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JIKA DENGKI YANG BICARA 

Oleh: Mas Gun 

Hidup ni penuh dengan persaingan, perlombaan mencapai kepentingan hidup di dunia 
membuat masing-masing pribadi dan kelompok (baik dari bani insan, bani Adam, bani 
Hawa, bani Jin, bani Iblis, bani Syettan, bani hayawan, bani Isro’il, maupun bani-bani 

lainnya kalau ada) saling bersaing. Ada kalanya masing-masing saling unjuk gigi, walau 
giginya sudah ompongpun tidak mau ketinggalan, setidaknya agar orang lain 

menganggapnya sebagai orang hebat, walau sesungguhnya dia atau mereka tidak punya 
kehebatan sedikitpun, karena kehebatan pada hakekatnya hanya ada di sisi Allah semata, 
namun jika telah gelap mata, tuli telinga, muka tembok, kulit badak, tidak perduli apapun 
akibatnya, 1001 macam cara pun ditempuhnya, tidak penting baginya halal atau haram, 

asal tujuannya tercapai di dunia, teman dijadikan lawan dan lawan dijadikan teman, sikut 
kanan dan kiri, tonjok depan dan terjang belakang, jolok atas dan injak bawahan, dengan 

jiran tetanggapun dicurigai bahkan dimusuhi, hanya untuk memuaskan hati sembari 
tujuan tercapai, ini namanya DENGKI. 

Jika dengki telah berbicara, ngomong sana dan sini silih berganti, tapi kalau disimak tiada 
satu katapun mengandung makna positif, bahasanya ngawur mirip orang-orang sinting di 
jalan raya atau mirip manusia kesurupan Jin Eddan Comberan. Tatkala kita baca Qur’an, 
dia nyambung kata ayat demi ayat seolah dia lebih tahu dari kita, pada hal jika disimak 

tajwidnya pun berkesalahan, tentulah artinyapun marsamburetan (tidak nentu alias susah 
dimengerti), setiap kata mengandung sindiran pada orang lain untuk menutupi borok 

pribadi masing-masing, pada hal boroknya lebih ternganga ketimbang borok orang-orang 
yang disebutkannya, tapi karena missinya ingin menjatuhkan orang-orang yang tidak 

disukainya maka segala cara ditempuhnya. Ada yang bermain secara logis, ada pula yang 
tidak logis. Ada yang bermain di depan layar dan ada juga yang bertingkah pola di balik 

layar, lempar batu sembunyi tangan, menggunting dalam lipatan, menerjang dari 
belakang, mbah, oppung dan orang-orang sinting di jalanan raya pun jadi laris tempat dia 
datangin untuk minta berbagai ajian bin ramuan bin guna-guna bin air comberan. Sang 

pawang ajianpun baca mantra bin jopa japu selet mambu sambil bakar kumayan, 
mumbah mumbyar bin bayar dengan harga relatif mahal. Na’uzu billah min jalik, yang 

ditujupun kewalik mencari deking. 

Jika dengki yang berbicara, dekingpun laris dipasar loak, sejak yang berpangkat rendah 
sampai berpangkat tinggi, ada yang dari kota sampai ke pelosok Nusantara. Diantara 

deking-deking mereka ada yang berpangkat Kiyai (tapi yai nya di hapus, maka tinggallah 
Ki nya saja dalam artian uwong tuwo alias oppung) dan ada juga yang berpangkat abal-

abal (tidak ngerti masalah tapi sok ngerti dunia goib), lalu terjadilah perang kecil-kecilan 
awalnya, tapi akhirnya perang besar-besaran, jika dipandang dari sudut mata Tauhid dan 

Tasawuf perang ini namanya Perang Dajjalin (perang sesama orang-orang jahat bin 
pendengki). 

Jika dengki yang berbicara, tumbalpun dibutuhkan untuk perantara pemangsa musuh 
yang ingin di heng kan (dimusnahkan). Para pesulap pun ikut andil minta tumbal, ada 
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yang minta ayam hitam saja (pada hal kalau dicari ayam hitam saja paling dalam 1 
Kabupaten Kota hanya ada 1 ekor saja, tentu yang belum dapat ayam hitam saja jadi 

mangsa dalam ajian tumbal syettan alas itu), ada juga yang minta ayam merah saja, ayam 
putih saja, itu yang teringan. Kalau pawangnya rindu makan daging kerbau, maka dia 
minta kerbau dengan bentuk aneh-aneh yang kira-kira sulit dicari orang, ada namanya 

kerbau danu pulung, dll yang gunanya untuk perantara pemuja Syettan Alas. 

Jika dengki yang bicara, zimat, zimot, zimit, zumut, zemet pun laris di pasaran dunia 
perhengkangan, tasbihpun jadi alat zimat penangkal bala, bala yang ditangkal pun 
semakin memperkuat barisannya guna mematahkan para bani zimat, karena si bala 

dengan si zimat sama bengaknya dan tidak mampu berbuat apapun kecuali dengan izin 
Allah. Mustika juga tidak ketinggalan ambil bagian di dunia sepak terjang-terjangan 

tanpa kaki, tunjangan yang diberikan tidak seberapa tapi hanyakannya amat menyakitkan 
lawan-lawannya, harga mustika yang dibeli dari berbagai pawang bermacam ragam 

dengan kalimat sumber tempat seram yang berpola ragam pula. Semakin tinggi pangkat 
sang pawang, maka mustika ciptaannya pun semakin tingga dengan penyesuaian tingkat 

daya magis tingkat langitan, semuanya melangit, pada hal sang pawang tidak pernah 
sekalipun naik ke langit, sebab orang-orang yang sudah hijrah ke langit sana tak kunjung 
pulang ke bumi, alias Al-Wafat bin Al-Marhum. Dengki tergolong pada salah satu Akhlaq 

Negatif di dunia ilmu per akhlaqan. 

Pada suatu hari saya ditanya orang : “Mas, kamu pake mustika apa sih?” . Sambil 
senyum, saya menjawab : “Saya pake mustika ratu (banyak dijual di apotik), kalo habis 
maka saya beli yang baru dan gunanya untuk melindungi kulit dari keriput.” Lalu 
sipenanya pun tertawa Huwahahahaa dan saya ikut tertawa Huwehehehee (pada hal yang 
saya tertawa in itu adalah dia), karena saya kacian tuh ke dia kok percaya buanget ya 
dengan benda mati yang tak tau apa-apa gituan. Iyakan? Na’uzu billahi min zalik, para 
Nabi, Rasul, Syekh Positif Laitsal Negatif, kecuali Nabi palsu, semua mereka tidak pake 
zimat, kalau sudah azal mati ya mati. Si Fir’aun zimatnya segudang, tapi toh mati juga 
karena sudah ajalnya mati. Para jendral, panglima, apalah namanya lagi yang punya 
buanyak pasukan, tatkala Izro’il datang memanggil, jasad pun terbujur di pembaringan, 
tanah digali jasadpun dikubur di kuburan, pangkat, harta bin jabatan pun tiada turut, 
semua pulang dari kuburan ke tempatnya masing-masing, tinggallah sendiri seorang diri, 
tiada teman dalam kuburan, selain hanya 3 perkara : “ilmu positif yang bermanfaat yang 
diajarkan, harta yang diwakafkan dan do’a dari anak yang sholeh.” Tapi bagi yang 
belum punya anak, jangan keburu kawin lagi, sabar aja nungguin anugerah ILAHI 
ROBBI WA ROBBUKUM, ikhtiar boleh dijalankan, namun Allah jua penentu 
segalanya. Insya Allah. Lalu kalau bukan Allah yang jadi penentu, siapa lagi? Jawabnya 
tidak ada, karena memang hanya Allah lah pencipta sagala, pengelola sagala dan 
pemusnah sagala di hari kiamat, jadi jangan sok menjadi pemusnah, karena para 
pemusnah sudah duluan Allah muskahkan. Untuk menyaksikan bangsa-bangsa yang telah 
Allah musnahkan, anda bisa buka situs http:// www.bangsamusnah.com 

 


