
ก้าวไป...ด้วยกัน

I want to be that Woman,

who carries herself so well.

I want to be that Woman,

who stands tall behind her veil.

I want to be that Woman,

who is disciplined in prayer.

I want to be that Woman,

who man averts his glare.

I want to be that Woman,

who is loving to her man.

I want to be that Woman,

who lives for Allah’s plan.

I want to be that Woman,

who is honest in her ways.

I want to be that Woman,

who guides through troubled days.

I want to be that Woman,

who has understanding and patients.

I want to be that Woman,

who represents Allah’s nation.

>>> source: http://www.haqaonline.com
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มีบางไหมบางครั้งเวลาที่เราอยากจะทำอะไรแลวนึกไมออก เหมือนมันติดอะไรอยู 

 นี่อาจเปนอาการเริ่มแรกของโรคที่เรียกวาอัล ไซเมอรซึ่งเปนโรคหนึ่งที่

พบบอยในกลุมโรคผิดปกติของสมอง “dementia” ซึ่งมีการถดถอยหนาที่ของ

สมอง ซึ่งสวนใหญมักเกิดกับผูสูงอายุ พบในคนอายุนอยไดแตไมมากนัก ชวงแรกๆ 

คนที่เปนโรคอัลไซเมอรจะขี้หลงขี้ลืมเล็กๆ นอยๆ (mild forgetfulness) และใน

ระยะตอมาจะมีพฤติกรรมและบุคลิกเปลี่ยนไป เชน กาวราว และความทรงจำ

ความนึกคิดและการมีเหตุมีผล (cognitive) เสื่อมลงอยางมาก  เมื่อมีอายุมากขึ้น

จะเปนโรคสมองเสื่อมโดยเฉพาะโรคอัลไซเมอรมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ยังมี

ปจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่ทำใหเกิดโรคอัลไซเมอรไดสูงขึ้น เชน กรรมพันธุ โดยพบวาพอ 

แม พี่ หรือนอง ปวยเปนอัลไซเมอรหรือมีประวัติเปน Down Syndrome 

(ปญญาออน)ในครอบครัว  การใชยาตานการอักเสบอยางไมถูกตอง หรือโดยไมอยู

ในความดูแลของแพทย ภาวะขาดสารอาหารที่มีสารตานอนุมูลอิสระ เชน การ

ขาดวิตามินเอ ซี อี ซิลิเนียม โรคหัวใจและหลอดเลือด เปนตน 

 เมื่อคนเรามีอายุมากขึ้น ประสิทธิภาพการทำงานของสมองจะลดลงไป

จากเดิมบาง ความคิดอาจจะชาลง การเรียนรูสิ่งใหมจะชาลง ซึ่งถือเปนการ

เปลี่ยนแปลงที่พบไดในคนสูงอายุทั่วๆ ไป แตคนสูงอายุจะยังคงสามารถตัดสินใจ 

มีความคิดริเริ่ม มีจินตนาการ มีเหตุผลเปนของตนเอง จึงถือวาเปนการเปลี่ยน

แปลงตามการมีอายุเทานั้น แตสำหรับผูปวยอลัไซเมอรจะมีอาการความจำเสื่อม 

การตัดสินใจลดลง และการใชเหตุผลผิดปกติ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางดาน

ของอารมณและพฤติกรรม โดยอาการเหลานี้จะมีการปฏิบัติอยางตอเนื่องมากขึ้น

ÍÂÒ¡¨Ðà»š¹.........ÂÒ¡·Õè¨Ð¹Ö¡

เรื่อยๆ โดยมักมีอาการแสดงตางๆ เชน ลืมชื่อคนในครอบครัวที่เปนญาติสนิทหรือ

เพื่อนไป รับประทานอาหารแลวบอกวายังไมรับประทาน เดินเลนในสวนใกลบาน 

แตพอจะกลับบานแตกลับไมถูก ไมรูวาตัวเองมาที่นี่ไดอยางไร และจำเสนทางกลับบาน

ที่เคยกลับประจำไมได มีการตัดสินใจแยลง พูดไมคอยเปนประโยค มีการเปลี่ยน

แปลงอารมณรวดเร็ว เชน จากอารมณเงียบเปนรองไห โดยไมมีเหตุผล หรือมอีาการ

สับสนสลับหวาดระแวง ฯลฯ ดังนั้นหากสงสัยวาคนในครอบครัว โดยเฉพาะผูสูงอายุที่มี

อาการเชนนี้ ควรรีบนำมาพบแพทย เพื่อทำการตรวจ ทดสอบสมรรถภาพของสมอง 

เพื่อหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมตอไป ที่สำคัญตองเขาใจและเห็นใจผูปวย แมวา

โรคอัลไซเมอรจะรักษาไมหาย แตก็ไมไดหมายความวาจะไมมีแนวทางปองกัน ซึ่งมีราย

งานจากตางประเทศอางวา การออกกำลังกายเปนประจำสามารถชวยชะลอการเกิดโรค

อัลไซเมอรได

 โดยผูทำการวิจัยและทดลองคือ ดอกเตอร อีริค บี ลารสนั ผูอำนวยการศูนย

ศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพในซีแอตเติล ดอกเตอรอีริคไดทำการทดลองตั้งแตป ค.ศ. 1994 

ถึง ค.ศ. 2003 และยังมีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งจากคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล 

(Newcastle University) เปดเผยขอคนพบผานวารสาร “ไฟโตเธอราป รีเสิรช” 

(Phytotherapy Research) ซึ่งตีพิมพผลงานการวิจัยทางดานการบำบัดดวยพืชวา ชา

เขียวและชาดำชวยยับยั้งการทำงานของเอ็นไซมสหลักในสมองที่มีความสัมพันธกับ

ระบบความจำ โดยนักวิจัยหวังวาสิ่งที่พวกเขาคนพบจะนำไปสูการพัฒนาแนวทางใหม

ในการรักษาโรคอัลไซเมอร (Alzheimer) แตอยางไรก็ตามขอแนะนำวา ควรจะมีการ

ออกกำลังกายอยางสม่ำเสมอ และทานอาหารใหเหมาะกับวัยและมีการฝกการใชสมอง

เปนประจำ สิ่งเหลานี้จะชวยใหเราหางไกลจากโรคภัยตางๆได และไมควรปลอยใหผูสูง

อายุอยูในภาวะซึมเศราหรืออยูไปวันๆ เพราะสิ่งเหลานี้จะเปนตัวเรงใหมีการเกิดโรค

มากขึ้น  ถึงเราไมอยากจะเปนผูสูงอายุ แตเราก็จะตองเปนผูสูงอายุเขาสักวัน 

 หากเราไมลาจากโลกนี้ไปกอน 

หากมีคนต้ังคำถามวา... คุณอยากจะทำอะไร? คุณอยากจะเปนอะไร?... 

คำตอบที่ไดคงจะเปน

ฉันอยากจะ...

 อยากจะสวยหลอเหมือนดารา   อยากจะมีชื่อเสียงเหมือนคนดัง

 อยากจะเปนที่ชื่นชอบของใครหลายๆคน   อยากจะเรียนสูงๆ

 อยากจะทำงานตำแหนงดีๆในบริษัทใหญโต

 อยากจะทองเที่ยวรอบโลก อยากจะใชชีวิตสนุกสนานอยาง

ที่ใจตองการ

 อยากจะแตงงานเร็วๆ(เดี๋ยวขึ้นคาน)  อยากจะมีตังคใชเยอะๆ

 อยากจะประสบความสำเร็จในโลกนี้ ...

 พี่นองมุสลิมที่รัก... เรามองขามอะไรบางอยางหรือเปลา ลืมไปแลว

เหรอวาเราอยูบนโลกนี้เพื่ออะไร มองตัวเองในกระจกดูสิ แลวเราเห็นอะไร

มองตอบกลับมา แคคนธรรมดาคนหนึ่งหรือเบลาที่ศรัทธาตออัลลอฮ? 

ใบหนาที่มองตอบกลับมามีสวนไหนที่เปนของเราบาง มองมือทั้งสองขาง

ใหดีสิ มันใชของเราหรือเปลา

 โอพี่นองมุสลิมที่รัก เราเปนสิ่งที่ต่ำตอยยิ่ง เราถูกสรางมาจากน้ำ

อสุจิที่สกปรกที่ไมมีอำนาจแมแตจะสรางมดซักตัว แลวไฉนเราถึงภูมิใจกับสิ่ง

ที่เรามีอยูนัก เพราะทุกสิ่งทุกอยางไมมีสิ่งไหนเลยที่เปนของเรา ทุกอยาง

บนโลกนี้หรือแมแตในจักวาลที่ใหญไพศาลลวนแตเปนของอัลลอฮผูสรางที่ยิ่ง

ใหญแตเพียงผูเดียว 

 พี่นองมุสลิมที่รัก... เราตางก็ยืมชีวิตจากอัลลอฮฺดวยจุดประสงค

ที่ไมใชเพื่อสิ่งอื่นใดนอกจากเคารพภักดีตอพระองคเทานั้น ทรัพยสมบัติทุก

อยางที่เราครอบครองอยูนั้นแทจริงเปนของอัลลอฮฺ พระองคทรงใหเราเปน

ตัวแทนในการจับจายใชสอย และหวังจะใหเราใชมันในแนวทางของพระองค 

แลวทำไมเราจึงหวงแหนมันนักละ ทำไมเราไมบริจาคมันตามที่อัลลอฮทรง

ประสงค เพื่อที่อัลลอฮฺจะทรงโปรดปรานบาวที่ต่ำตอยอยางเราบาง ทำไมเราถึง

ยังใชชีวิตอยางไมมีเปาหมาย ปลอยชีวิตไปวันๆ ตามนัฟซูของเราแทนที่จะตาม

แบบอยางที่ประเสริญเฉกเชนทานนบีมูฮัมหมัด ศ็อลลัลลอฮ อะลัยฮิวะสัลลัม 

ทำไมเราถึงยังเพิกเฉยอยูไดทั้งๆ ที่สัญญาณตางๆ ของวันโลกดับไดเกิดขึ้นมา

มากแลว... 

 ถามตัวเองบางเถอะนะ วาเราไดทำอะไรเพื่ออัลลอฮ ผูที่เปนเจาของ

ของเราบางหรือเปลา?  ถาตองตอบคำถามอีกครั้ง เราจะตอบอยางไร?

ฉันอยากจะ... อยากจะปรับปรุงตัวเองและอีหมานของตนใหดีกวานี้

 อยากจะไปมัสยิดใหบอยมากขึ้น มากกวาออกไปเที่ยวขางนอก

หรือเลนเน็ต

 อยากจะใชเวลากับกุรอานและศึกษามัน มากกวาการดูหนังฟงเพลง

 อยากจะรองไหในชวงเวลาละหมาดมากกวาหัวเราะกับเรื่องไรสาระ

ที่พาฉันออกหางจากอิสลาม

 อยากจะใชเวลาคิดถึงอัลลอฮมากกวาคิดถึงใครบางคน

 อยากจะทำและชวยฟนฟูอิสลามมากกวาจดจออยูกับเรื่องดุนยา

ของตัวเอง  

 อยากจะรูเรื่องราวของทานนบีและเหลาซอฮาบะฮมากกวา

เรื่องคาวโลกียของดารา

 อยากจะตอสูและชนะชัยฏอนมากกวาจะยอมตกเปนทาสของมัน   

 อยากจะไดรับความโปรดปรานจากอัลลอฮมากกวาเปนที่ยอมรับ

(อยางผิดๆ)จากมนุษยในโลกนี้

 อยากจะเปนชาวสวรรคที่มีสายน้ำไหลผานมากกวาชาวนรกที่ถูก

ทรมานดวยไฟที่รอนระอุ

 ฉันอยากจะกลาวสาบานวา ลาอิลาฮาอิลลัลลอฮ...มุฮัมมะดัร 

รอซูลุลลอฮ ดวยหัวใจที่เปยมไปดวยความศรัทธามากกวาแควาจาที่เปลงออก

มาโดยปราศจากความเขาใจ

Inspired by Inspiration



My dreams
In this volume of togetherness is a diary of dreams that come from many people’s imagination, from diver-
sity of dreams, which heel the lives go on. Life without dreams seems to be boring life. Most importantly, 
it will be nothing unless it becomes true and happens in the real life. 

Of dreams that I dreamed are not rather than to be good Mumin and die in the confi rmation of faith 
in Islam. Not only me that this notion and imagination is the goal in life but every man (I believe) who 
knows that this life is the temporary being. The next life will be everlasting, which will be comfortable or 
unpleasant, up to our deeds and faith. 

In the real world many people think that being good Mumin is the idealism rather than realism, Islam can-
not apply for this modern time. In fact, the world needs Islam to solve the problem but not much people 
dare to challenge it or even make it alive again on earth. Is it our responsibility to make it happened? Not 
to grant us the victory only but to help the fellow man from the false deity, to avoid the persecution of 
humanity and to affi rm statement of the Oneness of Allah. This is also my dream.

Yes, my dream is to bring change to humanity, you will see that I think too big but I believe with this kind 
of thought we can see the goal and problems of the world and share it to our fellow man. In fact, I am 
alone cannot even change one person but I try to be a cog which distributes the Islamic concept to you 
all and to my society. I promise myself to do this job until I depart from this world. Let me share to you 
some of them. 

I try to think what I should start to making dreams come true, how? The fi rst step we should know our-
selves better. In order to know ourselves then I found out that we should know the owner of our life, 
Allah. Then, what He teaches us in Quran and Sunnah from the Prophet. It has a lot of things in details 
such as having a correct knowledge and true belief concerning Allah, His messengers, the scriptures, His 
angels, the last day and the divine will and decree. Also the 5 pillars of Islam, these are: the testimony 
of faith, regular prayer, fasting Ramdan, paying almsgiving (zakat), performing pilgrimage (Hajj). It is a 
good start to begin with these inevitable principles because these are the key to achieving the dreams.  
Finally, with thus fi rmed Islamic root we can challenge the world and do every thing we dream of without 
the confusing ideas.

It always happens when we decide to do good things, it is for sure to have a test detaining us to be suc-
cessful. But it is a God law (nature) that the good things come with the obstacles and the ease will follow, 
believe it.

I believe if man has something in his mind as a goal (goals) or dreams in life and try to fi nish it with good 
effort, the result will be sweetened for him. And he is worthy man.

Finally, I believe “dream is not something untouchable but it can be real if we want it to be real”.

 Towards the Oneness of Allah â´Â ÍºÙ ÁØÈÅÔËÚ

 Editorial
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มีหลากหลายสิ่งมากมายในชีวิตท่ีเราอยากทำ อยากจะเปน แตดูเหมือนวา “เวลา” ของชีวิตมันจะครอบคลุมไปไมทั่วทั้งหมดที่เราอยากทำ อยากเปน 

เอาเสียเลย จริงดังที่ทานนบีเคยบอกกลาวกับบรรดาสาวกของทานไว วาหากวงกลมวงหนึ่งคือชีวิตของเราแลวไซร เสนที่ลากพนออกไปจากวงนั้นก็

คือสิ่งที่มนุษยอยางเราๆ ใฝฝนอยากจะทำ

 ยินดีตอนรับ นักศึกษาใหมทุกคน เขาสูอุทยานแหงการเรียนรู มหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติแหงนี้ สำหรับคนที่มีฝนหลายๆ ฝนที่อยากทำ 

ขอใหเก็บเกี่ยวความรู ณ ที่แหงนี้เปนประโยชนในการณนั้น สวนใครที่กำลังตามลาความฝน หวังวาจะพบเจอมันจากที่นี่

 คนที่กาววิ่งไปขางหนาโดยมีจุดหมายยอมเหนื่อยนอยกวาคนที่เอาแตกมหนาวิ่งโดยไมมีมองอะไร คนที่มุงไปขางหนาโดยมีความฝนก็ดีกวา 

ฉันใดก็ฉันนั้น 

 จงฝนใหใหญ แลวเริ่มมันที่กาวแรก
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3284958 or 016-3947630 

Advertisement
Water & Petrol Boy cooperation.

Supported by princessess group
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“เดือนสิงหานี้ หนูจะโชคดีนะ”

 เปนคำทักทายในตอนเชาตรู ที่จูๆผูรวมโดยสายรถ

ประจำทางผูไมคุนหนาคุนตาคนหนึ่งรีบแสดงตัวกลาวนำการ

สนทนา ตามมาดวยรอยยิ้มทักทายและโบกไมโบกมือใหนั่งใกลๆ 

โดยที่อีกฝายตั้งตัวไมทัน 

 “ไมตองกลัว พี่เปนตุด มีสามีแลว สามีเปนฝรั่ง” 

 คะ คุณพี่ คุณพี่จะเปนใครก็ตามแตเถอะ แตประโยค

เมื่อตะกี้นะ ทำเอาอีหมานที่มีอยูนอยนดิในตัวนองซาฟ
นะฮฺ ตกต่ำ

ไปฮวบใหญๆ นี่แหละนะที่อัลลอฮบอกไวไมใหฟงหมอดูหรือ

คำทำนายทายทัก เพราะมันจะทำใหบาวผูศรัทธาฝากวางชีวิตไว

กับคำทำนายเหลานี้ เปนอีกกลไกหนึ่งที่ใหชีวิตไมเปนอิสระ ศัตรู

ตัวฉกาจที่ นองซาฟนะฮฺ จะพยายามหลีกเลี่ยงใหไกลแสนไกล

 เพราะอีกความหมายหนึ่งของอิสลามในมุมมองท
ี่

นองซาฟนะฮฺ  รูจัก นอกเหนือจาก peaceful ก็คือ ความเปน

อิสระจากสิ่งอื่นใด นอกจากอัลลอฮ 

 วันหลังไมตองมาทักอีกนะคุณพี่
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