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in the Garden of Knowledge & Virtue



มีนามธรรมอยูอยางหนึ่งที่ทุกคนไมเคยสัมผัส ไมเคยแมกระทั่งรับรูรูปรส กลิ่น เสียง แตนามธรรมอันนั้นกลับแสดงพลังอันนาอัศจรรยในการกำหนด

พฤติกรรมแวดลอมของสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิตทั้งมวล นามธรรมอันนั้น ก็คือ “เวลา” 

 เวลาคืออะไร หลายตอหลายคนคงมีคำนิยามที่แตกตางกัน บางก็แคบ ที่วาเวลาก็คือ การทำงานของกลไกนาิกาสมัยใหม บางก็จินตนาการ

กวางไกลเกินจะเอื้อม ไปสูมิติของเวลาที่จะตองขามเพื่อความหลุดพน หรืออะไรตอมิอะไรที่นักคิด นักปรัชญา รวมทั้งนักวิทยาศาสตรไดแสวงหาคำตอบมา

ตลอด เชน ยิวหัวฟู (ยืมคำมาจากอนุสิทธ หวังเกษม) อัลเบิรต ไอนสไตน พยายามที่จะตั้งคำถามวา ถาระบบจักรวาลรวมถึงการมีอยูของสรรพสิ่งไมได

เคลื่อนไหวดวยกำหนดของเวลา สิ่งตางๆ ก็คงจะหยุดนิ่ง หรือเคลื่อนไหวในระดับชา ถึงชามากเพราะขาดแรงกระตุนเรื่องเวลา ดังนั้น ถามนุษยไมมีเวลา

มาเปนกรอบ หรอื framework มนุษยก็จะทำงานในลักษณะคลายคลึงหรือแยกวา ระบบราชการ ที่เปนสัญลักษณแหงความอืดอาด

เชื่องชา เพราะมนุษยจะไมมีแรงกระตุน การพัฒนาตางๆ ก็จะอยูในระดับต่ำ

  แตการพิจารณาครุนคิดเรื่องเวลาในทัศนะอิสลาม เปนสิ่งที่ชวนใหเรา

อัศจรรยใจมากยิ่งขึ้น ในอิสลามทุกๆ สรรพสิ่งในชั้นฟาและแผนดินลวนอยูในกรอบ

แหงเวลา และสิ่งที่อยูระหวางมันทั้งสอง (จริงๆ แลวมันเปนสัจธรรมที่แมแต

คนที่ปฏเิสธพระเจาก็ยอมรับในเรื่องนี้) แตสำหรับผูศรัทธานั้น เวลานั้นเปน

สัญญาณหนึ่งที่บงบอกถึงมหิทธานุภาพของอัลลอฮฺ  อยางที่สุด 

พระองคทรงอยูเหนือกาลเวลา เพราะพระองคทรงสรางมันและใหระบบ

ทั้งหมดตองพึ่งพามันอยางหลีกเสียมิได 

  เราลองมาคิดใครครวญในชีวิตมนุษย ไมวาชีวิตมนุษยในครรภ

มารดา ตลอดจนเกิดมา จนถึงตาย และระหวางการเกิดและการตาย 

ก็คือชวงเวลาแหงการใชเวลาใหคุมคา ไมใหขาดทุน  ดังที่พระองคทรง

กลาววา “ขอสาบานดวยกาลเวลา (เปนที่ทราบกันดีวาพระองคจะ

ทรงสาบานกับสิ่งที่พระองคทรงสรางที่มีความสำคัญ) แทจรงิมนุษย

นั้น อยูในการขาดทุน นอกจากบรรดาผูศรัทธาและกระทำความดี  

และตักเตือนกันและกันในสิ่งที่เปนสัจธรรม และตักเตือนกันและกันใหมี

ความอดทน” (อัลอัศรฺ) 

 เพราะฉะนั้นเมื่อมนุษยรูวาไมวาวันใดวันหนึ่งเขาจะตองเผชิญกับ

จุดสิ้นสุดของมิติแหงเวลาในโลกนี้ เขาก็ควรใชเวลาอันนั้นใหคุมคามากที่สุด 

เทาที่จะสามารถ เพื่อเผชิญกับมิติของเวลาอันไมมีจุดสิ้นสุด (ไมนรกก็สวรรค)

 เวลาสำหรับมุอฺมินผูศรัทธานั้นควรจะเปนเวลาที่หมดไปกับการงานเพื่อ

อัลลอฮฺ  เรียนหนังสือก็มีเจตนาที่จะรับใชอิสลาม ทำกิจกรรมก็เพื่อขัดเกลา 

ทำงานก็เพื่อผลประโยชนของมุสลิมไมทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งอาจเรียกไดวาทุกลม

หายใจเขาออกก็คือ “การใชเวลาแบบอิสลาม” เพื่อใหเราไดใกลชิดกับผูที่เปนเจา

ของเวลาใหมากที่สุด แลวในมิติเวลาอันสั้นนี้จะนำพาเราไปสูความสุขศานติอัน

สถาพร ณ สถานที่ที่ไมมีมิติของ “เวลา” มาของแวะ หากพระองคทรงประสงค.

มาเปนกรอบ หรอ framework มนุษยกจะทำงานในลกษณะคล

เชื่องชา เพราะมนุุุษยจะไมมีแรงกระตุน การพัฒน
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 1.class tafsir สำหรบั นกัศกึษาไทยทกุคน 
ดำเนนิการสอนโดย บงัอามนี เวลา 8.45 pm ณ ADM 

LR6 ชั้น 3 (ดานขางใกลบริเวณทางเขามัสญิดฝง
ผูหญิง)

2. class English สำหรับนักศึกษาไทย ที่ ADM 
LR7

 Writing & Reading  วันพุธ เวลา 7.30-9
.00pm โดยบังอิลยัส
 Speaking & Listening วันเสาร 2-3.30pm 

โดยรุสมาวาตี

ขาวฝาก
3. Class Arabic ที่ ADM LR6

 Writing & Reading โดย บังฮัยดัร วันจันทร เวลา 5-6.30pm 
และวันอังคาร 8-9.30pm

 Speaking & Listening โดย บังซุฟยาน วันพฤหัส เวลา 8-9pm 
และวันศุกร 5-6pm

4. มหกรรมกีฬาสี ครั้งที่ 2 วันท่ี 13 มกราคม 2008 

 ขอเชิญเขารวมงานกีฬา ผูชายไปรวมตัวกันที่ male sport 
complex หญิงก็ female sport complex มีอาหารเลี้ยงดวยครับ ตรวจ

สอบรายชื่อแตละสีไดที่บอรดประกาศ HS, ECON, ขาง Babus, หนาทาง

เขามัสญิดฝงผูหญิง หรือเชคไดที่ Mariza 017-6660916 Anwar 017-
6997375 หากใครไมมีชื่อโปรดอยานอยใจ แจงชื่อของทานมาดวน2
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ส่ิงๆ หนึง่ทีค่นเรามอียูแลวแตคดิวามนัไมดี

เลยไปเอาของคนอื่นมาแลวคิดวาจะทำให
ชีวิตเราดีกวาเดิม อยางหนึ่งก็คือไขมัน

ไขมันแบงไดเปนสองประเภทหลักๆ 
คือไขมันชนิดอิ่มตัวและชนิดไมอิ่มตัว 

สำหรับไขมันชนิดไมอิ่มตัวน้ันสวนใหญ
จะเปนของเหลวที่อุณหภูมิปรกติ ไขมัน
ชนิดอิ่มตัวสวนใหญจะเปนกอนเกาะตัว

กัน หรือเปนไขที่อุณหภูมิปรกติสวน
ใหญ ไดมาจากสัตว เชน เนื้อ นม เนย 

ไข อาหารทะเล และพืชบางชนิด เชน 
มะพราวและน้ำมันปาลม ซึ่งมีผลใหผูรับ
ประทานมีระดับคอเลสเตอรอลสูงโดย

เฉพาะคอเลสเตอรอลชนิดเลว (LDL) และ
ไขมันชนิดที่ถูกโจษจันในวงการอาหารที่

อเมริกาคือ Trans fats นี่เอง เปนไขมันs

ที่ทำจากไขมันชนิดไมอิ่มตัวเพื่อใหเปน

ไขมันที่คงตัวในอาหารสำเร็จรูป สามารถ

เก็บไวไดนานๆ ชื่อที่เราเห็นบอยๆ บน

ฉลากอาหารกค็อื Hydrogenated oil หรอื 
Partially hydrogenated oil

ไขมันชนิด Trans fats นี้เปนอันตราย

กับรางกายเปนที่สุดเพราะเปนไขมันที่เกิด

จากกระบวนการทางวิทยาศาสตร ไมใช

จากธรรมชาต ิตวัอยางทีเ่หน็ไดชดัคอื เนย
แทงมารการีน หรือ เนยถั่วพีนัทบัตเตอร 

ซึง่เริม่ตนกด็อียูหรอก ทำมาจากสวนผสม

ธรรมชาติเปนไขมันชนิดไมอิ่มตวั
แตทราบหรือเปลาวา ในกระบวนการ

ทำอาหารสำเร็จรูปใหเปนไขมันคงตัว มัน
ถูกดึงเอาไขมันที่รางกายตองการออกไป

หมดแลวและถกูอดัดวยโมเลกลุของไฮโดร

เจนเพื่อใหแข็งตัวเปนกอน กระบวนการนี้
แหละที่ทำใหไขมันไมอิ่มตัวกลับกลายเปน
ไขมนัอิม่ตวัอยางเตม็ขัน้ ซึง่ขณะนีง้านวิจยั

หลายฉบับสรุปวามันเปนไขมันชนิดราย
แรงที่สุด คือนอกจากจะไมใหประโยชนใด

ทัง้ส้ิน ยงัไปทำลายไขมนัดทีีร่างกายสะสม
ไวใชงานอีกดวย 

ตอน  ของคนอื่นเค้า เอามาทำไม

อาหารที่ขายอยูในซูเปอรมารเก็ตกวา 40 %

อุดมไปดวย trans fat อาหารสำเร็จรูปแทบทุกชนิด
ลวนแลวแตมี Trans fats เปนสวนประกอบสำคัญ

สินคาบางชนิดก็ระบุอยางชัดเจนตรงไปตรงมากับผู
บรโิภคในขณะทีบ่างชนดิกเ็ลนเกมซอนแอบอยางแยบ

ยล ผูบริโภคตองอานฉลากและเลือกซื้ออยางฉลาด 
เราไมรูแนชัดวาสวนผสมเขาใชอะไรบางใชเนยสด

หรือใชมารการีนหรือเนยเทียม ใชน้ำมันประเภทอะไร

วากันวาบรรดาอาหารและขนมไดเอททั้งหลาย ลวน
มี trans fat ผสมทั้งนั้น กินแลวไมอวน ไขมันจุกตาย

แตหัวใจสลาย เอย ลมเหลวเพราะ trans fat แทน
(ตอนนี้มาแรงกวาโรคใดๆ) เคก บิสกิต คุกกี้ทุกชนิด
ที่ในสูตรมีเนยขาวชอรทเทนนิ่ง เปนสวนผสมลวน

อุดมไปดวย trans fat พวกขนมกรุบกรอบ-ซองๆ
ของขบเคีย้วกนิเลนทัง้หลาย อาท ิพวกมนัฝรัง่ ตองดู

ใหดวีาเขาใชนำ้มนัอะไรทอด เพราะนัน่กท็ีม่าของ trans

fat เชนกัน (Frito Lay / Chee-tos / แครกเกอรไสชีสy

Ritz/ ถั่วทอด ถั่ว อบกรอบ เสี่ยงปริมาณ trans

fat ทั้งสิ้น) คอฟฟ เมท ครีมเทียม วิปครีม (ตอง

เลือกดูตามฉลากแตละยี่หอวา เขาใชสวนผสมอะไร)
น้ำสลัดสำเร็จรูป dips สำเร็จรูปทั้งหลาย เชน

ผงเกรวี่ สำเร็จรูป ซอส มิกซตางๆ อาหาร แชแข็ง

แบบสำเร็จรูปที่เอามาอุนในไมโครเวฟแลวกินไดเลย

(ก็เขาขาย) ซุปกระปอง ซุปซองสำเร็จรูป พีนัท

บัตเตอร ซีเรียลอาหารเชา
อาหารที่แยกยอยใหอานฉลากดู เหลานี้ตางมี

มารการีน น้ำมันเปนสวนผสมหรือใชในการปรุง

เรา ไมอาจรูไดเลยวา เขาใชน้ำมันอะไร หากเขาไมระบุ
แนชัดบนฉลาก อาจมี trans fat ผสมอยูไดทั้งสิ้น
เชน คุกกี้ (บางประเภทที่มีครีมที่มีไสครีมนะตัวดี
เลย) กินวิปครีม ไอศกรีม ครัวซอง พาย ทัพ ชีสเคก

(ที่ใชบิสกิต-คุกกี้ในสวนที่เปนครัสท)

ถาอานทัง้หมดแลวจะพบวาเราไมสามารถรบัประ
ทานอาหารที่เราชื่นชอบไดเลย เพราะทุกวันน้ีไมวา
อะไรก็ตามเปนอันตรายตอชีวิตเราทั้งนั้นขึ้นอยูกับ

การเลือกของเรา แลวเราจะเลือกใชชีวิตที่มีอยูเพื่อ
โลกนี้และโลกหนาแลวหรือยงั
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การเติบโตของอีมานการเติบโตของอีมาน
Inspiration

ปใหมนี้ใครๆ ตางก็คาดหวังถึงสิ่งดีๆ ที่จะเขามาในชีวิต ตางก็อวยพรใหกันและกันถึงความสุขความสำเร็จที่ยังมาไมถึง แตจะมี

ใครซักกี่คนที่ใชเวลาในชวงปใหมนึกทบทวนถึงปที่ผานมาและมูนาซาบะฮตัวเอง จะมีสักกี่คนที่ตระหนักไดวาเวลาที่ผานมาไดใช

อยางคุมคาหรือมันคือปอีกปที่สูญเปลา 

 ตามธรรมชาติของมนุษย เมื่อเวลาผานไป รางกายก็ยอมเติบโตตามไปดวย จากรางกายที่มีขนาดเทาออมแขนพัฒนา

เติบใหญเปนคนๆ หนึ่งขึ้นมา และจะเปนเชนนั้นตราบจนลมหายใจสุดทาย นั่นคือการพัฒนาทางรางกายของมนุษย หากแต

กฎนี้ไมสามารถใชไดกับสิ่งอื่นๆ เชนการพัฒนาหรือการเติบโตของอีมาน เพราะอีมานไมใชของราคาถูกที่ใครๆ สามารถมีมันได 

แนนอนที่สุด เพราะผลตอบแทนของมันคือสวรรค จึงตองมีการคัดสรรผูที่เหมาะสมจะไดรับรางวัลอันยิ่งใหญนี้จริงๆ นี่คือ

ความหมายที่อัลลอฮฺ  บอกวา “เพื่อพระองคจะไดรูวาใครที่สัจจริงในการศรัทธาตอพระองค” และใครที่ไมสัจจริง (กาฟร) 

เพื่อเปนการจำแนกมนุษยตามระดับความศรัทธาของพวกเขา

 เพื่อใหผานบรรลุการถูกทดสอบ ทุกคนยอมตองอาศัยความอดทนเปนธรรมดา มนุษยทุกคน ลวนตองประสบกับ

บททดสอบในชีวิตดวยกันทั้งสิ้น แตบททดสอบของผูศรัทธานั้นใหญหลวงกวาและหนักหนาสาหัสกวาผูอื่นหลายเทา 

ทั้งนี้ก็เพราะผลตอบแทนของพวกเขาเปนสิ่งที่ยิ่งใหญและมิอาจจะเปรียบเทียบกับสิ่งใดไดอีก 
ดังที่ทานนบี  พูดถึงการทดสอบของมนุษยวา “ดุนยาคือคุกของมุอฺมิน 
และเปนสวรรคของกาฟรฺ” (มุสลิม 2956)
 ดังนั้น การพัฒนาอีมาน คือการนอมรับคำสั่งของอัลลอฮฺ  

ดวยการแสดงออกตามแบบฉบับของทานศาสนทูตผูยิ่งใหญ ทานนบีมุหัมมัด 
 ใหตรงและถูกตองมากที่สุด ซึ่งไมงายเหมือนแคการพูดดวยปาก หากแต

ตองการความจริงจังและจริงใจที่สูงสงยิ่ง นอกจากนี้ยังตองคอยระวังรักษา
ไมใหอีมานสั่นคลอนตามแรงยุของมารรายชัยตอน ยิ่งเราตองการกลับไปหา

หนทางที่ถูกตองเทาไหร ชัยตอนก็จะยิ่งเขามารังควานยั่วยุเราใหกลับไปสู
หนทางเดิมมากเทานั้น เพราะคำวาอีมาน ไมไดมีความหมายเพียงแคการเชื่อ 

แตยังรวมถึงการยอมรับและปฏิบัติตาม ดังนั้นเสนทางของมุอฺมินจริงๆ จึงเปน

เสนทางของการขวนขวายความสมบูรณ เปนเสนทางของการตอสูดิ้นรนเพื่อคนหาความ
โปรดปรานจากพระผูอภิบาล
 หากมีคำกลาวที่วา เวลาสามารถทำใหใครคนหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ก็

โปรดจำไวดวยวาเวลาเองก็สามารถทำลายใครคนหนึ่งไดเชนเดียวกันหากผูนั้นไมไดใชเวลา
ที่มีอยูไปในทางที่ถูกตอง 

 เข้าเดือนหนาวแสนเศร้าต้องจากบ้าน     
ฉันพบพานความเหงาทั้งเช้าค่ำ
เคยอยู่บ้านกับครอบครัวเป็นประจำ      
ฝนตกพรำยิ่งตอกย้ำความหมองมัว
 ลืมสนิทว่าอยู่ใต้หลังคาฟ้า       
อุตส่าห์มาแต่บ่นเบื่อเซ็งไปทั่ว
วิจารณ์บ่อยจนนานนานเริ่มลืมตัว      
ช่างน่ากลัวในหัวเจ้ามีอะไร?
 เจ้าลืมไปใช่ไหมว่ามาเรียน      
ไยกลับเพี้ยนบ่นท้อถอยน่าสงสัย
ความลำบากเป็นบทเรียนอย่าลืมไป      
ดุอาอฺไว้ผลสำเร็จรออยู่เอย

Hulayn
ในหัวเจ้ามีอะไร??
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 มนุษยนั้นถูกสรางมาโดยธรรมชาติแหงการสรางของอัลลอฮฺ มีจิตสำนึกที่ตั้งอยูบนพื้นฐานแหงความบริสุทธิ์ (ฟตเราะฮฺ) 
ไมวาเขาจะคลอดมาเปนลูกของใคร จะมียศถาบรรดาศักดิ์หรือตางศาสนิกกัน แตทุกคนก็ถูกสรางมาโดยพื้นฐานเดียวกัน นั่นคือ ฟตเราะฮฺ
 จากทานอบูฮุรอยเราะฮฺ  ไดกลาววา ทานนบี  ไดกลาววา “ทารกทุกๆ คนที่ถูกคลอดออกมานั้นลวนอยูบนฟตเราะฮฺ 
คือความบริสุทธิ์ที่อัลลอฮฺทรงสรางมา ถึงแมวาพอแมของเขาจะเปนยะฮูดี (ชาวยิว) หรือนัศรอนี (ชาวคริสต) หรือมะูซี (พวกบูชาไฟ) 
ก็ตาม  อุปมาดั่งสัตวเดียรัจฉานที่คลอดลูก พวกทานมองเห็นรอยแผลหรือรอยแหวงบนตัวลูกของมันบางไหม?” (บุคอรี 3/246)
 แลวอะไรเปนสาเหตุที่ทำใหมนุษยเกิดหันเหและเบี่ยงเบนจากสัจธรรม ทำใหเกิดความคิดในหลายแง หลายมุม
 บางคนบอกวา สาเหตุหนึ่งก็คือ กาลเวลา ยุคสมัย โลกาภิวัตน 
 ใชครับ มันมีสวนถูก แตก็ไมใชทั้งหมดและไมไดเปนสาเหตุหลกั เพราะถาเรามองดูดีๆ จะพบวา มนุษยรวมยุคโลกาภิวัฒนกับเรา
เองนี่แหละ ที่ไมไดศรัทธาในอัลลอฮฺและรอซูลของพระองค จำนวนไมนอยจากพวกเขาเองก็มีคุณธรรมและจริยธรรม
 ตามที่ผูเขียนไดอานและศึกษาจากหนังสือหลายๆ เลม พอที่จะสรุปผละใหแงมุมวามี 3 ปจจัย
 1 ชัยตอน
 2 พอแมและสังคมโดยรอบ
 3 ความเพิกเฉยที่มาจากมุสลิมเอง

 ในฉบับนี้ เราจะมาพูดถึงปจจัยแรก และวิธีการตอสูเพื่อใหพนจากมัน กันกอน

 1. ชัยตอน  ชัยตอนเปนศัตรูตัวฉกาจที่คอยหลอกหลอนใหมุสลิมทำในสิ่งที่ผิดพลาด ขัดตอหลักการ ดั่งที่มันเคยไดทำมาแลว

กับทานนบีอาดัม  แตทวาทานนบีอาดัมไดขออภัยบาปตออัลลอฮฺ  เพราะแทจริงพระองคทรงรอบรูและปรีชาญาณในการสราง

ของพระองค 

 อัลลอฮฺ  ไดทรงตรัสในอัลกุรอาน ซูเราะฮอัลอะรอฟ อายะฮฺที่ 200 ความวา 

 “และหากมีการยั่วยุใดๆ จากชัยตอน เจาจงขอความคุมครองจากอัลลอฮฺเถิด แทจริงพระองคเปนผูทรงไดยิน

และทรงรอบรู”

 ฮะดิษ จากฮียาด อัลมุญาฉาอี ความวา ทานรอซูล  ไดกลาววา “ในอุมมะฮฺของฉันหนึ่งวา... และนั่นอัลลอฮฺไดสรางบาว

ของฉันทุกคนบนความบริสุทธิ์ถูกตอง และแทจริงพวกเขาไดถูกการนำมาซึ่งการชักจูงจากชัยตอน ใหหันเหออกจากศาสนา...” 

(มุสลิม 4/2197)
 ในเมื่อชัยตอนเปนอันตรายตอมนุษย แลวพระองคอัลลอฮฺ  ทรงสรางชัยตอนมาทำไม? แลวมันอยูที่ไหน? 
และเราจะตอสูกับมันอยางไร?
 ในการสรางสรรพสิ่งตางๆ ของอัลลอฮฺ  นั้น ขึ้นอยูกับพระประสงคของพระองค อันเปยมไปดวยวิทยปญญายิ่ง และทรง

รอบรูในการสรางของพระองคเอง แทจริงพระองคทรงยุติธรรมตอปวงบาวของพระองคเสมอ และรางวัลที่ยิ่งใหญถูกเตรียมไว

แดบรรดามุอฺมินทั้งหลาย

 เคยสังเกตไหมครับวา ทำไมอารมณแปรปรวนงาย อารมณใครใฝต่ำมันมาจากไหน? 

 แทจริงแลวมันมาจากการหลอกลวงของชัยตอนครับ จากภายในตัวเราเองนี่แหละ ดังฮะดิษที่ทานนบี  ไดกลาววา “แทจริง

ชัยตอนไดไหลเวียนในตัวของลูกหลานอาดัม ตามเสนเลือดของเขา” (บุคอรี บทการเริ่มตนแหงการสรางสรรพสิ่ง เลขที่ 11)

 มันอยูใกลขนาดนี้ แลวเราจะสูกับมันอยางไร?
 วิธีการตอสู มี 3 ทาง คือ 1. การขอความคุมครองจากอัลลอฮฺ  โดยกลาววา 2. การอดทน 3. การศรัทธาที่มั่นคง
ตอสูเพื่อที่จะใหพนจากการเผชิญกับสิ่งที่คลุมเครือ (ชุบฮาต) และเคลือบแคลงใจสงสัย (วัซวาซ) สิ่งที่นารังเกียจในเรื่องการศรัทธา 

(มักรุฮฺ)  ตอสูเพื่อใหพนจากความตองการที่ไมถูกตอง อันจะนำไปสูความหายนะทั้งเรื่องศาสนาและชีวิต
 “และเราไดจัดใหมีหัวหนาจากพวกเขา เพื่อจะไดแนะแนวทางที่ถูกตองตามคำบัญชาของเรา ในเมื่อพวกเขามีความอ

ดทนและเชื่อมั่นตออายาตทั้งหลายของเรา” (ซัจญดะฮฺ :24)
(ติดตามอานตอไปฉบับหนา อินชาอัลลอฮฺ)

ทำไมมนุษย์จึงหันเหออกจากสัจธรรม?ทำไมมนุษย์จึงหันเหออกจากสัจธรรม?

อบู อับดิลรอชีดPart#1Part#1
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การโกหกดวยลิ้นเปนเพียงสวนหนึ่งของ
การโกหกทางใจ จะไวเนื้อเชื่อใจก็ยาก จะ
ยึดมั่นคำสัญญาก็ลำบาก ทุกสิ่งอยางก็จะ
หนีจาก ‘ไอคนหลอกลวง’
 อันการโกหกนั้นปราชญทานวาคือ
คำพูดที่ขัดแยงกับความเปนจริง พวกทาน
ใหความหมายโดยมองจากขอเท็จจริงที่มัก
จะพบไดทั่วไป ซึ่งนาจะเพิ่มเติมไดอีกวาการ
โกหกนั้นเปนไดทั้งการโกหกดวยวาจาและ

โกหกดวยการกระทำ
 ไมวาจะโกหกดวยคำพูดหรือโกหก
ดวยการกระทำ ลวนแลวไมตางกันเพราะ
ตางก็วางอยูบนพื้นฐานการหลอกลวง 
เปลี่ยนดำเปนขาวและแปรความชั่วใหเปน
ความจริง  มันจึงไมมีขอแตกตางหากชาย
คนหนึ่งจะกลาววา ขาพเจาคือคนดีมี
อามานะฮฺไมมีวันหลอกลวงและผิดคำพูด 
ไดโปรดใหขาพเจายืมเงินทานสวนหนึ่ง
เถอะ จากนั้นก็หนีหายไมยอมจายหนี้  กับ
อีกคนหนึ่งที่ไมพูดอะไร แตในมือนั้นมีลูก
ประคำสัมผัสจากลูกสูอีกลูกหนึ่งพลาง
เปลงเสียงเบาๆ แทนคำกลาวอางถึงความดี
มีอามานะฮฺของตน ซึ่งชายคนที่สองนี้ก็หล

อกลวงทานไมผิดอะไรกับชายคนที่หนึ่ง  แต
ชายที่โกหกทานดวยการกระทำสามารถที่

จะโกหกทานเปนพันๆ คร้ัง  กอนที่ชายโกหก
ดวยวาจาจะสามารถโกหกทานเพียงครั้ง

เดียวดวยซ้ำ เพราะเปลือกนอกที่หมคลุม
ยากแกการจับไดไลทันกวาคำพูดมากนัก 

 ‘มุนาฟก’ เปนผูที่หลอกลวงเพราะ
กระดกลิ้นในสิ่งที่ไมตรงกับใจ พวกโออวดก็
หลอกลวงเพราะอวดอางในสิ่งที่ไมใชตัวตน 

คนกระทำชั่วก็หลอกลวงเพราะไดสัญญา
แกพระองคถึงการศรัทธาแตกลับทำลาย
สัญญา พวกเสี้ยมเขาควายใหชนกันก็หลอก
เพราะไมเกรงกลัวตอหายนะที่กอ โดย
ประกาศความจริงบนแนวทางเสี้ยมเขา

ควาย 

EditorialEditorial

คำถามวาอายุเทาไหรแลว? ดูเหมือนเปนคำถามที่รื่นหู เฉพาะกับเด็กๆ 
แตกบัคนอยางเราๆ แลว (เราๆ ไหน) กลับเปนคำถามทีแ่สลงหแูสลงใจพอๆ 
กับคำถามที่วาเมื่อไหรจะแตงงาน?
 มีมุมมองของอิสลามในการนับอายุมานำเสนอ คือการนับวัน
เวลาที่หมดไป ไมใชการนับเวลาที่เพิ่มขึ้น เชนบังฮัยดัรถูกถามวา อายุ
เทาไหรแลว บังฮัยดัรก็จะตอบวา อายุหมดไป 27 ปแลว เปนตน
 เพราะเวลาคือชีวิต ใชหมดแลวก็หมดเลย และไมรูวาจะหมด
เมือ่ไหร การนบัอายแุบบนีจ้งึทำใหเราตระหนกัถงึการมชีวีติอยูเกีย่วพนั
กบัความตาย และอายทุีเ่พิม่ขึน้นัน้มาจากอลัลอฮ ฺ ไมแปลกท่ีอสิลามไมมี
การฉลองงานวันเกิด แมกระทั่งงานวันเกิดนบี  ของเราเอง และ
บรรดาเศาะฮาบะฮเฺองกเ็ชนกนั ทัง้นีเ้ปนเพราะอายทุีเ่พิม่ขึน้เรือ่ยๆ ของ
พวกเขานัน้ใชไปเพือ่สะสมชัว่โมงของความด ีนาทขีองการสำนกึผิด และ
วินาทีแหงการทำประโยชน
 คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตก็มักจะขายหนังสือ How to 

success นูน achieve นัน่ แลวคนทีอ่ยากรวยบาง อยากเกงภาษาองักฤษใน 

30 วันบาง อยากเปนนายกอยางไ_ห_ักบาง ก็ลอกเลียนแบบตา

มหนังสือนั้นเปะๆ แตเอาเขาจริง เรากลับเปนไมไดอยางพวกเขา 

คำถามจงึเกดิขึน้วาทำไม? ทัง้ๆ ทีเ่ราเดนิตามคำบอกกลาวในหนงัสอืทกุ

ขั้นตอน (จริงๆ ไมนาถาม เพราะหากทำตามหนังสือแลวมันเกง มันรวย 

เราคงไมเห็นคนจน คนโงเตม็บานเต็มเมือง)

 สิง่หนึง่ซึง่เราจะไมพบเจอหากเดนิไปบนเสนทางของเหลาคน

ที่ประสบความสำเร็จ คือ ‘อุปสรรค’ เพราะเราจะเรียนรู ซึมซับวิธีที่

ประสบความสำเร็จแตไมเรียนรูวาเขาลมเหลวกันอยางไร

 ทกุคนลวนตองเดนิทางผานเวลา ไมมทีางลดั ไมมใีครเกดิแลว

แกเลย (หรือวามี?) และอุปสรรคนี่แหละ ที่ทำใหจำนวนปที่ผานพนไป

ทำใหเราเติบโตขึ้นไมใชแคแกขึ้น
 Togetherness เองกเ็ชนกนั กาวเขาปที ่2 ในฉบบันี ้เปนหมดุ

หมายอันหนึ่งในการยอนมองอุปสรรคในอดีต และหนทางที่เราจะเติบ

โตและกาวไป...ดวยกัน
 นอกจากการเพิม่จำนวนหนาเปน 8 หนาแลว เรายงัมคีอลมัน
ใหมๆ ทยอยเพิ่มเขามา รวมถึงนักเขยีนหนาใหมๆ ดวยเชนกัน แนนอน
วาเรายังคงเปดรับงานเขียนจากทานผูอานอยูเสมอ อีกทั้งขอเสนอแนะ 

คำชม และงบประมาณในการจัดพิมพ หากใครอยากมีสวนรวมใน
การสรางสรรค Togetherness แตรูตัววาไมถนัดเขียนใหคนอื่นอาน 

สนับสนุนทางดานการเงินก็ไดครับ เราเต็มใจรับบริจาค
 รีบทำความดี ในชวงอายุที่ยังไมหมดไปกันเถอะ สงเสริม
การงานดีๆ อยางจุลสารเลมนี้ ก็เปนตัวเลือกที่ดีไมนอยเลยนะครับ

    บอกอ

Issued by Thai Post Graduate Students 
in IIUM
contact : pr_tpss@yahoo.com
   : 017-2665951
concept of the next issue : Love
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 การพูดความจริงบางครั้งอาจจะเจ็บปวด หรือไมนำพาซึ่งลาภยศเงินทองอยางที่มนุษยสามัญปรารถนาใครมี 
เลยเถิดทำใหเกิดขอสงสัย ถาเชนนั้นจะพูดความจริงไปทำไมในเมื่อเปนพาหะความทุกข หากทานเกิดขอกังขาเชนนี้ขึ้นมาใน
ดวงจิต พลอยทำใหชีวิตแหงแลงขาดความหวัง วันเวลาและเหตุการณคลายจะตอกย้ำ  จงพึงจำไววา ทานไมใชมนุษยพูด
ความจริงคนแรกที่ประสบพบปญหาในแนวทางของคนจริง
 เพราะหากทานเขาใจและตระหนักไดถึงความหมายคุณงามความดีอยางแทจริง เพียรพยายามอดกลั้นเพื่อยืนหยัด
ซึ่งคณุความดีที่วา สุดทายดอกผลแหงความหวานจะผานลงคอทานอยางที่ไมเคยผานคอผูใดมากอน
 อันความดีมิใชแนวทางหรือเครื่องมือเพื่อใชยังชีพหรือเพื่อแสวงหาทรัพยสิน หากแตมันคือลักษณะหนึ่งของตัวตน
อันจะนำพาตัวตนแหงเราไตบันไดสูจุดยอดและจุดสมบูรณของการเปนมนุษย
 มันไมถูกตอง หากเราจะใชลักษณะความเปนอยูมาเปนบรรทัดฐานวัดจริยะความดีของใครสักคน หากผูนั้นมีหนามี
ตาและทรัพยจะคิดวาเขาเปนคนดีไดกระนั้นหรือ หากวิถีชีวิตที่ขนแคนจะคาดเอาวาเปนพวกลักเล็กขโมยนอยไดกระนั้นหรือ 
ก็เห็นตำตากันอยู มีคนยากแคนมากเทาใดที่อยูอยางมีเกียรติ แลวมีคนร่ำรวยมากแคไหนที่อยูอยางนาหยามเกียรติ
 บุคคลผูมีเกียรติจะไมสามารถบรรลุถึงจุดหมายชีวิต นอกเสียจากจะสามารถเปนที่รักใครและมีเกียรติ ณ มนุษย
รอบขาง และมันจะไมเปนเชนนั้นนอกเสียจากเขาจะมีชีวิตอยูทามกลางฝูงชนที่มีเกียรติผูซึ่งซึมซับเอาความหมายของคุณ
งามความดี  แตเมื่อกลับมาดูความเปนจริงที่ดำรงอยู ชนหมูมากผูควบคุมความเปนไปและแหลงผลิตของคาครองชีพใน
สังคม กลับเปนหมูเหลาผูซึ่งเกลียดชังคนจริงเพราะคนจริงจะขัดและขวางความตองการตามอารมณและวิจารณความโง
เขลาของคนเหลาน้ัน ปรากฏวาชนหมูมากกลับเปนหมูเหลาซึ่งชมชอบการหลอกลวงเพราะมันทำใหดูเหมือนวาความตอง
การและความโงเขลาของตนเปนสิ่งที่สวยงาม ดวยเหตุนี้ผูที่รักจะเปนคนจริงจึงตองมีหัวใจที่ทรหดสามารถทนทานตอ
ความเจ็บปวดของความเปนจริงเพื่อที่จะสามารถฟนฝาคมหอกคมหนามชีวิตและบรรลุถึงจุดหมายอยางสงาผาเผย เฉกเชน
นักรบผานสมรภูมิเดือดก็ไมปาน
 การพูดความจริงก็ดีอยู แตก็ใชวาทุกความเปนจริงสมควรที่จะพูด หรือการโกหกยอมเปนสิ่งที่ควรเลี่ยง 
และการโกหกในบางสถานการณเราควรจะเสริมสงกัน เชน ความจริงเราพบโดยบังเอิญวาบุคคลผูนั้น
พลั้งพลาดกระทำผิดเปนที่นาอับอายขายหนา ความจริงยอมเปนความจริงที่เขากระทำผิดแต
การนำความจริงไปบอกตอๆ กันนั่นมันไมใชการกระทำของคนจริง จงชวยเขารักษา
ความจริงอันน้ันเพราะวันหนึ่งเราอาจจะตองการความชวยเหลือประเภทนี้ก็เปนได  
อีกตัวอยางเชน เราพบความจริงวาบุคคลสองบุคคลหรือมากกวานั้นที่เรา
มักคุน มีเรื่องใหเคืองใจถึงขนาดมองหนาก็ไมติด การโกหกของเรา
เพื่อเปนกาวสมานใจและดึงหัวใจใหติดกันเหมือนเดิมระหวางสอง
บุคคลนี้หรือบุคคลกลุมนั้นยอมเปนสิ่งที่ควรกระทำอยางยิ่ง 
เพราะเห็นกันชัดๆ วาผลอันจะไดรับมีมากกวาผลเสียที่จะ

ตามมา
 การประเมินสถานการณอยางชาญฉลาด

และมีบรรทัดฐานยอมถือเปนคุณลักษณะของคน
จริง ทั้งนี้ทั้งนั้นการโกหกโปปดคนอื่นรายกาจ

แคไหน ก็ไมเทาการโปปดคนขางกาย และ
การโปปดคนขางกายโหดเหี้ยมปานใด
ก็ไมเทาที่บุคคลโกหกตนเอง มัน
เจ็บปวดหัวใจที่สุด
เลยละทาน

1 เคาโครงจาก  จากหนังสือ   เขียนโดย   สำนักพิมพ , 2003 



Actions Speak Louder Than Words!Actions Speak Louder Than Words!

Once I was walking down the road

On a dark and foggy night

When there was hardly any light

I called out “Hey, mister, What’s your name?”

At fi rst there was no reply

Perhaps he was a little shy

I called out yet again

But it was all in vain

I was about to give up when it suddenly began to rain

And as we ran helter, skelter ... to fi nd ourselves shelter

He opened his umbrella, ... willing to share

And then I realized that my friend of few words ... really did care

And as we huddle together, cold and numb

I realized that my friend couldn’t speak

Because he was deaf and dumb

And then a sudden thought fl ashed through my mind

Do we really need words to be kind?
What words couldn’t do, his actions had done
For life long in me
A friend he had won!

การกระทำสำคัญกวาคำพูด

ครั้งหนึ่งผมเดินอยูบนถนน

ในคืนที่มืดมิดและมัวหมอก

ในยามที่เกือบจะไรแสงใด

ผมตะโกนถามออกไปวา”คุณครับคุณ คุณชื่ออะไรครับ”

ไมมีการตอบกลับมาในครั้งแรก

บางทีเขาอาจเปนคนขี้อาย

ผมจึงตะโกนถามอีกครั้ง

แตก็ยังไรผล

ผมเกือบจะยอมแพเมื่อฝนเริ่มโปรยปรายลงมา

และเราเริ่มวิ่งอยางลนลานเพื่อหาที่หลบฝน

เขากางรม และแบงที่ใหผม

ผมจึงไดรูวา เพื่อนที่พูดนอยคนนี้ แทจริงแลวเขาหวงใย

และในขณะที่เราเบียดชิดชิดกันเพราะหนาวเหน็บจนตัวชากันเพราะหนาวเหน็บจนตัวชา

ผมเพิ่งรูวาเพื่อนคนนี้พูดไมไดคนนี้พูดไมได

เพราะวาเขาหหูนวกและเปนใบหนวกและเปนใบ

แลวความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นมาในใจของผมก็ผุดขึ้นมาในใจของผม

การหยิบยื่นไมตรจีำเปนตองใชคำพูดดวยหรือจำเปนตองใชคำพูดดวยหรือ
ซึ่งมิใชคำพูด 
การแสดงออกตางหากทีท่ำใหเขาชนะใจเพื่อนคนหนึ่งทำใหเขาชนะใจเพื่อนคนหนึ่ง
ไปตลอดชีวิต

> translated by Nadirah, iqraonlineforum
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 เสียงใหสลาม ขวา-ซายของผูชายคนที่2ในชีวิตที่ชั้นรัก บอกเปนนัยๆ วาจวนถึงเวลา สถานการณย่ำแยจนเขาออกไปมัสยิดไมได พนปลายมือ

ที่ยกขอพร ชั้นเห็นแผนหลังของผูนำครอบครัวที่มาเปนผูนำนมาซ มันชางดูอบอุนและนาเดินตาม

 กอนออกไป เขากอดชั้นแนนกวาที่เคยเหมือนเปนการสั่งลา ในอิสลามไมมีการถือลาง แตสัญชาติญาณผูหญิงในตัว บีบใหดวงตาตองร่ำอยาง

หมดแรงตาน 

 กวาปแลว ชายที่เด็กกวาชั้นเกือบครึ่งรอบคนนี้ไดเดินเขามาในชีวิต เขาเลือกจะดูแลหญิงมายที่แกกวา แทนที่สาววัยเยาวที่คูควร หวังลึกๆ 

ในใจใหการตัดสินใจของเขามากจากรักไมใชสงสารหรือเอ็นดู

 เมื่อครั้งเคยพลั้งปากถาม  เขาตอบดวยแววตาที่กรานเกินวัย วาเขาเปนผูชาย เขาจึงทำในสิ่งที่ผูชายควรทำ สองแขนที่แบกภาระที่หนักกวา

ชีวิตตัวเอง ขอแคนาทีที่โอบกอดชั้น ใหมันจงมาจากความรูสึกอยาใหเปนไปเพราะหนาที่เลย

 เสียงกัมปนาทดังสะทาน แตเสียงตักบีรกลับกองกวา ผูหญิงมิอาจเขาถึงตรรกะของคนเพศผู เพราะสตรีไมเคยกอสงคราม ยามเหลาบุรุษ

พุงทะยานไปขางหนาประจัญบาน จะมีสำเนียกใดๆ กระซิบบอกพวกเขาไหม

วา ขางหลังมีคนสวดออนภาวนา มีคนตองหลั่งน้ำตา 

 ภาพของขบวนแหชะฮีดศพ ชางดูภาคภูมิและเกรียงไกร 

เสียงปนยิงขึ้นฟาสดุดีสรรเสริญ คาบเลือดติดชุดที่ไมตองถูกชะลางยามฝง 

เปนภาพที่ชั้นเห็นจนชิน แตครั้งหนึ่งที่ติดตายิ่ง กค็ือปายชื่อของสามีตน

ติดบนผาดำถูกแหรวมในขบวน 

 การรักใครจริงๆ ในชีวิตผูหญิงจะทำไดซักกี่ครั้งกัน สวนการไวทุกข 

แคครั้งเดียวก็เจ็บจนเกินจะอยากจำ มันเกินพอแลวจริงๆ

  กลับสูกลางดึกเงียบสงัด นานาศาสตราทยอยแผวเสียง ชั้นกำลังเฝา

สดับรอฟงอีกหนึ่งเสียง เสียงที่มีความหมายลึกซึ้งเกินทุกบทกวีลือนาม เสียงที่

ไพเราะเกินเพลงทำนองใดๆ ที่เคยถูกประพันธ ขอแคเสียงเคาะประตูใหสลามแลว

บอกวา.......เขาไดกลับมา 

อีกมุมของรัก ณ อีกมุมของโลกอีกมุมของรัก ณ อีกมุมของโลก
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 กวาปแลว ชายที่เด็กกวาชั้นเกือบครึ่งรอบคนนี้ไดเดินเขามาในชีวิต เขาเลือกจ

ในใจใหการตัดสินใจของเขามากจากรักไมใชสงสารหรือเอ็นดู

 เมื่อครั้งเคยพลั้งปากถาม  เขาตอบดวยแววตาที่กรานเกินวัย วาเขาเปนผูชาย

ชีวิตตัวเอง ขอแคนาทีที่โอบกอดชั้น ใหมันจงมาจากความรูสึกอยาใหเปนไปเพราะหนา

 เสียงกัมปนาทดังสะทาน แตเสียงตักบีรกลับกองกวา ผูหญิงมิอาจเขาถึงตรรก

พุงทะยานไ

วา ขา

 ภา

เสียงปนยิ

เปนภาพที

ติดบนผาดำ

กา

แคครั้งเดียวก็

  กลั

สดับรอฟงอีกหนึ่ง

ไพเราะเกินเพลงทำน

บอกวา.......เขาไดกลับมา 
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