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บทบรรณาธิการ
อัลหัมดุลิลลาฮฺ ขอชุโกรฺ ตอ่ อัลลอฮฺที่ประทานเตาฟี กให้ งานชิ ้นนี ้ลุล่วงด้ วยดี หลังจากที่ได้ วางแผน
ตระเตรี ยมกันมาค่อนข้ างจะใช้ เวลาพอสมควร
หนัง สื อ เล่ม นี ข้ องเชคอับ ดุรเราะห์ ม าน อัส -สะอฺ ดี ย์ เดิม ที มี ก ารแปลเป็ นภาษาไทยมาแล้ วโดย
อาจารย์มุฮมั มัด เหมอนุกูล โดยใช้ ชื่อว่า “วิธีทาให้ ชีวิตมีความสุขอย่างได้ ผล” ส่วนฉบับใหม่นี ้เป็ นฉบับที่
ทบทวนการแปลอี กครัง้ หนึ่งโดยที ม งานอิสลามเฮ้ าส์ เนื่ องจากต้ องการปรับสานวนให้ อ่านง่ายกว่าเดิม
เหมาะสาหรับคนอ่านรุ่นใหม่ตามสมัยปั จจุบนั
อย่างไรก็ ตาม ในการปรับปรุ งใหม่นี ้ เราได้ รับอานิสงค์อย่างมากจากฉบับแปลเดิม จึงขอกล่าว
ขอบคุณและยกย่องในอุตสาหะของผู้ที่มีส่วนร่วมทุกคน ในการถ่ายทอดงานอันทรงคุณค่าชิ ้นนี ้ของเชคอัส สะอฺดีย์ ทังผู
้ ้ แปล ผู้ตรวจทาน และผู้เผยแพร่
ทัง้ นี ้ หนังสื อเล่ม นี เ้ ป็ นหนังสื อที่ รวบรวมข้ อคิดและเคล็ดลับต่างๆ ที่ น่าสนใจ ส าหรับการสร้ าง
ความสุขและขจัดความทุกข์โศกในชีวิต เป็ นข้ อมูลที่นาสมัยถึงแม้ ว่าจะเขียนไว้ นานมากกว่าหลายสิบปี แล้ ว
ก็ตาม
ขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮฺให้ ประทานบะเราะกะฮฺแก่ผลงานชิ น้ นี ้ และให้ มี ประโยชน์ แก่ผ้ ูอ่านทุกท่าน
สืบไป อามีน
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ประวัตผิ ้ ูประพันธ์
สารที่อยู่ในมือของท่านฉบับนี ้ นาเสนอแนวทางซึ่งเป็ นบรรทัดฐานอันจะนาไปสู่ความเปี่ ยมสุขที่
แท้ จริ ง เป็ นเรื่ องที่ปัจเจกบุคคลต่างพยายามครอบครองมันให้ ได้ โดยปราศจากการคลุกเคล้ าความคิดอัน
เบี่ยงเบนในฐานะมนุษย์ ทว่า ได้ อ้างอิงหลักฐานที่แม่นมั่นจากอัลกุรอานและจริ ยวัตรอันเปี่ ยมด้ วยวิทย
ปั ญญาของท่านเราะสูลลุ ลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เป็ นความเปี่ ยมสุขที่ผ้ ศู รัทธาต่างเพรี ยกหา และ
มันจะช่วยปฎิรูปสังคมให้ น่าอยู่มากยิ่งขึ ้น เพราะเป็ นแนวทางเดียวที่จะมาช่วยจัดระเบียบการดาเนินชีวิตให้
อยูบ่ นครรลองแห่งการยาเกรงต่ออัลลอฮฺ และได้ รับความพอพระทัยจากพระองค์
ผู้ประพันธ์ คือ อัช-ชัยค์ อัล-อาลิม อัล-อัลลามะฮฺ อับดุรเราะฮฺมาน บิน นาศิรฺ บิน อับดุลลอฮฺ
อาล สะอฺดีย์ กาเนิดที่อุนัยซะฮฺ เมืองเกาะศีม ประเทศซาอุดี อาระเบีย บิดาและมารดาได้ เสียชีวิตขณะที่
ท่านยังเยาว์วยั แต่ทว่าด้ วยความอัจฉริยะและมีความวิริยะมุ่งมัน่ ในการแสวงหาวิชาความรู้ ท่านท่องจาอัล
กุรอานตังแต่
้ อายุยงั น้ อย และจาได้ อย่างแม่นยาขณะอายุ 12 ปี จากนันท่
้ านได้ เริ่ มศึกษาหลากหลายศาสตร์
วิชาจากบรรดาอุละมาอ์ผ้ มู ีชื่อเสียง ทุม่ เทสรรพกาลังในด้ านการแสวงหาความรู้จนกระทัง่ ได้ รับความรู้อย่าง
มากมายและเชี่ยวชาญในด้ านต่างๆ เมื่ออายุของท่านได้ 22 ปี เริ่ มรวบรวมความรู้ด้วยการสอน การเรี ยบ
เรี ยง ประพันธ์ ตารับตารา ตลอดระยะเวลาการมีชีวิต มีบรรดาสานุศิษย์จานวนมากที่รับการศึกษาความรู้
และรับคุณปู การจากท่าน
ส่วนหนึง่ จากบรรดาชุยคู (คณาจารย์) ของท่านประกอบด้ วย
1. ชัยค์ อิบรอฮีม บิน หัมดฺ บิน ญาสิรฺ ซึง่ นับได้ วา่ เป็ นชัยค์คนแรกของท่าน
2. ชั ยค์ ศอลิหฺ บิ น อุ ษ มาน ผู้พิพ ากษาเมื องอุนัยซะฮฺ โดยที่ ท่านได้ ศึกษาศาสตร์ แขนงต่างๆ
ประกอบด้ วย อุศลู นิติศาสตร์ อิสลาม (ฟิ กฮฺ) หลักเทววิทยา (เตาฮีด) การอรรถาธิบายอัลกุรอาน (ตัฟซีร)
ภาษาอาหรับ และอยู่ร่วมประสาทวิชาความรู้ จนกระทัง่ เสียชีวิต ท่านชัยค์เป็ นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้ านวิชา
ฟิ กฮฺ และอุศลู มีประสบการณ์ อย่างเต็มเปี่ ยมด้ านวิชาเตาฮีด อันเนื่องจากท่านได้ ศึกษา ค้ นคว้ า จากงาน
ประพันธ์ของอิบนุตยั มียะฮฺ และอิบนุลก็อยยิม เป็ นกรณีพิเศษ และท่านยังสนใจมุง่ มัน่ ในด้ านตัฟซีรจนได้ รับ
ความเข้ าใจอย่างลึกซึ ้งพร้ อมทังได้
้ สร้ างผลงานไว้ อย่างยิ่งใหญ่ และส่วนหนึง่ จากตาราด้ านตัฟซีรอัลกุรอาน
ที่ทา่ นได้ ประพันธ์ขึ ้น มีดงั นี ้
1. ตัยซีร อัล-กะรี ม อัร-เราะหฺมาน ฟี ตัฟซีร กะลาม อัล-มันนาน (มีจานวน 8 เล่ม)
2. ตัยซีร อัล-ละตีฟ อัล-มันนาน ฟี คุลาเศาะฮฺ ตัฟซีร อัลกุรอาน
3. อัล-เกาะวาอิด อัล-หิซาน ลิ ตัฟซีร อัลกุรอาน
และยังมีตาราอื่นๆ ของท่านอีกบางส่วน ประกอบด้ วย
4. อัล-อิรชาด อิลา มะอฺริฟะฮฺ อัล-อะหฺกาม
5. อัร-ริ ยาฎ อัล-นาฎิเราะฮฺ
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6. บะฮฺญะฮฺ กุลบู อัล-อับรอร
7. มันฮัจญ์ อัส-สาลิกีน วะ เตาฎีหฺ อัล-ฟิ กฮฺ ฟิ ดดีน
8. หุกมุ ชุรบิ อัด-ดุคอน วะบัยอิฮี วะชิรออิฮี
9. อัล-ฟะตาวา อัส-สะอฺดียะฮฺ
10. คุฏ็อบ อัล-มิมบะรี ยะฮฺ
11. อัล-หักก์ อัล-วาฎิหฺ อัล-มุบีน บิชรั หฺ เตาฮีด อัล-อันบิยาอ์ วะ อัล-มุรสะลีน
12. เตาฎีหฺ อัล-กาฟี ยะฮฺ อัช-ชาฟี ยะฮฺ (นูนียะฮฺ อิบนุ อัล-ก็อยยิม)
และท่านชัยค์ยังมีงานประพันธ์ อีกมากมายหลายศาสตร์ อาทิ ฟิ กฮฺ เตาฮีด หะดีษ อุศลู งานวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ และฟะตาวาต่างๆ อันหลากหลาย
การเสี ย ชี วิ ต ท่า นได้ ล้ ม ป่ วยหนัก อย่า งกะทัน หัน และเสี ย ชี วิต ในคื น พฤหัส บดี ที่ 23 เดื อ นญุ
มาดัษษานียะฮฺ ฮ.ศ. 1376 ณ เมืองอุนยั ซะฮฺ โดยที่ท่านได้ ทิง้ ร่ องรอยแห่งความเศร้ าโศกอาดูรที่ลึกยิ่งใน
หัวใจผู้ที่เคยรู้จกั เคยได้ ยิน หรื อเคยได้ อา่ นงานของท่าน - เราะหิมะฮุลลอฮฺ เราะมะตัน วาสิอะฮฺ - และขอให้
เราได้ รับคุณปู การจากความรู้และงานประพันธ์ของท่านด้ วยเทอญ
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บทนาผู้ประพันธ์
การมีจิตใจที่ปลอดโปร่ง มีความสุข ปราศจากความโศกเศร้ าหม่นหมอง เป็ นที่ปรารถนาของมนุษย์
ทุกคน เพราะสิ่ งเหล่านี เ้ ป็ นปั จจัยที่ จะนาพาไปสู่การมี ชีวิต ที่ ดีและมี ความสุขเบิกบาน เรื่ องดังกล่าวนี ม้ ี
มูลเหตุทงที
ั ้ ่เป็ นหลักธรรมทางศาสนา หรื อวิถีตามธรรมชาติ หรื อการวางแผนลงมือภาคปฏิบตั ิ ทว่ามูลเหตุ
ทังหมดที
้
่กล่าวมานันมิ
้ อาจที่จะรวมอยู่ได้ ยกเว้ นกับบรรดาผู้ศรัทธาเท่านัน้ ส่วนคนอื่นๆ อาจจะมีได้ ก็เพียง
บางด้ าน พวกเขาอาจจะพบกับมูลเหตุบางอย่างผ่านความพยายามค้ นหาจากบรรดาผู้มีปัญญา แต่ก็ต้อง
พลาดไปอีกหลายด้ านที่มีประโยชน์กว่า มัน่ คงกว่า ดีกว่า สาหรับชีวิตในโลกนี ้และโลกหน้ า
สาหรับงานประพันธ์ชิ ้นนี ้ ฉันจะพูดถึงสาเหตุหรื อปั จจัยสาคัญ สาหรับเป้าหมายที่สงู ส่งนี ้ ที่ทกุ ชีวิต
กาลังเพรี ยกหา
บางคนอาจจะได้ พบกับสาเหตุต่างๆ พวกนี ้ เขาก็ได้ ใช้ ชีวิตอย่างมีความสุข แต่บางคนอาจจะได้ ไม่
พบกับสาเหตุพวกนี ้เลย จึงมีชีวิต อยู่อย่างทุกข์ระทม ในขณะที่อีกบางคนนัน้ มีชีวิตอยู่ระหว่างความสุขกับ
ความทุกข์ ตามสภาพที่เขาได้ รับสาเหตุเหล่านันมา
้
และอัลลอฮฺคือผู้ประทานความสาเร็จ พระองค์เป็ นผู้ให้ การช่วยเหลือในทุกความดีงาม และปกป้อง
จากทุกความชัว่ ร้ าย
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เคล็ดลับดีๆ ให้ ชีวิตมีความสุข
1. การศรัทธาและประกอบคุณงามความดี
สาเหตุหลักประการสาคัญ ที่สุด ซึ่งเป็ นพืน้ ฐานที่ทาให้ ชีวิตมีความเปี่ ยมสุขก็คือ การศรัทธาและ
ประกอบคุณงามความดี ดังที่อลั ลอฮฺ ตะอาลา ตรัสว่า
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﴿ َمن َع ِمل صَٰل ِٗحا مِن ذكر أو أ
]79

“ผู้ใดปฏิ บัติความดีไม่ว่าจะเป็ นเพศชายหรื อเพศหญิ ง ก็ ต ามโดยที่ เขาเป็ นผู้ศรัท ธา ดังนัน้ เราจะให้ เขา
ดารงชีวิตที่ ดี และแน่นอนเราจะตอบแทนรางวัล แก่พ วกเขา ด้ วยรางวัล ที่ดียิ่งสาหรับสิ่งที่ พวกเขาได้ เคย
กระทาไว้ ” (อัน-นะห์ลุ : 97)
อัล ลอฮฺ ได้ ตรัสและสัญ ญาไว้ แก่ผ้ ูที่สามารถรวมการศรัทธาและการประกอบคุณ งามความดี ไว้
ด้ วยกัน ว่าจะทรงตอบแทนพวกเขาด้ วยการมอบชีวิตที่ดีในโลกนี ้ และในโลกหน้ าอันนิจนิรันดร
สาเหตุของมันนันชั
้ ดเจนยิ่ง กล่าวคือ บรรดาผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺที่ได้ ศรัทธาอย่างถูกต้ อง จนส่งผล
พวงให้ เขาประกอบคุณงามความดี และช่วยปรับปรุงหัวใจ นิสยั ชีวิตทังในโลกนี
้
้และโลกอาคิเราะฮฺ พวกเขา
ย่อมต้ องมีหลักการและแนวทาง ที่ จะใช้ ในการรับมือกับสิ่งต่างๆ ที่เข้ ามาในชีวิต ไม่ว่าจะเป็ นมูล เหตุแห่ง
ความดีใจ ความอิ่มเอิบ หรื อมูลเหตุแห่งความกังวล ความกลุ้มอกกลุ้มใจ และความเศร้ าโศก
พวกเขาจะรับมือกับปั จจัยแห่งความสุขที่ตนชอบและปรารถนา ด้ วยการยอมรับและขอบคุณ และ
ใช้ มนั ให้ เกิดประโยชน์ เมื่อพวกเขาใช้ ไปในด้ านนี ้ก็จะยิ่งเกิดความภูมิใจ และมีความหวังแรงกล้ าที่จะให้ มนั
อยูก่ บั พวกเขานานๆ และเพิ่มพูนเป็ นสิริมงคล พร้ อมกับหวังที่จะได้ รับผลบุญในฐานะผู้ขอบคุณต่ออัลลอฮฺที่
ได้ ป ระทานความสุขเหล่านัน้ มา คุณู ปการและสิริม งคลอัน ยิ่งใหญ่ เหล่านี ถ้ ึง แม้ จ ะเป็ นเพี ยงผลพวงใน
ภายหลัง แต่กลับมีความสาคัญมากกว่าปั จจัยแห่งความสุขที่ตนได้ รับมาแต่แรกเสียอีกด้ วยซ ้า
ยามที่ พ วกเขาประสบกั บ สิ่ ง ที่ ไ ม่ ป รารถนา อัน ตราย ความทุ ก ข์ ความกลุ้ มอกกลุ้ มใจ ก็ จ ะ
เผชิญหน้ ากับมันอย่างที่สดุ เท่าที่สามารถจะรับมือได้ หรื ออย่างน้ อยก็พยายามลดความหนักหนาสาหัสให้
เบาบางลง และอดทนอดกลัน้ ในกรณี ที่ ไม่ส ามารถจะรับมื อหรื อบรรเทาความสาหัสนัน้ ได้ ผลจากการ
เผชิญหน้ ากับความทุกข์เหล่านัน้ ทาให้ พวกเขาได้ รับประโยชน์เป็ นการรับมือที่ให้ คณ
ุ ได้ ประสบการณ์ ชีวิต
และความแข็งแกร่ง ได้ อดทนและหวังในผลบุญ จากอัลลอฮฺ ซึง่ เป็ นอานิสงค์ยิ่งใหญ่ที่สามารถลดสิ่งที่ไม่พึง
ปรารถนาเหล่านัน้ ให้ เล็กลงได้ ความปลืม้ ปี ติและความหวังที่ดีจะเข้ ามาแทนที่ พร้ อมๆ กับ ความหวังใน
ความโปรดปรานของอัล ลอฮฺ แ ละผลตอบแทนของพระองค์ ดังที่ ท่ านนบี มุหัม มัด ศ็อ ลลัล ลอฮุอ ะลัย ฮิ
วะสัลลัม กล่าวไว้ วา่

َ
ْ
َ َ
ُْ َْ َ َ
َْ
َ ُ َْ
َُْ َ َ ْ
َ  َوإ ْن أَ َص،ك َر َف ََك َن َخ ْيا َ ُل
َ َ ابتْ ُه ََضاء َص
ب
ابته ََساء ش
 أإن أص،المؤ أمن أإن أم َر ُه ُكه خ ْي َولي َس ذلك أِل َحد أإل لألمؤمن
«عجبا أِلم أر
أ
ُ َ فَ ََك َن َخ ْيا
]9222 ل» [مسلم
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“ช่างน่าอัศจรรย์ยิ่ง สาหรับกิจการของผู้ศรัทธา แท้ จริง กิจการทังหมดของเขาล้
้
วนเป็ นความดี สิ่งนันไม่
้ เกิด
กับผู้ใดนอกจากกับผู้ศรัทธาเท่านัน้ หากมีความสุขมาประสบ เขาก็ขอบคุณต่ออัลลอฮฺ (นัน่ ก็) กลายเป็ น
ความดีสาหรับเขา และหากมีทุกขภัยมาประสบ เขาก็อดทน (นัน่ ก็) กลายเป็ นความดีสาหรับเขา” (บันทึก
โดยมุสลิม 2999)
ในหะดีษนี ท้ ่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ บอกว่า ความดีงามและผลจากการ
กระทาของผู้ศรัทธาจะเพิ่มทวีคณ
ู ในทุกด้ านที่เขาได้ ประสบ ไม่วา่ สิ่งที่สบายใจหรื อสิ่งที่นา่ รังเกียจ
ด้ วยเหตุนี ้ ท่านจะพบว่าอาจจะมีคนสองคนที่ประสบกับความดีหรื อความเลวร้ ายเหมือนกัน แต่ทงั ้
สองรายกลับ มี ค วามเหลื่ อ มล า้ กัน อย่ า งใหญ่ ห ลวงในการรั บ มื อ ทัง้ นี ข้ ึ น้ อยู่ กับ การศรั ท ธาและการ
ประกอบการงานที่ดขี องแต่ละคน
คนที่มีลักษณะด้ วยสองประการนี ้ คือมีศรัทธาและประกอบความดี เขาจะรับ มือกับความดีและ
ความเลวร้ ายด้ วยวิธีการตามที่เราได้ กล่าวมาแล้ ว นัน่ คือรับมือด้ วยความขอบคุณและอดทน ผลที่จะตามมา
ก็คือ ความดีใจและความอิ่มเอิบจะเกิดขึ ้นกับเขา ความกลุ้มใจ ความกังวล ความคับอกคับใจ และความ
ทุกข์ในชีวิตก็จะหายไป ชีวิตที่ดีจะเกิดขึ ้นอย่างสมบูรณ์สาหรับเขาในโลกนี ้
ในขณะที่อีกคนหนึ่ง กลับต้ อนรับความสุขที่ตวั เองได้ มาด้ วยการทาความชัว่ ยโส ละเมิด ฝ่ าฝื นและ
ทรยศ ทาให้ นิสัยของเขาเปลี่ยนไป เขาทาตัวกับความสุขที่ ได้ ม าด้ วยความลิงโลดและละโมบเยี่ ยงสัตว์
กระนันเขาก็
้
ยงั ไม่อิ่มอกอิ่มใจอยู่ดี ทว่า กลับมีความกังวลในหลายๆ ด้ าน ทางหนึ่งก็กลัวว่าสิ่งที่ตวั เองชอบ
จะสูญ หาย กลัวว่าจะเกิ ดปั ญ หามากมายเวลาที่ ต้องสูญ เสี ยปั จ จัยเหล่านัน้ และในอี ก ทางหนึ่ง ความ
ปรารถนาของจิ ต ใจก็ ยังโลดโผนไม่มี ขอบเขต แต่ยัง หมกมุ่น ต้ องการสิ่ งอื่ น อยู่ บางครัง้ ก็ ได้ ต ามที่ ห วัง
บางครัง้ ก็ไม่ได้ ตามที่หวัง และถ้ าสมมติวา่ ได้ มาแล้ ว ก็ยงั มีความกังวลหลายๆ ด้ านดังที่กล่าวมาแล้ วอยูอ่ ีก
ในยามที่เขาประสบกับความทุกข์ ก็จะเผชิญหน้ ามันด้ วยความกังวล ขาดสติ กลัว และตีโพยตีพาย
ท่านไม่ต้องถามอีกว่า มันจะส่งผลเสียให้ เขาอย่างไรบ้ าง ทังความทุ
้
กข์ระทมในชีวิต ทังโรคทางจิ
้
ตและโรค
ทางประสาทที่คกุ คามเขา รวมทังความกลั
้
วถึงขีดที่นาไปสู่สภาพอันเลวร้ ายที่สดุ และความยุ่งยากที่แย่ที่สดุ
เพราะว่าเขาไม่ได้ หวังผลบุญ อะไรเลย และไม่มี ปัจจัยแห่งความอดทนอดกลัน้ ที่คอยปลอบใจและคลาย
ความกังวลแก่เขา
ทังหมดที
้
่กล่าวมาสามารถเห็นได้ จากประสบการณ์จริง
และตัวอย่างหนึง่ จากประเด็นนี ้ ก็คือ ศาสนาของเราได้ ส่งเสริมอย่างถึงที่สดุ ให้ มีความพึงพอใจต่อ
ริซกีของอัลลอฮฺ และต่อสิ่งที่พระองค์ประทานมาให้ เป็ นความโปรดปรานและความกรุ ณาอันหลากหลายแก่
บ่าวของพระองค์ ถ้ าพิจารณากันในเรื่ องนี ้ และลองเอาไปเทียบกับชีวิตจริงของผู้คนทังหลายดู
้
ท่านก็จะพบ
ความแตกต่างที่ใหญ่หลวงมาก ระหว่างผู้ศรัทธาที่ได้ ปฏิบตั ิตามนัยแห่งการศรัทธาของเขา กับคนที่ไม่ได้ ทา
เช่นนัน้
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ผู้ศรัทธาเมื่อถูกทดสอบให้ ประสบกับการป่ วยไข้ หรื อความยากจน หรื ออื่นๆ เหมือนที่ทกุ คนอาจจะ
ต้ องประสบ แท้ จริง ความศรัทธาที่เขามีและความรู้สึก พอเพียงในสิ่งที่อลั ลอฮฺมอบให้ เขา จะทาให้ เขาอยู่ได้
ประมาณว่ากินอิ่มนอนหลับอย่างสบายใจไร้ กงั วล ใจจะไม่ฟ้ ุงซ่านคอยแสวงหาสิ่งที่ไม่ได้ ถกู กาหนดแก่เขา
เขาจะมองผู้ที่ด้อยกว่าไม่มองผู้ที่เหนื อกว่า บางที ความภาคภูมิ ใจ ความสุข และความสบายใจที่ได้ ม า
อาจจะมีมากยิ่งกว่าคนอื่นที่ได้ รับของที่ต้องการทังหมดในโลกนี
้
้ทว่าตัวเองกลับไม่ร้ ูจกั เพียงพอ
และเยี่ยงเดียวกัน ท่านจะพบว่าผู้ที่ไม่ได้ ปฏิบตั ิตามนัยแห่งการศรัทธา เมื่อเขาประสบกับสิ่งใดที่
เป็ นการทดสอบ ไม่ว่าจะเป็ นความยากจน หรื อสูญเสียสิ่งที่ตนปรารถนาในดุนยา ก็จะเกิดอาการระทมอม
ทุกข์อย่างแสนสาหัสที่สดุ
อีกหนึ่งตัวอย่างหนึ่งก็คือ เมื่อเกิดเหตุแห่งความกลัวและความยุ่งยากต่างๆ ประสบแก่มนุษย์ ท่าน
จะพบว่าผู้ศรัทธาที่ถูกต้ องนัน้ จะมีหวั ใจที่มั่นคง จิตใจสงบ ควบคุมตัวเองได้ สามารถจัดการทาให้ เรื่ องที่
คุกคามเขาอยู่ภายใต้ การบริ หารตามกาลังที่เขามีทงในด้
ั ้ านความคิด คาพูด และการกระทา เขาได้ ตงจิ
ั ้ ตมัน่
พร้ อมที่จะเผชิญหน้ ากับปั ญหาที่เข้ ามารบกวน สภาพเยี่ยงนี ้แหละที่ทาให้ คนเรานันสบายใจและมี
้
หวั ใจที่
ยืนหยัด
เช่นเดียวกันนัน้ ท่านจะพบว่า ผู้ที่ไม่มีความศรัทธากลับตรงกันข้ ามกับภาวะดังที่กล่าวมา เมื่อตก
อยู่ในความกลัวเขาก็จะกระวนกระวาย ประสาทตึงเครี ยด ความคิดสับสน คละเคล้ ากับอาการกลัวและ
หวาดหวัน่ ความกลัวภายนอกบวกรวมกับความกังวลภายในที่ย่าแย่จนไม่อาจจะบรรยาย บุคคลประเภทนี ้
หากไม่ได้ รับวิธีแก้ ปัญหาโดยธรรมชาติ ซึ่งต้ องผ่านการฝึ กฝนมาอย่างหนักมากจึงจะรู้วิธีเหล่านันได้
้ ก็จะ
อ่อนแรงไม่มีกาลังวังชา ประสาทตึงเครี ยด เพราะไม่มีความศรัทธาที่จะเป็ นปั จจัยทาให้ เขาเกิดความอดทน
โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่คบั ขันและภาวะที่เศร้ าโศกกลุ้มใจ
ดังนัน้ คนดีกับคนชัว่ ผู้ศรัทธากับผู้ปฏิเสธ ต่างก็สามารถแสวงหาความกล้ าและความรู้ สึกอื่นๆ ที่
จะเอามาช่วยลดความกลัวและทาให้ มันเบาบางลงได้ เหมือนๆ กัน แต่ผ้ ูศรัทธานันจะพิ
้
เศษกว่า ด้ วยพลัง
ความศรัทธา ความอดทน การมอบหมาย การพึ่งพาของเขาต่ออัลลอฮฺ และการหวังในผลบุญจากพระองค์
ซึ่งล้ วนเป็ นปั จจัยทาให้ ความกล้ าเพิ่มมากขึ ้น ลดความรู้สึกกลัวที่รุนแรงลงได้ และทาให้ ความยุ่งยากต่างๆ
กลายเป็ นเรื่ องเล็ก อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสว่า
َ
َّ َ َ َ َ ُ ُ َ
َ
َ
َ َ َ َ َ َ َ
َّ
]٤٠١ : ﴿إِن تكونوا تأل ُمون فإِن ُهم يَأل ُمون ك َما تأل ُمون َوتر ُجون م َِن ٱّللِ َما ل يَر ُجون ﴾ [النساء

“หากพวกเจ้ าเจ็บ พวกเขาก็เจ็บเช่นเดียวกับพวกเจ้ า แต่พวกเจ้ าหวังจากอัลลอฮฺ ในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้ หวัง ”
(อัน-นิสาอ์ : 104)
พวกเขาจะได้ รับความช่วยเหลือเกื ้อกูลพิเศษจากอัลลอฮฺ รวมถึงการอุดหนุนของพระองค์ที่จะทาให้
ความกลัวมลายไป อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสว่า

َّ َ َ َ َّ َّ ٓ ُ
َ ٱلصَِٰب
]64 :  ﴾ [اِلنفال٤٦ ين
﴿ َوٱص ِِبوا إِن ٱّلل مع
ِِ

“พวกท่านจงอดทนเถิด แท้ จริงอัลลอฮฺอยูพ่ ร้ อมกับบรรดาผู้อดทนทังหลาย”
้
(อัน-อันฟาล : 46)
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2. ทาดีต่อเพื่อนมนุษย์ ด้วยคาพูดและการกระทา
ส่วนหนึ่งจากปั จจัยที่ทาให้ ความเศร้ าโศก ความวิตกกังวล และความกระวนกระวายมลายหายไป
คือการทาดีต่อเพื่อนมนุษย์ไม่ว่าจะด้ วยคาพูด การกระทา หรื อคุณประโยชน์ต่างๆ ทังหมดนั
้
นเป็
้ นความดี
และกุศลทาน เป็ นสาเหตุที่อลั ลอฮฺทรงใช้ ปัดเป่ าให้ คนเราทังที
้ ่เป็ นคนดีหรื อคนชัว่ ได้ รอดพ้ นจากความวิตก
กังวลและความเศร้ าโศกเสียใจเหมือนๆ กัน ตามระดับสภาพของความดีที่แต่ละคนมี ที่ตา่ งกันก็คือผู้ศรัทธา
จะพิเศษและสมบูรณ์กว่า เนื่องจากการทาความดีของเขาเกิดมาจากก้ นบึ ้งของความบริ สทุ ธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺ
มิได้ หวังผลจากมนุษย์ อีกทังมาจากความปรารถนาที
้
่จะได้ รับผลตอบแทนอันประเสริ ฐจากพระองค์เพียงผู้
เดียวเท่านัน้ อัลลอฮฺจะทรงประทานความง่ายดายให้ แก่เขาในการทาดีต่อผู้อื่นตามที่เขาตังใจอยากจะได้
้
ความดีงามนัน้ และพระองค์จะทรงปกป้องเขาให้ รอดพ้ นจากสิ่งที่ ไม่พึงประสงค์เพราะการที่เขาบริ สุทธิ์ใจ
และหวังในผลบุญจากพระองค์ ดังคายืนยันจากดารัสของพระองค์อลั ลอฮฺ ตะอาลา ที่วา่

َٓ
َ َ َّ
َ
َ َ
َ ي ف َكث ِي مِن ََّّن َوى َٰ ُهم إ َّل َمن أ َ َم َر ب َص َد َقة أَو َمع ُروف أَو إص َلَِٰۢح َب
َ َ َّ
َّ ي
ِ ٱَل
ٱّلل ف َسوف
ِ ات
ِ اس َو َمن َيف َعل ذَٰل ِك ٱبت ِغا َء َمرض
ِ
ِ
ِ ﴿لخ
ِ
ر
ٗ نُؤتِيهِ أَج ًرا َعظ
]116 :  ﴾ [النساء١١٤ ِيما

“ไม่มีความดีใดๆ ในการพูดซุบซิบอันมากมายของพวกเขา นอกจากผู้ที่ใช้ ให้ ทาทานหรื อให้ ทาสิ่งที่ดีงาม
หรื อให้ ประนีประนอมระหว่างผู้คนเท่านัน้ และผู้ใดกระทาดังกล่าวเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ
แล้ ว เราก็จะให้ รางวัลอันยิ่งใหญ่แก่เขา” (อัน-นิสาอ์ : 111)
ในโองการนี อ้ ัลลอฮฺได้ บอกว่า การงานทัง้ หมดที่กล่าวมานี ถ้ ้ าใครทาก็ล้วนเป็ นความดีงามทัง้ สิน้
ความดีประการหนึ่งย่อมผลิตหรื อนาความดีอื่นซ ้าตามมาอีก รวมทังจะปกป
้
้ องให้ รอดพ้ นจากความชัว่ ได้ ผู้
ศรัทธาที่กระทาความดีเพื่อหวังบุญจากอัลลอฮฺ พระองค์ก็จะประทานผลตอบแทนอันยิ่งใหญ่ให้ แก่เขา และ
ส่วนหนึ่งจากผลตอบแทนที่ว่านันก็
้ คือ การมลายหายไปของความวิตกกังวล ความเศร้ าโศก ความทุกข์ใจ
และอื่นๆ ที่รุมเร้ า
3. ให้ ง่วนอยู่กับงานที่ดีและความรู้ ท่ เี ป็ นประโยชน์
ปั จ จัย หนึ่ ง ที่ จ ะช่วยขจัด ความกัง วลที่ เกิ ด จากอาการประสาทเสี ย หรื อจิ ต วิ ต กกับ สิ่ ง ที่ ก่ อ ทุก ข์
บางอย่าง ก็ คื อ การจดจ่อและยุ่ง ง่วนอยู่กับ การงานใดงานหนึ่ง หรื อ ศึกษาหาความรู้ อะไรก็ ต ามที่ เป็ น
ประโยชน์ เพราะมันจะทาให้ หวั ใจเขาจดจ่ออยู่กับงานแทนที่จะเฝ้าอมทุกข์กับ ความวิตกกังวลพวกนัน้ จน
บางทีการยุง่ งานก็อาจจะเป็ นผลทาให้ เขาลืมสาเหตุตา่ งๆ ที่เป็ นต้ นตอของความวิตกกังวลจนหมดสิ ้น ทาให้
ชีวิตเขามีความสุขใจและเพิ่มความกระฉับกระเฉงให้ กบั ตัวเองแทน
ปั จจัยในข้ อนี ้ก็เกิดขึ ้นได้ ทงกั
ั ้ บผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและคนอื่นๆ ทัว่ ไป แต่ผ้ ศู รัทธาจะโดดเด่นกว่า
อันเนื่องจากความศรัทธา ความบริ สทุ ธิ์ใจ และความคาดหวังในผลบุญจากการที่เขาง่วนอยู่กบั ความรู้ที่ตน
ศึกษาเรี ยนรู้ หรื อเอาไปสอนคนอื่น และการที่ได้ ทาความดีตามที่เขาได้ เรี ยนรู้มา หากสิ่งที่เขาทาอยู่เป็ นเรื่ อง
อิบาดะฮฺ เขาก็จะได้ รับผลบุญในฐานะที่มนั เป็ นอิบาดะฮฺตอ่ อัลลอฮฺ แต่หากสิ่งที่ทาอยู่เป็ นเรื่ องทางโลกหรื อ
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ประเพณีปฏิบตั ิทวั่ ๆ ไป เขาก็จะกาหนดเจตนาที่ดีและตังใจว่
้ าทาลงไปเพื่อให้ มนั ช่วยเขาในการเคารพภักดี
ต่ออัลลอฮฺ ด้ วยเหตุดงั กล่าว มันจะส่งผลอย่างดีมากในการขจัดความวิตกกังวลและความเศร้ าโศกเสียใจ
กี่มากน้ อยแล้ วที่มนุษย์ถูกทดสอบด้ วยความวิตกกังวลและจมปลักอยู่กับความเศร้ าโศก จนทาให้
โรคร้ ายต่างๆ มารุ มเร้ าเขา สุดท้ าย ยาขนานวิเศษที่ดีที่สุดในการรักษาอาการดังกล่าวก็คือ การที่ เขาลืม
สาเหตุที่เคยทาให้ วิตกกังวลหรื อเศร้ าโศกเสียใจ แล้ วไปมุง่ มัน่ เอาใจใส่และยุง่ ง่วนอยูก่ บั งานของตัวเองที่ต้อง
รับผิดชอบ
อนึง่ งานที่ทานันควรจะต้
้
องเป็ นงานที่เขาชอบและรัก เพราะนัน่ ย่อมจะมีผลมากกว่าในการเยียวยา
และบรรลุถึงเป้าหมายอันเป็ นประโยชน์นี ้ วัลลอฮุอะอฺลมั
4. ทุ่มเทให้ ปัจจุบัน ไม่ กังวลกับอนาคต ไม่ เสียใจกับอดีต
ประการหนึ่งที่จะช่วยขจัดความวิตกกังวลได้ คือ การให้ ความสาคัญต่องานที่กาลังทาอยู่ ณ วันนี ้
ไม่ต้องคอยพะว้ าพะวงกับเรื่ องในอนาคต และไม่ต้องมานัง่ เสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาในอดีต ด้ วยเหตุนี ้ท่านนบี
มุหมั มัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงได้ ดอุ าอ์ขอความคุ้มครองให้ รอดพ้ นจากความเสียใจกับสิ่งที่ผ่าน
มาในอดีต และให้ รอดพ้ นจากความกังวลเพราะมัวแต่กลัวกับสิ่งที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต (ดังปรากฏในหะดีษ
ที่รายงานโดยอัล-บุคอรี ย์และมุสลิม)
ดังนัน้ ผู้เป็ นบ่าวของอัลลอฮฺจึงควรต้ องอยู่กับปั จจุบนั รวบรวมสมาธิ ทุ่มเทความพยายามให้ กับ
การปรับปรุงแก้ ไขวันนี แ้ ละปั จจุบนั ของเขาให้ ดี เพราะการทุ่มเทจิตใจให้ กับปั จจุบนั จะส่งผลสัมฤทธิ์ ให้ งาน
ต่างๆ เกิดความสมบูรณ์ และทาให้ เขาได้ ผ่อนคลายจากความเศร้ าโศกกังวล ท่านนบีมุหมั มัด ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เมื่อท่านวิงวอนขอดุอาอ์หรื อสอนประชาชาติของท่านให้ ขอดุอาอ์ นอกจากจะกาชับให้ ขอ
ความช่วยเหลือและมุ่งหวังอย่างแรงกล้ าต่อความกรุณาของอัลลอฮฺแล้ ว ท่านยังกระตุ้นให้ พวกเขามีความ
จริงจังและความมุง่ มัน่ หมัน่ เพียรในภาคปฏิบตั ิ เพื่อให้ ได้ บรรลุในสิ่งที่ตนได้ ขอดุอาอ์ไว้ วา่ ต้ องการจะได้ และ
ให้ รอดพ้ นจากสิ่งที่ตนขอดุอาอ์ไว้ ว่าต้ องการจะขจัดออกไป เพราะการขอดุอาอ์ต้องมาพร้ อมกับการปฏิบตั ิ
ดังนัน้ ผู้เป็ นบ่าวของอัลลอฮฺจะต้ องมีความพยายามมุง่ มัน่ แสวงหาในสิ่งที่เป็ นประโยชน์แก่ตวั เองทังในเรื
้ ่ อง
ศาสนาและเรื่ องการดาเนินชีวิตในโลกนี ้ พร้ อมกับวิงวอนขอต่อพระผู้อภิบาลของเขาให้ เป้าหมายของตน
บรรลุผลสาเร็ จตามที่ต้องการ และหมัน่ ที่จะขอความช่วยเหลือจากพระองค์อยูเ่ สมอ ดังคากล่าวของท่านนบี
มุหมั มัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่ว่า
َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ََ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ََْ َ ََ ْ ْ
ُ ْ ل َ ْو َأ ِّن َف َعل:َشء َف َال َت ُق ْل
ُ  َق َد َر: َولَك ْن ُق ْل،ت ََك َن َك َذا َو َك َذا
ْ َ ك
اهلل
 و أإذا أصاب،ّلل ول تعجز
أ
 واست أعن أبا أ،«اح أرص َع ما ينفعك
َْ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
]093/4  أمحد،97  ابن ماجه،4662 ان» [رواه مسلم
 ف أإن لو تفتح عمل الشيط أ،وما شاء فعل

“จงมุ่งมัน่ ทุ่มเทแสวงหาสิ่งที่เป็ นประโยชน์ แก่ท่าน และจงขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮฺ และอย่าได้ อ่อนแอ
หากเกิดว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาประสบกับท่าน ท่านอย่าได้ พดู ว่า มาตรแม้ น/หากว่าฉันทาอย่างนี ้ มันคงจะเป็ น
อย่างนัน้ แต่จงพูดว่า อัลลอฮฺทรงกาหนดไว้ แล้ ว และสิ่งที่ทรงประสงค์ก็จะทรงให้ มนั เป็ นไปตามนัน้ แท้ จริ ง
คาว่า มาตรแม้ น/หากว่า นันเป็
้ นการเปิ ดประตูให้ แก่งานของชัยฏอน” (บันทึกโดยมุสลิม 2664)
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จากหะดีษบทนี ้ จะพบว่าท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ รวบรวมระหว่าง 1)
การมุ่งมัน่ จริ งจังแสวงหาสิ่งที่เป็ นประโยชน์ในทุกสภาพ รวมถึงการขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮฺ ไม่ยอมย่อ
ท้ อซึ่งมันคือความเกียจคร้ านที่เป็ นโทษ ควบคู่กับ 2) การยอมรับต่อสิ่งที่เกิดขึ ้นผ่านมาแล้ ว และยอมจานน
ต่อกฎสภาวการณ์ของอัลลอฮฺ
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ แบ่งการงานออกเป็ น 9 ประเภท อันได้ แก่
ประเภทแรก คือการงานที่ ม นุษย์ สามารถใช้ ความพยายามเพื่ อให้ บรรลุม าทัง้ หมด หรื อบรรลุ
บางส่วนที่สามารถจะเป็ นไปได้ หรื อสามารถขจัดมันออกไปได้ ทงหมด
ั้
หรื อสามารถลดปริ มาณให้ เบาบางลง
ได้ บ้าง ประเภทนี ้ขึ ้นอยูก่ บั ความพยายามของมนุษย์เองและการขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ
ประเภทที่สอง การงานที่ไม่มีมนุษย์ไม่มีความสามารถจะกระทาการอันใดได้ เลย ประเภทนี ้ เขา
จะต้ องยอมรับอย่างสงบ พอใจ และยอมจานน
ไม่เป็ นที่สงสัยเลยว่า แท้ จริ งแล้ ว การปฏิบตั ิตามหลักข้ อนีเ้ ป็ นมูลเหตุแห่งความสุขีเบิกบาน และ
ทาลายความเศร้ าโศกเสียใจให้ หมดไปได้
5. ราลึกถึงอัลลอฮฺให้ มาก
การราลึกถึงอัลลอฮฺให้ มากๆ ราลึกถึงพระองค์อยู่เป็ นเนืองนิตย์ ก็เป็ นอีกปั จจัยหนึง่ ที่สาคัญมากอัน
จะทาให้ จิตใจมีความเปี่ ยมสุข เบิกบาน และมีความสงบนิ่งอย่างน่ามหัศจรรย์ จะทาให้ มีสมาธิ ไม่อ่อนไหว
และในขณะเดี ย วกัน ก็ จ ะท าให้ ค วามเศร้ าโศกเสี ย ใจ ความวิ ต กกัง วลจางหายไปอี ก ด้ ว ย ดัง ค าด ารั ส
แห่งอัลลอฮฺที่วา่

ََ
َّ
ُ ُٱّللِ َتط َمئن ٱل ُقل
]82 :  ﴾ [الرعد٢٨ وب
﴿ أل بِذِك ِر
ِ

“พึงรู้เถิดว่า ด้ วยการราลึกถึงอัลลอฮฺจะทาให้ หวั ใจสงบ” (อัร-เราะอฺดุ : 92)

การซิกิร/ราลึกถึงอัลลอฮฺมีผลที่น่าแปลกมากในการบรรลุถึงผลข้ อนี ้ ด้ วยความพิเศษของมันเอง
และด้ วยการที่บา่ วมีความคาดหวังในผลบุญและการตอบแทนจากการซิกิรนี ้อีกต่างหากด้ วย
6. การพูดถึงความโปรดปรานของอัลลอฮฺ
การพูดถึงความโปรดปรานของอัลลอฮฺ ก็เช่นเดียวกัน ทังที
้ ่เห็นได้ ชดั เจนหรื อซุกซ่อนอยู่ เพราะการ
สานึกและพูดถึงความโปรดปรานของอัลลอฮฺนนั ้ เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่พระองค์จะช่วยขจัดความเศร้ าโศก
เสียใจหรื อความกังวลใจให้ หมดไป และยังกระตุ้นให้ มนุษย์ ได้ ขอบคุณ ซึ่งเป็ นสถานะอิบาดะฮฺขนสู
ั ้ งสุด
แม้ ว่าเขาจะอยู่ในสภาพที่ยากจนขัดสน ป่ วยไข้ ทุพพลภาพ หรื อต้ องทนทุกข์ทรมานด้ วยการทดสอบอื่นๆ
แต่เมื่อเขาได้ เปรี ยบเทียบระหว่างความโปรดปรานของอัลลอฮฺ ที่มีมากมายจนไม่สามารถคานวณนับได้ กับ
การโดนทดสอบด้ วยสิ่งไม่พึงประสงค์บางอย่างเพียงน้ อยนิด ก็จะพบว่าสิ่งที่ตนไม่ปรารถนานันแทบจะไม่
้
สามารถเอามาเปรี ยบเทียบกับความโปรดปรานที่ตนมีอยูไ่ ด้ เลย
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ยิ่งกว่านัน้ เมื่ออัลลอฮฺได้ ทดสอบบ่าวกับสิ่งที่เขาไม่ชอบหรื อกับความทุกข์ตา่ งๆ เหล่านัน้ ถ้ าเขาได้
ใช้ ความอดทน ยอมรับ และจานนในบททดสอบของอัลลอฮฺ ความรุ นแรงของมันก็ จะกลายเป็ นเรื่ องเบา
ความหนักหนาจะทุเลาลง และการที่ ม นุษย์ ได้ พิจารณาผลบุญ ของบททดสอบพร้ อมกับการอดทนและ
ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ ้น จะทาให้ เขาทิ ้งเรื่ องต่างๆ ที่ ขื่นขมจนเหลือแต่ความหอมหวาน และความหอมหวาน
ของผลบุญที่เขาได้ รับจะทาให้ เขาหลงลืมความขื่นขมจากการต้ องอดทนต่อบททดสอบเหล่านัน้
7. ให้ ดูฐานะของคนที่ด้อยกว่ า
อีกประการหนึ่งที่เป็ นประโยชน์ยิ่งในการขจัดความโศกเศร้ าเสียใจ หรื อความวิตกกังวล คือการนา
คาชี ้แนะของท่านนบีมหุ มั มัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่มีปรากฏในหะดีษเศาะฮีหฺมาปฏิบตั ิ ท่านนบีได้
กล่าวว่า

ُ َ َ َ َ ََْ ُ ََْ ْ َ ُ َ ْ َ َُ َ ْ ُ ََْ َ ُ ْ َ َ ُ َُْ َ ْ ُ ْ َُ ْ َ َُ ْ َ َ ُ ُْ
اّلل ت َعال َعليْك ْم» [ابلخاري
 ول تنظروا أإل من هو فوقكم ؛ ف أإنه أجدر أن ل تزدروا أنعمة أ، «انظروا أإل من هو أسفل أمنكم

]381/1 ،223/1  أمحد،1652  مسلم،5216

“จงมองบุคคลที่มีฐานะด้ อยกว่าท่าน อย่าได้ มองบุคคลที่มีฐานะสูงกว่าท่าน เพราะวิธีนี ้จะทาให้ ทา่ นไม่ดถู กู
ความโปรดปรานของอัลลอฮฺที่ประทานให้ กบั พวกท่าน” (บันทึกโดยอัล-บุคอรี ย์ 6125 และมุสลิม 2963)
แท้ จริง เมื่อบ่าวได้ พิจารณาดูตรงจุดนี ้ หรื อเอาความคิดความรู้สึกนี ้มาวางไว้ ตรงหน้ า เขาจะพบว่า
ตัวเองยังมีอะไรที่เหนือกว่าคนอื่นอีกมากมาย ไม่วา่ จะเป็ นในเรื่ องสุขภาพ ปั จจัยยังชีพ หรื ออื่นๆ ไม่ว่าเขาจะ
อยู่ในสภาพอย่างไรก็ตามที เมื่ อคิดได้ ดังนัน้ ก็ จ ะทาให้ ความเศร้ าโศกเสียใจและความวิตกกังวลมลาย
หายไป ความสุขสดชื่นจะคืนกลับมา จะขอบคุณและสานึกหวงแหนต่อความโปรดปรานของอัลลอฮฺที่ ได้
ประทานให้ แก่เขาอย่างสูงส่งเหนือกว่าคนอื่นๆ อีกมากมาย
ทุกครัง้ เมื่อบ่าวพิจารณาใคร่ครวญอย่างลึกซึ ้งถึงความโปรดปรานของอัลลอฮฺ ทังที
้ ่เปิ ดเผยชัดเจน
และซุกซ่อนเร้ นลับ ไม่ว่าจะเป็ นในเรื่ องศาสนาและเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินชีวิตในโลกนี ้ เขาจะพบว่า
อัล ลอฮฺ ได้ ป ระทานสิ่ ง ที่ ดีงามให้ กับ เขาอย่างมากมายมหาศาล และทัง้ ยังปกป้ องเขาจากความชั่วร้ าย
นานัปการ และไม่เป็ นที่สงสัยอีกว่าความรู้สกึ แบบนี ้จะช่วยขจัดความโศกเศร้ าและความกังวลให้ หมดไปได้
และทาให้ เกิดความรู้สกึ ยินดีและสบายใจเข้ ามาแทน
8. ขจัดสาเหตุและต้ นตอที่นาไปสู่ความวิตกกังวล
ปั จ จัยอี กอย่างหนึ่งที่ จะทาให้ เกิ ดความสุขและหมดความเศร้ าหมอง นั่น คือ การพยายามขจัด
สาเหตุที่นาไปสู่ความวิตก และพยายามหาปั จจัยที่สง่ เสริมให้ ได้ รับความสุขสถาพร วิธีของมันก็คือให้ ลืมสิ่ง
เลวร้ ายที่ เกิ ดขึน้ ในอดี ต ซึ่งมัน ไม่ส ามารถหวนคื น มาได้ อีก และรู้ ตัวว่า การหมกมุ่น ครุ่ น คิด อยู่กับ อดี ต
เหล่านันเป็
้ นเรื่ องที่ป่วยการและไร้ ประโยชน์ เป็ นความโง่เง่าและวิกลจริต ดังนัน้ จงต่อสู้ข่มหัวใจตัวเองไม่ให้
คิดถึงเรื่ องพวกนันอี
้ ก และต้ องอดกลันข่
้ มหัวใจอย่าให้ กงั วลกับสิ่งที่จะเจอในอนาคตด้ วย ซึ่งมักจะเป็ นเรื่ อง
คาดเดาเกี่ ย วกับ ความยากจน ความหวาดกลัว หรื อ เรื่ อ งไม่พึ ง ปรารถนาอื่ น ๆ ที่ ตัวเองตื่ น ตระหนกไป
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ล่วงหน้ าแล้ วในชีวิตอนาคต ดังนัน้ ต้ องตระหนักว่าเรื่ องราวในอนาคตเป็ นสิ่งที่ไม่สามารถหยัง่ รู้ ได้ ว่าอะไร
จะดีหรื ออะไรจะชัว่ อะไรเป็ นความดีที่ชื่นชอบ อะไรเป็ นสิ่งที่ปรารถนา หรื ออะไรที่จะเป็ นความเจ็บปวดรวด
ร้ าว ให้ ร้ ู ว่าทุกเรื่ องอยู่ในพระหัตถ์ของอัลลอฮฺผ้ ทู รงเกรี ยงไกรและปรี ชาญาณ ไม่ได้ ขึ ้นอยู่กับมื อของมนุษย์
แต่ประการใด มนุษย์ผ้ เู ป็ นบ่าวทาได้ เพียงแค่พยายามเพื่อแสวงหาความดีงามและขจัดทุกขภัยเท่านันเอง
้
บ่าวต้ องตระหนักว่า เมื่อเขาได้ ขจัดความคิดที่กงั วลหมกมุน่ ต่อเรื่ องราวในอนาคตให้ หมดไป แล้ วมอบหมาย
ต่อพระองค์ให้ ปรับปรุงแก้ ไข และเชื่อใจต่อการดูแลพระองค์ ถ้ าเขาสามารถบริ หารความรู้สึกตนเองได้ เยี่ยง
นัน้ ก็จะทาให้ จิตใจของเขาสงบนิ่ง เยือกเย็น ในที่สดุ ความวิตกกังวล ความเศร้ าหมองก็จะหมดไปจากตัว
เขา
9. ขอดุอาอ์ ต่ออัลลอฮฺให้ ปรั บปรุงทุกเรื่องทัง้ ในโลกนีแ้ ละโลกหน้ า
อีกประการหนึ่งที่ มีประโยชน์มากในการเฝ้ามองสิ่งที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต คือการวิงวอนขอดุอาอ์
ตามที่ทา่ นนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ใช้ พร่ าขอต่ออัลลอฮฺอยูเ่ นืองนิตย์วา่
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“โอ้ อลั ลอฮฺ ขอพระองค์ทรงปรับปรุงศาสนาอันเป็ นที่ยึดมัน่ ของข้ าพระองค์ ขอทรงปรับปรุงโลกดุนยาอันเป็ น
ที่แห่งการมีชีวิตของข้ าพระองค์ ขอทรงปรับปรุงอาคิเราะฮฺอนั เป็ นที่แห่งการกลับคืนของข้ าพระองค์ ขอทรง
ให้ การมีชีวิตเป็ นการเพิ่ม ความดีแก่ข้าพระองค์ในทุกๆ เรื่ อง และขอทรงให้ การตายเป็ นการพักผ่อนแก่ ข้า
พระองค์จากทุกสิ่งที่ชวั่ ร้ าย” (บันทึกโดยมุสลิม 2720)
และอีกดุอาอ์หนึง่ ของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม คือ

َ َْ ََ
َ ََ َ َُُ ْ َ
َْ َ ْ َ َ َ ُ َْ َ َََْ
َ ْل أَن
 أمحد، بإسناد صحيح0505 ت» [أبو داود
 ل أإل أإ، َوأ ْص أل ْح أل شأ أّن ُكه،كل أن أإل نف أس َط ْرفة عْي
 فال ت أ،«امهلل رمحتك أرجو

]24/5

“โอ้ อลั ลอฮฺ ข้ าพระองค์หวังในความเมตตาของพระองค์ โปรดอย่าปล่อยให้ ข้าพระองค์ รับผิดชอบชีวิตด้ วย
ตัวของข้ าพระองค์คนเดียว แม้ เพียงชัว่ พริ บตาเดียวก็ตาม และโปรดปรับปรุงการงานของข้ าพระองค์ทงหมด
ั้
ด้ วยเถิด ไม่มีพระเจ้ าอื่นใดที่ค่คู วรแก่การเคารพภักดี เว้ นแต่พระองค์ผ้ เู ดียวเท่านัน”
้ (บันทึกโดยอบู ดาวูด
5090, อะห์มดั 5/42)
เมื่อบ่าวได้ เอื ้อนเอ่ยขอพรจากอัลลอฮฺด้วยดุอาอ์นี ้ เพื่อให้ ปรับปรุงแก้ ไขอนาคตของเขา ทังในเรื
้ ่ อง
ศาสนาและเรื่ องการดาเนินชีวิต ในโลก ด้ วยหัวใจที่มีความมุ่งมั่นปรารถนาอย่างแรงกล้ า และด้ วยความ
ตังใจอย่
้
างสัจจริ ง พร้ อมทังใช้
้ ความพยายามอย่างจริ งจังที่จะให้ บรรลุผล อัลลอฮฺก็จะประทานให้ ตามที่เขา
วอนขอ คอยเฝ้าหวัง และลงมือปฏิบตั ิเพื่อให้ ได้ มาซึ่งการนันจริ
้ งๆ ความทุกข์ระทมของเขาก็จะเปลี่ยนเป็ น
ความปลื ้มปี ติและความเปรมปรี ดแ์ิ ทน
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10. พยายามผ่ อนหนักให้ เป็ นเบามากที่สุด
อีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยขจัดความวิตกกังวลและความเศร้ าโศกเสียใจให้ หมดไป เมื่อมนุษย์ประสบกับ
ความทุกข์ยาก ก็คือ พยายามผ่อนหนักให้ เป็ นเบา ด้ วยการคาดคะเนระดับของผลเสียที่รุนแรงสูงสุดเท่าที่
เป็ นไปได้ ว่าอาจจะเกิดขึ ้น แล้ วเตรี ยมใจของตัวเองให้ เข้ มแข็งพร้ อมรับมือ หลังจากนัน้ ก็ค่อยๆ ทยอยหา
วิธีการแก้ ปัญหาทีละอย่าง อะไรที่ผ่อนหนักให้ เป็ นเบาได้ ก็ทาเท่าที่สามารถจะทาได้ อย่างถึงที่สุด ด้ วยการ
เตรี ยมตัวเตรี ยมใจให้ มนั่ เหมาะ บวกกับความพยายามที่มีประโยชน์เช่นนี ้ ความวิตกกังวลและความทุกข์ก็
จะหมดไป ความง่ายดายในการแสวงหาประโยชน์สขุ และขจัดทุกข์ภยั ก็จะเข้ ามาแทนที่
เมื่อเกิดสภาวะคับขัน ความหวาดกลัว ความป่ วยไข้ สุขภาพอ่อนแอ ความยากจน หรื อการไม่ได้ รับ
ในสิ่งที่ตนปรารถนาเกิ ดขึ ้นแก่เขา ก็ให้ เขารับมือสถานการณ์ นนด้
ั ้ วยอารมณ์ ที่สงบนิ่ง สุขุม เยือกเย็น และ
เตรี ยมตัวเตรี ยมใจให้ มั่น เพื่ อ จะรับ มื อกับปั ญ หาพวกนัน้ แม้ ว่าจะเป็ นปั ญ หาเลวร้ ายที่ สุดตามที่ คิดว่า
อาจจะเป็ นไปได้
แท้ จริง การฝึ กตนเองให้ เตรี ยมรับมือกับความยุ่งยาก จะช่วยทาให้ เกิดความง่ายดายขึ ้น ทาให้ เรื่ อง
หนักเป็ นเรื่ องเบา และลดระดับความรุ นแรงของปั ญหาได้ โดยเฉพาะถ้ าเขาทุ่มเทความพยายามในทุกวิธี
อย่างเต็มความสามารถแล้ ว นัน่ ก็เท่ากับว่าเขาได้ เตรี ยมใจตังรั
้ บบวกกับการแสวงหาวิธีการภาคปฏิบตั ิที่มี
ประโยชน์ ที่จะทาให้ เขาลืมเรื่ องความทุกข์ไปโดยปริ ยาย อีกทัง้ ยังได้ ต่อสู้กับตัวเองเพื่ อฟื ้นพลังแห่งการ
เผชิญ หน้ ากับ ความยุ่งยากที่ ต้องเจอ พร้ อมกับมอบหมายต่ออัลลอฮฺและคิดบวกต่อ การช่วยเหลื อของ
พระองค์ ไม่น่าสงสัยอีกเลยว่า ทัง้ หมดนี ล้ ้ วนแล้ วมีคุณประโยชน์อันใหญ่ หลวงในการนาความสุขใจและ
ความโล่งอกมาให้ นอกเหนือไปจากผลบุญที่บา่ วมีความคาดหวังว่าจะได้ รับไม่ช้าก็เร็ว
เหล่านี ้ เป็ นสิ่งที่เห็นได้ จากประสบการณ์จริ ง ตัวอย่างที่เกิดขึ ้นจากคนที่ได้ ทดลองมาแล้ วมีให้ เห็น
อย่างมากมายทีเดียว
11.พลังใจอันเข้ มแข็งและไม่ หวาดหวั่น
ส่วนหนึ่งจากการเยียวยาที่ดีมากสาหรับโรคทางใจและทางประสาท หรื อแม้ กระทัง่ โรคทางกาย ก็
คือ การมีพ ลัง ใจที่เข้ ม แข็งและไม่หวั่นไหวไปกับการคาดเดาหรื อจินตนาการที่มาพร้ อมกับ ความคิดชั่วๆ
ร้ ายๆ
เพราะเมื่อใดที่มนุษย์ยอมจานนต่อจินตนาการและหัวใจคล้ อยตามกับสิ่งต่างๆ รอบตัว ไม่วา่ จะเป็ น
ความหวาดกลัวต่อโรคร้ าย ความโกรธเคืองหรื ออารมณ์เสียเพราะสาเหตุตา่ งๆ ที่เจ็บปวด และกลัวว่าจะเกิด
เรื่ องไม่ดีขึ ้น ของที่รักจะหายไปคนที่ห่วงใยจะตีตนออกห่าง ความคิดแบบนี จ้ ะทาให้ เขาตกอยู่ในความวิตก
กังวล ส่งผลให้ เกิดโรคทางใจและทางกาย ประสาทเสียอ่อนแรง ซึ่งมีผลกระทบที่เลวร้ าย ดังที่เราท่านได้
ประจักษ์ มาแล้ วว่ามีมนั มีโทษมากมายขนาดไหน
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12. มอบหมายทุกอย่ างต่ ออัลลอฮฺ
เมื่อใดที่หวั ใจได้ พึ่งพิงและมอบหมายต่ออัลลอฮฺ ไม่ยอมให้ ตนเองตกเป็ นทาสของมโนภาพที่ เพ้ อ
เจ้ อและจินตนาการที่เป็ นพิษ และเชื่อมัน่ ต่ออัลลอฮฺอย่างหนักแน่น คิดบวกต่อพระองค์ มีความกระหายต่อ
ความโปรดปรานของอัลลอฮฺอย่างที่สดุ แน่นอนมันก็จะช่วยขจัดความวิตกกังวล ความเศร้ าโศก หม่นหมอง
ให้ หมดไป โรคอีกมากมายที่เกิดขึ ้นทางร่ างกายและจิตใจจะหายไปด้ วย และมันจะทาให้ หัวใจเกิดความ
เข้ มแข็ง มีจิตใจที่เบิกบานเกินที่จะบรรยายได้
มีผ้ ปู ่ วยทางจิตจากสาเหตุความนึกคิดเพ้ อเจ้ อและจินตนาการไร้ สาระจานวนเท่าไรที่ต้องนอนเต็ม
โรงพยาบาล อาการเหล่านันมี
้ ผลต่อสภาพจิตใจของคนที่มีสุขภาพแข็งแรงมามากต่อมากแล้ ว ส่วนคนที่มี
สุขภาพอ่อนแอนันยิ
้ ่งไม่ต้องพูดถึงเลย มันทาให้ คนเป็ นโรคประสาทหรื อวิกลจริ ตไปตังมากมายเท่
้
าไรแล้ ว
คนที่ มี สุขภาพสมบูรณ์ ก็ คื อคนที่ อัล ลอฮฺ บัน ดาลให้ เขาปลอดภัย จากโรคพวกนี ้ และช่วยเหลื อ
เอื ้ออานวยให้ เขาสามารถต่อสู้กบั จิตใจของตนเองเพื่อขวนขวายสิ่งที่เป็ นประโยชน์และสร้ างความเข้ มแข็ง
ให้ กบั หัวใจ อีกทังยั
้ งขจัดความวิตกกังวลออกไปได้ ดังที่อลั ลอฮฺได้ ตรัสไว้ วา่

َ َّ َ َ َّ
]3 : ﴿ َو َمن َي َت َوّك َع ٱّللِ ف ُه َو َحس ُب ُه ٓۥ ﴾ [الطالق

“และผู้ใดมอบหมายแด่อลั ลอฮฺ พระองค์ก็จะทรงเป็ นผู้ที่ดแู ลอย่างครบถ้ วนแก่เขา” (อัฏ-เฏาะลาก : 3)
หมายถึง พระองค์เป็ นผู้ดแู ลที่ เพียงพอแล้ วสาหรับเขา ไม่จาเป็ นต้ องมีผ้ อู ื่นอีก สาหรับทุกกิจการที่
เขาเกี่ยวข้ อง ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องศาสนาหรื อเรื่ องกิจการทางโลก
ผู้ที่มอบหมายต่ออัลลอฮฺ คือผู้ที่มีจิตใจเข้ มแข็ง ความคิดเพ้ อเจ้ อจะมิส่งผลอันใดกับเขา เหตุการณ์
ต่างๆ จะไม่ทาให้ เขาหวัน่ ไหว เนื่องจากเขารู้วา่ สิ่งนันเกิ
้ ดขึ ้นมาจากความอ่อนแอของหัวใจ ความท้ อแท้ และ
ความหวาดกลัวซึง่ มันไม่มีอยูจ่ ริง และเขาจะรับรู้วา่ แท้ จริงอัลลอฮฺจะปกป้องคนที่มอบหมายต่อพระองค์ ด้วย
การดูแลที่ดีที่สุดอย่างครบถ้ วนเพียงพอ เขาเลยเชื่อมั่นต่อพระองค์และในสัญญาของพระองค์ ความวิตก
กังวลจึงมลายหายไป และพระองค์ จะเปลี่ ยนความยากให้ เป็ นความง่ายดายแก่เขา ความโศกเศร้ าจะ
กลายเป็ นความเบิกบานใจ และความกลัว จะแทนที่ด้วยความรู้ สึกปลอดภัย ดังนัน้ เราขอให้ อัลลอฮฺทรง
คุ้ม ครองให้ ป ลอดภัย ประทานหัวใจที่ เข้ ม แข็ง หนักแน่นด้ วยการมอบหมายที่ สมบูรณ์ อย่างแท้ จ ริ งต่อ
พระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงประกัน ไว้ แล้ วว่าคนของพระองค์จะต้ องได้ รับ ความดีงามทุกประการ และจะทรง
ขจัดทุกสิ่งที่เลวร้ ายและเป็ นภัยออกไป
13. ใส่ ใจในด้ านดีของคนอื่นและมองข้ ามข้ อบกพร่ องในตัวเขา
ท่านนบีมหุ มั มัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวไว้ วา่

ْ ْ َْ
َ ْ َ َ ُ ُ َْ َ َ ْ َ ْ ُ
]216/1  أمحد،2356 ِض أمن َها آخ َر » [مسلم
«ل يف َرك ُمؤ أمن مؤ أمنة إأن ك أره أمنها خلقا ر أ

“สามี ผ้ ูศรัทธาอย่าได้ โกรธเกลียดภรรยาผู้ศรัทธา หากเขาไม่ชอบการประพฤติบางอย่างในตัวเธอ ก็ยังมี
พฤติกรรมอื่นให้ เขาพอใจตัวเธออยูอ่ ีก” (บันทึกโดยมุสลิม 1469, อะห์มดั 2/329)
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จากหะดีษนี ้ชี ้ให้ เห็นถึงประเด็นสาคัญ 9 ประการ
ประการแรก การใช้ ชีวิตร่ วมกับภรรยา ญาติใกล้ ชิด มิตรสหาย คนงาน ลูกค้ า/ผู้ติดต่อใช้ บริ การ
และทุกผู้คนที่ท่านคบหาหรื อมีปฏิสมั พันธ์ กับเขา เป็ นเรื่ องที่สมควรอย่างยิ่งที่ จะต้ องทาใจให้ ได้ ว่ามนุษย์
ต้ องมีข้อตาหนิ ข้ อบกพร่อง หรื อสิ่งที่ไม่พงึ ประสงค์
และเมื่อท่านได้ พบเจอบุคคลที่มีลกั ษณะนิสยั ดังกล่าวที่ทาให้ ท่านไม่ชอบ ก็จงเปรี ยบเทียบระหว่าง
สิ่งที่ท่านไม่ชอบ กับหน้ าที่พึงปฏิบตั ิของท่านต่อเขา หรื อความคูค่ วรในการที่ท่านจะรักษาสัมพันธภาพและ
ไมตรี ตอ่ กันเอาไว้ ให้ เข้ มแข็ง ด้ วยการนึกถึงด้ านดีตา่ งๆ ในตัวเขา ให้ คานึงถึงเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมาย
ส่วนรวมจากการที่ท่านผูกมิตรกับเขา และด้ วยวิธีการมองข้ ามข้ อบกพร่องของคนอื่นและเอาใจใส่ด้านดีใน
ตัวเขาแบบนี ้เอง จะส่งผลให้ เกิดสัมพันธภาพที่ยาวนาน และเกิดความสบายใจอย่างสมบูรณ์แก่ทา่ น
ประการที่สอง ความวิตกกังวลจะหายไป ไมตรี จิตจะคงอยู่ การทาหน้ าที่ต่อกัน ทัง้ ที่จาเป็ นต้ อง
ปฏิบตั ิและควรปฏิบตั ิยงั ดาเนินต่อไปได้ ความสบายใจก็จะเกิดขึ ้นกับทังสองฝ่
้
าย ส่วนผู้ที่ไม่ปฏิบตั ิตามคา
ชี แ้ นะของท่านนบี ศ็อลลัล ลอฮุอะลัยฮิ วะสัลลัม ในเรื่ องนี ้ ซ า้ ร้ ายยัง ปฏิ บัติในทางตรงกัน ข้ าม โดยเขา
พยายามแต่จ ะจ้ องหาสิ่ งไม่ดี ของอี กฝ่ าย และปิ ดหูปิ ดตามองไม่ เห็น ความดีง ามของเขา คนประเภทนี ้
ย่อมจะวิตกอยูร่ ่ าไป ความรักความสัมพันธ์ของเขากับคนอื่นที่เกี่ยวข้ องด้ วยย่อมขุ่นมัวไม่ราบรื่ น และหน้ าที่
ต่างๆ ที่จาเป็ นต้ องปฏิบตั ติ อ่ กันทังสองฝ่
้
ายก็จะบกพร่องไปอีกหลายประการ
มีผ้ คู นจานวนไม่น้อยที่มีความมุง่ มัน่ สูง สามารถที่จะอดกลันท
้ าใจให้ นิ่งและอดทนได้ เมื่อประสบกับ
ภัยพิบตั ิและความยุ่งยากต่างๆ มากมาย แต่เขากลับมาวิตกกังวลกับเรื่ องไร้ สาระเพียงเล็กน้ อย และขุ่นมัว
กับเรื่ องจุกจิก สาเหตุเนื่องจากเขาให้ ความสาคัญกับการรับมือเรื่ องใหญ่ๆ แต่ละเลยที่จะเตรี ยมใจรับมือกับ
เรื่ องเล็กๆ มันจึงส่งผลกระทบที่เลวร้ ายต่อความสบายใจของเขา ดังนัน้ ผู้ที่มีความเด็ดขาดจะต้ องเตรี ยมใจ
ในทุกเรื่ อง ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องเล็กหรื อเรื่ องใหญ่ และจะต้ องขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺในเรื่ องดังกล่าว
และวิงวอนขอต่อพระองค์อย่าปล่อยภาระให้ เขาต้ องเผชิญบททดสอบด้ วยตัวคนเดียวเพียงลาพัง แม้ เพียง
ชัว่ พริบตาเดียวก็ตาม ดังนัน้ ทังเรื
้ ่ องเล็กหรื อเรื่ องใหญ่ก็จะเป็ นเรื่ องง่ายดายแก่เขา และเขาจะเป็ นคนที่สงบ
เยือกเย็น และสบายใจ
14. อย่ ามัวเสียเวลากับความวิตกกังวลและความทุกข์ ใจ
ผู้มีปัญญาย่อมตระหนักดีว่า ชีวิตที่แท้ จริ ง คือชีวิตที่ดารงอยูไ่ ด้ อย่างมีความสุขและสงบ และชีวิตนี ้
ก็ชา่ งสันนั
้ ก
ดังนัน้ เขาจึงไม่ควรบัน่ ทอนชีวิตตัวเองด้ วยความวิตกกังวล หรื อปล่อยเวลาให้ หมดไปกับความ
ความทุกข์ใจ เพราะลักษณะดังกล่าวมันค้ านกับแก่นแท้ ของการดาเนินชีวิตอันสงบสุข แล้ วเขาก็กักชีวิต
ตัวเองให้ หมดเวลาส่วนใหญ่ไปกับความเครี ยดและความเศร้ าหมอง เรื่ องนี ้ไม่ต่างกันเลยระหว่างคนดีหรื อ
คนชั่ว แต่สาหรับผู้ศรัทธาที่ เข้ าใจและปฏิ บัติได้ ตามนี ้ จะได้ รับ โชคดี ที่เต็ม เปี่ ยมกว่า และได้ ผลลัพ ธ์ ที่มี
ประโยชน์ทงในโลกนี
ั้
้และโลกหน้ า

เคล็ดลับดีๆ ให้ ชีวิตมีความสุข

 16 

15. เปรียบเทียบความโปรดปรานที่ได้ รับกับสิ่งไม่ ดีท่ ีพบพาน
เมื่อสิ่งไม่ดีมาประสบพบพาน หรื อได้ รับความหวาดกลัวจากมัน สมควรอย่างยิ่งที่จะต้ องเอาเรื่ องดี
อื่นๆ ที่เขาได้ รับมา ทังในเรื
้ ่ องศาสนาและเรื่ องทางโลก มาเปรี ยบเทียบดู เมื่อเขาได้ เปรี ยบเทียบก็จะเห็น
ประจักษ์ ชดั ว่าความโปรดปรานที่ได้ รับจากอัลลอฮฺนนมากมายเหลื
ั้
อเกิน และสิ่งที่เขาไม่ปรารถนานัน้ มัน
เล็กน้ อยมาก
และในทานองเดียวกัน ให้ เขาเปรี ยบเทียบระหว่างความกลัวว่าจะเกิดอันตรายบางอย่าง กับการ
คาดหวังอันมากมายว่าเขาจะต้ องปลอดภัย เขาจะต้ องไม่ยอมให้ ความเป็ นไปได้ อันน้ อยนิดมาครอบงา
เอาชนะการคาดหวังความเป็ นไปได้ อื่นอันมากมายและหนักแน่นกว่า เมื่อเป็ นเช่นนี ้ เขาก็จะเตรี ยมใจพร้ อม
รับมือถ้ าหากมันจะเกิดขึ ้นจริง พยายามป้องกันสิ่งที่ยงั ไม่เกิด และขจัดหรื อลดสิ่งที่เกิดขึ ้นแล้ วให้ เบาลง
16. อย่ าใส่ ใจกับคาพูดให้ ร้ายของคนอื่น
พึ ง ทราบเถิ ด ว่า การที่ ม นุษ ย์ ให้ ร้ายต่อ ท่ า น โดยเฉพาะการให้ ร้ายหรื อ ทิ่ ม แทงด้ วยค าพู ด ที่ ไ ม่
สร้ างสรรค์ มันไม่สามารถให้ โทษอันใดแก่ท่านได้ เลย แต่มนั จะย้ อนกลับไปให้ โทษแก่ผ้ ทู ี่พดู หรื อผู้กระทามัน
ขึ ้นมา เว้ นแต่ว่า ท่านมัวแต่จะสนใจในความสาคัญกับคาพูดเหล่านัน้ และเปิ ดโอกาสให้ มนั เข้ ามาครอบงา
ความรู้ สึก เมื่อนัน้ แหละ ที่ มันจะส่งผลร้ ายต่อท่าน เหมือนกับที่ มันส่งผลร้ ายแก่ เจ้ าของคาพูด แต่ถ้าหาก
ท่านไม่สนใจใยดี มันก็จะไม่สามารถก่อให้ เกิดผลร้ ายใดๆ แก่ทา่ นได้ เลย
17. คิดดีก็ได้ ดี คิดไม่ ดีก็จะได้ ตามนัน้
พึงตระหนักเถิดว่า ชีวิตของท่านจะก้ าวเดินตามความคิดของท่าน ฉะนัน้ หากความคิดของท่าน
ดาเนินไปในทางที่ดีงาม มีคุณค่าที่สร้ างสรรค์ มันก็จะเป็ นประโยชน์อย่างมหาศาลทังต่
้ อเรื่ องศาสนาและ
เรื่ องทางโลก ชีวิตของท่านก็จะพบพานแต่ความสุข และในทางตรงกันข้ าม หากคิดไม่ดี ทาไม่ดี ชีวิตนี ้ก็อย่า
หมายว่าจะได้ พบกับความสุข
11. ไม่ คาดหวังคากล่ าวขอบคุณจากใคร
อีกประการหนึ่งที่ส่งผลอย่างใหญ่หลวงในการขับไล่ความเศร้ า โศกเสียใจ คือ การฝึ กฝนตนเองให้
คุ้นชินกับการไม่เรี ยกร้ องหรื อขอคาขอบคุณจากผู้ใดที่เราได้ ทาดีกับเขา นอกจากพร่ าวอนขอต่อพระองค์
อัลลอฮฺเท่านัน้
เมื่อท่านได้ ทาดีแก่ผ้ ทู ี่ท่านต้ องรับผิดชอบ หรื อผู้ที่ท่านไม่มีหน้ าที่ต้องรับผิดชอบ พึงตระหนักเถิดว่า
นี่เป็ นการปฏิสมั พันธ์ ของท่านกับอัลลอฮฺ ดังนัน้ อย่าได้ สนใจต่อการขอบคุณของใคร ดังดารัสของอัลลอฮฺที่
ได้ ตรัสถึงบ่าวกลุม่ พิเศษที่มีความกตัญญูวา่

ُ ُ َ َ َٗٓ َ ُ
ُ َّ
َّ
ُ
ُ ٱّللِ َل نُر
ً ك
]7 :  ﴾ [اإلنسان٩ ورا
يد مِنكم جزاء ول ش
ِ﴿ إِن َما نطع ُِمكم ل َِوجه
ِ

“(พวกเขากล่าวว่า) แท้ จริ ง เราได้ ให้ อาหารแก่พวกท่าน โดยหวังความโปรดปรานของอัลลอฮฺ เรามิได้ หวัง
การตอบแทนและการขอบคุณจากพวกท่านแต่ประการใด” (อัล-อินซาน : 9)
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เรื่ องนีเ้ น้ นยา้ เป็ นกรณี พิเศษในการปฏิสัมพันธ์ กับสมาชิกในครอบครัว ลูกหลาน หรื อเครื อญาติ
และคนที่ท่านมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้น ยิ่งไม่ต้องเรี ยกร้ องหรื อถามหาคาขอบคุณอันใด เมื่อใดที่ท่านตังใจ
้
แน่วแน่ในการขจัดเรื่ องร้ ายๆ ออกจากพวกเขา นัน่ เท่ากับว่าท่านได้ ทาให้ พวกเขาสบายใจ และท่านเองก็
สบายใจตามไปด้ วย
19. ทาอะไรด้ วยความเต็มใจ และรู้ จักเลือกแต่ ส่ ิงที่ดี
และปั จจัยที่จะทาให้ เกิดความสบายใจอีกประการ ก็คือ การกระทาความดีโดยสมัครใจและเต็มใจ
ไม่ใช่การบังคับตัวเองจนเกิดความรู้สกึ วิตกกังวล แล้ วท่านก็จะหวนกลับมาโทษตัวเองเนื่องจากไม่ได้ รับผลดี
อะไรเลย เหตุเพราะท่านเลือกเดินบนทางที่คดเคี ้ยวซับซ้ อนเอง
นี่เป็ นส่วนหนึง่ จากวิทยปั ญญาและวิธีการที่ชาญฉลาด
อีกประการหนึ่งก็คือ เวลาที่มีเรื่ องต่างๆ ยุ่งยากมากมายให้ เลือกทา ต้ องรู้จกั เลือกสิ่งที่ไม่มีพิษภัย
และสวยงามน่าสนใจ เพราะมันจะยิ่งเพิ่มความรู้สกึ สบายใจ และปลดความทุกข์ระทมให้ หมดไปได้
จับ เอางานที่ มี ป ระโยชน์ ม าวางไว้ ต รงหน้ า และมุ่ง มั่น ในการปฏิ บัติ อ ย่ า งจริ ง จัง เพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ เพื่อท่านจะได้ เพลิดเพลินและไม่ต้องเหลียวมองเรื่ องร้ ายๆ ที่ เป็ นสาเหตุทาให้ เกิดความวิตก
กังวลและโศกเศร้ า จงอาศัยการผ่อนคลายและรวบรวมจิตใจเพื่อการงานที่สาคัญ
20. สะสางงานให้ เสร็จเป็ นปั จจุบัน
ส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เป็ นประโยชน์ มาก ก็คือ การสะสางงานให้ เป็ นปั จจุบนั ทางานของแต่ละวันให้
เสร็จลุลว่ ง อย่าผัดวันประกันพรุ่ง แล้ วท่านจะได้ มีเวลาเหลือในวันต่อๆ ไป เพราะการผัดวันประกันพรุ่งจะทา
ให้ งานถูกกองสะสม ทังงานแล้
้
วๆ มาที่ยงั ทาไม่เสร็ จบวกกับงานใหม่ที่เข้ ามาเพิ่ม มันก็จะยิ่งทาให้ ท่านแย่
มากขึน้ แต่ถ้าหากท่านได้ ส ะสางงานต่างๆ ให้ เสร็ จในเวลาของมัน ท่านก็ จะได้ ทางานใหม่ที่เข้ ามาด้ วย
ความคิดและความสามารถอย่างเข้ มแข็งเต็มกาลัง
21. จัดลาดับความสาคัญของงาน
สมควรอย่างยิ่งที่ท่านจะต้ องจัดเรี ยงงานต่างๆ ที่มีประโยชน์ตามลาดับความสาคัญ และคัดแยกสิ่ง
ที่ตวั ท่านชอบและปรารถนามันอย่างมาก เพราะสิ่งที่ตรงกันข้ ามกันมักจะทาให้ เกิดความเบื่อหน่ายและไม่
สบอารมณ์ หาตัวช่วยในเรื่ องเหล่านี ้ด้ วยการใช้ ความคิดให้ ถกู ต้ องและการปรึกษาหารื อกับผู้อื่นด้ วย ใครที่
รู้ จัก ปรึ ก ษาหารื อเขาจะไม่ มี วัน เสี ยใจ จงศึก ษางานที่ จ ะลงมื อ ท าอย่างละเอี ยด เมื่ อวิเคราะห์ แล้ วว่ามี
ประโยชน์และตังใจแน่
้
วแน่ก็จงมอบหมายต่ออัลลอฮฺ แท้ จริ ง พระองค์ทรงรักใคร่ บรรดาผู้ที่มอบหมายต่อ
พระองค์
การสรรเสริญ ทั้ ง มวลเป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ข องอั ล ลอฮฺ ผู้ อ ภิ บ าลแห่ ง สากลจั ก รวาล และขอพระองค์
ประทานการสดุดี ความเมตตาและศานติ แด่ท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม วงศ์วานและ
สหายทั้งหลายของท่านด้วยเถิด
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