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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

 
ความหลงทะนงตน 

มวลการสรรเสริญเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ขอการสดุดียกยอง

และความสันติจงมีแดทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ ฉันขอปฏิญาณ

วา ไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองคเดียว ไมมีภาคี

ใดๆ สําหรับพระองค และฉันขอปฏิญาณวามุหัมมัดคือบาว

และศาสนทูตของพระองค  

 สิ่งหนึ่งที่ เปนเรื่องสําคัญ เปนบาปอันใหญหลวงที่

ทําลายตัวตน ทําลายการงาน และมีลักษณะที่นาตําหนิย่ิง คือ

ความหลงทะนงตน ทานรอฆิบ อัล-อัศฟะฮานียฺ ไดกลาววา 

"ความหลงทะนงตน คือการที่บุคคลหนึ่งคิดวาเขาเหมาะสม

คูควรกับสถานะหนึ่ง ซึ่งอันที่จริงแลวไมไดคูควรกับเขาเลย บาง

คนกลาววา คือการที่เขาลําพองในความโปรดปรานที่เขาไดรับ 

และรูสึกมั่นใจในสิ่งน้ัน โดยลืมผูใหความโปรดปรานนั้นไป 

(หมายถึงอัลลอฮฺ)" 

 อัลลอฮฺผูสูงสงไดตรัสวา 
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ُ ِ� َمَواِطَن َكثَِ��ٖ  ﴿ َّ � ُُ ُُ َ ََ ََ  ۡ ََ ُ  وَ  ََ َجَبت ُ� ع 
َ
ٍ إِذ  أ ُ  َ�و َم ُحَن�  تُُ� َ َك� 

ُ  َش�   ِن َعنُ� ُ  ُ�غ  ُُ  ٔٗ فَلَ َّ ُتُ ا َوَضاقَت  َعلَي ُ� ُّ َو ُُ  مَِاا حَُحَبت  ُم
َ  َ �

مِرِ�َن   ۡ  ]٢٥: الو�ة [ ﴾ ٢ُّ

ความวา “แทจริงอัลลอฮฺไดทรงชวยเหลือพวกเจาแลวในสนาม

รบอันมากมาย และในวันแหงสงครามหุนัยนดวย ขณะท่ีการมี

จํานวนมากของพวกเจาทําใหพวกเจาพึงใจ แลวมันก็มิได

อํานวยประโยชนแกพวกเจาแตอยางใด และแผนดินก็แคบแก

พวกเจา ทั้งๆที่มันกวางอยู แลวพวกเจาก็หันหลังหนี” (อัต-

เตาบะฮฺ: ๒๕) 

  และอัลลอฮฺผูสูงสง ยังไดตรัสเก่ียวกับกอรูนไววา 

ُِن َ�ب لِهِۦ   ﴿ لََك  ه 
َ
ۡ  أ َ َق َّ � ّّ

َ
ُ  أ لَ ُ  َعل  َ َو م

َ
أ أ  � ِۡ ع ِعل ٍ  ِعن َ ََ وتُُِتُه� 

ُ
َقاَإ إِّمَاا  أ

ةٗ  ُقّو ن ُه  ُِ  ّۡ َش
َ
أ ُهَو  ن   َُ  ِّ و ُر َُ  َ � َن  لٗ  ُِ  �َ  ُ�َ  �

َ
أ ُ��  اۚ َو  �َ ُُ  َٔ َو ِ�ِه و َُ ُذ َعن  ُل 

 َّ رُِمو  ]٧٨: القصص [ ﴾ ٧�م ُاج 

ความวา “เขา (กอรูน) กลาววา ฉันไดรับมันเพราะความรูของ

ฉัน ก็เขา (กอรูน) ไมรูดอกหรือวาอัลลอฮฺไดทรงทําลายผูที่มีพลัง

ย่ิงกวาและมีพรรคพวกมากกวากอนหนาเขาในศตวรรษกอนๆ 
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และบรรดาผูกระทําความผิดจะไมถูกสอบถามเก่ียวกับความผิด

ตางๆ ของพวกเขาดอกหรือ?!!” (อัลเกาะศ็อศ: ๗๘) 

 อัลลอฮฺไดตรัสอีกวา 

اَإ  ﴿ ََ َّ َ�ُ� َمَاٞر َ� اٗ� َوَ� َُ ُِنَك   ُ�َ  �
َ
ََا۠ أ
َ
ُّ َمَفرٗ ََِ�عِحبِهِۦ َوُهَو ُ�َاوُِحهُ�  � َع

َ
�  َوأ

٣  ُٞ ِ ّنَتُه� وَُهَو َظام ََ َل  ََ ََ َۡ َ�عِذهِۦ   َو ّ تَبِي
َ
ُظّن أ

َ
ا  أ َُ هِۦ قَاَإ  ِِ َف  ِ ِّ ٗۡ مَ

َ
  ﴾ ٣ا �

 ] ٣٥: الكهف[

ความวา “และเขาไดรับผลิตผล ดังนั้นเขาจึงกลาวแกเพื่อนของ

เขาขณะท่ีกําลังโตเถียงกันอยูวา ฉันมีทรัพยสินมากกวาทาน 

และมีบริวารมากกวา เขาไดเขาไปในสวนของเขาโดยท่ีเขาเปนผู

อธรรมแกตัวเขาเอง เขากลาววา ฉันไมคิดวาสวนน้ีจะพินาศไป

ไดเลย” (อัล-กะฮฺฟฺ: ๓๕) 

 เมื่อใดบุคคลหนึ่งไดลุมหลงในสิ่งที่เขามีอยู เมื่อน้ันเขา

ไดลืมไปวาน่ันเปนสิ่งที่อัลลอฮฺทรงประทานใหแกเขา ซึ่งผูให

(อัลลอฮฺ) สามารถท่ีจะเอามันกลับคืนได และเขาก็จะกลายเปน

ผูขัดสนเหมือนที่เคยเปนมา และปลายทางของเขาก็จะเปนด่ัง

ที่อัลลอฮฺไดตรัสไววา 
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ِحيَط مَِثَارِهِۦ ﴿
ُ
ع َوأ َ ََ اوَِ�ٌة  ََ ََفَق �ِيَها َوِ�َ 

َ
ا  أ َُ ع  َ ََ ُُ َكّفي هِ  ِ ِل ََ ََ ُع َب  ۡ

َ
فََ

ِك  مَِرِ�ِ    �
ُ
ُ  أ َ علَي تَِ� م وُإ َ� َُ ۡٗ  ُعُروِشَها َوَ� َح

َ
 ]٤٢: الكهف [ ﴾ ٤ا أ

ความวา “และผลิตผลของเขาก็ถูกทําลายหมด แลวเขาก็

ประกบฝามือทั้งสองดวยความเสียใจตอสิ่งท่ีเขาไดจับจายไป 

และมันพังพาบลงมา และเขากลาววา โอ หากฉันไมเอาผูใดมา

ต้ังภาคีกับพระผูเปนเจาของฉันก็คงจะดี” (อัล-กะฮฺฟฺ: ๔๒) 

 ทานอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เลาวา ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา  

ْ ِفْ اَيْقَ « ِِ  َمْم
غّة� ٌعْعِجبٌٌه َفْسٌسٌه ، ٌممَِجٌ � ٌجّاٌَه ، إِذْ َخَسَف اٌهللا اِِه ،  َما رٌَج � ٌَ

 
ْ
ِقيَاَمةِ َ�ٌهَو َماََجغ

ْ
 يَْوِم ال

َ
  ]٢٠٨٨، ومسغم امقم ٥٧٨٩الخاري امقم [ »َجٌ  إِل

ความวา “ขณะที่ชายคนหนึ่งซึ่งสวมเสื้อผาอาภรณสวยงาม

กําลังเดินอยางโออวดทะนงตน ปลอยผมสยายประบา ทันใด

นั้นอัลลอฮฺก็ไดใหธรณีสูบเขา และเขาจะถูกทรมานจนกระท่ังถึง

วันกิยามะฮฺ “ (บันทึกโดย อัล-บุคอรียฺ 5789 และมุสลิม 2088) 

ทานอนัส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา  
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َِشيٌْت َعغَيٌْ�ْم مَ لَْو لَْم تٌَ�ْونٌوْ «
َ
نِبٌْوَن ، ل ْْ َبٌ ِمقٌْه ا تٌ

ْ
ْ
َ
َو أ ٌُ ٌعجْ : ا 

ْ
رواه [ »َب ال

 ]٣٦٣٣البار، انظم  شف األساار امقم 

ความวา “หากวาพวกทานไมเคยกอความผิดบาป ฉันก็ยังเกรง

วาพวกทานจะทําสิ่งท่ีรายแรงกวานั้น น่ันคือ การหลงทะนงตน” 

(บันทึกโดยอัล-บัซซารฺ ในกัชฟุลอัสตาร เลขท่ี ๓๖๓๓) 

 ทานอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา เลาวา ทานน

บี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา 

ٌ� ٌمْهِغَكت� «  َمْمِء اِقَْسِسِه : َََال
ْ
وىى ٌمّابَع� ، َو إِْعَجاٌل ال َُ  ، َو 

�ٌ ا ََ ّ  ٌم رواه [  »ٌح

 ]٨٠البار، انظم  شف األساار امقم 

ความวา “สามประการที่นําไปสูความพินาศคือ ความตระหน่ีถ่ี

เหนียว การทําตามอารมณใฝตํ่า และการหลงตัวเอง” (บันทึก

โดยอัลบัซซารฺ ในกัชฟุลอัสตาร เลขท่ี ๘๐) 

มีรายงานงานวาทานอิบนุมัสอูด เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได

กลาววา “ความพินาศมีอยูในสองประการนี้ คือ ความทะนงตน 

และ ความทอแทสิ้นหวัง” (ดู มุคตะศ็อรฺ มินฮาจญ อัล-กอศิดีน 

หนา 298-299) 
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ทานอิบนุกุดามะฮฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ กลาววา “พึงทราบ

เถิด วาความหลงทะนงตนนั้นเปนสาเหตุที่จะนําไปสูความยโส

โอหัง สิ่งนี้กอใหเกิดผลรายตามมามากมายกับเพื่อนรวมโลก 

สวนความผิดตอผูสราง (อัลลอฮฺ) นั้น ก็คือการท่ีความลําพอง

ตนในการทําตามคําสั่งใชเกิดจากความรูสึกวาสิ่งนั้นเปนสิ่ง

สําคัญ เสมือนวาเขามีบุญคุณตออัลลอฮฺกับสิ่งท่ีเขาทําไป และ

หลงลืมไปวาอันที่จริงแลวอัลลอฮตฺางหากที่เปนผูใหความสําเร็จ

แกเขา นอกจากนี้เขาจะมองไมเห็นขอบกพรองตางๆอันจะ

สงผลใหการงานเหลาน้ันสูญเปลาและเสียไป ทั้งนี้ผูที่พยายาม

คนหาจุดบกพรองในการงานของตนก็คือผูที่เกรงวาการงาน

ดังกลาวจะถูกปฏิเสธตกไป สวนผูท่ีมีความพึงพอใจและหลง

ทะนงตนนั้นจะไมตรวจสอบคนหาขอบกพรองของตัวเอง เพราะ

ความทะนงตนนั้นจะเกิดขึ้นกับสิ่งท่ีคิดวามีความครบถวน

สมบูรณไมวาจะเปนความรูหรือการกระทํา โดยเฉพาะอยางย่ิง

หากเขาเห็นวาที่เขาทําน้ันเปนสิ่งที่สําคัญ ณ ท่ีอัลลอฮฺอยาง

แนนอน ความหลงทะนงตนจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อเขาอวดดีลําพอง

ตนในสิ่งที่เขาภูมิใจ และคาดหวังผลตอบแทน ด่ังที่เขาคาดหวัง
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การตอบรับคํารองขอ และไมตองการคําปฏิเสธ" (ดู มุคตะศ็อร 

มินฮาจ อัล-กอศิดีน หนา 298-299) 

 สาเหตุของการทะนงตนก็คือ ความโงเขลาโดยแท ซึ่ง

วิธีการรักษาก็คือ ความตระหนักรู อันเปนสิ่งตรงขามกับความโง

เขลา กลาวคือ ตระหนักรูวาสิ่งที่สงผลใหเขาพึงใจในตนเองน้ัน

เปนความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ ที่เขาไมอาจจะสรรหามาได

ดวยตัวเอง ดังนั้นถือเปนการสมควรอยางย่ิงท่ีเขาจะภูมิใจใน

ความกรุณา การใหเกียรติ และความโปรดปรานท่ีอัลลอฮฺทรง

ใหแกเขา เมื่อมนุษยตระหนักรูเชนนี้แลว เขาจะไมคิดวาสิ่งตางๆ

ที่ไดรับเปนผลงานของตนเอง และจะไมหลงทะนงในตนเองอีก 

เพราะอัลลอฮฺคือผูมอบความสําเร็จใหกับเขา และเมื่อเขา

เปรียบเทียบกับความโปรดปรานแลว ก็ไมสามารถเทียบไดกับ

เศษเสี้ยวของความโปรดปรานท่ีเขาไดรับเลย 

ดังกลาวนี้เปนกรณีที่การงานของเขาปราศจากสิ่งที่ทํา

ใหเกิดความบกพรองเสื่อมเสีย และปราศจากความพลั้งเผลอ 

หากวาเขาหลงลืมไป ก็ควรท่ีจะระวังตัว และกลัวการลงโทษกับ

ความผิดพลาดนี้ น่ีคือการรักษาอาการหลงทะนงตนโดยรวม 
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สวนการรักษาอาการตางๆ โดยละเอียดน้ันขึ้นอยูกับสภาวะที่

ตางกันออกไปของความทะนงตน หากวาความทะนงตนอัน

เน่ืองมาจากกายภาพ เชนความสวยงาม พละกําลัง ที่ทําให

บุคคลนั้นลุมหลงตนเอง วิธีการรักษาก็คือ ใหครุนคิดถึงความ

สกปรกภายในตัว ในตอนแรกและตอนสุดทาย ความสวยงาม

และรางกายอันสมสวน จะเปนอยางไรเมื่อไดเกลือกกับฝุนดิน

และถูกฝงอยูในหลุมฝงศพ เพื่อวาเขาจะไดรูสึกถึงความสกปรก

นารังเกียจ 

 หากวาความทะนงตนอันเนื่องมาจากการที่มีทรัพยสิน 

ลูกหลาน คนรับใช  และญาติพี่นองที่มากมาย วิธีแกก็คือ 

ตระหนักรูถึงความออนแอของตน และความออนแอของพวก

เขา และตระหนักวาทรัพยสินนั้นมีผลรายมากมาย ไมนานก็

หมดไป ไมมีแกนสารใดๆ ทั้งสิ้น 

 ชายหนุมคนหนึ่งไดเดินผานทานหะสัน อัล-บัศรียฺ โดย

สวมใสเสื้อผาสวยงาม ดูดี ทานหะสันไดเรียกชายหนุมคนน้ัน

และกลาววา “มนุษยนั้นมีความปลื้มปติกับวัยหนุมของตน และ

หลงในรูปรางลักษณะที่มี ประหนึ่งวาหลุมศพไดซอนรางกาย
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ของทานไว และด่ังวาทานไดพบเจอกับการงานของทานแลว 

ทานจงระวังรักษาหัวใจของทานเถิด เพราะแทจริงสิ่งที่อัลลอฮฺ

ทรงประสงคท่ีจะเห็นจากบาวของพระองคคือการท่ีพวกเขา

ปรับปรุงหัวใจของพวกเขา" มัสรูกไดกลาววา “เพียงพอแลว

สําหรับคนที่มีความรู ท่ีเขาจะเกรงกลัวตออัลลอฮฺ และเพียงพอ

แลวสําหรับคนท่ีโงเขลา ที่เขาจะทะนงในความรูของตน” 

 มีคนหน่ึงกลาวกับทานหะสัน อัล-บัศรียฺ วา “ใครคือคน

ที่ชั่วรายที่สุด?” ทานตอบวา “คือคนที่เห็นตนเองเปนคนท่ีดีเลิศ

ที่สุด” บางคนกลาววา “คนโกหกนั้นอยูหางไกลอยางย่ิงจาก

ความประเสริฐดีงาม แตคนท่ีโออวดมีสภาพท่ีเลวรายย่ิงกวา 

เพราะเขาโกหกท้ังดวยการกระทําและคําพูดของเขา แตทวา คน

ที่หลงทะนงตนน้ันเลวรายย่ิงกวาคนทั้งสองประเภทดังกลาว 

เพราะคนทั้งสองจําพวกนั้นมองเห็นขอบกพรองของตนเองและ

ตองการปกปดมันไว  แตคนท่ีหลงทะนงตนจะมองไม เห็น

ความผิดของตน แตเห็นเปนขอดีแทนและภูมิใจกับมัน" 

อิบลีสมารราย ไดกลาววา "หากวาทานเอาชนะผูคนใน

สามสิ่งนี้ได ฉันจะไมขออะไรอีกเลย คือเมื่อเขาหลงทะนงตน 
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เมื่อเขารูสึกวาตนเองไดปฏิบัติการงานท่ีมากมาย และเมื่อเขา

ลืมความผิดบาปของตนเอง" (ดู อัซซะรีอะฮฺ อิลา มะการิม อัช-

ชะรีอะฮฺ หนา ๓๐๖-๓๐๗) 

 สรุป ความหลงทะนงตนมีผลเสียตามมามากมาย เปน

โรครายที่สงผลเสียตอหัวใจโรคหน่ึง หากวาผูคนไมรูทัน โรคนี้จะ

ทําลายตัวเขา อีกทั้งยังเปนสาเหตุที่ทําใหการงานไรผล รวมทั้ง

ไมไดอยูสายตาของพระผูเปนเจาอีกดวย 

 واممد هللا رل العال�، 
.قا ومد وع ل  و ببه أجع�و ا اهللا وسغم ع نبي  
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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ

ความหลงทะนงตน

มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ขอการสดุดียกย่องและความสันติจงมีแด่ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ ฉันขอปฏิญาณว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองค์เดียว ไม่มีภาคีใดๆ สำหรับพระองค์ และฉันขอปฏิญาณว่ามุหัมมัดคือบ่าวและศาสนทูตของพระองค์ 


สิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญ เป็นบาปอันใหญ่หลวงที่ทำลายตัวตน ทำลายการงาน และมีลักษณะที่น่าตำหนิยิ่ง คือความหลงทะนงตน ท่านรอฆิบ อัล-อัศฟะฮานียฺ ได้กล่าวว่า "ความหลงทะนงตน คือการที่บุคคลหนึ่งคิดว่าเขาเหมาะสมคู่ควรกับสถานะหนึ่ง ซึ่งอันที่จริงแล้วไม่ได้คู่ควรกับเขาเลย บางคนกล่าวว่า คือการที่เขาลำพองในความโปรดปรานที่เขาได้รับ และรู้สึกมั่นใจในสิ่งนั้น โดยลืมผู้ให้ความโปรดปรานนั้นไป (หมายถึงอัลลอฮฺ)"


อัลลอฮฺผู้สูงส่งได้ตรัสว่า

﴿ لَقَدۡ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٖ وَيَوۡمَ حُنَيۡنٍ إِذۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡ كَثۡرَتُكُمۡ فَلَمۡ تُغۡنِ عَنكُمۡ شَيۡٔٗا وَضَاقَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡأَرۡضُ بِمَا رَحُبَتۡ ثُمَّ وَلَّيۡتُم مُّدۡبِرِينَ ٢٥ ﴾ ]التوبة : 25[

ความว่า “แท้จริงอัลลอฮฺได้ทรงช่วยเหลือพวกเจ้าแล้วในสนามรบอันมากมาย และในวันแห่งสงครามหุนัยน์ด้วย ขณะที่การมีจำนวนมากของพวกเจ้าทำให้พวกเจ้าพึงใจ แล้วมันก็มิได้อำนวยประโยชน์แก่พวกเจ้าแต่อย่างใด และแผ่นดินก็แคบแก่พวกเจ้า ทั้งๆที่มันกว้างอยู่ แล้วพวกเจ้าก็หันหลังหนี” (อัต-เตาบะฮฺ: 25)



และอัลลอฮฺผู้สูงส่ง ยังได้ตรัสเกี่ยวกับกอรูนไว้ว่า

﴿ قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلۡمٍ عِندِيٓۚ أَوَ لَمۡ يَعۡلَمۡ أَنَّ ٱللَّهَ قَدۡ أَهۡلَكَ مِن قَبۡلِهِۦ مِنَ ٱلۡقُرُونِ مَنۡ هُوَ أَشَدُّ مِنۡهُ قُوَّةٗ وَأَكۡثَرُ جَمۡعٗاۚ وَلَا يُسَۡٔلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلۡمُجۡرِمُونَ ٧٨ ﴾ ]القصص : 78[

ความว่า “เขา (กอรูน) กล่าวว่า ฉันได้รับมันเพราะความรู้ของฉัน ก็เขา (กอรูน) ไม่รู้ดอกหรือว่าอัลลอฮฺได้ทรงทำลายผู้ที่มีพลังยิ่งกว่าและมีพรรคพวกมากกว่าก่อนหน้าเขาในศตวรรษก่อนๆ และบรรดาผู้กระทำความผิดจะไม่ถูกสอบถามเกี่ยวกับความผิดต่างๆ ของพวกเขาดอกหรือ?!!” (อัลเกาะศ็อศ: 78)


อัลลอฮฺได้ตรัสอีกว่า

﴿ وَكَانَ لَهُۥ ثَمَرٞ فَقَالَ لِصَٰحِبِهِۦ وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥٓ أَنَا۠ أَكۡثَرُ مِنكَ مَالٗا وَأَعَزُّ نَفَرٗا ٣٤ وَدَخَلَ جَنَّتَهُۥ وَهُوَ ظَالِمٞ لِّنَفۡسِهِۦ قَالَ مَآ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِۦٓ أَبَدٗا ٣٥ ﴾  ]الكهف: 35 [

ความว่า “และเขาได้รับผลิตผล ดังนั้นเขาจึงกล่าวแก่เพื่อนของเขาขณะที่กำลังโต้เถียงกันอยู่ว่า ฉันมีทรัพย์สินมากกว่าท่าน และมีบริวารมากกว่า เขาได้เข้าไปในสวนของเขาโดยที่เขาเป็นผู้อธรรมแก่ตัวเขาเอง เขากล่าวว่า ฉันไม่คิดว่าสวนนี้จะพินาศไปได้เลย” (อัล-กะฮฺฟฺ: 35)


เมื่อใดบุคคลหนึ่งได้ลุ่มหลงในสิ่งที่เขามีอยู่ เมื่อนั้นเขาได้ลืมไปว่านั่นเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺทรงประทานให้แก่เขา ซึ่งผู้ให้(อัลลอฮฺ) สามารถที่จะเอามันกลับคืนได้ และเขาก็จะกลายเป็นผู้ขัดสนเหมือนที่เคยเป็นมา และปลายทางของเขาก็จะเป็นดั่งที่อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ว่า

﴿وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِۦ فَأَصۡبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيۡهِ عَلَىٰ مَآ أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَٰلَيۡتَنِي لَمۡ أُشۡرِكۡ بِرَبِّيٓ أَحَدٗا ٤٢ ﴾ ] الكهف: 42[

ความว่า “และผลิตผลของเขาก็ถูกทำลายหมด แล้วเขาก็ประกบฝ่ามือทั้งสองด้วยความเสียใจต่อสิ่งที่เขาได้จับจ่ายไป และมันพังพาบลงมา และเขากล่าวว่า โอ้ หากฉันไม่เอาผู้ใดมาตั้งภาคีกับพระผู้เป็นเจ้าของฉันก็คงจะดี” (อัล-กะฮฺฟฺ: 42)


ท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เล่าว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า 

«بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِيْ فِيْ حُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ ، مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ ، إِذْ خَسَفَ اللهُ بِهِ ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» [البخاري برقم 5789، ومسلم برقم 2088] 

ความว่า “ขณะที่ชายคนหนึ่งซึ่งสวมเสื้อผ้าอาภรณ์สวยงามกำลังเดินอย่างโอ้อวดทะนงตน ปล่อยผมสยายประบ่า ทันใดนั้นอัลลอฮฺก็ได้ให้ธรณีสูบเขา และเขาจะถูกทรมานจนกระทั่งถึงวันกิยามะฮฺ “ (บันทึกโดย อัล-บุคอรียฺ 5789 และมุสลิม 2088)

ท่านอนัส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เล่าว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า 

«لَوْ لَمْ تَكُوْنُوْا تُذْنِبُوْنَ ، لَخَشِيْتُ عَلَيْكُمْ مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ : الْعُجْبَ» [رواه البزار، انظر كشف الأستار برقم 3633]

ความว่า “หากว่าพวกท่านไม่เคยก่อความผิดบาป ฉันก็ยังเกรงว่าพวกท่านจะทำสิ่งที่ร้ายแรงกว่านั้น นั่นคือ การหลงทะนงตน” (บันทึกโดยอัล-บัซซารฺ ในกัชฟุลอัสตาร เลขที่ 3633)


ท่านอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา เล่าว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า

« ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ : شُحٌّ مُطَاعٌ ، وَ هَوًى مُتَّبَعٌ ، وَ إِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ »  [رواه البزار، انظر كشف الأستار برقم 80]

ความว่า “สามประการที่นำไปสู่ความพินาศคือ ความตระหนี่ถี่เหนียว การทำตามอารมณ์ใฝ่ต่ำ และการหลงตัวเอง” (บันทึกโดยอัลบัซซารฺ ในกัชฟุลอัสตาร เลขที่ 80)

มีรายงานงานว่าท่านอิบนุมัสอูด เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้กล่าวว่า “ความพินาศมีอยู่ในสองประการนี้ คือ ความทะนงตน และ ความท้อแท้สิ้นหวัง” (ดู มุคตะศ็อรฺ มินฮาจญ์ อัล-กอศิดีน หน้า 298-299)


ท่านอิบนุกุดามะฮฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ กล่าวว่า “พึงทราบเถิด ว่าความหลงทะนงตนนั้นเป็นสาเหตุที่จะนำไปสู่ความยโสโอหัง สิ่งนี้ก่อให้เกิดผลร้ายตามมามากมายกับเพื่อนร่วมโลก ส่วนความผิดต่อผู้สร้าง (อัลลอฮฺ) นั้น ก็คือการที่ความลำพองตนในการทำตามคำสั่งใช้เกิดจากความรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งสำคัญ เสมือนว่าเขามีบุญคุณต่ออัลลอฮฺกับสิ่งที่เขาทำไป และหลงลืมไปว่าอันที่จริงแล้วอัลลอฮฺต่างหากที่เป็นผู้ให้ความสำเร็จแก่เขา นอกจากนี้เขาจะมองไม่เห็นข้อบกพร่องต่างๆอันจะส่งผลให้การงานเหล่านั้นสูญเปล่าและเสียไป ทั้งนี้ผู้ที่พยายามค้นหาจุดบกพร่องในการงานของตนก็คือผู้ที่เกรงว่าการงานดังกล่าวจะถูกปฏิเสธตกไป ส่วนผู้ที่มีความพึงพอใจและหลงทะนงตนนั้นจะไม่ตรวจสอบค้นหาข้อบกพร่องของตัวเอง เพราะความทะนงตนนั้นจะเกิดขึ้นกับสิ่งที่คิดว่ามีความครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นความรู้หรือการกระทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเขาเห็นว่าที่เขาทำนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ ณ ที่อัลลอฮฺอย่างแน่นอน ความหลงทะนงตนจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเขาอวดดีลำพองตนในสิ่งที่เขาภูมิใจ และคาดหวังผลตอบแทน ดั่งที่เขาคาดหวังการตอบรับคำร้องขอ และไม่ต้องการคำปฏิเสธ" (ดู มุคตะศ็อร มินฮาจ อัล-กอศิดีน หน้า 298-299)


สาเหตุของการทะนงตนก็คือ ความโง่เขลาโดยแท้ ซึ่งวิธีการรักษาก็คือ ความตระหนักรู้ อันเป็นสิ่งตรงข้ามกับความโง่เขลา กล่าวคือ ตระหนักรู้ว่าสิ่งที่ส่งผลให้เขาพึงใจในตนเองนั้นเป็นความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ ที่เขาไม่อาจจะสรรหามาได้ด้วยตัวเอง ดังนั้นถือเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่เขาจะภูมิใจในความกรุณา การให้เกียรติ และความโปรดปรานที่อัลลอฮฺทรงให้แก่เขา เมื่อมนุษย์ตระหนักรู้เช่นนี้แล้ว เขาจะไม่คิดว่าสิ่งต่างๆที่ได้รับเป็นผลงานของตนเอง และจะไม่หลงทะนงในตนเองอีก เพราะอัลลอฮฺคือผู้มอบความสำเร็จให้กับเขา และเมื่อเขาเปรียบเทียบกับความโปรดปรานแล้ว ก็ไม่สามารถเทียบได้กับเศษเสี้ยวของความโปรดปรานที่เขาได้รับเลย

ดังกล่าวนี้เป็นกรณีที่การงานของเขาปราศจากสิ่งที่ทำให้เกิดความบกพร่องเสื่อมเสีย และปราศจากความพลั้งเผลอ หากว่าเขาหลงลืมไป ก็ควรที่จะระวังตัว และกลัวการลงโทษกับความผิดพลาดนี้ นี่คือการรักษาอาการหลงทะนงตนโดยรวม ส่วนการรักษาอาการต่างๆ โดยละเอียดนั้นขึ้นอยู่กับสภาวะที่ต่างกันออกไปของความทะนงตน หากว่าความทะนงตนอันเนื่องมาจากกายภาพ เช่นความสวยงาม พละกำลัง ที่ทำให้บุคคลนั้นลุ่มหลงตนเอง วิธีการรักษาก็คือ ให้ครุ่นคิดถึงความสกปรกภายในตัว ในตอนแรกและตอนสุดท้าย ความสวยงามและร่างกายอันสมส่วน จะเป็นอย่างไรเมื่อได้เกลือกกับฝุ่นดินและถูกฝังอยู่ในหลุมฝังศพ เพื่อว่าเขาจะได้รู้สึกถึงความสกปรกน่ารังเกียจ


หากว่าความทะนงตนอันเนื่องมาจากการที่มีทรัพย์สิน ลูกหลาน คนรับใช้ และญาติพี่น้องที่มากมาย วิธีแก้ก็คือ ตระหนักรู้ถึงความอ่อนแอของตน และความอ่อนแอของพวกเขา และตระหนักว่าทรัพย์สินนั้นมีผลร้ายมากมาย ไม่นานก็หมดไป ไม่มีแก่นสารใดๆ ทั้งสิ้น


ชายหนุ่มคนหนึ่งได้เดินผ่านท่านหะสัน อัล-บัศรียฺ โดยสวมใส่เสื้อผ้าสวยงาม ดูดี ท่านหะสันได้เรียกชายหนุ่มคนนั้นและกล่าวว่า “มนุษย์นั้นมีความปลื้มปีติกับวัยหนุ่มของตน และหลงในรูปร่างลักษณะที่มี ประหนึ่งว่าหลุมศพได้ซ่อนร่างกายของท่านไว้ และดั่งว่าท่านได้พบเจอกับการงานของท่านแล้ว ท่านจงระวังรักษาหัวใจของท่านเถิด เพราะแท้จริงสิ่งที่อัลลอฮฺทรงประสงค์ที่จะเห็นจากบ่าวของพระองค์คือการที่พวกเขาปรับปรุงหัวใจของพวกเขา" มัสรูกได้กล่าวว่า “เพียงพอแล้วสำหรับคนที่มีความรู้ ที่เขาจะเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺ และเพียงพอแล้วสำหรับคนที่โง่เขลา ที่เขาจะทะนงในความรู้ของตน”


มีคนหนึ่งกล่าวกับท่านหะสัน อัล-บัศรียฺ ว่า “ใครคือคนที่ชั่วร้ายที่สุด?” ท่านตอบว่า “คือคนที่เห็นตนเองเป็นคนที่ดีเลิศที่สุด” บางคนกล่าวว่า “คนโกหกนั้นอยู่ห่างไกลอย่างยิ่งจากความประเสริฐดีงาม แต่คนที่โอ้อวดมีสภาพที่เลวร้ายยิ่งกว่า เพราะเขาโกหกทั้งด้วยการกระทำและคำพูดของเขา แต่ทว่า คนที่หลงทะนงตนนั้นเลวร้ายยิ่งกว่าคนทั้งสองประเภทดังกล่าว เพราะคนทั้งสองจำพวกนั้นมองเห็นข้อบกพร่องของตนเองและต้องการปกปิดมันไว้ แต่คนที่หลงทะนงตนจะมองไม่เห็นความผิดของตน แต่เห็นเป็นข้อดีแทนและภูมิใจกับมัน"

อิบลีสมารร้าย ได้กล่าวว่า "หากว่าท่านเอาชนะผู้คนในสามสิ่งนี้ได้ ฉันจะไม่ขออะไรอีกเลย คือเมื่อเขาหลงทะนงตน เมื่อเขารู้สึกว่าตนเองได้ปฏิบัติการงานที่มากมาย และเมื่อเขาลืมความผิดบาปของตนเอง" (ดู อัซซะรีอะฮฺ อิลา มะการิม อัช-ชะรีอะฮฺ หน้า 306-307)


สรุป ความหลงทะนงตนมีผลเสียตามมามากมาย เป็นโรคร้ายที่ส่งผลเสียต่อหัวใจโรคหนึ่ง หากว่าผู้คนไม่รู้ทัน โรคนี้จะทำลายตัวเขา อีกทั้งยังเป็นสาเหตุที่ทำให้การงานไร้ผล รวมทั้งไม่ได้อยู่สายตาของพระผู้เป็นเจ้าอีกด้วย

والحمد لله رب العالمين، 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



