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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

 
เร่ืองท่ี 80 

สาเหตุท่ีนําไปสูความเบิกบานใจ 

 

การสรรเสริญทั้งมวลเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ความ

เมตตาจําเ ริญและความศานติจงมีแดทานเราะสูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม รวมถึงบรรดาวงศาคณาญาติและ

บรรดาอัครสาวกของทาน ฉันขอปฏิญาณวาไมมีพระเจาอ่ืนใดที่

ควรไดรับการเคารพภักดีนอกจากอัลลอฮฺเพียงพระองคเดียว 
โดยไมมีภาคีหุนสวนอันใดสําหรับพระองค และฉันขอปฏิญาณ

วาทานนบีมุหัมมัดคือบาวและศาสนทูตของพระองค... 

ความคับแคบใจและความเคราะหรายของมุสลิมอัน

ไดแก ความทุกขระทม ความเศราโศก ความเสียใจ เปนเรื่องที่

ไมมีบุคคลใดปรารถนาท่ีจะไดพบพานกับมัน 

อิบนุ หัซมฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ กลาววา “ฉันไดพินิจถึง

ความพยายามของผูท่ีมีสติปญญา ฉันพบวาความพยายามของ
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พวกเขาท้ังหมดมีเปาหมายเดียวกันถึงแมวาวิธีการที่จะใหไดมา

แตกตางกันก็ตาม ฉันเห็นพวกเขาลวนพยายามผลักไสความ

ความทุกขระทม ความเศราหมองใหหลุดพนจากจิตใจของพวก

เขา ดวยเหตุน้ี ผูคนบางสวนพยายามแสวงหาความสุขจากการ

กิน การด่ืม บางสวนจากการคาขาย การแสวงหาปจจัยยังชีพ 

บางสวนจากการแตงงาน  บางสวนจากการละเลน  การ

สนุกสนาน และในดานอ่ืนๆ ท่ีหลากหลายกันไป แตฉันก็ไมเห็น

วาการแสวงหาความสุขดวยวิธีการตางๆ จะทําใหเขาไดรับ

ความเปยมสุข และที่เห็นสวนมากกลับไดรับในสิ่งตรงกันขาม 

แนนอน หนทางเดียวท่ีจะไดรับความเปยมสุขคือการมุงหนา

สูอัลลอฮฺแตเพียงผูเดียว และใหคัดเลือกเอาความพอพระทัย

ของอัลลอฮฺเหนือทุกสรรพสิ่งที่ตรงกันขาม ดังนั้น สําหรับบาว

ของพระองคไมมีหนทางใดแลวท่ีจะมีประโยชน ย่ิงไปกวา

หนทางนี้ และจะไดรับอรรถรสและความเปยมสุขย่ิง” (อัล-ญะ

วาบ อัล-กาฟย หนาที่ 171-172)  
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อิบนุลก็อยยิม เราะหิมะฮุลลอฮฺ ไดบอกถึงสาเหตุที่จะ

ทําใหมีความเบิกบานใจ ประกอบดวยสาเหตุดังตอไปนี้ 

สาเหตุท่ีหน่ึง..การใหเอกภาพตออัลลอฮฺ (เตาฮีด) 

อันเน่ืองจากความสมบูรณ ความหนักแนน และการเพิ่มพูนของ

การใหเอกภาพตออัลลอฮฺจะทําใหผูที่มีเตาฮีดมีความเบิกบาน

ใจ อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา 

َ�َمن ﴿
َ
حَ  أ َ�َ  ُ َّ ۡسَ�ٰمِ  هُۥَصۡدرَ  � ٰ  َ�ُهوَ  لِۡ�ِ  ّلِۡلَ�ِٰسَيةِ  فََوۡ�لٞ  ّرّ�ِهۦِۚ  ّمِن نُورٖ  َ�َ

ِۚ  ذِۡكرِ  ّمِن قُلُوُ�ُهم َّ ٰ�َِك  � ََ �ْ
ُ
 ]  ٢٢: الزمم[ ﴾٢ ّمبِ�ٍ  َضَ�ٰلٖ  ِ�  أ

ความหมาย “ผูใดที่อัลลอฮฺทรงเปดทรวงอกของเขาเพื่ออิสลาม 
และเขาอยูบนแสงสวางจากพระเจาของเขา (จะเหมือนกับผูที่

หัวใจบอดกระน้ันหรือ?) ดังนั้น ความวิบัติจงประสบแดผูที่หัวใจ

ของพวกเขาแข็งกระดางตอการรําลึกถึงอัลลอฮฺ ชนเหลานี้อยูใน

การหลงผิดอันชัดแจง” (อัซ-ซุมัรฺ 22) 

 
อัลลอฮฺ ตรัสอีกวา 

ن يُرِدۡ  ََْمن﴿
َ
ّلُهۥ أ ِِ ََّما اَحرَجٗ  َضّيًِقا َصۡدَرهُۥ َ�َۡعۡل  يُ ّعدُ  َكََ ّّ �  ِ�  يَ  ﴾ �لّسَمآءِ

 ]  ١٢٥: األنعام[
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ความหมาย “และผูใดท่ีพระองคทรงตองการจะปลอยใหเขา

หลงทางก็จะทรงใหทรวงอกของพวกเขาคับแคบ อึดอัด 

ประหนึ่งวาเขากําลังขึ้นไปยังฟากฟา” (อัล-อันอาม 125) 

 
ดังนั้น ทางนําและการใหเอกภาพตออัลลอฮฺเปนสาเหตุ

สําคัญสุดที่จะทําใหเกิดความเบิกบานใจ สวนการต้ังภาคี

ตออัลลอฮฺ(ชิริก)และความหลงผิดเปนสาตุท่ีทําใหเกิดความ

ทุกขใจและกระวนกระวาย 

 
สาเหตุท่ีสอง..แสงแหงรัศมีท่ีอัลลอฮฺโยนลงไปใน

หัวใจของบาว คือแสงสวางแหงศรัทธา มันจะชวยใหหัวใจมี

ความเบิกบาน สําราญใจ และมีความเปยมสุข หากแสงแหง

รัศมีนี้สูญหายไปจากหัวใจของบาว จะทําใหทุกขใจและเศรา

หมอง ในท่ีสุดทําใหคับแคบใจ ถูกกักขัง และเปนเรื่องที่ยากเย็น 

ดังนั้น สวนแบงของบาวที่เปนสาเหตุทําใหเกิดความเบิกบานใจ

ปจจัยหลักขึ้นอยูกับสวนแบงของแสงแหงรัศมีนี้ อัลลอฮฺ ตรัสวา 



 

7 

﴿  َْ
َ
ۡحَيۡيَ�ٰهُ  َمۡيٗتا َ�نَ  َمن أ

َ
 َكَمن �َّاِس  ِ�  بِهِۦ َ�ۡمِ�  نُوٗر� َ�ُۥ ََْجَعۡلَنا فَأ

لَُ�ِٰت  ِ�  ّمَثلُُهۥ ُّ ۚ  ِ�َارِٖج  لَۡيَس  �ل ۡنَها �  َما لِۡلَ�ٰفِرِ�نَ  ُزّ�ِنَ  َكَ�ٰلَِك  ّمِ  َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا
 ]  ١٢٢: األنعام[ ﴾ ١

ความหมาย “และผูที่ตายแลว จากน้ันเราไดใหเขามีชีวิตขึ้น 

และเราไดใหแสงสวางแกเขา ซึ่งเขาใชแสงสวางนั้นเดินไปใน

กลุมมนุษยน้ัน จะเหมือนกับผูที่อุปมาของเขาซึ่งอยูในบรรดา

ความมืดโดยที่มิใช เปนผู ท่ีจะออกมาจากบรรดาความมืด

เหลานั้นไดกระนั้นหรือ? ในทํานองนั้นแหละ ไดถูกประดับให

เห็นดีเห็นงามแกผูปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายซึ่งสิ่งที่พวกเขากระทํา

กันอยู” (อัล-อันอาม 122) 

 
สาเหตุท่ีสาม..วิชาความรู เปนอีกสาเหตุท่ีทําใหเกิด

ความเบิกบานใจ และมีความกวางขวางสราญใจมากท่ีสุดใน

โลกดุนยา ความอวิชาเปนมรดกบาปของความคับแคบในจิตใจ 

ถูกจองจํา ถูกพันธนาการ ทุกครั้งที่บาวไดเพิ่มพูนวิชาความรู ย่ิง

ทําใหเขามีจิตใจที่ราเริงเบิกบาน แตทวาไมใชเปนความรูในทุก

ศาสตรสาขาวิชา หากตองเปนศาสตรวิชาซึ่งเปนธรรมทายาทท่ี
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ตองมาจากทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เปน

วิชาที่ยังประโยชน ดังนั้น ผูที่ไดครอบครองศาสตรวิชาสาขาน้ี

เขาจะเปนผูที่มีความเปยมสุขท่ีสุดในโลก หัวใจจะกวางใหญ

ไพศาลมากที่สุด มีจรรยามารยาทที่ประเสริฐท่ีสุด และมีวิถีชีวิต

ที่ดีงามมากที่สุด 

 
สาเหตุท่ีสี่..การกลับใจไปหาพระองคอัลลอฮฺ สุบ

หานะฮุวะตะอาลา อยางจริงจัง มอบความรักใหแกพระองค

อยางสุดขั้วหัวใจ มุงหนาตรงไปสูพระองค มีความเปยมสุขใน

การทําอิบาดะฮ ฺแลวจะพบวาไมมีสิ่งใดจะมีความเปยมสุขไปย่ิง

กวาการที่บาวไดทําอิบาดะฮฺตอพระองค อัลลอฮ ฺตรัสวา 

ْۡ  َذَكرٍ  ّمِن َ�ٰلِٗحا َعِمَل  َمنۡ ﴿
َ
نَ�ٰ  أ

ُ
ۖ  َحَيٰوةٗ  ُهۥفَلَُنۡحيِيَنّ  ُمۡؤمِنٞ  َُْهوَ  أ  َطّيَِبٗة

َِِ�ّنُهمۡ  ۡۡ َ ََ ۡجَرُهم َْ
َ
ۡحَسنِ  أ

َ
�  َما بِأ  ]  ٩٧: الحل[ ﴾٩ َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا

ความหมาย “ผูใดปฏิบัติความดีไมวาจะเปนเพศชายหรือเพศ

หญิงก็ตาม โดยที่เขาเปนผูศรัทธา ดังน้ัน เราจะใหเขาดํารงชีวิต
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ที่ดี และแนนอนเราจะตอบแทนพวกเขาดวยกับรางวัลของพวก

เขา ที่ดีย่ิงกวาที่พวกเขาไดเคยกระทําไว” (อัล-นะหลุ 97) 

 
จนกระท่ังมีคํากลาวกันวา หากวาฉันไดอยูในสวน

สวรรคสภาพเชนนี้ แทจริงมันยอมเปนชีวิตท่ีดีอยางรักแนแท 

และความรักตออัลลอฮฺน้ันจะมีอิทธิพลอยางมหัศจรรยในการ

ทําใหจิตใจเบิกบาน มีความสุขใจ จะไมมีใครรูเรื่องนี้ไดเปน

อยางดีนอกจากผูที่ไดสัมผัสมันเอง และทุกครั้งท่ีความรักเพิ่ม

มากย่ิงขึ้นจิตใจก็จะย่ิงกวางขวางและเบิกบานมากย่ิงขึ้นเชนกัน 

ขณะที่สาเหตุทําใหจิตใจคับแคบย่ิง คือ การผินหลัง

ใหกับพระองคอัลลอฮฺ หัวใจผูกพันกับผูอ่ืน หลงลืมในการรําลึก

ถึงพระองค และรักใครตอผูอ่ืนนอกเหนือจากพระองค อัลลอฮฺ 

ตรัสวา 

ۡعَرَض  ََْمنۡ ﴿
َ
هُۥ َضنٗ�  َمعِيَشةٗ  َ�ُۥ فَِِنّ  ذِۡكرِي َعن أ ُ�ُۡ�َ ۡ�َ�ٰ  �ۡلقَِ�َٰمةِ يَۡومَ  َْ

َ
 أ

 ]  ١٢٤: طه[ ﴾١
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ความหมาย “และผูใดผินหลังจากการรําลึกถึงขา แทจริงสําหรับ

เขาคือ การมีชีวิตอยูอยางคับแคน และเราจะใหเขาฟนคืนชีพ

ในวันกิยามะฮฺในสภาพของคนตาบอด” (ฏอฮา/124)  

 
ดังน้ัน ผูที่รักใครสิ่งอ่ืนนอกเหนือจากอัลลอฮฺเขาก็จะ

ไดรับความทรมานที่เจ็บปวด และหัวใจของเขาถูกจองจําดวย

กับการรักสิ่งน้ันโดยไมอาจหลุดพนไปได 

 
สาเหตุท่ีหา..รําลึกถึงอัลลอฮฺอยูเปนประจํา ในทุก

สภาวการณ ทุกที่ทุกเวลา สําหรับการรําลึกถึงพระองคมีผลตอ

จิตใจอยางมหัศจรรย สุขใจมากย่ิงนัก สวนการหลงลืมพระองค

มีผลที่ทําใหจิตใจคับแคบ ถูกจองจําพันธนาการอยางนาแปลก

ใจเชนเดียวกัน 

อัลลอฮฺ ตรัสวา 

ِينَ  ﴿ َّ � َءاَمُنو � َم�ِنّ  ا ۡۡ ََ ِۗ  بِِذۡ�رِ  قُلُوُ�ُهم َْ َّ �  �َ
َ
ِ  بِِذۡ�رِ  � َّ َم�ِنّ  � ۡۡ  �ۡلُقلُوُب  ََ

 ]  ٢٨: المعد[  ﴾٢
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ความหมาย “บรรดาผูศรัทธา และจิตใจของพวกเขาสงบดวย

การรําลึกถึงอัลลอฮฺ พึงทราบเถิดดวยการรําลึกถึงอัลลอฮฺ

เทานั้นทําใหจิตใจสงบ” (อัร-เราะอฺดุ 28) 

 
สาเหตุท่ีหก..การทําดีตอผูอื่น ทําประโยชนใหแก

ผูอ่ืนตามความสามารถไมวาจะเปนดวยทรัพยสิน เกียรติยศ 

และรางกาย การทําดีตอผูอ่ืนมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้นผูท่ีมี

จิตกุศล จิตอาสา จะเปนผูที่มีจิตใจเปยมสุข มีความเบิกบานใจ

อยางย่ิง สวนผูท่ีมีความตระหนี่ไมแบงปนความดีแกผูอ่ืนจะมี

จิตใจที่คับแคบ มีชีวิตอยูอยางทุกขระทม จากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮู แทจริงทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

กลาววา 

َِخيِل  َمثَُل «
ْ
ُماََصّدِق؛ ال

ْ
ّمْ   قَدْ  َحِديٍد، ِمنْ  ُجّااَانِ  َعغَيِْهَما رَُجغَْ�ِ  َمثَُل  َوال ََ ْْ  ا

يِْدَ�ُهَما
َ
  س

َ
َّ  لَُمَّما تََماِ�يِهَما، ِِل ُماََصّدُق  ََ

ْ
َّ  َعغَيْهِ  اََّسَعْت  اَِصَدقَاِهِ  ال َ  َح ِّ  ُعَع

ثََمُه،
َ
َما س

ّ ُُ َّ  َو َِخيُل  ََ
ْ
ّ  ا�َْقاََضْت  اِالّصَدقَ ِ  ال َق ٍ  ُُ

ْ
  َحغ

َ
 َوَعَقغَّصْت  َااِحاَِاَها، ِِل

  يََداهُ  َضّمْت َوانْ  َعغَيِْه،
َ
ّ  لََسِمعَ  ،»تََماِ�يهِ  ِِل ِِ َّ  اّل ُ  َا َّ ََ  َعغَيْهِ  ا  :َ�ُقوُل  وََبغّ

نْ  َ�يَْجاَِهدُ «
َ
 ]١٠٢١، ومسغَ امقَ ٢٩١٧الخاري امقَ [» تََِّسعُ  لََال  يُوَّبَعَها س
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ความหมาย “อุปมาของผูตระหน่ีและผูบริจาคทาน อุปมัยด่ัง

สองคนที่สวมเสื้อคลุมทําจากเหล็ก ซึ่งมือของเขาทั้งสองมีความ

จําเปนที่จะตองจับไหปลารา ทุกครั้งที่ผูบริจาคมีความประสงค

จะบริจาค เสื้อก็จะขยายใหเขาจนกระทั่งเสื้อปลอยเขาไป และ

ทุกครั้งที่ผูตระหนี่มีความประสงคจะบริจาค เสื้อก็จะกระชับ

และหด จากนั้นมือท้ังสองขางจะถูกรวบไวที่ไหปลารา” แลวอบู 

ฮุร็อยเราะฮฺไดยินทานนบีกลาววา “เขาพยายามท่ีจะขยายเสื้อ

แตเสื้อไมยอมขยายให” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย หมายเลข 2917 

และมุสลิม หมายเลข 1021) 

 
สาเหตุท่ีเจ็ด..ความกลาหาญชาญชัย เพราะความ

กลาหาญจะทําใหเบิกบานใจ จิตใจกวางขวาง ในขณะที่ความขี้

ขลาดหรือความหวาดกลัวทําใหจิตใจคับแคบทุกขระทม ไมมี

ความปลื้มปติยินดี เขาจะไมพบกับความสุขความเบิกบานใจ 

เขาจะไมพบความหอมหวานในชี วิตนอกจากจะมีบางก็

เหมือนกับชนิดของสัตวเดรัจฉาน ขณะท่ีความสําราญใจของจิต

วิญญาณ ความหอมหวาน ความเปยมสุข ความสวยงามใน
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ชีวิตเปนสิ่งตองหามสําหรับคนขี้ขลาด เฉกเชนเดียวกับเปนที่

ตองหามสําหรับคนตระหนี่ 

 
สาเหตุ ท่ีแปด . .กําจัดสนิมท่ีเกาะกินหัวใจ  อัน

เน่ืองมาจากปจจัยที่นาตําหนิ ซึ่งเปนท่ีมาทําใหเกิดความคับ

แคบและทุกขทรมานในจิตใจ และมันจะมาปดก้ันมิใหเขาไดรับ

ความดี ถึงแมวามนุษยจะไดรับสาเหตุที่ทําใหมีความเบิกบาน

ใจ หากทวาเขาไมไดนําปจจัยอันนาตําหนิหรือเอาสนิมออกจาก

หัวใจ เขาก็จะไมไดรับสวนแบงจากสาเหตุที่ทําใหเบิกบานใจแต

ประการใด 

 
สาเหตุท่ีเกา..งดเวนจากเร่ืองไรสาระ อันเกิดจาก

การมอง การพูด การฟง การปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน การกิน การ

นอน เพราะสิ่งตางๆ เหลานี้มันจะแปรสภาพเปนความเจ็บปวด 

ความทุกขระทม ความกังวลในจิตใจ ปดก้ันหัวใจใหมีความคับ

แคบ ดังนั้น ขอปฏิญาณวาไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ !! 
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อะไรจะคับแคบไปกวาการท่ีหัวใจถูกยิงดวยลูกศรซึ่งอาบดวย

โรคพวกน้ี ! และการดําเนินชีวิตของเขานั้นชางไรประโยชนเสีย

เหลือเกิน !  

และขอปฏิญาณวาไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ!! 

ชางสุขเหลือเกิน สําหรับชีวิตของผูที่มีคุณสมบัติขอหนึ่งขอใด

ตามท่ีกลาวมาขางตน และความมุงมั่นของเขาก็วนเวียนอยูใน

ประการตางๆ เหลาน้ัน ซึ่งพวกเขาจะไดรับสวนแบงตามที่อัลลอ

ฮฺไดตรัสวา 

بَۡرارَ  ِِنّ  ﴿
َ
 ]  ١٣: االنفَار[ ﴾ ١ نَعِي�ٖ  لَِ�  �ۡ�

ความหมาย “แทจริงบรรดาผูทรงคุณธรรมน้ันจะอยูในความสุข

สําราญ” (อัล-อินฟฏอรฺ 13)  

 
ในขณะท่ีอีกกลุมหนึ่งจะไดรับสวนแบงตามที่อัลลอฮฺ

ตรัสวา 

ارَ  ننّ  ﴿ ّۡ  ]  ١٤: االنفَار[ ﴾ ١ َجِحي�ٖ  َلِ�  �ۡلُف
ความหมาย “และแทจริงบรรดาคนชั่วจะอยูในนรกที่ลุกโชน” 

(อัล-อินฟฏอรฺ 14) 
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สรุปก็คือ ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เปนผูมี

ความสมบูรณเพียบพรอมในทุกๆ อิริยาบถอันจะนําไปสูความ

เปยมสุขเบิกบานใจ จิตใจกวางขวาง และมีจรรยามารยาทที่ดี

เลิศสุด ทานเปนผูมีจิตใจเบิกบาน มีชีวิตท่ีหอมหวาน เปนท่ี

สราญตาแกผูพบเห็นมากที่สุด  

และแนนอนที่สุด การท่ีเราไดเจริญรอยตามและปฏิบัติ

ตามจริยวัตรของทาน ย่ิงมากเทาใด ก็จะเปนเหตุใหเราไดพบกับ

ความเปยมสุขในจิตใจ เปนท่ีสราญตาสราญใจ และสัมผัส

อรรถรสแหงจิตวิญญาณ มากเทานั้น 

  

 
وا مد هللا ر  امعال� ، واَ اهللا وبغَ ع نبيقا  

 .ومد وع ل  واحاه سجع� 
 


