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 lament of a Mosque
Zain Bhikha

 
 I want to know
 Where you’ve been for so long?
 I want to know
 Why you’ve left me alone?
 I want to know
 What has attracted you so?
 O dear Muslim, I really would like to know
 I want to know
 Why you come on ‘Eid day only?
 I want to know
 Why you come for Ramadan only?
 O please do tell me
 I really would like to know
 O Muslim don’t you see?
 For your marriage you came to me
 And there’s one thing that will always be

 That the last place you visit before the grave will be me.

 content:
 >1> ภาษาอาหรับและบรรยากาศ
     แบบทะเลทราย
 >2> อีมานและความสำเร็จ

 >3> มันคือสมอง
 >4> อีดนี้หรืออีดไหน
 >4> เพื่อนๆ ผมบอกวา...
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ก้าวไป...ด้วยกัน



“อีมาน” เปนพลังอันสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมมุสลิม

ไปสูความผาสุก ความสำเร็จทั้งโลกนี้และปรโลก 

ผูคนโดยทั่วไปโดยเฉพาะคนที่ไมใชมุสลิมหาไดรูจักกับคำๆ นี้ ผูเขียนยังไม

แนใจกับตัวมุสลิมโดยทั่วไปดวยซ้ำ วาเขารูจักมักคุน “อีมาน” นี้อยางไรบาง 

คงมีแตเฉพาะมุอฺมิน ซึ่งมีสัญลักษณปรากฏอยูบนตัวเขาถึงความสนิทสนมกับ 

“อีมาน” สัญลักษณในตัวพวกเขาจะเห็นไดจากรองรอยแหงการยอมจำนน

อยางสดุดีตอพระผูสราง เชน รองรอยจากการสุูด เปนตน ซึ่งคนกลุมนี้จะเปน

ความหวังของสังคม ในกุรอานเอง อัลลอฮฺ  ดำรัสวา 

 “อาหรับชาวชนบทกลาววา เราศรัทธา (อีมาน) แลว จงกลาวเถิด

มุฮัมมัดวา พวกทานยังมิไดศรัทธา (อีมาน) แตจงกลาวเถิดวา เราเขารับอิสลาม 

แลว เพราะการศรัทธายังมิไดเขาสูหัวใจของพวกทาน และ ถาหากพวกทาน

เชื่อฟงปฏิบัติตามอัลลอฮฺและรอซูลของพระองคแลว พระองคจะไมทำใหการ

งานของพวกทานดอยลงแตประการใด  แทจริง อัลลอฮฺเปนผูทรงอภัย 

ผูทรงเมตตาเสมอ” (49:14)

 ในทางจิตวิทยา “อีมาน”ภายใตกรอบของ ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ อาจ

เปรียบไดดั่งแรงบันดาลใจชั้นยอด ในการทำความดีและละเวนจากความชั่ว 

เนื่องมาจากความชัดเจนในความรูความเขาใจตอผลกระทบของการกระทำ

นั้นๆ (ทั้งความดีและความชั่ว) ซึ่งจะปรากฏตอหนาเราในวันแหงการสอบสวน 

 “อีมาน” เปนเรื่องของจิตใจ หลังจากนั้นจึงเปนเรื่องของรางกาย 

อิทธิพลของจิตใจจากความเชื่อและความศรัทธาที่ถูกตองและมั่นคงตออัลลอฮฺ 

 จะกำหนดพฤติกรรมของคนๆ นั้น ใหเกิดเปนการปฏิบัติที่ดี เปนมารยาท 

และบุคลิกภาพที่สูงสง เราจะเห็นไดวา คนที่ไดชื่อวามีอีมานนั้นเขาจะมี

มารยาทที่ดีงาม ใหเกียรติผูอื่น และมีความอดทนอดกลั้นในกิจการแหงดุนยานี้

เพื่อหวังผลตอบแทนอันมหาศาลในโลกหนา

 บรรดาผูรู กลาววา “อีมานสำหรับบรรดานบีและรอซูลนั้นมีแตเพิ่ม

เติมขึ้นเรื่อยๆ อีมานของมลาอีกะฮฺนั้นมีความมั่นคงหาไดเหมือนกับบรรดา

มุสลิมและมุอฺมินที่ “อีมาน”ของเขานั้นขึ้นๆ ลงๆ” 

 สิ่งที่ทำให “อีมาน” นั้นเพิ่มเติมอยูเสมอ คือ การอิบาดะฮฺ การเชื่อฟง 

อัลลอฮฺ  และสิ่งที่ทำให “อีมาน” ลดลงนั้น คือ การฝาฝนพระองค 

การทำมัวะซิยัตตางๆ เพราะมันทำใหเราหลงลืมการรำลึกถึงอัลลอฮฺ  

 เราควรเรงสราง “อีมาน” นี้ใหเกิดเปนรูปธรรมขึ้นมาเพื่อที่จะสราง

รากฐานทางสังคมใหมั่นคงดวยกับบรรดาผูศรัทธา หลังจากนั้นการเคลื่อนไหว

ทางสังคมจะมีประสิทธิภาพและจะนำมาซึ่งความสำเร็จในที่สุด 

 นี่คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Develop-

ment) ในแบบอิสลาม และในแบบที่โลกกำลังขาดแคลน ทานนบีมุฮัมมัด  

ไดรับความสำเร็จดวยวิธีการนี้มาแลวในอดีต โดยการนำ “อีมาน” เขาสูหัวใจ

มุสลิมจนเอาชนะอุปสรรคตางๆ และนำธงของอิสลามขจรกระจายไปทั่วแผนดิน

 “จงเรงพัฒนา “อีมาน” เถิด บรรดาผูมีสติปญญาทั้งหลาย

เพื่อพวกทานจะไดรับความสำเร็จ”

 จากอีมานสู่ความสำเร็จ

เราทราบกันดีกวา อัลกุรอาน ถูกประทานและบันทึก
เปนภาษาอาหรับ บางคนอาจตั้งกระทูถามวาทำไม? 

และมันมีฮิกมะห (wisdom) อะไรแฝงอยู?
 ภาษาอาหรับถูกจัดอยูในตระกูลภาษาเซเมติก (Semitic)
ซึ่งถือวาเปนภาษาที่เกาแกที่สุดสกุลหนึ่งของโลก พี่นองรวม 
ตระกูลหลายคนลมหายตายจากไปแลว ที่ยังมีชีวิตและมีบทบาท
อยูบางก็คือ ภาษาฮิบรู ที่ชาวอิสราเอลใชในปจจุบันและภาษา
ซีรียาน ซึ่งใชในภาคพิธีกรรมของชาวคริสเตียนที่มีเชื้อสายอาหรับ
สวนที่ยังพอเหลือเคาศึกษาได แตไมไดถูกใชในชีวิตประจำวันก็คือ
ภาษาอัคคาเดียน ภาษาบาบิโลน ภาษายูคาริท....
 หากเขาลึกถึงอรรถรสของตัวภาษาซักนิด จะสัมผัสไดถึง
ความเรียบงายและเปนรูปธรรมของภาษาอาหรับ เชน หนวด เขา
เรียกวา ชาริบ แปลวาผูที่ดื่มเพราะเวลาที่คนมีหนวดดื่มอะไร
ก็จะเหลือติดหนวดไวใหเห็น, ทองฟา มาจากคำวา สูง, วิ่ง, ไหล,

โคจร, เคลื่อนที่ ก็ใชคำเดียวกัน ฯลฯ มันแฝงความเปนทะเลทราย

ไวเต็มๆ กวาง แหงแลง ไมมีอะไรใหตองใชตรรกะมากนัก ความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็เพียงแคปรากฎการณธรรมชาติ ภาษาที่ใช

สื่อความจึงเรียบงาย ไมซับซอนและปราศจากปรัชญาชวนปวดหัว

 ฮิกมะหที่วาไมไดมีแคนั้น เมื่ออัลกุรอานถูกประทานแก

ศาสนทูตผูไมรูหนังสือ ชนชาติที่หยาบเหลือเกินในความประพฤติ

และยุคที่เถื่อนเหนือคำบรรยายรบราฆาฟนเปนอาจิณ ฝงลูก

ตัวเองทั้งเปน งมงายในเจว็ด ฯลฯ กุรอานใชเวลา 23 ปในการ

สรางปฏิหารย สรางประชาชาติหนึ่งใหปกครองตั้งแตจีนจนถึง

กำแพงเมืองปารีสในเวลาตอมา ความเรียบงายของภาษาอาหรับ

ชนะใจคนรวมพันกวาลานคนทั่วโลกในปจจุบัน ใหแงคิดโดยใชการ

เปรียบเทียบใหเห็นภาพชัดเจนและใกลตัว เชน เปรียบผูปฏิเสธวา 

หูหนวก เปนใบ และตาบอด เพราะไมยอมรับในสัจธรรม 
(บากอเราะห:18), เปรียบผูหนาไหวหลังหลอกดั่งคนที่อยูในความ
มืดอาศัยแคแสงจากฟาแลบชั่วคราวนำทาง(บากอเราะห:20),

บรรยายสภาพของกองทัพชางที่ถูกทำลายเหมือนใบพืชที่ถูกกัด

กิน (อัลฟล:5)
 นอกจากความเรียบงายในตัวภาษาแลว การทองจำและ
นำมาใชก็ถูกทำใหงายขึ้น บอยครั้งที่กุรอานใชหลักการพองเสียง

ในตัวพยางคสุดทายระหวางโองการที่อยูในบทเดียวกัน เปนศิลปะ

การใชคำใหออกมาในรูปกึ่ง รอยแกว-รอยกรอง มีสัมผัส แต
ไมถงึขัน้เปนโคลงฉนัท ซ่ึงชวยในการทองจำและเมือ่ชวีติประจำวนั

ของมุสลิม ตองใชกุรอานในภาคศาสนกิจ บทขอพร การขอความ
คุมครอง ฯลฯ ภาษาอาหรับที่เขาวายากในเรื่องไวยกรณ แต
อัลกุรอานกลับถูกเด็กเล็กๆ ทองจำ คนจำนวนไมนอยที่ไมเขาใจ

ภาษาอาหรับก็ยังคงเพียรอานเพราะหวังในภาคผล และผูสนใจ
อีกมากก็สรรหาคำอรรถธิบายเพื่อแปลและตีความ

 หากอิสลามลึกลับซับซัอน จนกระทั่งปราชญเทานั้นถึงจะ
เขาใจ หรือตองบำเพ็ญเพียรภาวนาหลายๆ ปถึงจะเขาถึง และแม
วาอัลกุรอานเปนกาพยกลอน ปรัชญา ที่เขาใจกันแคในหมูนักบวช 

หรือมีสิทธิอานเฉพาะคนบางวรรณะ ก็คงจะไมสามารถปฏิวัติโลก 
และใหทางนำแกมนุษยชาติทั้งปวงอยางที่เปน

 002: อัลกุรอาน ภาษาอาหรับ  
 และบรรยากาศทะเลทราย

inside al-Qur’an

เด็กชายโชกโชน

Towards the Oneness of Allah

อบู มุศลิหฺ



“สมอง” 
สิ่งที ่ทุกคนมีแตเราไมคอยได

เห็น รูปรางนาตาของมันเทาไร 

คนเราใช สมองอย ู ท ุกๆว ัน 

มารคัส ไรชเล แพทยดานระบบประสาทและรังสีวิทยา ของ 

“วอชิงตัน ยูนิเวอรซิตี้” เมืองเซนตหลุยส รัฐมิสซูรี่ กลาววา “มนุษย

เราไมไดใชสมองเพียงนิดเดียว” กลาวคือแมวา เราจะไมได
ใชความคิดอยางหนัก แตสมองก็ทำงานหนักอยูแลว สมองมี
น้ำหนักประมาณ 2% ของน้ำหนักตัว แตมันกลับเผา
ผลาญพลังงานที่รางกายไดรับถึง 20% สวนใหญสมองเผาผลาญ

พลังงานขณะที่มันทำหนาที่อื่น เชน การสื่อสารระหวางนิวตรอน 

หรืออนุภาคในอะตอม มากกวาขณะที่มนุษยกำลังใชความคิด 
รวมทั ้งยังใชในการเตรียมพรอมรับขอมูลจากความคาดเดา
โดยมีพื้นฐานมาจากประสบการณที่เคยไดรับ  แทนที่เราจะกวาด

ตามองดูทั่วตูเย็นเพื่อหากลองนมที่วางทิ้งไว แตสมองสั่งใหเราดูที่

ชั้นของตูเย็นที่เราวางกลองนมมากอนหนานั้น ความเตรียมพรอม

ของสมองเชนนี้ ชวยใหมนุษยจัดการจับรายละเอียดหลายสิ่ง
หลายอยางที่พบในชีวิตประจำวัน
 แตคนเราก็ยังมีพฤติกรรมอยูหลายอยาง ที่ไปบอน ทำ

ลายสมองหรือทำใหสมองฝอ มีรายการคราวๆ ดังตอไปนี้
 1.ไมทานอาหารเชา จะทำใหระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ

นี่จะเปนสาเหตุใหสารอาหารไปเลี้ยงสมองไมเพียงพอ ทำให
สมองเสื่อม อันนี้เราทำกันบอยเลย (พอดีเลย มีคนถามมาวาถาไม
กินอาหารเชา แตกินนมแทนไดไหม งายดีและนาจะมีประโยชน
ดวย ขอตอบวานาจะไมดีเทาที่ควรนะ เพราะวาการกินนมตอน

ทองวางนะ ในกระเพาะเราจะมีน้ำยอยอยูแลว ตัวนมจะไปทำ
ปฏิกิริยากับน้ำยอย ทำใหนมเปนกอนๆ แลวรางกายก็จะดูดซึม

ไมได ดีไมดีอาจจะมีอาการทองเสียตามมา ไมเชื่อลองบีบมะนาวลงในน้ำ

นม ผลที่ไดจะเหมือนกับในกระเพาะเราเลย)

 2. กินอาหารมากเกินไป จะทำใหหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัว 

เปนสาเหตุใหเกิดโรคความจำสั้น 

 3. สูบบุหรี่ สาเหตุที่ทำใหเปนโรคสมองฝอและโรคอัลไซเมอร 

 4. ทานของหวานมากเกินไป ไปขัดขวางการดูดกลืนโปรตีน และ 
สารอาหารเปนประโยชน เปนสาเหตุของการขาดสารอาหารและขัดขวางการ

พัฒนาของสมอง 

 5. มลภาวะ  สมองเปนสวนที่ใชพลังงานมากที่สุดในรางกาย การสูด
เอาอากาศที่เปนมลภาวะเขาไปจะทำใหออกซิเจนในสมองมีนอยสงผลใหประ
สิทธิภาพของสมองลดลง 

 6. อดนอนเปนเวลานาน จะทำใหเซลลสมองตายได เพราะการนอน
หลับจะทำใหสมองไดพักผอน อันนี้ตองระวัง

 7. นอนคลุมโปง ไปเพิ่มคารบอนไดออกไซดใหมากขึ้น ลดออกซิเจน

ใหนอยลง สงผลตอประสิทธิภาพการทำงานของสมอง 
 8. ใชสมองในขณะที่ไมสบาย การทำงานหรือเรียนขณะที่กำลังปวย
จะทำใหประสิทธิภาพการทำงานของสมองลดลงเหมือนกับการทำรายสมอง

ไปในตัว 
 9. ขาดการใชความคิด การคิดเปนสิ่งที่ดีที่สุดในการฝกสมอง การ

ขาดการใชความคิดจะทำใหสมองฝอ 
 10. เปนคนไมคอยพูด ทักษะทางการพูดจะเปนตัวแสดงถึงประสิทธิ
ภาพของสมอง 
 รูอยางนี้แลวก็นาจะใชสมองใหคุมคา ดูแลมันใหดีๆ เพราะเราใชมัน

มากพอๆ กับหัวใจ......

อย่าอยู่ยากBy owl

ตอน มันคือสมอง 
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Editorial



อีดไดลวงผานไปหลายวัน มันลวงผานไปหลายวันแลวจริงๆ แตคำถามบางคำถามยังคางคาใจติดหนึบไมเสื่อมคลาย แลวที่วาไดลวงผานนั้นมันเปน
วันอีดจริงๆ นะหรือ มันไดนำพาอะไรมาและพัดพาอะไรไปบาง มันไดทำใหหัวใจเราแชมชื่นขึ้นกวาเคยหรือไม หรือมันเปนแควันธรรมดาวันหนึ่งที่

แคเราเปดโอกาสใหตนเองไดสวมใสอาภรณชุดใหม มันไดชวยใหผูที่นอนทรมานดวยโรครายมีความหวังขึ้นมาหรือไม หรือเปนไดแควันที่มีแขกมาเยี่ยมเยียน
มากวันกวาปรกติ มันไดทิ้งความสุขเหลือไวใหเราที่หนาประตูบานหรือไม มันไดชวยหวานเมล็ดพันธแหงรอยยิ้มลงแทนที่เม็ดน้ำตาที่รอนผาวหรือไม ทั้ง
ขาพเจาทานๆ  และมุสลิมนานา  ตางก็พร่ำคำอวยชัยและอวยพรในวันอีดไมรูก่ีรอยก่ีพันคำท่ีพร่ังพรูพรอมดวยมือท่ีย่ืนสัมผัสอีกมือ เราตางโปรยรอยย้ิมสงกลับแก
ผูที่ประทับยิ้มดังกลาวแกเราในวันนั้น
 แตนั่นคือสิ่งแทแนจริงของความสุขสมในวันอีดที่เราตองการนะหรือ เราดำเนินกิริยวัตรอันใดบางเลาเพื่อใหอีดคือวันอีดจริงแท แตปรากฏวา มัน
ก็แควันธรรมดาที่พาเราเขาใกลความตายมากขึ้นกวาวันวานเพิ่มขึ้นอีกวันเทาน้ัน เราไดลวงผานคืนและวันโดยที่เราไมไดอีด (มีความสุข) แตอยางใด, ชีวิตนี้จะ
แหงแลงสักแคไหนมันสุดจะจินตนาการหากไรซ่ึงวันอีด, เราลวงผานคืนวันโดยมิไดหิวกระหายความแชมช่ืน เราลวงผานคืนวันโดยมิไดโหยหาความสุข เรามิเคยไดรูวา
ความสุขเปนเชนไร ก็เพราะเราไมเคยรูวาความทุกขมันมีรสชาติอยางไร ดังน้ันอีดท่ีลวงผานมันถึงไรชีวิตชีวา แหงแลง อับเฉา เฉกเชนตนไมขาดน้ำท่ีเฉาไดจากราก
จนถึงปลายยอด
 ลองกมดูตนเองสักหนอยแลวเทียบเอากับเด็กท่ีเราเพ่ิงหยอนเศษตังคใหเม่ือช่ัวครู เรามีความสุขท่ีไดเปนผูใหเศษตังคเด็กๆ หรือเรามีความสุขมากกวา
ที่ไดเปนเด็กที่ไดรับเศษตังค เรามีความสุขกับอาภรณใหมเอี่ยมในราคาที่ไมใชขี้ๆ อันหาซื้อดวยน้ำพักน้ำแรงตนเอง หรือเปนสุขมากกวาที่ไดเปดตูเสื้อผาใบเกา
ชื่นชมเสื้อ, กางเกง, รองเทาใหมในราคาแพงกวาขี้ไมเทาไหรอันจัดหาใหโดยพอแมเมื่อครั้งกระโนน เวลาผันผาน เหตุการณยอมผันเปลี่ยน เงื่อนไขชีวิตและ
สังคมทำไมถึงไดผกผันบาดลึกยุคสมัยดีนัก อีดวันเกากับอีดในวันนี้ชางใหคุณคาที่แตกตางไดบัดซบเหลือเกิน 
 แลววันอีดคืออะไร วันอีดมันนาจะไดเปนปรากฏการณขอตอทางสังคมที่ใชคั่นระหวางทางเดินชีวิตประจำวัน เพื่อที่เราจะไดกระหายความสุขมาก
กวาเกาและซึบซับความอรอยไดดีกวาเคย ดวยวันอีดมันนาจะทำใหเราอยากเตนจากที่เคยแตเดิน มันนาจะทำใหเราอยากฮัมเพลงจากที่เคยแตพูดจา มันนา

จะทำใหเราพยายามปลีกตัวจากที่เคยถูกบีบอัดจากการงาน แตนาเสียดายเสียเหลือเกินที่เรากลับทำใหสิ่งที่ตรงกันขาม เราไดสังหารวันอีดดวยสองมือเรา 

วันอีดสำหรับเราจึงเปนแคชวงเวลาสั้นๆ ระหวางคืนกอนรุงอีดและอีก 4 ชั่วโมงเมื่อย่ำเขาวันอีด ในคืนกอนรุงอีดเราเผลอใผลไปกับอาภรณใหมเอี่ยมที่จัด

เตรียม เชาวันตอมาหลังเขาเฝาและอวยชัยแกคนคุนเคย เราก็ยางเขาวันธรรมดาเฉกเชนวันอื่นอยางเฉยเมย เรามัวใชเวลาในวันอีดผานทางพิธีการตางๆ 

นานา แทนที่ทำจะใหมันเปนวันที่โลดทะยานและสุขสม เรามัวแตเบื่อหนายและเหมอลอยแทนที่จะมีความสุขกับบทเพลงแหงกาลเวลา

 เราจะบอกวาเราเปนสุขกบัทวงทำนองบทเพลง ทัง้ทีมั่นเปนแคเสยีงอนัแหบแหงของเรากระนัน้หรอื เราจะบอกวาเราเอรด็อรอยไปกบัอาหารทัง้ที่

มันก็แคทำใหเราโตขึ้นและชราลงกระนั้นหรือ เราบอกวาเราเปรมปรีดิ์ไปกับความนาพิศวงแหงวิชาความรูทั้งที่มันก็แคเหยื่อลอของเหลานักเขียนกระนั้น

หรือ เราอิ่มเอมกับการพินิจพิจารณาเหลาสรรพชีวิต ทั้งที่จริงเรานั่นเองที่ทำตัวเปนโจรถอย2กระนั้นหรือ  ทั้งหมดนั้นมันก็แคเปลือกหอของเหลือใชที่เราไม

ตองการและไมรูคุณคาแคนั้นเอง

 เวลาผานลวง เงื่อนไขยอมผันตาม อีดยอมเปนวันอีดอยูวันยังค่ำ จะตระหนักรูถึงเนื้อในหรือไมนั้นมีเพียงผูที่เคยผานการกร่ำงานชนิดกัดฟนสูเทา

นั้น ถึงจะรูซึ้งถึงรสชาติของคาตอบแทนอยางแทจริง ผูที่อดทนกร่ำความดีเดือนรอมฏอนเทาน้ัน ถึงจะรูถึงคุณคาของวันอีดดี ฉันใดฉันนั้น  

อีดนี้หรืออีดไหน1 

2  โจรถอยผูที่ทำลายธรรมชาติดวยน้ำมือตน คนผูนั้นมิใชพวกเราเองหรอกหรือ

เพื่อนๆ ผมบอกว่า ทำไมแกดูหน้าตามึนๆ 
แต่ผลสอบออกมาดีตลอดเลยวะ
ผมบอกเพื่อนผมว่า แม่ชั้นสอนให้ขยัน 
และตั้งใจเรียน และให้ขอดุอาอฺ 
ขอความเตาฟิกจากอัลลอฮฺ 
และเกรดก็จะงามเอง

เพื่อนๆ ผมบอกว่า ทำไมเวลาแกมีของดี 
ของอร่อย แกชอบเอาไปแบ่งคนอื่นซะหมด 
ผมบอกเพื่อนผมว่า พ่อชั้นสอนให้แบ่งปัน 
ของที่เรามีอยู่ทั้งหมดมาจากอัลลอฮฺ 
ถ้าเราแบ่งปันคนอื่น ไม่ลืมคนอื่น 
อลัลอฮฺก็จะไม่ลืมเรา

เพื่อนๆ ผมบอกว่า ทำไมแกอารมณ์ดี 
ไม่เคยโกรธใครบ้างเลยอ่ะ
ผมบอกเพื่อนผมว่า แม่ชั้นสอนให้เป็นคน
อารมณ์ดี มองโลกในแง่ดี ทำให้คนที่อยู่ใกล้
เรามีความสุข และสบายใจเมื่อได้เห็นหน้า

เพ่ือนๆ ผมบอกว่า ทำไมแกพูดกับคนอื่นดูสุภาพ อ่อนน้อม ทั้งที่เขาเป็นแค่เม๊าะจิ๊ cleaner 
ที่หอ หรือแม้แต่ เป๊าะจิ๊ ขายข้าวที่แกซื้อข้าวเค้า ทำไมแกต้องขอบคุณเค้าวะ 
ผมบอกเพื่อนผมว่า พ่อชั้นสอนใหช้ั้นให้เกียรติกับมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าเขาจะเป็นใคร 
เรายังอยากให้คนอื่นพูดดีและให้เกียรติเรา ทำไมเราไม่พูดดีๆ และให้เกียรติคนอื่นๆ ก่อนล่ะ

เพ่ือนๆ ผมบอกว่า ทำไมพี่ๆ น้องๆ แกมีตั้งหลายคน ทำไมรักใคร่กันดี 
ไม่เคยทะเลาะกันเลยวะ
ผมบอกเพื่อนผมว่า แม่ชั้นสอนให้พี่น้องรักกันทุกคน อยู่ด้วยกันเยอะๆ 
ต้องมองจุดดีของพี่น้อง ไม่ใช่คอยแต่จับผิด นั่งลับฝีปากกันในบ้าน แม่บอกว่า ถ้าเป็นคน
แล้วยังทะเลาะกันก็เหมือนไม่ได้ใช้สติปัญญาที่อัลลอฮฺให้มา

เพ่ือนๆ ผมบอกว่า ทำไมแกรักชาติ รักแผ่นดิน รักสัตว์ รักคนอื่น ห่วงคนอื่น 
อะไรกันมากมายนัก
ผมบอกเพื่อนผมว่า พ่อชั้นสอนให้รู้คุณทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิต เพราะมันเป็นบทเรียนของ
ชีวิตเรา และพ่อก็บอกในสิ่งที่ท่านร่อซูล  เคยสอนไว้ว่า คนหนึ่งคนใดจะยังไม่ศรัทธา
จนกว่าเขารักที่จะให้กับคนอื่นเหมือนกับสิ่งที่เขารักที่จะให้กับตนเอง

เพ่ือนๆ ผมบอกว่า ทำไมพ่อแม่แกสอนอะไรแกมากมายจังเลยวะ
ผมบอกเพื่อนผมว่า ที่ชั้นเป็นชั้นอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะ “พ่อชั้นสอน-แม่ชั้นบอก” ชั้นแค่ทำตาม
ที่พ่อแม่ชั้นบอกทุกอย่างเท่านั้นเอง
“อัลฮัมดุลิลลาฮฺที่อัลลอฮฺส่งพ่อแม่ที่ดีมาให้กับฉัน”
... “รัก Pa&Ma จัง” รักได้ตลอด 24 ชม. x 365 วัน x จำนวนปีของชีวิตชั้นเลย...
>>>>>Article from mail forward, Adapted by Nova

เพื่อนๆผมบอกว่า...Nova

บูดูหยดเดียวก้านมะยม

1 เคาโครงเรื่อง จาก , จากหนังสือ  พิมพครั้งที่ 3 
  ป 1996, เขียนโดย ชากิร มุสตอฟา
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