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ก้าวไป...ด้วยกัน

เมื่อคนๆ หน่ึงรักพี่นองของเขา ดังนั้นเขาก็จงบอกพ่ีนองของเขาวา 

“เขานั้นรัก(พ่ีนองของ)เขา”
[บันทึกโดยอบูดาวูด (5126), และอิบนุอบิดดุนยา ใน”อัลอิควาน” (63)]



อัลฮัมดุลิลลาฮ์ต่ออัลลอฮ์ผู้ทรงอภิบาล ผู้ทรงสร้างและเป็นเจ้าของชั้นฟ้าและ

แผ่นดิน ขอบคุณต่อแนวทางและสิ่งดีงามของพระองค์ที่ทรงชี้นำและทรง

ประทานให้

         พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักของอัลลอฮ์ครับ ในแต่ละวันแห่งกาลเวลา เราได้คุย

กับใครต่อใครมากมาย แต่ในมุมมองที่กลับกัน กี่คนบ้างจากพวกเราที่ได้คุยกับ

ตัวเอง ทำให้ตัวเองได้รำลึกถึงอะไรบางอย่าง เพื่อที่จะได้รู้จักตัวเองมากขึ้น

         ครั้งหนึ่งที่มัสญิดของวันศุกร์หนึ่ง มีน้องชายคนหนึ่งยื่นแผ่นพับใบเล็กๆ 

ให้ ผมกวาดสายตาด้วยความสนใจก็พบว่าหัวข้อคือ ชะอฺบาน เดือนแห่งการถือ

ศีลอดอันมากมายของท่านนบี นั่นเอง ขอให้พระองค์อัลลอฮ์โปรดตอบแทน

ความดีงามแก่ผู้จัดทำและแจกจ่าย

          หลังจากได้อ่านแผ่นพับเสร็จแล้ว ทำให้เกิดนึกถึงสัจธรรมที่ว่ามนุษย์เรา

เมื่อพิจารณาในเรื่องของอารมณ์แล้ว ได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 จำพวก ด้วยกัน

1. กลุ่มชนที่สามารถเอาชนะอารมณ์ของตัวเอง

         ตัวอย่างเช่น สามารถเอาชนะอารมณ์สุนทรีย์ของการหลับไหลยามค่ำคืน

เพื่อจะตื่นขึ้นมาละหมาดกิยามุลลัยน์และละหมาดซุบฮิญามาอะฮฺที่มัสญิด

 กลุ่มชนเหล่านี้อัลลอฮ์ได้ตรัวในอัลกุรอาน ซูเราะฮ์อันนาซีอาต อายะฮ์ที่ 39-40 ความว่า “และส่วนผู้ที่หวาดหวั่นต่อการยืนเบื้อง

หน้าพระเจ้าของเขาและได้หน่วงเหนี่ยว (ยับยั้ง) จิตใจจากกิเลสต่ำ ดังนั้นสวนสวรรค์ก็จะเป็นที่พำนักแก่เขา”

2. กลุ่มชนที่เอาอารมณ์เป็นหลักและพ่ายแพ้ต่อมัน

 ตัวอย่างเช่น คุณๆ รู้หรือไม่ว่าสิ่งที่คุณทำอยู่หน่ะมันบาป รู้แล้วน่า แต่ก็ยังทำอีกให้อารมณ์อยู่เหนือความถูกต้องเสมือนอารมณ์

คือพระเจ้าดั่งที่อัลลอฮ์ได้ตรัสในซูเราะห์อัลฟุรกอน 43

 “เจ้ามิเห็นดอกหรือ ผู้ที่ยึดอารมณ์ต่ำของเขาเป็นพระเจ้าของเขา แล้วเจ้าจะเป็นผู้คุ้มครองกระนั้นหรือ”

3. กลุ่มชนที่เอาชนะอารมณ์ของตัวเองได้แต่บางครั้งก็พ่ายให้กับมัน

 ตัวอย่างเช่น ทำความดีเสร็จ บางครั้งก็เผลอทำในสิ่งที่ไม่ดี พอรู้สึกตัวก็ออกมาจากสิ่งนั้นได้ กลุ่มที่ 3 หากพระองค์จะอภัยบาป

ต่อเขาหรือจะลงโทษเขา ก็ขึ้นอยู่ที่การพิจารณาและพระประสงค์ของพระองค์ แน่แท้พระองค์นั้นทรงเมตตาและโปรดปรานต่อบ่าวของ

พระองค์เสมอ ดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้ในซูเราห์อัตเตาบะห์ อายะห์ที่ 102

 “และมีกลุ่มชนอื่นที่สารภาพความผิดของพวกเขา โดยที่พวกเขาประกอบกรรมดีปะปนไปกับงานที่ชั่ว หวังว่าอัลลอฮ์จะทรงอภัย

โทษให้แก่เขา แท้จริงอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงอภัยโทษ ผู้ทรงเมตตาเสมอ” 

 พี่น้องที่ศรัทธาที่รัก โปรดพิจารณาดูเถิด! ผมและคุณ เราอยู่ในจำพวกไหน จาก 3 จำพวกข้างต้น เดือนนี้เป็นเดือนชะอฺบานแล้ว 

ผมอยากให้มันเป็นการขัดเกลาจิตใจของพวกเรา และเป็นการตระเตรียมเพื่อไปสู่เดือนรอมฎอน การถือศีลอดเป็นการหักห้ามจาก

อารมณ์ใฝ่ต่ำ และอาหารทุกชนิด เพื่ออัลลอฮ์  เมื่อเขาสามารถยับยั้งได้เขาก็จะทำในสิ่งที่ดีงาม เช่น อ่านกุรอาน

 ทำให้ผมนึกถึงฮะดิษของท่านนบี(ซล) ท่านได้บอกว่า “ศีลอดและอัลกุรอาน ทั้งสองอย่างนี้จะชะฟาอะฮ์ (ช่วยเหลือ) บ่าวของ

อัลลอฮ์ในวันกิยามะฮ์ ศีลอดจะกล่าวขึ้นว่า โอ้พระเจ้าของฉัน ฉันได้หักห้ามบ่าวของพระองค์จากอาหารและอารมณ์ความใคร่ในเวลา

กลางวัน พระองค์ได้โปรดให้ฉันเป็นตัวช่วยเหลือเขา อัลกุรอานก็ได้กล่าวขึ้น ฉันก็ได้หักห้ามบ่าวของพระองค์จากการหลับไหลในเวลากล

างคืน (เขาได้ทำการละหมาดและอ่านกุรอาน) พระองค์ได้โปรดให้ฉันเป็นตัวช่วยเหลือเขาด้วยเถิด พระองค์อัลลอฮ์ก็ได้กล่าวว่าเจ้าทั้งสอ

งได้ถูกให้เป็นการชะฟาอะฮ์แก่บ่าวของฉัน” (โดยอะหมัด 2/184, ฮากิม 1/554)
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เรามักอางบอยครั้งวาเรารักกันเพื่ออิสลาม แตเรากลับนินทาวารายกัน

เรามักอางวาเราหวงใยพี่นองเรา แตเรากลับเหยียบย่ำความรูสึกพี่นองของเรา

เรามักอางวาเราเปนทุกข เมื่อพี่นองของเราประสบความลำบาก 

แตเราไมเคยแมแตยื่นมือไปปลอบเขา

เรามักอางวาเราตองการใหเขาเปลี่ยนแปลงไปในทางดี 

แตเราไมเคยเลยที่จะเตือนเขาอยางดี

และเรามักอางวาอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง 

แตเราไมเคยยอมฟงคำตักเตือนดวยใจที่เปดกวาง

วาแตวา.....

อะไรละขวางกั้นเราจากการรักพี่นองของเรา

อะไรที่เปนสิ่งมองไมเห็นแตมันครอบงำจิตใจเรา

หรือจะเปน ความทะนงวา “กูแน” มันค้ำคอ

หรือความอิจฉาริษยาที่ขวางกั้น

กั้นความรูสึกรักในพี่นอง กั้นใหเราตองเปน “คนอื่น” ของกันและกัน

ทำไมมันไมเหมือนที่อิสลามสอน

อิสลามปลูกฝงเราใหเปนคนที่.....

 ใหสิทธิแกผูอื่นกอนตัวเอง.....ยังมีมั้ยในสังคมนี้

 เปนผูมีสัจจะ ไมโกหกตลบแตลง

 เปนผูมีความอดทนในสถานการณที่ยากลำบาก

 เปนคนที่รักษาอมานะฮฺหรือความรับผิดชอบตางๆอยางครบถวน

 เปนยามเฝาทุกขสุขของพี่นอง

 และพรอมจะยื่นมือเขาชวยเหลืออยางเต็มที่

 หรือนี่มีแตอาณาจักรในฝนแหงยูโทเปย

ไมสิ...มันเคยเกิดขึ้นมาแลว

เกิดขึ้นจริงๆ ในโลกนี้นั่นแหละ

ก็ในวันที่อิสลามถือกำเนิด

ผูคนในยุคนั้นที่ยากจน ไมมีเกียรติและศักดิ์ศรีอื่นใดมากมาย

แตทวาพวกเขาเปนกลุมชนที่ดีที่สุดในโลก

ตั้งแตกำเนิดโลกมาไมมีกลุมชนไหนมีความดีเทาพวกเขา

เพราะพวกเขารักกันเพื่ออัลลอฮฺ

ชวยเหลือกนัเพื่ออัลลอฮฺ

พวกเขาจึงเปนผูที่มีเกียรติสูงสุดในคำนิยามของอัลลอฮฺ

พวกเขามีอะไร…อะไรที่แตกตางจากพวกเราหรือ

พวกเขามีสิ่งเดียว สิ่งเดียวจริงๆ จากสิ่งที่พวกเรามีนับรอยพัน

แตมันเพียงพอแลวกับชีวิตของพวกเขา

แคพวกเขามี ÍÔÊÅÒÁ

 การที่คนเราเกิดมาบางคนมีครอบครัวที่แสนสุข มีพอแมพี่นองรักใครกันดีพรอมหนาพรอมตา หรือบางคนบางก็มีความสุขโดยที่ไม

ตองมีครอบครัวที่สมบูรณแบบ หรือบางคนมีครบทั้งครอบครัวและเงินตรา แตปราศจากซึ่งความสุขทางใจเลยก็มี แตการที่เราทุกคนก็มีเจ็บ

ปวยทางกายและใจลวนเปนเรื่องธรรมดา การเจ็บปวดทางกายมันก็มาตามเราตามวาระ

 อาการปวดทองก็เปนอาการหนึ่งที่เกิดขึ้นไดบอย ทั้งกับตัวเราและพี่นองรวมโลก(นี้)ของเรา อาการปวดทองมีไดหลายแบบหลา

ยตำแหนงมากมาย และแตละแหงก็สามารถบอกหรือเตือนเราถึงโรคที่จะเกิดกับเราได คือหากเราปวดทองดานขวาตอนบน ความเจ็บปวด

ในบริเวณดานขวาตอนบนของชองทอง มักเกิดจากโรคตับและถุงน้ำดี หากปวดทองบริเวณแองกระเพาะอาหาร แองกระเพาะอาหาร คือ 

บริเวณที่อยูใตซี่โครงลงมา การเจ็บปวดบริเวณนี้มักเกิดจากการแสบกระเพาะอาหารและอาหารไมยอย โรคกระเพาะและลำไสอักเสบอาจเกิดขึ้น

ในบริเวณนี้ไดเชนเดียวกัน บางครั้งโรคตางๆ ที่เกิดขึ้นที่ถุงน้ำดีก็อาจเกิดขึ้นในบริเวณสวนทองที่เปนแองได หากเราปวดทองสวนกลาง 

สวนใหญมักเกดิจากสาเหตุมาจากโรคที่เกิดขึ้นที่ลำไสเล็กและลำไสใหญ นอกจากนี้อาการปวดทองที่บริเวณนี้อาจเกิดจากไสติ่งอักเสบ ซึ่ง

มักเริ่มขึ้นที่บริเวณนี้กอนเสมอ แลวจึงเลื่อนมาเปนสวนลาง หากปวดทองดานซายตอนบนอาจมีสาเหตุมาจากโรคตางๆ ที่เกิดในลำไสใหญ 

เชน โรคทองผูกหรืออาการหดเกร็งของกลามเนื้อลำไสใหญ แตหากมีอาการแสบกระเพาะอาหาร นั่นหมายถึงอาจเกิดจากกรดและอาการ

เจ็บปวดเนื่องจากแผลในกระเพาะ ถาปวดทองดานขวาตอนลาง อาจเปนอาการของไสติ่งอักเสบอยางเฉียบพลัน อาการอักเสบ ของลำไส 

และถาเราปวดทองดานซายตอนลาง อาการปวดที่เปนลักษณะปวดและคลายสลับกันพรอมกับ อาการทองรวง หรือเกิดจากอาการทองผูก 

อาจเกิดจากโรคถุงตันที่ลำไสใหญอักเสบ (Diverticulitis)

 อากการปวดทองนั้นไมวาบริเวณใดก็เปนอาการปวดทางกาย ที่เปนการเจ็บปวดที่เกิดจากภายใน อาจมองไมเห็น คนอื่นไมรู

แตเรารูสึกได และเปนการรูสึกที่สามารถรับรูไดเพียงผูเดียว รูซึ้งและเขาใจอยางที่สุดโดยที่พี่นองรวมโลก(นี้)ไมอาจรูซึ้งได

Towards the Oneness of Allah

เราคือพี่นองกัน...จริงหรือ

โดย อบู มุคลิหฺ

ÍÂ‹ÒÍÂÙ‹ (ÂÒ¡)
By owl

พี่นองทองเดียวกัน
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 ไมรูวาเราๆ เคยสังเกตบรรดานองเหมียวกันบางมั๊ย ลองสังเกตดูเวลาที่มันนอนนะ มันจะเกาะกัน

เปนกลุมเชียว นอนทับๆ กันจนดูเหมือนนักรักบี้เวลาไดลูกแลวพากันโถมทับกันเขาไปเปนขนมชั้น แลวเวลาที่มัน

อาบนำ้กันนะ ตวัพีจ่ะเลยีตวัใหตวันอง ขณะทีต่วันองกเ็ลยีใหอกีตวัเปนทอดๆ...เอา! จรงิๆ แลวประเดน็ไมไดอยูที่

นองเหมียวหรือกีฬารักบี้หรอกนะ แตกำลังจะบอกถึงความรักใคร(ตัว)กลมเกลียวของพวกมันตางหาก 

 งั้นลองมาหยุดคิดกันซักนิดสิ วานี่เปนสัญญาณหนึ่งที่อัลลอฮฺกำลังจะบอกอะไรเราอยูหรือเปลา?... 

ตรงพีน่อง ใชม๊ัย?  วาแลวกน็ัง่นกึถงึพีน่องของตวัเอง นานแคไหนแลวนะทีเ่ราไมไดบอกวารกัพวกเคา นานแคไหน

แลวท่ีไมไดโอบกอดนอง ไมไดถามขาวคราวพีเ่รา มนันานเทาไหรแลวทีเ่ราหลงลมืพวกเคาในดอุาอ ฺอซัตฆัฟรลุลอฮ ฺ

นั่งนึกแลวก็ใจหาย อะไรกันนะที่ทำใหเรายุงวุนวายจนลืมพวกเคาได อะไรกันที่ทำใหความรักความสัมพันธชาง

หางไกลเหลือเกิน ดุนยาจา แลวชั้นก็หลงกลเธอเขาอีกแลวจนไดนะ ชั้นมัวแตยุงอยูแตวาทำยังไงถึงจะไมใหตก

วิชานี้ จะทำการบานวิชานั้นเสร็จทันมั๊ย หรือไหนจะเรื่องครอบครัวของตัวชั้นเองอีก ความคิดแคนี้เองนะหรือที่

วิ่งวนในสมองเรา ไมมีที่วางแมแตจะคิดถึงความยากลำบากของพี่นองตน 

 แลวยงัจะพี่ๆ  นองๆ คนอืน่คนอืน่ๆ เคาอกีละ ความทกุขใจของเราจะเทยีบไดเหรอกบัสิง่ทีพ่วกเคากำลงั

ประสบ จะเทียบไดไหมกับส่ิงที่พี่สาวเราโดนกระทำย่ำยีศักดิ์ศรีที่อิรัก ความเจ็บปวดมันเทียบไดเหรอกับสิ่งที่พี่

ชายเราทีอ่ฟักานสิถานตองถกูตดัแขนตดัขาทิง้หรอืโดนทรมานเยีย่งสตัวในคกุ จะเทยีบไดเหรอกบัศพนองสาวนอง

ชายเราที่เกิดขึ้นในปาเลสไตนวันแลววันเลา และขณะที่เรานั่งบนแทบตายกับความสุขสบายที่ไมรูจักพอ เลือด

ของพี่นองคนอื่นกลับไหลไมหยุด ถามตัวราสิวาเรายังหัวเราะกันอยูไดยังไงในขณะที่พวกเคาไมมีแมแตน้ำตาที่

จะไหลอีกตอไปแลว 

 เปนความจริงที่วาทุกอยางที่เกิดขึ้นเปนความประสงคของอัลลอฮฺ พวกเคาไมมีทางถูกอธรรมไดหาก

พระองคไมประสงคเชนนั้น แตเธอเห็นความสวยงามของอิสลามตรงนี้มั๊ย เขาใจคำวาอนุภาพของดุอาอฺรึยัง ภาพ

ที่มุสลิมคนหนึ่งวิงวอนขอดุอาอฺตออัลลอฮฺใหแกพี่นองมุสลิมอีกคนและฝากความหวังทั้งหมดบนความเมตตา

ของพระองค มันเปนสิ่งที่สูงสงและสุดยอดของศีลธรรมคุณงามความดี มันทำใหเราหลุดพนจากความเห็นแก

ตัวและไรเมตตา มันทำใหจิตใจเราสงบ ไรซึ่งความหวาดกลัวใดๆ เพราะเราไดนำหัวใจไปวางไว ณ ที่พระองค 

และทานนบีเคยบอกอะไรเรารูมั๊ย วาผูที่รักใครคนหนึ่งเพื่ออัลลอฮฺโดยมิไดผูกพันธทางเครือญาติหรือทรัพยสิน

นั้น ตำแหนงของพวกเคาในวันกิยามัตจะเปนตำแหนงที่สูงจนแมกระทั่งบรรดาทานนบีหรือผูตายชะฮีดยังรูสึก

อิจฉา รัศมีจะเปลงประกายอยูที่ใบหนาและไมมีความหวาดกลัวใดๆ สำหรับพวกเคา ซุบฮานัลลอฮ ความเมตตา

ปราณีของพระองคมันมากลนและยิ่งใหญซะเหลือเกิน แตคำถามอยูที่วาเราทำไดอยางนั้นหรือเปลานะสิ 

คิดดูขนาดแคเรื่องของกิน มารรายชัยฏอนยังเขามาในความคดิจนทำใหเรารูสึกตระหนี่จนได ฉะนั้น จะไปถึงจุดๆ 

นั้นจึงไมใชเรื่องงายๆ ที่ใครๆ ก็ทำไดนะ คาตอบแทนของมันถึงไดแพงลิบล่ิวไง 

 อีกอยาง พี่นองที่แทจริงนะ เคาไมใชคนที่นั่งกินขาวกับเราทุกวันแตเปนคนที่(กลา)เขามาตักเตือนและ

หวังดีกับเธอยามที่เธอพลั้งพลาด พวกเคาไมใชคนที่ยอมตามใจเธอทุกอยางแตเปนคนที่บอกเธอใหรูวาอันไหน

ผิดอันไหนถูก พี่นองที่แทจริงของเธอคือคนที่ดุอาอฺใหเธออยางเงียบๆ และมีเธออยูในดุอาอฺของเคาตลอดเวลา

ตางหากละ

 “โออัลลอฮฺ ฉันขอวอนจากพระองคซึ่งความรักของพระองค และความรักของผูที่รักพระองค โปรด

เพิ่มพูนความดีงามใหแกเขาคนนี้และบรรดาผูคนที่ฉันรักเขาเพื่อพระองค โปรดประทานใหเขาเปนหนึ่งในหมูผู

อดทนและผูยำเกรงตอพระองค โปรดคุมครองเขาใหพนจากเสยีงกระซบิของชยัฏอน โปรดประทานแกเขาซึง่แสง

สวางและทางนำจากพระองค ทรงโปรดบรรดาลความรกันีไ้ปในหวัใจของมสุลมิ และโปรดรวมเราไวดวยกันทัง้ใน

ดุนยาและอาคิเราะฮฺดวยเถิด”  -อามีน-

Inspired by Inspiration

พี่นอง
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 หมูเหลา กกกวน เชื้อสาย ชาติพรรณ และภาษา 

ถือเปนหนึ่งในสัญญานบงถึงพระปรีชาญาณของพระองค

ทานไดใหญหลวงยิ่งแลว ซึ่งนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย

อิสลามนานาชาติแหงนี้ลวนประจักษไดดวยตนเอง 

นักศึกษาแตละคนยอมมีเพื่อนตางชาติพรรณมากกวา

หนึ่งคน ลักษณะทางกายภาพ ไมวาจะเปนสีผิว รางกาย 

อุปนิสัย กระบวนทรรศน และภาษาบงบอกไดเปน

อยางดีวา ไมมีมนุษยหนาไหนสามารถจะกอเกดิไดถึง

เพียงนั้นหรือธรรมชาติมีความจงใจไดลึกซึ้งถึงเพียงนี้เชียว

หรือ ถึงที่สุดแลวมนุษยก็หนีไมพนที่จะตองยอมรับวาทั้ง

ตนเองและธรรมชาติเปนเพียงหนึ่งในฟนเฟองของ

พระประสงคของพระองคทาน

 หลายพันป, หลายรอยป, หลายสิบป, และหลายๆ ปที่ผานมาเราไดรับทราบ, รับรู, และรวมถึงเห็นดวยตาของตนเองวา

ประวัติศาสตรมนุษยชาติที่ผานมาไดผานพนเหตุการณนองเลือดในเกือบทุกๆ พื้นที่ ซึ่งมีสาเหตุและปจจัยเสริมหนนุที่หลากหลาย 

ปรากฏวา หมูเหลา กกกวน ชาติพรรณไดกลายเปนตัวแปรสำคัญอันเปนชนวนปลุกเราสมาชิกในหมูเหลาหนึ่งๆ ใหแบงเขา

แบงเราไดเปนอยางดี โดยบรรทัดฐานในการแบงเขาแบงเรานั้นเห็นไดชัดวามาจากอารมณซึ่งหางไกลจากเหตุและผลหรือบรรทัด

ฐานที่พระองคทานทรงกำหนด เพราะหากพิจารณาโดยไมโกหกสายตาตัวเองจะเห็นวาภายในหมูเหลาหนึ่งๆ แมจะมีความเชื่อเดียว

กันแตหากสื่อสารกันคนละสำเนียงนี่ยังไมเหมารวมภาษาที่ใชตางกันเสนกั้นกลางบางบางหนาบางผกผันแปรตามความใกลไกล

ของสำเนียงและภาษานั้นๆ ไปจะขึงแบงเขาแบงเราผานการรับรูของทั้งสองฝาย ขอยกตัวอยางสักหนึ่งตัวอยาง เฉกเชนใน

ประเทศมาเลเซีย ประชาชนชาวกลันตันจะเรียกคนนอกพื้นที่วา “คนนอก” เหมารวมเอาทุกรัฐของประเทศมาเลเซีย เมื่อโยกยาย

ออกจากพื้นที่เขากรุงประชาชนชาวกลันตันก็ยังคงเกาะกลุมเหนียวแนนเขมขนอยูในระดับสูง แตเมื่อยืนอยูทามกลางประชาชนชาติ

อื่นที่พูดภาษาตระกูลมาลายูดวยกัน ไมวาจะเปนอินโดนีเซีย บรูไน สามจังหวัดภาคใตของไทย ชาวจำปา (จาม) ในกัมพูชา หรือ

บางพื้นที่ของฟลิปปนส “คนนอก” ในที่นี้ยอมหมายถึงคนชาติอื่นที่ไมใชประชาชนชาวมาเลยพูดสำเนียงบาฮาซามาลายู

 เปนที่นาละเหี่ยใจที่สุดเมื่อกลับพบวาเราชาวมุสลิมเองที่แบงเขาแบงไดอยางมีการศึกษา ทั้งที่รูอยูแกใจและสามัญสำนึก

วาพระองคทานใหสมัครสมานกันอยาไดนำชาติพรรณและภาษามาเปนตัวกั้นกลางหรือนำมาซึ่งความแตกแยก แตก็มิวายที่จะลาก

เสนแบงนามธรรมระหวางพวกนั้นที่ไมเหมือนกับพวกเราทั้งที่เปนพี่นองรวมหลักศรัทธา นี่ไมใชการแบงพรรคแบงพวกตีกันแตก็ใช

เสนนามธรรมที่สัมผัสไดผานการตีแผอินไดเร็คแทน ไมบอกก็รูวามีจุดประสงคอันใด สนิมเกิดแตเนื้อในตนแทๆ นี่อิสลามจะตองมา

พายแพเพราะบุคคลที่เรียกตนเองวามุสลิมหรือไร

 อยาใหกระบวนทรรศนที่ตางกันหรือชาติพรรณที่ผิดแผกมากั้นกลางระหวางเราอีกเลย การแบงเขาแบงเราไมเคยนำมา

ผลประโยชนอันใดมาสูหมูชนผูศรัทธา ผูที่เจริญดวยสติปญญายอมรูดีถึงหลักการที่วา มีมิตรยอมดีกวามีศัตรู เพราะเอาเขาจริงๆ 

ลองตรองดูซกันิดเถิดวาไอกระบวนทรรศนของเรามันถูกตองที่สุดแลวหรือ เราใชอะไรเปนบรรทัดฐานและเปนมาตรวัด แลว

กระบวนทรรศนของคนอื่นมันผิดมากขนาดไหนถึงตองจำแนกออกใหเปนคนอีกพวกที่ไมเหมือนเรา อยาใหอัตตาของตนมา

ครอบงำโดยเอาตนเปนที่ตั้ง เรามีหลักเกณฑที่แนนอนซึ่งมุสลิมทุกคนตางก็เห็นแจงวาทานนบี (ขอความสันติจงมีแดทาน) 

รักใครเอ็นดูทาน บีลาล และซัลมาน ไมผิดแผกกับที่ทานรักใครมิตรสหายของทานคนอื่นๆ มีสืบเชื้อสายมาจากเผาอาหรบัดวยกัน 

(รอฏียัลลอฮฺฮูอันฮุม) เมื่อมีหลักศรัทธาที่เหมือนกันปกอยูบนรากเหงาเดียวกันนั่นเพียงพอที่สุดแลวที่เปนเสนสายโยงใยเรา

เขาดวยกัน หลักกระบวนทรรศนใดๆ ที่เพิ่งบังเกิดก็หาคาเสมือนหลักที่พระองคทานและทานนบี (ขอความสันติจงมีแดทาน) 

ไดสอนสั่งไดไม

ºÙ´ÙËÂ´à´ÕÂÇ

พวกเขาพวกเราแลวพวกใครกัน

โดย กานมะยม
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เพราะอะไร I don’t care!?

 พลัดบานเกิด สูแผนดินถิ่นมาเลย เริ่มไขวเขววาทำไมตองจากบาน

 มาที่นี่ เพื่อกาวหนา เพื่อการงาน? หรือตองการ บรรยากาศอิสลาม?

 มีใครหนอจะตอบฉันใหกระจาง ฉันอางวางมีใครบางใหฉันถาม

 โอเพื่อนเอย ฉันอยูนี่เพียงเอยนาม เพื่อนจะตามไปปลอบโยนใหสุขใจ

 ทุกวันนี้พี่นองยังหมองเศรา  เหตุใดเลา เราเพิกเฉยไมหวั่นไหว

 พี่นองเจ็บ เรากลับสุข เพราะเหตุใด  เอะทำไม? เพราะอะไร? I don’t care!?

“คนหนึ่งคนใดยังไมศรัทธา จนกวาเขารักที่จะใหกับพี่นองของเขา เหมือนที่เขารักจะใหกับตนเอง” ฮะดิษ

Poetry    by...Hulayl

PAGE 6

Togetherness ฉบับนี้ เปนฉบับที่คึกคักอีกเลมหนึ่ง เน่ืองจาก พ่ีนองคอลัมนิสต สงงานกันเยอะเปนพิเศษ สมกับ concept พ่ีนองจริงๆ 

กลบกระแสขาวการปดตัวของ Togetherness ไปเลย (ท้ังๆ ที่เลมกอนหนา โหรงเหรงนาดู) 

 ฉบับนี้ พอจะมีที่วาง ง้ันก็ขอแนะนำคอลัมนตางๆ ในฉบับเลยละกัน

 คนแรก by Owl เจาของคอลัมน “อยาอยู (ยาก)” คนน้ี เปนนักเขียนเกาแกของ Togetherness เลยทีเดียว 

เขียนมาต้ังแตเลมแรก (ถาจำไมผิดจะมีงานของเขาลงทุกเลม) สไตลการเขียนก็จะเปนการจับเอา concept ท่ีบอกอสงใหไปเกร่ินนำแลว

หักมุมเขาเรื่องที่ตนเองอยากนำเสนอซะ มีความสามารถพิเศษในการนอกเร่ืองไดเกงกาจนัก เนื้อหาเขาใหความรูดี แตมีคนอาน

มากรึเปลาไมรู

 คนที่สอง อบู มุศลิหฺ เจาของคอลัมน Towards the Oneness of Allah คนน้ีก็อยูโยงมาเกือบทุกเลม เนื้อหาก็จะพูดถึงเรื่องท่ี

อยากจะพูด ท้ังสะกิดเตือน แนะนำผูอาน ใหตระหนักถึงการใหเอกภาพตออัลลอฮฺ

 คนที่สาม Hulayn เดิมใชชื่อ Nova รายน้ีสงกลอนมาเปนประจำ แมพักหลังๆ จะหายหนาไปบาง เพราะติดภารกิจสำคัญ 

แตกลอนที่สงมาทุกครั้งจะสะกิดคนอานไดเสมอ 

 คนที่สี่ the Gid รายน้ี มาๆ หายๆ เดิมๆ เขียน Don’t be sad คูกับ Blue Sky แตขัดผลประโยชนกันนิดหนอย 

เลยเปล่ียนไปเขียนคอลัมนอื่นแทน แตก็ยังอูเหมือนเดิม

 คนที่หา Blue Sky เจาของคอลัมน Don’t be Sad อานแลวไดกำลังใจมาอีกหลายอึก แตมาๆ หายๆ แบบน้ี คนอานจะ Sad 

แลว

 คนที่หก กานมะยม คอลัมน บูดูหยดเดียว นักเขียนปากกาคม บัญญัติศัพทใหมๆ ขึ้นมามากมาย ทุกเรื่องที่เขียนบางก็โดน 

บางก็บาดใจคนอาน หลังจากหายหนาไปนาน คราวน้ีก็กลับมาแลว

 คนที่เจ็ด อบูอับดิลรอชีด เขียนเรื่องราวท่ีแนนไปดวยความรูที่กลั่นกรองมาจากอัลกุรอานและซุนนะฮฺ สอดแทรกเรื่องราวเตือนใจ

พี่นองไดเปนอยางดี

 คนที่แปด อบาดิลละฮฺ นักเขียนหนาใหม ทยอยสงงานเขียนมานานๆ คร้ัง ดวยเร่ืองราวที่หักมุมและมีกลิ่นอายของผูหญิงๆ 

 คนที่เกา Inspiration มักหยิบยกเร่ืองราวรอบขางมาชวนคิด ชวนตั้งคำถามวา พฤติกรรมของเราๆ สอดคลองกับ

อิสลามมากนอยแคไหน และพรอมจะแกไขปรับปรุงตัวไปดวยกัน

 คนที่สิบ นองซาฟนะฮฺ นักเขียนหนาใหมลาสุด เขียนถายทอดเร่ืองราวรอบๆ ตัว สไตลบันทึกสั้นๆ ในมุมมองของตัวเอง เปน

คอลัมนใหมที่นาติดตามอยางยิ่ง ใน บันทึกคนเดินชา

 แมวา Togetherness จะปดฉากลงในอนาคต (ยังไมกำหนดวาเมื่อไหร) แตพวกเราพ่ีนองจะเดินกันจนไปสุดเสนทางนี้ใชมั้ย

สมดังชื่อ Togetherness กาวไปดวยกัน.

Editorial



“ขาพเจาขอรับ นางสาวฟาดิละห บุตรีนายซำซุดดีน เปนภรรยาดวยมะฮัรตามที่กำหนดไว” 

 สิ้นเสียงตอบรับที่บงถึงความชอบธรรม เสียงอวยพรดังระงม หญิงสาวที่ถูกหุมดวย

แพรภัณฑลายฉลุเผยยิ้มที่ปลาบปลื้มที่สุดในชีวิตออกมา คูบาวสาวกำลังอาบแสงแฟลชรวมกับ

แขกรวมงาน ความขาวในชุดลูกไมคงไมเหลือถึงครั้งตอไปเพราะไดเคนขับเฉดนวลในวันนี้อยาง

ถึงที่สุด คูรักหลายๆ คู อาจหารอยแปดเหตุผลมาทำใหความรักของตนดูดี เวลาตกฟากตรงกัน 

ดวงสมพงษ บุพเพสันนิวาส รักแรกพบ ใชเลย ฯลฯ แตคงไมมีเหตุผลที่จะรักใดๆ ศักดิ์สิทธิ์กวา

พันธะแหงนิกะหสัญญา

 สายตาของคนรวมพันถูกสะกดกับคนงามในชุดสวย หากแตสายตาหนึ่งคูกลับโฟกัส

อีกคนที่ยืนเคียงกันของหญิงสาวชุดสีโอรสที่นั่งไกลออกมา กำลังพินิจชายที่ตัวเองรักที่สุด 

คนที่มีกันและกันมาตลอด กำลังแตงงานกับผูหญิงที่เธอเพิ่งทราบขาวไดไมนานนัก เคา2คน

คือเนื้อคูที่ถูกกำหนดและลงเอย แตเธอกลบัตรงกันขาม ทั้งที่คิดเขาขางตัวเองวาถูกกำหนด

แลวแตสุดทายก็อันตรธาน  อีกครึ่งที่สมบูรณของศาสนา อีกครึ่งที่ชีวิตจะเติมเต็ม อีกครึ่งของ

ตัวเองแทๆ แตก็ยังนอกเหนือการควบคุม คนเรานี่มันไรความสามารถจริงๆ

 วันนี้คงสำคัญกับเขาอยางมาก เพราะเธอรูวาผูชายคนนี้จะทำมีดโกนบาดแกมตัวเอง

ตอนโกนหนวดในวันที่เขาตื่นเตน วันรับปริญญา วันสอบสัมภาษณงานและวันที่จะออกเดินทาง

ทองเที่ยวกับเธอ, 3แผลที่เห็นในวันนี้ถอืวามากที่สุดเทาที่เคยมีมา 

 มือที่เคยกุมมือเธอไวอยางออนโยนยามใหกำลังใจ ตอนนี้กำลังสอดผสานรองนิ้วเรียว

งามกระชับจนเหมือนจะเปนเนื้อเดียวกัน 

 ไหลที่เคยใชพิงยามทอหมดแรงวันนี้แลตั้งสูงขยายกวาเดิม แผงอกที่เธอใชซบอิงหลั่ง

น้ำตาทุกครั้งเมื่อถึงที่สุดกับทุกเรื่องราวในชีวิต เธอไมรูวาหัวใจผูชายคนอื่นในโลกเตนอยางไร 

แตก็ฟนธงตัดสินวาจังหวะหัวใจของคนๆ นี้ทำใหเธอมีความสุขที่สุด คงอธิบายไดยากวามัน

รูสึกดีเพียงใด ที่กอนเนื้อในอกขางซายของเขาขยับสม่ำเสมอ บอกวาเขามีชีวิต บอกวาเขา

ยังอยู อยูกับเธอเสมอแมเวลาที่ทั้งโลกหันหลังให ออมแขนที่มีเนื้อที่พอแคคนๆ เดียว เนนวา

เธอมีคาเพียงใด ในเวลานั้นจะมีเพียงเธอที่รับทราบวาหัวใจเขาเตนอยางไร เธอจดจำมันได

ดีกวาเจาตัวเสียอีก มันเพียงพอที่จะตอกย้ำวาระหวางเธอและเขามัน “พิเศษ” และ “เฉพาะ” 

เพียงใด

 ภาพที่อยูเบื้องหนาบอกวาผูหญิงคนนี้จะเปนคนสำคัญที่สุดสำหรับเขาแทนที่เธอ 

ทุกชิ้นสวนของเขาที่เธอภาคภูมิ คลายกับมีคำวา “ฟาดิละห” เขียนติดเต็มไปหมด จุดยืนของผู

หญิงทั้งโลกคงอยากเปนคร่ึงที่สมบูรณ มากกวาจะเปนเสี้ยวที่รวมกันแลวยังไมเต็ม  

 หารักกวาจะพบ พบแลวกวาจะลงเอย ไหนจะประคับประคอง ทฤษฎีเฉพาะกรณีคงไม

แนนเทากับกฎสากล คนมีศาสนาจึงเปนทั้งผูเลือกและผูถูกรับเลือกในงานวันนี้ 

 เธอคงมองคนทั้งคูนานเกินไปจนเจาตัวรูสึกได หญงิชุดขาวปรายตาคูงามและกระพริบ

ขนตายาวงอนหนึ่งครั้ง กอนเอนตัวกระซิบคนของเธออยางใกลชิด ทั้งคูหันมาทั้งตัวกวักเรียก

เธอไปรวมถายรูป

 กระโปรงบานสีโอรสถูกสะบัด เธอลุกขึ้นกาวยางชาๆ จนใกล ยิ้มให ตั้งใจเขาไปยืนขาง

ฝายชายเพื่อใหภาพออกมาสมดุล เธอเอื้อมไปยึดมือเขามากุม เจาสาวปรายตางามคูเดิม ฝาย

ชายคอยๆ ขยับดึงมือออก คูบาวสาวมองตาอยางรูใจ กอนคนตรงกลางจะกางแขนซาย-ขวา

โอบทั้งคู 

 ชางภาพหันมายิ้ม กอนจะเพงตาผานเลนส ... “นองเจาบาวขยับเขาอีกนิดครับ” 

1....2.....แชะ
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เศษ เส้ียว ครึ่ง หรือ หนึ่งเดียว

โดย อบาดิละฮฺ
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ตอนเด็กๆ นองซาฟ
นะหกลัวความมืด 

โตขึ้นมาเปนวัยรุนน
องซาฟนะหกลัวควา

มเหงา

โตขึ้นมาเปนวัยรุนต
อนปลาย นองซาฟน

ะหกลัวความดำ 

(ของสีผิว) ยางเขาส
ูวัยผูใหญ นองซาฟนะหกลัวค

วามรัก

ถึงตอนนี้ นองซาฟ
นะหกลัวความสุข

ยังไมแนใจ ถึงวัยทอ
ง ปาซาฟนะหจะกล

ัวอะไรนา

เลยเถิดไปถึงวัยชรา 
 ยายซาฟนะหจะกล

ัวอะไรดี

เหตุผลที่กลัวความส
ุข

   สำหรับนองซา
ฟนะห ความสุข ค

ือ 

ความเบิกบานในจิต
ใจ  

เวลาที่มีความสุข นอ
งซาฟนะหจะพูดมาก

 กินได หัวเราะรวน
 

เดินเหินอยางสบายใ
จ ที่สำคัญหัวใจพองโตจนปอด

คับแคบ 

และหัวใจมักจะหลงล
ืม

 

    สำหรับนองซ
าฟนะห ความทุกข 

คือ 

สภาพความยากลำบ
ากในจิตใจ 

เวลาที่มีความทุกข น
องซาฟนะหจะพูดนอ

ย กินนอย คิดมาก
 

ไรซึ่งเสียงหัวเราะ ห
ัวใจลีบแฟบเหมือนค

นเปนโปลิโอ 

ที่สำคัญหัวใจไมหลงลืม แต
กลับรำลึกถึงอัลลอฮ

เพื่อขอความ

เมตตาจากพระองค

ความสุขไมใชปญหา

    อัลลอฮไมได
บอกใหคนเรา ละท

ิ้งความสุข

    แตใหจัดการ
กับความสุขดวยควา

มเกรงกลัวตออัลลอ
ฮ 

(ตักวา)

   สิ่งที่นองซาฟน
ะหตองทำ จึงไมใชก

ารหลีกหนีความสุข

  แตเปนสรางควา
มเขมแข็งใหกับจิตใจ

 ดวยการเพิ่มพูนอีห
มาน

   ตอจากนี้ไปนอ
งซาฟนะหจะไดไมกล

ัวสิ่งใด 

(นอกจากอัลลอฮ)
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