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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

 

ชีวิตอภิรมย์ : จากถ้อยค าทีดี่งามสูน่ิวาสถานอันบรมสุขสถาพร 
 

เนื้อหาในบทความนี้เป็นการสรุปย่อจากหนังสือ ( دري لكمة طيبة هيڠڬا مساكن طيبة: حياة طيبة)  
เขียนโดย ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา 

แปลสรุปโดย อ.มัสลัน มาหะมะ 
 
 

การมีชีวิตอย่างบรมสุขคือเป้าหมายของมนุษย์เรือ งปัญญา ต้ังแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน
และอนาคต  มนุษย์พยายามคิดค้นทฤษฎีต่างๆ เพื่อน ามาซึ่งความสุขตลอดจนไขว่คว้าทุกอย่าง
เพื่อให้บรรลุถึงความสุขที่คาดหวังไว้ แต่มนุษย์ก็ยังเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตที่ได้แต่ตะเกียกตะกายฝ่าฟัน
และค้นหาความสุข แม้มันอาจเป็นแค่ชั่วแล่นหรือจอมปลอมก็ตาม   
 อิสลามสอนว่า  มนุษย์ประกอบด้วย 2  ส่วนส าคัญ คือส่วนที่เป็นธาตุดิน และส่วนที่เป็น
วิญญาณ อัลกุรอานเป็นหนังสือเล่มแรกและเล่มเดียวท่ีเปิดเผยรากเหง้าของมนุษย์ได้อย่าง
ละเอียดและถูกต้องแม่นย าที่สุด อัลกุรอาน อธิบายส่วนที่เป็นธาตุดิน อันประกอบด้วย ส รีระ
ร่างกายตลอดจนความลี้ลับต่างๆ ที่เป็นวิวัฒนาการการก าเนิดของมนุษย์ช่วงในครรภ์มารดา
เท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับการค้นพบทางวิทยาการสมัยใหม่ได้อย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งและยังคงเป็นสิ่ง
ท้าทายสติปัญญาของมนุษย์จวบจนปัจจุบันและอนาคต  

แต่อัลกุรอานไม่ได้แจกแจงอย่างละเอียด ส่วนที่เป็นวิญญาณของมนุษย์ และมนุษย์ก็ไม่
สามารถหยั่งรู้ธาตุแท้ของวิญญาณของตนเอง  แม้จะใช้ก าลังสติปัญญามากมายเพียงใดก็ตาม  
กล่าวได้ว่า มนุษย์ สามารถรอบรู้ทุกอย่างทั้งท้องทะเลอันกว้างใหญ่ ใต้ดินอันลึกลับ แม้กระทั่งใน
อวกาศอันไพศาล  กระนั้นมนุษย์ยังไม่สามารถให้ค าต อบที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิญญาณของตนเองได้
เลย มีบางคนกล่าวว่า มนุษย์สามารถโบยบินกลางนภาเหมือนเหล่าสกุณา สามารถแหวกว่ายใน
มหาสมุทรด่ังฝูงปลา แต่ในบางครั้ง  มนุษย์ไม่สามารถเดินเหินบนหน้าแผ่นดินเยี่ยงมนุษย์เรือง
ปัญญา 

อัลลอฮฺ กล่าวไว้ความว่า 

وِن الرُّر ﴿ ىَومَو عَو َُل ل
َو
َوصْس  مِن إِنّاَل وَو 

لْس و الْسعِن وثِنيجُلم ني
ُل
ا أ نَو رِن رَوِّبي وَو مْس

َو
وْس أ وحُل نِن لِن الرُّر

وحِن كُل
 ( 85/ اإلرساء ) ﴾كَولِنيالًال 

“และพวกเขาจะถามเจ้า (มุฮัมมัด ) เกี่ยวกับวิญญาณ จงกล่าวเถิดว่า  เรื่อง
วิญญาณนั้นเป็นไปตามพระบัญชาของพระเจ้าของฉัน (คือเป็นสิ่งเร้นลับซึ่งไม่
มีใครจะล่วงรู้ได้  นอกจากพระองค์ ) และพวกท่านจะไม่ได้รับความรู้ใดๆ  เว้น
แต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น”  (อัลอิสรออ์:17/85)     
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 ในเมื่อมนุษย์ยังไม่รู้ธาตุแท้ของวิญญาณ เป็นไปได้ ละหรือที่มนุษย์สามารถคิดค้นทฤษฎี
ต่างๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจและบันดาลสุขให้กับจิตวิญญาณ ? 

“เรื่องวิญญาณนั้นเป็นไปตามพระบัญชาของพระเจ้าของฉัน”   
 อายะฮฺนี้มีนัยว่า เรื่องวิญญาณเป็นสิ่งเร้นลับซึ่งไม่มีใครจะล่วงรู้ได้นอกจากอัลลอฮฺเท่านั้น 
มนุษย์อาจจะมีความรู้บ้างในเรื่องสรีระร่างกาย  (ธาตุดิน ) ดังนั้นมนุษย์จึงสามารถคิดค้นวิธี
บ าบัดรักษาร่างกายได้ตามศ าสตร์ความรู้ และประสบการณ์ ของมนุษย์ในแต่ละยุคสมัย  แต่มนุษย์
ไม่มีวันที่จะไปหย่ังรู้ธาตุแท้ของวิญญาณ ดังนั้นมนุษย์ไม่ น่าจะคิดค้นวิธีบ าบัดรักษาเยียวยา และ
สร้างความพึงพอใจแก่ วิญญาณได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าพาวิญญาณ ให้บรรลุถึงความสุขอัน
แท้จริง                
 ผู้ใดก็ตามที่พยายามค้นหา ท าความเข้าใจ จิตวิญญาณ ตามล าพัง  และพยายามคิดค้น
ทฤษฏีต่างๆ ในการสร้างความพึงพอใจแก่จิตวิญญาณ เขาจะมีสภาพที่ไม่ต่างจากนักบินฝึกหัดซึ่ง
ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของการฝึกบิน ไม่เคยมีประสบการณ์ทางภูมิศาสตร์  คณิตศาสตร์ หรือ
ความรู้พื้นฐานของการฝึกบิ น และยังไม่ประสาเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็น ประดิษฐกรรม
ท่ีใช้เทคโนโลยีชั้นสูง แต่เขายังฝืนขับเครื่องบินด้วยความคึกคะนองและ ทระนงตน ซึ่งมีแต่จะลอย
เคว้งคว้างบนท้องฟ้าอย่างไร้ทิศทางและปราศจากการควบคุม รอเวลาร่วงตกลงสู่พื้นดินเท่านั้น 

อัลลอฮฺ พระเจ้าแห่งสากลจักรวาลเป็นผู้สร้างมนุษย์ พระองค์ไม่ทอดทิ้งมนุษย์ให้ลอยเคว้ง
คว้างอย่างโดดเดี่ยวโดยปราศจากการชี้น า พระองค์จึงประทานศาสนทูตมายังมนุษย์เพื่อจัด
ระเบียบชีวิตมนุษย์ในทุกยุคทุกสมัย ค าสอนของบรรดาศาสนทูต คือศาสนาที่มนุษย์ต้องยึดเป็น
ต้นแบบในการด ารงชีวิต ศาสนทูตคนสุดท้ายท่ีถูกประทานลงมาคื อนบีมูฮัมมัด  สาส์นของท่านคือ
ค าสอนที่สอดคล้องกับสามัญส านึกของมนุษย์  เป็นบทบัญญัติที่ครอบคลุม  สมดุล บูรณาการและ
มั่นคงยั่งยืน 
                ร่างกายของมนุษย์จ าเป็นต้องอาศัยธาตุอาหารต่างๆ  ซึ่งล้วนมาจากดินอันเป็นต้น
ก าเนิดของมนุษย์  แต่ร่างกายคือส่วนหนึ่งขององค์ประกอบของมนุษย์เท่านั้น มีส่วนประกอบที่
ส าคัญของมนุษย์อีกประการหนึ่งคือ วิญญาณ ค าถามว่าอะไรคือธาตุอาหารของวิญญาณ หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่ง อะไรคือวิญญาณของวิญญาณ 
                 วิญญาณของวิญญาณคืออัลกุรอาน  ซึ่งเป็นประมวลค าสอนของอั ลลอฮฺผู้ทรงสร้าง
มนุษย์ ผู้ทรงสร้างวิญญาณและผู้ทรงเป่าวิญญาณของพระองค์เข้าไปในมนุษย์คนแรกคือ อาดัม  
ดังนั้นวิญญาณนี้ต้องการธาตุอาหารจากอัลลอฮฺ เช่นเดียวกั นกับร่างกายต้องการธาตุอาหารท่ีมา
จากดิน วิญญาณต้องการภูมิคุ้ม กัน เสี่ยงต่อการติดโรค ต้องได้รับการบ าบัดรั กษาและควรอยู่ใน
บรรยากาศที่ปลอดเชื้อเหมือนร่างกายทุกประการ 
         อัลลอฮฺตรัสว่า 
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هَوو ﴿ ًِن يفِن اّنَلاسِن نَو راًال يَوهْسِشِن بِن ُل ىَُل لْسيَوا َلَو عَو يَويْسيَواهُل وَوجَو حْس
َو
يْسجاًال فَو  نَو نَو و َكَو وَو نَو

َو
أ

ِنلْس َو ِن  لِنمَو زُل يوَو ل ا نَو َو ٍَو يْس َوارِن ٍج ني ااِن لَويْسسَو  ِن لُلهَو ًُل يفِن اللُّر اْس َنثَولُل ىَُل ا َكَو رِن وَو نَو
نَو  لَُل عْسهَو  ( 122/ األىعام ) ﴾يَو

“และผู้ที่ตายแล้ว ( หมายถึงผู้ที่งมงายโดยเปรียบเทียบพวกน้ีว่าเหมือนคนที่
ตายแล้ว) แล้วเราได้ให้เขามีชีวิตขึ้น  (หมายถึงให้พวกเขาได้รับความรู้ความ
เข้าใจอันถูกต้องในการด าเนินชีวิต  ซึ่งเปรียบประหนึ่งว่าเขามีชีวิ ตขึ้นใหม่
หลังจากตายไปแล้ว ) และเราได้ให้แสงสว่าง (หมายถึงให้คัมภีร์อัลกุรอานไป
ด้วยหลักการด าเนินชีวิต  ซึ่งเปรียบประหนึ่งแสงสว่างที่ช่วยให้รู้ว่าอะไรคือ
ประโยชน์และอะไรคือโทษแก่เขา ซึ่งเขาใช้แสงสว่างนั้นเดินไปในหมู่มนุษย์นั้น ) 
จะเหมือนกับผู้ที่อุปมาของเขาซึ่งอ ยู่ในบรรดาความมืดโดย ไม่สามารถออกมา
จากบรรดาความมืดเหล่านั้นได้กระนั้นหรือ  ? ในท านองนั้นแหละได้ถูกประดับ
ให้สวยงามแก่ผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย  ซึ่งสิ่งที่พวกเขากระท ากันอยู่ (หมายถึง
เห็นสิ่งไม่ดีเป็นสิ่งที่ดี ประหนึ่งเห็นกงจักรเป็นดอกบัว)”   (อัลอันอาม :6/122)     

                     

ค าว่า “แสงสว่าง” ในอายะฮฺนี้ อิบนุอับบาสได้ให้ความหมายว่า คืออัลกุรอาน ท่านอัสสะ อฺ
ดีย์อธิบายว่าคืออิสลาม  บางทัศนะเห็นว่าเป็นวิทยปัญญา (หิกมะฮฺ) และบางทัศนะเห็นว่าเป็นแสง
สว่างที่ส่องแสงเส้นทางสู่โลกอาคิเราะฮฺ(โลกหน้า)  

ทัศนะดังกล่าวข้างต้นถือว่าถูกต้องทั้งหมด  เพราะแก่นแท้ของอิสลามคืออัลกุรอานที่บรรจุ
ด้วยวิทยปัญญาและค าสอนที่จัดระเบียบชีวิตบนโลกนี้และแสงสว่างในวันอาคิเราะฮฺ 
 ความหมายของค าว่า “ตาย” ณ ที่นี้คือ ตายหัวใจ  เนื่องจากไม่มีความรู้และไร้ศรัทธา
ต่ออัลลอฮฺ  และสิ่งเดียวที่ท าให้หัวใจก ลับมีชีวิตชีวาได้ คือ อัลกุรอาน ซึ่งเป็นค าวิวรณ์จากอัลลอฮฺ
นั่นเอง  
 
ชีวิตเปี่ยมสุขคือพรอันประเสริฐจากอัลลอฮ ฺ
                อัลกุรอานได้อธิบายชีวิตเปี่ยมสุขและเงื่อนไขส าคัญที่น าพามนุษย์ให้บรรลุถึงความสุขที่
แท้จริง ดังที่อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ว่า 

الِنح﴿ لَو صَو هِن وْس عَو ييبَوةًال نَو يَواةًال طَو ًُل حَو يِنيَوَي ٌو فَولَويُلحْس نِن ؤْس ََو مُل ٌُل ىَثَو وَو
ُل
وْس أ

َو
رٍج أ

و ذَونَو اًال ني
نَو  لَُل عْسهَو اْس يَو ىَُل ا َكَو وِن نَو صَو حْس

َو
م بِن  ٌُل رَو جْس

َو
مْس أ ٍُل زِن َوَي َو ْس ّنلَو  ( 97/ اّنلحل ) ﴾وَو

“ผู้ใดปฏิบัติความดีไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็ตาม  โดยที่เขาเป็นผู้
ศรัทธา ดังนั้นเราจะให้เขาด ารงชีวิตที่ดี และแน่นอนเราจะตอบแทนพวกเขาซึ่ง
รางวัลของพวกเขา ที่ดียิ่งกว่าที่พวกเขาได้เคยกระท าไว้” (อันนะห์ลุ : 16/97) 
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 เงื่อนไขของชีวิตเปี่ยมสุขตามนัย ของอายะฮฺดังกล่าวประกอบด้วย 2 ประการคือ 1) ความ
ศรัทธา และ 2) การท าความดี ซึ่งเขาได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่า 
                  นักวิชาการมุสลิมได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับ “ชีวิตเปี่ยมสุข” ดังนี้ 

1.  คือปัจจัยยังชีพที่หะลาลและดี  
2.  คือความรู้สึกเพียงพอในสิ่งที่ได้รับ 
3.  คือความสุขสถาพร 
4.  คือปัจจัยยังชีพที่หะลาลและการท าอิบาดะฮฺ (เคารพภักดี) ที่ถูกต้องบนโลกดุนยา  
5.  การได้รับปัจจัยยังชีพในแต่ละวัน  
6.  การเชื่อฟังในค าสอนและมีความสุขใจ 
7.  ชีวิตเปี่ยมสุขอันแท้จริงคือชีวิตในสวนสวรรค์  
8.  ชีวิตเปี่ยมสุขคือชีวิตในหลุมสุสาน 

 
อิบนุกะษีรได้สรุปว่า “ชีวิตเปี่ยมสุข คือชีวิตที่ครอบคลุมทั้ง แปดประการดังกล่าวข้า งต้น     

อายะฮฺนี้เป็นสัญญาของอัลลอฮฺที่ประทานให้แก่มนุษย์ทุกคน ไม่ว่าชายหรือหญิง ซึ่งปฏิบัติความดี
พร้อมศรัทธาต่ออัลลอฮฺและศาสนทูตของพระองค์  เขาจะมีชีวิตที่เปี่ยมสุขบนโลกนี้ และได้รับ
ผลตอบแทนที่ดีในโลกอาคิเราะฮฺ” 
 
ชีวิตที่คับแค้น 
 อัลกุรอานได้อธิบายชีวิตอีกชีวิตหนึ่งที่ตรงกันข้ามกับชีวิตเปี่ยมสุข นั่นคือชีวิตที่คับแค้น  ดัง
ที่อัลลอฮฺได้ตรัสว่า 

ةِن ﴿ يَوانَو مَو الْسلِن َْس هُل يَو ُل ْسُشُل َنَو ي ًال وَو ةًال ضَو يشَو عِن ُل نَو رِني فَوإِنَن َلَو
و ذِننْس رَوضَو عَو عْس

َو
وْس أ نَو وَو

 ْس َو 
َو
يتُل بَو ِن اًال ، أ كَودْس نُل  ْس َو وَو

َو
ثَو ِن أ ْس ُشَو ِنمَو حَو تَوجْسمَو كَوااَو ، كَوااَو رَو ي ل

َو
لِنمَو أ نَو َو

مَو ثُل نَو  َْس َو لِنمَو ااْس ا وَو َو َو ٍَو يجَو و ،  يَواتُليَوا فَو َوصِن نِن َومْس يُلؤْس ل َو َو وَو رسْس
َو
وْس أ ْسزِني نَو

لِنمَو َنَو وَو َو َو
 ْسًفَو 

َو
دُّر وَوأ  َو

َو
ةِن أ رَو  ِن

ا ُل ااْس لَوعَو َو ًِن وَو  ( 127  -124 /طً ) ﴾بِن يَوااِن رَو ي

“และผู้ใดผินหลังจากการร าลึกถึงข้า แท้จริงส าหรับเขาคือ  การมีชีวิตอยู่อย่าง
คับแค้น (คือผู้ใด ไม่ปฏิบัติตามบัญญัติของข้าแล้ว เขาจะมีชีวิตอยู่อย่าง
ยากแค้น ถึงแม้ชีวิตที่เห็นจากภายนอกจะสุขสบายดีก็ตาม  ) และเราจะให้ เขา
ฟื้นคืนชีพในวันกิยามะฮฺ ในสภาพของคนตาบอด  เขากล่าวว่า ข้าแต่พระ
เจ้าของข้าพระองค์  ท าไมพระองค์จึงทรงให้ข้าพระองค์ ฟื้นคืนชีพขึ้นมาใน
สภาพของคนตาบอดเล่า  ทั้งๆ ที่ข้าพระองค์เคยเป็นคนตาดี มองเห็น  พระองค์
ตรัสว่า เช่นนั้นแหละ เมื่อโองการทั้งหลายของเราได้มีมายังเจ้า เจ้าก็ท าเป็นลืม
มัน และในท านองเดียวกัน วันนี้เจ้าก็จะถูกลืม ” (ฏอฮา : 20/124-127) 
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 นักวิชาการมุสลิมได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับ “ชีวิตที่คับแค้น” ดังนี้ 

1. ชีวิตที่อัปยศ มีแต่ความเครียดเพราะครอบครองทรัพย์สินที่หะรอม  มีหัวใจที่ไม่ย าเกรง
และไม่เคยชุโกร์(ขอบคุณ) ต่ออัลลอฮบฺนโลกนี้ 

2. การทรมานในกุโบร ์
3. การทรมานในนรก (โลกอาคิเราะฮฺ) 

ท้ังสามนัยดังกล่าวไม่น่าจะขัดแย้ งกัน เพราะถึงแม้จะแตกต่างด้านเวลาและสถานที่ แต่ก็
ยังคงความเหมือนด้านแก่นแท้และเนื้อหา นั่นคือการมีชีวิตที่คับแค้น เครียด และแสนทรมาน 

 
วงจรชีวิตอภิรมย์ตามทัศนะอิสลาม 

   «حياة طيبة»
ชีวิตอภิรมย์ในโลกนี ้

รากฐานของชีวิต  : พจนารถที่ดี (หมายถึง ค า
ปฏิญาณ ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ  ไม่มีพระเจ้าอื่นใด
นอกจากพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงองค์เดียว  คือ
พระองค์อัลลอฮฺ) 

 (لكهة طيبة) 
ก ากับและควบคุมโดย   : ทางน าแห่งอัลกุรอาน
และสุนนะฮฺตามแนวทางท่านนบี 

دي امل طىف)     (ىَر اللر ن ٌو

อาศัยกระบวนการ: การประกอบอาชีพและอาหาร
ที่ดีและหะลาล 

 (حالّال طيبا) 
ผลผลิต: การปฏิบัติอะมั้ลท่ีดี 

 (عهال صاحلا) 
บทพิสูจน์: จริยธรรมที่ดีงาม 

( أ الق حصية) 
รูปแบบการด าเนินชีวิต : มีคู่ชีวิตที่ดี 

 (زوجا صاحلا) 
ลักษณะของทายาทสืบสกุล: มีลูกหลานท่ีดี 

( ذر ة طيبة) 
ภายใต้สภาพแวดล้อม : สังคมที่ดีและได้รับความ
โปรดปราน 

 (بدلة طيبة ور  غفَر) 

 ชีวิตอภิรมย์ในโลกหน้า 
- สภาพออกจากโลกนี้ : จิตที่ดี 

( يبةاّنلفس الط)
- ลักษณะการต้อนรับ  : เสียงสรรเสริญจากมะ
ลาอิกะฮฺ 

( شالم عليكم طبجم)
- สถานพ านัก : สวรรค์อันเป็นวินาสถานอันบรม
สุขสถาพร 

( مصاكو طيبة)
 
 
 

ِل َذ  اْل َذ ْل ُز  اْل َذ ِل يُز ﴿  ﴾ َذ 
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วงจรชีวิตที่คับแค้น 

«نعيشة ضي »  
แหล่งที่มาของทรัพย์สิน : ทรัพย์สินหะรอม 
สภาพหัวใจ: หัวใจที่ไม่ย าเกรงอัลลอฮฺ 
สภาพความเป็นอยู่  : ความรู้สึกที่ไม่ขอบคุณและ
ไม่เคยเพียงพอ 
 

 - เครียด ส้ินหวัง (บนโลก) 
- การทรมาน (ในกุโบร์) 
- การทรมาน (ในโลกอาคิเราะฮฺ) 
 

َذ اُز   ْل ُز ِل ُز ﴿ ُز ْل ِل َذ  ُز َذ  اْل  ﴾ َذ 
 
สรุป 

ขอเรียกร้องและเชิญชวนทุกท่านมุ่งสู่ชีวิตอภิรมย์อันเป็น ความสุขที่ยั่งยืนและชัยชนะที่ยิ่งใหญ่       

يمُل ﴿ لِن َْسزُل الْسعَو ﴾ذَولِنمَو الْسفَو  ตลอดจนห่างไกลจากพฤติกรรมที่น าไปสู่ชีวิตที่คับแค้นซึ่งถือเป็นชีวิตอัปยศตลอดจน
เป็นการทรมานอันแสนสาหัสและการขาดทุนอันชัดแจ้ง ﴿ بِن ُل هُل

ْس انُل ال َو ُل ْس ََو ااْس ٌُل ﴾ذَولِنمَو   

. ىل شَاء الصبيلوا املَفق واهلادي إ
 


