
 
 

SECLUSION IS STRUGGLE WITH THE EGO 

KHALWAT SUATU PERJUANGAN DENGAN EGO 
 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 
Kita ucapkan syukur kepada Allah kerana kita sudah laksankan khalwat. Mereka 

membuat kita lakukan khalwat syukur Alhamdlillah. Empat puloh hari dengan sokongan 

para mashayikh kita. Masyaik kita melakukan nya dengan payah dahulu. Kita mengikuti 

nya. Moga  Allahهلالج لج menerima nya sebagai tulen Inshallah.  

Khalwat adalah ibadah yang berlainan. Anda menyendiri dari dunia selama empat 

puloh hari. Hal Ehwal dunia harus di sekat supaya minda dapat di tumpukan. Anda  

berjuang dengan ego mu dan Shaitan selama empat puluh hari.  Perjuangan ini susah jika 

tiada himmat atau sokongan. Syukur Alhamdulillah mereka amat menyokongkan 

Tetapi, tidaklah memadai jika anda berkata, “Kita lakukan khalwat dan 

menundukkan nya.”  Ego itu sebenar nya bersama anda hingga ke akhir hayat. Maka tidak 

lah benar jika anda berkata “Saya melakukan nya dan ia sudah tamat”. “Jihad yang 

berterusan,” sabda Junjungan kita Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص berkenaan ego kita.  Marilah kita teruskan 

perjuangan ini Inshallah. Jadi jika seorang berkata dengan bangga nya dia telah tundukkan 

ego nya maka dia yang sebenar nya telah kalah. Yang penting kita teruskan perjuangan ini, 

Inshallah. Inshallah tujuan kita untuk mencapai keredhaan  Allah هلالج لج.  

Amat perlu untuk melakukan khalwat, latihan, selepas wafat nya  Shaykh Mawlana. 

Inshallah lebih kuasa datang, lebih inspirasi dan orang akan bermanfaat.  Inshallah. Allah 

hantar lebih banyak orang baik untuk memimpin, Inshallah. Moga kuasa ini sampai 

kepada yang lain yang tidak berhidayah, Inshallah, ia menjadikan mereka menuju ke jalan 

yang benar. . Untuk mereka dan kita semua Inshallah. Moga  Allah menolong kita dan 

moga kita tidak di tunduk oleh ego kita.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 
Hazrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 
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