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มนุษยเราชอบสรางกฏเกณฑหรือกรรมวิธีมากมาย มาเพื่อแบงแยกหรือจัดจำพวกสิ่ง

ตางๆ ไมยกเวนแตมนุษยดวยกัน ความฉลาดหรือไอคิวก็เปนอีกอยางหนึ่งที่ นำมาเปนเกณฑ 

แบงแยกมนุษย โดยหวังวาสิ่งนี้จะทำใหมนุษย ผูนั้นประสบความสำเร็จในชีวิตและมีความสุข

ในชีวิต 

 คำวา “ไอคิว”นั้นหมายถึง ระดับสติปญญาหรือเชาวปญญาของคน คนไอคิวดีจะเป

นคนเกงมีสมองรับรูวองไว เรียนหนังสือเกง ไอคิวนั้นมาจากคำภาษาอังกฤษวา Intelligence 

Quotient แลวยอเปน IQ คนทีใ่ชคำนีเ้ปนคนแรกคอื LM Terman เปนคนอเมรกินัใชครัง้แรกเมือ่ 

ค.ศ.1916   ซึ่งไอคิวนี้เองก็นำมาแบงชนชั้นของคน วาใครเปนผูมีปญญาดี ใครโงเขลา แตทวา

ไอคิวอยางเดียวไมไดทำใหคนเรามีความสุขเสมอไป ฉะนั้นจึงมีคำวา “อีคิว”ขึ้นมา 

 อีคิว เปนคำคอนขางใหมเมื่อเทียบกับไอคิวแตอีคิวสามารถดึงดูดความสนใจคนได

มาก ทำใหคนหนัมาสนใจคณุสมบตัเิรือ่งอคีวิของคนอยางมาก อคีวิเปนคำมาจากภาษาองักฤษวา 

Emotional Quotient และยอวา EQ ผูเขียนหนังสือเลมนี้เปนชาวอเมริกันเชนกันชื่อ Daniel 

Goleman เขียนเมื่อป ค.ศ.1995  

 องคประกอบของอีคิวทักษะทางอารมณ หรือ อีคิวของคนอาจจัดไดเปนเรื่อง

ใหญๆ 5 เรื่อง คือ สามารถรูอารมณตัวเอง สามารถบริหารอารมณตัวเอง  สามารถทำให

ตัวเองมีพลังใจ สามารถเขาถึงจิตใจผูอื่น สามารถรักษาความสัมพันธกับผูอื่น สิ่งที่นาสนใจ

สำหรับของอีคิวก็คือ อีคิวนั้นสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงใหมีอีคิวมาขึ้นได จากการเลี้ยง

ดูหรือการฝกฝนดวยตนเอง แตคุณจำเปนตองจัดระบบความคิดตัวเอง มุมมอง และปฏิกิริยา

ตอสิ่งตางๆ เสียใหม 

 และนี่คือแนวทางการเริ่มตนแบบงายๆ 1. แยกแยะและชี้ชัดความรูสึกของตัว

เองบอกตัวเองวาคุณรูสึกอยางไร ดวยประโยคสั้นๆ สามคำ “ฉันรูสึก...” ใหได ถาคุณรูสึก

ถึงอารมณที่ผสมปนเปกัน พยายามแยกแยะมันออกมาใหไดและจัดระดับความรุนแรง

ของมัน (ฉันหงุดหงิด หรือ ฉันรูสึกโกรธแคน) แตอยาขยายใหเกินเลยหรือลดระดับมันลง  

 2. รับผิดชอบตออารมณของตัวเอง อยามองหาคำอธิบายจากภายนอกตอความรูสึก

ของคุณ หรือทำใหตัวเองกลายเปนเหยื่อรับรูมันเปนความรูสึกของตัวคุณเอง และพยายามเขา

ใจวาทำไมคุณถึงรูสึกแบบนี้ 

 3. คาดเดาอารมณตัวเองลวงหนา เรียนรูวาคุณจะรูสึกอยางไรหลังเกิดเหตุ

การณ หรือการกระทำบางอยาง หลีกเลี่ยงการทำสิ่งตางๆ ที่คุณรูวาจะทำใหเกิดอารมณ

ในแงลบ ทำแบบนี้กับตัวเองและคนอื่นดวย  

 4. ถามคนอื่นวาพวกเขารูสึกอยางไร คุณตองสามารถบอกไดวาคนอื่นรูสึก

อยางไร โดยไมตองถามพวกเขา อยางไรก็ตามในตอนแรกคุณตองเขาใจพวกเขา กอน

ที่คุณจะสามารถเขาใจเขาไดฟงพวกเขา โดยไมตัดสินใดๆ อยาพยายามละเลยหรือเพิก

เฉยตออารมณของพวกเขา  

 5. ปกปองตัวเองใหนอยลง ถาบางคนพูดบางอยางเกี่ยวกับตัวคุณที่คุณไมเห็นดวย 

อยาปกปองตัวเองหรือโจมตีพวกเขากลับไป มันแสดงใหเห็นวาคุณไมอาจรับมือกับคำวิจารณ

ได แทนที่จะทำเชนนั้น จงขอบคุณพวกเขาในความจริงใจ และชี้ใหเห็นวามันมีความเปนไปได

อยางไร  

 6. เอาปญหามาใครครวญ เมื่ออุปสรรคเกิดขึ้น และคุณรูสึกถึงความโกรธที่แลนขึ้น

มา ลองใครครวญอยางจริงจังวาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจริงๆ แลวซีเรียสแคไหน มันจะเปนประเด็น

ที่มีความสำคัญมั้ยในอีก 10 ปขางหนา ใน 10 สัปดาหหรือ 10 นาที

 มันเปนเรื่องคอนขางยากในทางปฏิบัติสำหรับคนที่ไมเคยทำเรื่องเหลานี้ แตมันจะ

เปนพื้นฐานที่ดีในการเผชิญกันปญหาตางๆมากมายในชีวิตได ในสังคมปจจุบัน  และปญหา

ตางๆ ก็จะลดนอยลงไปดวย ถาคนเรามีไอคิวใหมันนอยๆ กวาอีคิว

ไออีในชีวิตเรา

 Editorial

ครั้งแรกที่ ไดยินเสียงอะซานขางหู เราคงจำยังไมได

 แตนั่นเปนชวงเวลาที่ ใครๆ ตางดีใจกับชีวิตใหมที่ถือกำเนิด

ขึน้ ชวงเวลาทีเ่รารำ่ไห แตผูคนกลบัหวัเราะและยิม้แยม ทารกแบเบาะ

ถูกหอหุมดวยผาขาวที่ ใครๆ เห็นใครๆ ก็รักและเอ็นดู และชื่อของเรา

ถูกตั้งในอีกเจ็ดวันใหหลงั

 ชื่อไมกี่พยางคของเรา ถูกเรียกขานวันหนึ่งหลายๆ ครั้ง 

จนติดหูเราไปในที่สุด แมบางครั้งมันจะถูกเติมคำนำหนาไปตางๆ 

นานา แลวแตคนเรียกขาน อารมณและความเคารพใหเกียรติ 

แตนั่นก็เปนชื่อของเรา ที่มีความหมายที่ดี เพราะมันถูกตั้งจาก

คนที่รักเรา

 ใครจะคาดคิดวา เด็กตัวกระเปยกเมื่อไมกี่ปกอน จะเติบ

โตขึ้นเปนหนุมเปนสาวอยางเราๆ ซึ่งบางก็ทำตัวดีเปนหนาเปนตา

ของพอแม ทำคุณใหสังคม บางก็สรางความเดือดรอนตางๆ นานา 

นั่นเปนเพราะสิ่งที่หลอหลอมเรา ทั้งจากการศึกษา สิ่งแวดลอม เพื่อน 

ฯลฯ และที่สำคัญมันเกิดจากสิ่งที่เราเลือกเองทั้งนั้น

 วนัเวลาผานไปเรว็เกนิกวาทีเ่ราคาดคดิ ผมทีด่กดำกลบัหงอก

ขาวและรวงโรย พละกำลังที่เขมแข็งก็ออนแอ ความสวยงามของใบ

หนากม็รีิว้รอย เพือ่นพองบางคนจากไปกอนทีว่ยันีจ้ะมาถงึเสยีดวยซำ้ นี่

เปนสัญญาณถึงชวงทายปลายทางของการเดินทางที่มีชื่อวาการใช

ชีวิต

 ใช สุดทายความจริงที่เราตองเจอก็คือความตาย!

 วันที่เรานอนลง ถูกหอหุมดวยผาขาว ชวงเวลาที่ริมฝปาก

เราเงยีบนิง่ รางกายเยน็เฉยีบ อยูเบือ้งหนาผูคนทีล่ะหมาดโดยไมมเีสยีง

อะซานดังกอนหนา 

 เราจะจากไปโดยผูคนรำ่ไหเสยีใจ หรอืหวัเราะดีใจ กอ็ยทูีก่าร

ใชชีวิตตลอดมา

 และในหลุมฝงศพ เราจะถูกเรียกอีกครั้งดวยช่ือที่ถูกตั้งจาก

คนที่เรารัก ถูกเรียกขึ้นมาถามถึง การใชชีวิตของเราวามันหมดไปกับ

อะไร

 ใช ชวีติของเราราวกบัวา เปนชวงเวลาสัน้ๆ ระหวางการอะซาน 

กับการละหมาด

Ë¹ŒÒÊÍ§
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 Towards the Oneness of Allah â´Â ÍºÙ ÁØÈÅÔËÚ
นับแต่เราได้ลืมตาดูโลกใบนี้ ก็เท่ากับว่าเราได้รับการตอบรับเป็น

สมาชิกจากสถาบันโลก ที่ต้องดำเนินชีวิตตราบจนตาย สิ่งมีชีวิตก็เท่านี้ 

ไม่แตกต่างจากสัตว์เดรัจฉาน เกิดมาเพื่อรอวันตายคำถามมากมายจึง

พรั่งพรูออกมาจากสมอง ในเมื่อคนเราเกิดมาแล้วต้องตายและอะไรคือ

เป้าหมาการเกิดมาของคนเล่า หรือเพียงแค่ความสนุกสนานชั่วคืน หรือ 

เพื่อที่จะทำความดี จะได้เกิดมาเป็นคนอีก ไม่เป็นตัวอะมีบา ตัวเห็บ หมัด 

หมา แมว ฯลฯ หลายความคิดบอกเล่าสืบต่อมาจากรุ่นสู่รุ่น ถึงกระนั้นตำ

นานชีวิตก็ยังไม่ปิดฉากลง ตราบที่คำสัญญายังไม่เปิดเผย

มนุษย์ยังคงอยู่ในวงจรชีวิตที่ซ้ำซากจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งและต่าง

แสวงหาหรือ ไม่แสวงหา คำตอบที่ชัดเจนต่อสิ่งที่ไม่รู้ต่างๆ และจะไม่มีวัน

รู้ถ้าไม่ถูกนำทาง หรือไม่อยากให้ถูกนำ

แต่มีอยู่แนวทางหนึ่งที่เป็นปฐมและสรณะในคราวเดียวกัน เป็นจดุรวม

แห่งความรู้ทั้งปวงเพื่อการปลดแอก ไปสู่อิสรภาพแห่งปัญญาในทุกแง่

มุมของชีวิต แนวทางอันนี้ได้รับการยืนยันถึงความสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่นเช่น

กัน ในหน้าประวัติศาสตร์บนหน้าแผ่นดินนี้ ได้ขานรับกับแนวทางนี้ตลอด

จนได้พิสูจน์แล้วว่า “ชีวิต” แบบนี้ ก็คือชีวิตที่เหมาะกับมนุษย์ทุกคนบน

โลกนี้ 

อิสลามเป็นคำตอบของมนุษย์ที่แสวงหาหนทางแห่งชีวิตมายาวนาน 

และอยู่ต่อไปจนกว่าสัญญาของพระองค์จะถูกเปิดเผย ความจริงจะ

ปรากฏต่อหน้าเราอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ถึงวันนั้น นาทีนั้น วินาทีนั้น ถ้าเรา

ยืนอยู่คนละฝ่ายกับ “ชีวิตแบบอิสลาม” ธุลีดินคงจะมีค่าเสียมากกว่า เพราะ

ชีวิตแบบอิสลาม

เชื่อวาพี่นองที่กำลังอานอยูคงจะมีชีวิตเปนของตัวเองกันทุกคน (คงไมมีใครที่ทำชีวิตตัวเองหายหรือไปยืมของใครมาหรอกนะ) แลวก็เชื่ออีกวาทุกคนคงจะ

เคยไดยิน(จนชินหู)วาชีวิตเปนของขวัญที่อัลลอฮประทานใหกับมนุษย รวมไปถึงสรรพสิ่งอื่นทุกอยาง มาถามตัวเองกันซักนิดดีกวามั๊ยวารูความหมายนั้นดี

แคไหน  

 ในอิสลามชีวิตไดถูกกลาวไวในสองแง อยางแรก ชีวิตชั่วคราวที่เรามีอยูทุกวันนี้ คือชีวิตที่อัลลอฮประทานใหแกเราไดใชในโลกดุนยา ชีวิตที่เต็มไปดวย

บททดสอบมากมาย สุขทุกขเศราโศกดีใจมาวนเวียนรอบๆ ไมหยุดหยอนเสมือนเสนวงกลมที่ไมสามารถหาจุดสิ้นสุดได ไมมีใครที่มีชีวิตอยูโดยปราศจากความ

ทุกข และก็ไมมีใครเชนกันที่ไมเคยไดลิ้มรสความสุขในโลกดุนยา แตไมวาจะเปนความทุกขที่แสนสาหัสหรือสุขที่เปยมลน ชีวิตในโลกดุนยายอมตองพบกับจุดจบ 

เพราะหากเราเปรียบเทียบกับโลกในอาคิรัตแลว ชีวิตในโลกนี้ก็ไมใชสิ่งอื่นใดนอกจากความเพลิดเพลินเทานั้น (อัรเราะด:26). ในอีกแง ชีวิตในโลกอาคิรัตคือ

ชีวิตที่จีรังยั่งยืน หากเราไดถูกตัดสินใหอยูในกลุมทางขวา(อัซฮาบุลมัยมานะฮ)สวรรคอันผาสุกก็จะเปนที่พำนักตลอดกาล แตถาหากเราคือกลุมชนทางซาย

(อัซฮาบุชชีมาล)การลงโทษในนรกที่สาหัสสากัณฑก็คือสิ่งที่รอเรียกหาอยู 

 ณ ตอนนี้ ตอนที่เราอยูในชวงที่อิสลามเรียกวาชีวิตชั่วคราว เราตางก็มีบทบาทและหนาที่ที่ตางกัน ความตองการและความฝนก็หลากหลาย แตละคน

จึงมีวิธีการใชชีวิตที่ไมเหมือนกัน แตในอิสลามมีเพียงหนทางเดียวเทานั้นที่อัลลอฮฺรับรองถึงสวนสวรรคไว ณ ปลายทาง นั่นคือ หนทางอันเที่ยงธรรมหรือ

ซีรอตุลมุสตากีม ครั้งหนึ่ง ขณะที่ทานนบีกำลังพูดคุยกับเหลาซอฮาบะฮ ทานไดใชไมขีดเสนตรงไวหนึ่งเสนแลวบอกวานี่คือซีรอตุลมุสตากีม แลวทานก็ไดขีด

เสนอีกหลายๆ เสนไวทางซาย อีกหลายๆ เสนไวทางขวาแลวบอกกับเหลาซอฮาบะฮฺวาเสนเหลานี้คือเสนทางของชัยฏอนที่มีอยูหลากหลายรูปแบบ มันไมยาก

เลยที่เราจะอยูในเสนทางที่เที่ยงตรงในเมื่อมันมีอยูแคเสนเดียวใหเราทำตาม แตไฉนเลยมนุษยถึงไดเลือกที่จะเดินตามเสนทางอันหลากหลายที่สรางความสับสน

วุนวายใหชีวิต 

 Allah is calling… but I didn’t answer

 And when Allah is calling, I just listened to the voices

 Allah is calling… I just answered sometimes. 

 And when Allah is calling, I just listened to the whispers…

 ถามตัวเองซักนิด กอนที่จะตองตอบคำถามมากมายในวันตัดสินของอัลลอฮ วาขณะนี้เราไดใชของขวัญที่อัลลอฮฺใหเรามาตามที่อัลลอฮฺประสงค 

หรือตามนัฟซูเรากันแน อักษรในคัมภีรอัลกุรอานจะเปนพยานที่บงชี้วา วันที่โลกดับยอมเกิดขึ้น และวันที่เราจะถูกตัดสินอยางเที่ยงธรรมโดยอัลลอฮจะมีอยาง

แนนอน แมจะมีมารรายชัยฏอนมาลอลวง อุปสรรคปญหาโหมกระหน่ำเขามา แตบททดสอบตางๆแทจริงแลวมันคือสิ่งที่ทำใหเราแข็งแกรงขึ้นตางหาก 

และเคล็ดลับที่จะชนะสิ่งชั่วรายในโลกนี้ไมไดยากเย็นอะไรนอกจากความอดทน...อดทนเพื่ออัลลอฮ..และใชชีวิตเพื่ออัลลอฮฺ 

Inspired 

ชีวิตของเขานั้นเปรียบได้ดั่งคนที่ขาดทุนอย่างย่อยยับขณะที่ทุนรอนของเขาก็หมด

เกลี้ยง 

We have to question ourselves O my beloved fellow brother and sister in Is-

lam that what way we are following and what that way we are trying to be and 

dreaming of. Nothing can take off my worry from you o new coming of Islam. 

Try your best to grasp Islam in every second of your life and your life will be 

brilliant with the day forward. Tie yourself with Islam although someone dislikes 

it and try to destroy this true faith.

Even though our enemies are working hard to stop us shining the light of Islam, 

remember the light of Allah will not be extinguished even they are dissatisfied 

with it. 

We are growing and reach the mature age that can decide and know how much 

we are in love with Islam and that is a good starting point for the change. 

May Allah keep us with His religion and grant us be Muminoon when the last 

breath come over and grant us Janna alFirdous beside our beloved Prophet 

Muhammad (Peace be upon him) and see Your magnificent face at the down-

ing of the day and the start of the night. 

Ë¹ŒÒÊÒÁ
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ตามทฤษฎีสัมพัทธภาพ ไอนสไตน ไดอางถึงความสัมพันธระหวางสสารและพลังงานอยางลงตัว ทุกสสารมีพลังงานศักยในตัวแตเมื่อเคลื่อนที่กลับ

ขับพลังงานจลออกมา เหมืนดวงดาวที่ถึงจุดดับ จะหดตัวอยางแรงจนเกิดพลังมหาศาลอยางหลุมดำที่พรอมที่ดูดไดแมแตแสง

 1 หยดน้ำที่ไรแรง เมื่อรวมตัวเปนกระแส กลับถูกใชเปนพลังงานในการผลิตไฟฟา สายลมเอื่อยๆ ยามไดพบสมัครพรรคพวกกลายเปน

พายุทรงพลังที่ทำลายไดทั้งประเทศ

 การอยูรวมและจับกลุมสรางไดมากกวาพลังทางกายภาค การอยูพรอมหนาพรอมตากันของคนในครอบครัว กอพลังที่สามารถ

สลายความกลัดกลุม เสียใจ หรือ ผิดหวังไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังกลาวนี้เองการอยูเปนกลุมหรือญามาอะห จึงเปน 1 ในหลายๆ คำสั่งเสียที่

ทานศาสนทูตทิ้งไวใหประชาติมุสลิม

 เคยสังเกตไหมวา เวลาอยูคนเดียว ความผิดหวัง ความทอแทที่มาประสบ จะเพิ่มขึ้นเปนหลายๆ เทาตัว ยามที่มนุษยเสียใจ หลายๆ 

อาการถูกนำมาแสดงออก การวัดระดับอารมณดังกลาวจึงทำไดยากยิ่งในทางวิทยาศาสตร ฝายที่เลือกที่จะหยุดและอยูนิ่งแตไมเคยลืมเรื่องราว 

อาจจะปวดราวกวาอีกฝายที่รองไหอยางหนักขามคืนในเรื่องเดียวกัน กลามเนื้อหัวใจทำงานอยางอัศจรรยตราบชั่วอายุขัยโดยไมหยุดนิ่ง 

ชางยากตอการวิเคราะห แตพลังงานความรูสึกที่แทรกอยูในสสารกลามเนื้อหัวใจกลับเขาถึงยากยิ่งกวา

 ยามเจ็บปวด ไมวาทั้งทางกายหรือใจ การมีใครสักคนขางๆ ทรงคุณคาสุดจะประมาณ ยิ่งเพิ่มจากใครซักคนเปนหลายๆ คน เปนมิตร

สหาย ครอบครัว หรือพี่นองรวมศรัทธา ความเจ็บที่มีความปวดที่เจอ ที่มันสาหัสเหลือเกินยามเดียวดาย คงเหลือเปนแคเพียงอะไรดอยคาที่

พรอมจะอันตรธาน 

  กองทัพมด ฝูงผึ้ง หรือ จอมปลวก เขาถึงนิยามของ “ญามาอะห” พวกมันจึงไมเคยโดดเดี่ยว ในหลายๆ คร้ัง สรรพสัตวก็เขาใจสัจธรรม

ไดมากกวาเหลามนุษยผูมีปญญา คนเราที่มีรางกายเปนสสารเวลารวมตัวกันหลายๆ คน สรางพลังงานจนใหรูสึกอบอุนอยางทฤษฎีสัมพันธภาพ

วาไวจริงๆ ................

 เปนสวนหนึ่งของญามาอะหซิ ........แลวพวกเขาจะปกปองคุณเอง

 

 Just be sad, it’s nothing   by the gid

ไอนสไตน กับ สัมพันธภาพ แหง ความรูสึก

Ë¹ŒÒÊÕè


