQU MAYYASYAAU WAHUWAL 

QOWWIYYUL’AZIIZUN.ALLOHUMMA INNII AS ALUKA ANTAR 

ZUQOONII RIZQON KHALAALAN WA SIQOO THOYYIBAA MIN GHOIRI 
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TAGHOBIN WA LAA MASYAQQOTIN WA DHOIRI WA LAA TASHOBIN 

INNAKA ‘ALAA KULLI SYAI IN QODIR. 

 

Demikian asmak walisongo semoga bermanfaat bagi sedulurku 

semua yang berada di blog kampus wong alus.silahkan diamalkan 

bagi yang membutuhkan.Untuk para sesepuh kampus nyuwun 

agungepun pangapunten ingkang katah jika ada kata2 yang tidak 

berkenan di hati panjenengan sedoyo.wassalam……. 

 

29. AMALAN ASMARA PANDANGAN PERTAMA 

Satria dananjaya 

Kentaro_rizuku@yahoo.com 

 

Aku ada sedikit ilmu ni buat para jomblowan dan jomblowati, jika 

kita suka pada seseorang pada pandangan pertama sedang kita 

tidak mengetahui namanya maka pada malam hari Sholatlah 2 

rokaat kemudian niatkan memohon kepada Allah untuk membalik 

Hati orang yang kita tuju. So ikhlaskan dirimu karena Allah bukan 

karena supaya cepat berhasilnya cara ini. Bayangkanlah wajah doi 

kemudia bacalah Al fatihah 41x dilanjutkan basmalah 129x dan 

terakhir Asma Ya wadudu 1000x lakukan selama 7 malam, 

biasanya pada hari ke 3 da berhasil tapi tetap lanjutkan sampai 

malam ke 7 supaya hasilnya lebih maksimal.  

 

030. PENGIJAZAHAN ASMAUL HAQ 

  

by SUPARLAN BIN SADIMO  

al-hikmah001@hotmail.com 

 

Asalamualaikum ki alus dan para sesepuh serta sodaraku di KWA 

yg sya hormati.. maaf ki wong alus dan para sesepuh semua,karna 

saya hanya tukang ngarit dah brani menulis dsini,tapi karna 

didorong oleh rasa memiliki dan jadi bagian dari KWA serta niat 

berbagi maka saya brani meng shere ilmu yg tdk sberapa 
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ini,mungkin ada poro sedulur yg membutuhkan,ilmu ini saya dpt 

melalui seorang kyai dibandar jaya,lampung, bila nanti ada tulisan 

yg kurang tepat mohon dg hormat poro sesepuh sudi untuk 

membenarkanya, maklum saja saya cuma tukang ngarit yg krjanx 

keluar masuk hutan.. 

 

SAYA MULAI DG UCAPAN BASMALAH DAN NIAT YG TULUS SAYA 

IJAZAHKAN AMALAN ASMAUL HAQ DG SEMPURNA KEPADA 

ANGGOTA KELUARGA BESAR KAMPUS WONG ALUS… 

 

BERIKUT TATA CARANYA tawasulan kepada junjungan kita nabi 

muhamad saw,sultonil aulixai sheh abdul kodir zaelaini,sohibul 

karomah syeh imam rifa’i banten, nabi yulloh nabi khidir as,empat 

penghulu malaikat,man ajazani.. 

 

ILAIHI ANTA MAGSUDI WARIDOKA MATZLUBI A’TINI MAHABATAKA 

WAMA’RIPATAKA. ALLOH 1000X  ALLOH KEDUWE URIP ORA 

KEDUWE PATI 7X ALLOH MUHAMAD YA RASULULLOH URIP NAPAS 

JANTUNG KEDUWE ALLOH YA ALLOH SAYA MOHON..... 

BISMILAHIROHMANIROHIM  HASBUNOLLOHU WANI’MALWAKIL 

WAUFAWIDU AMRI ILAULLOH.  #NARUDU BIKALAKDA 

AMINKULIWIJHATIN WABIL ISMI NARMIHIM MINAL BU’DI BISYATAT 

7X#WAUSMIM WA ABKIM SUMA A’MI A’DUWANA WA AHRIS HUMU 

YADZAL JALALI BI HAWIS SAMAD KAF HA YA AIN SHOD 

KIFAYATUNA FASAYAKFIKA HUMULLOHU WA HUWAS SAMIUL ALIM. 

 

Puasa 7 hari,yg malam trakhir lepas/ngebleng.(bhs jawa),selama 

puasa diwirid stiap selesai sholat fardu,dan malam nya solat 

hajat,demikianlah semoga bermanfaat,mohon maaf segala 

kekurangan,dan ribuan trimakash kepada sesepuh yg telah 

membimbing kami,trimakasih juga kepada ki wong alus atas 

dimuatnya tulisan ini,wassalam.  
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031. ASR BAGDAD; KHASIATNYA 

  

Ki nur jati 

Jaelanifernando@yahoo.co.id 

 

Ass wr wb salam buat para sepuh dan sadulur semua.ini ada tip 

dari saya tentang kasiat ASR BAGDAD untuk obat untuk menambah 

kekuatan pria ambil sebotol madu lalu sholat hajat terus 

bertawasul dan baca asmanya tidak boleh dari 200x.  

 

MEMIKAT WANITA SUPAYA JATUH CINTA DAN SAYANG SEUMUR 

HIDUP 

 

Cara untuk memikat wanita supaya jatuh cinta dan sayang seumur 

hidup dengan membaca doa nurbuwat 100x tiap malam selama 7 

hari saat membacanya bayangkan wajahnya sampai terlihat di 

mata hati kita.kalo jelas gambaran wajahnya itu tandanya target 

sudah kena.kalo gambaran wajahnya tidak jelas target masih 

diselimuti pager gaib jadi tidak kena. 

 

 

032. IJAZAH 3 ASR VERSI (ASR YAMAN- ASR BAGHDAD- 

ASR HINDI) 

  

hongmankim  

(hongmankim@yahoo.co.id) 

 

Berikut Saya Tampilkan ASR 3 Versi : ASR YAMAN- ASR BAGHDAD- 

ASR HINDI, Semoga bermanfaat, bila ada yang kurang saya mohon 

maaf khususnya. Karena saya menampilkan hanya untuk 

menambah cakrawala pikir saudara semua,karena tidak ada yang 

hebat atau jago bahkan lebih mengetahui tentang ilmu semua 

karena semua kembali kepadanya. Bagi yang berminat silahkan 
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mengamalkan. 

 

Versi Yaman: 

INNA QUWATIN BARQOMUSYIN ATIYATU AMALUN KITAB ATIYATU 

BANATA AZIZA QUWATI. 

 

Versi Baghdad: 

INNA QUWATIN AZLAMUSYIN BARQOSYIN SARWATU AMA LUN 

KITAB SARWATUM KITABANATAH IHYA FATAROH WASIKI WA’ARO 

KUNFAYAKUN. 

 

Versi Hindia: 

INNA QUWATIN ALAKHIN AMALUN YA AMALUN KITABAN NATA 

AZIZA QUWATA BI SAIFAL QUWATIHI. 

 

Tata cara pengamalan silahkan kepada sesepuh yang ada di blog. 

MAAF SAYA TAMPILKAN BAHASANYA DENGAN VERSI BAHASA ARAB 

SURYANI KARENA BAHASA YANG SESUNGGUHNYA CUKUP 

SULIT/MASIH DENGAN BAHASA DAERAH/NEGARA ITU SENDIRI 

DENGAN VERSI URDU/BAHASA LAMA. 

 

033. PENGIJAZAHAN ASR SYEKH ABDUL QODIR JAELANI 

  

Ki Sukma Rahayu 

sukmarahayu70@yahoo.com 

 

Bismillahirrohmanirrohim… 

INNA QUWATIN FAQOWWINI BIJAHIN WA SULTHONIN WAMULKIN 

TARODAFAT  1000X 

 

Silahkan Amalkan Yang Ikhlas Semoga Bermanfaat Dunia & 

Akhirat. 
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########### 
##### 

 

Kebahagiaan tersendiri  dengan  di kumpulkannya naskah-naskah 

kiriman Sesepuh dan Pinisupuh yang berkenan berbagi dengan 

kita semua, naskah dalam format PDF dapat diunduh (download) 

ataupun langsung dicetak, sebagai koleksi pribadi untuk 

menambah cakrawala pengenalan dan pemahaman culture 

budaya pada masyarakat di negeri tercinta. Matur tenk you. Z- 

 

 


