
 

 

 

 

 

 

 
TRY TO CHANGE YOUR EGO’S WAY  

 
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. 

 

Bab pepatah berkata  ْفلُ   الن ْٓفس   اْلٓمْذُموٓمة  berkisar kepada nafsu amarah - ego .. Aط 

person must train oneself.  Bila ego seseorang tidak di latih maka ia seperti kanak kanak 

manja, yang tidak di sukai. itu lah makna“Tiflun nafsil mathmumah”. 

Manusia harus menjinak ego nya. Ramai orang menganggap diri nya riak seraya 

berkata “Aku lah ini dan aku lah itu, Aku boleh buat itu, dan aku boleh buat itu.” ini 

merosakkan diri ego kita.   

Setiap orang harus mengenal batasan nya. Dia harus faham keadaan dan tempat 

yang dia berada. Jangan sombong dan tinggikan diri anda hingga menjulang langit. atas 

perkara yang kecil. Suatu perkara yang agak jelek bila anda meninggikan diri. Merosakkan 

ego dan di pandang rendah oleh Allah.  Begitu juga pada pandangan khalayak ramai. 

Justru itu jangan sekali kali beri peluang yang tidak di ingini pada ego mu. Jangan 

cari kesalahan orang, selidik lah kesalahan sendiri. Pada zaman terkini manusia sering 

mencari kesalahan orang dalam banyak perkara. Tujulah jari tunjuk mu pada diri mu 

sendiri! 

Ubah lah perangai mu. Jangan jadikan ego mu seperti budak budak. Seorang budak 

yang nakal. Orang tidak akan suka jika anda manjakan diri dan nakal dalam perangai mu. 

Mereka akan berkata, “Jauh lah dari kami !” dan menghalau anda. Berwaspadalah dengan 

sikap mu. Jangan salahkan orang dan berkata “Kenapa orang asingkan saya. Kenapa orang 

tidak suka pada diri saya?” Moga  Allah هلالج لج selamatkan kita. Moga Allah tolong kita 

sentiasa,  keep us safe. Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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