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Ë¹ŒÒÊÍ§

Immune System (ภูมิชีวิต)

อันชีวิตจะสั้นหรือยาวคงไมสำคัญเทาคุณภาพชีวิตในชวงที่เรายังคงไดรับ

ความโปรดปรานใหมีชีวิตรอด ความส้ันมิไดแปลวาจะไมดีและในทางกลับกัน

ความยาวก็ใชวาจะดีเสมอไป สั้นที่เต็มเปยมไปดวยคุณภาพคับแกว ขาพเจา

วาขอชีวิตสั้นๆ ดีกวาชวงชีวิตที่ยาวแตไมมีผักบุงเลย แตหากมันจะตอยอดไปอีก

หลายสิบปและเปนขวบปที่เติมเต็มไปดวยสิ่งดีๆ ทั้งตอรางกายและจิตใจของทั้ง

ตนเองและเพื่อนรวมโลกยอมถือเปนการมีชิวิตที่เปนสุขเหลือประมาณ เปนสุขที่

ไดเห็นเราเองทำประโยชน ณ ปจจุบัน และคาดหวังไดวาเราจะไดรับอานิสงหจากคุณ

ประโยชนเหลานั้นในภายภาคหนา 

การจะเปนสุขไดสมบูรณนั้นตองสุขทั้งกายและใจเกื้อหนุนกันและกัน

อยางเทาๆ กัน แตในอีกแงมุมหนึ่งขอแคไดสุขใจแมกายจะถูกโรคารุมตอมก็เปน

สุขไดในระดับหนึ่งเฉกเชนนบีอัยยูบ แตก็อยาใหถึงกระนั้นเลยคงไมมีมนุษยหนา

ไหนที่อยากจะเจ็บไขแลวตองพยายามยิ้มสูดวยเหตุผลเพราะนั่นคือพระประสงค 

สุขภาพกายแยก็ใชวาสุขภาพใจจะทนอยูไดนาน เพื่อใหเรามีความสุขชนิดองค

รวมจึงตองหมั่นดูแลท้ังกายและใจ

Immune System (ภูมิชีวิต) นั้นคือ (ขาพเจาไมกลาเขียนเจาะจงลงไปวา

มนัคอือะไร เพราะในหนงัสอื1ทีอ่านกม็ไิดใหความหมายเจาะจงตายตวั จงึขอแคอธบิายตามความเขาใจของขาพเจา) 

มนัคอืการทำงานของรางกายอยางเปนกระบวนการ มหีลายกลุมหลายหนวยงานของระบบรางกายรวมกนัทำงาน

เปนกระบวนการตัง้แตตนจนจบ เขายกตวัอยางมาวา การทีเ่ราถกูมีดบาดนิว้ในบางครัง้นัน้มจิำเปนตองถงึมอืหมอ

เลย หรอืไมจำเปนตองใสยาเสยีดวยซำ้แคทำความสะอาดแผลแลวจดัการใหเลอืดหยดุไหลใหได แคนัน้ภายในชวง

เวลาหนึง่อาทติยเราอาจจะลมืไปเลยวาเราถกูมีดบาดเมือ่อาทติยทีแ่ลว นีค่อืการซอมแซมตวัเองของรางกายเราซึง่มี

กลไกและกระบวนการหลายๆ กระบวนการทำงานรวมกัน จงึสรปุไดวาทกุกระบวนการและกลไกในรางกายรวมอยูใน

ภมูชิวีติทัง้สิน้ ไมวาจะเปนการกนิอาหารของเรา, ระบบยอย, ระบบเลอืด, ระบบขบัถาย, ระบบประสาท, หรอืแมกระทัง่

เรื่องของความรูสึก รัก เกลียด โกรธ เครียด ฯลฯ และครอบคลุมไปถึงการดำเนินชีวิตประจำวันและวิถีชีวิตของ

เราทั้งหมด เมื่อระบบหนึ่งเกิดขัดของหรือรวนเรก็จะสงผลถึงระบบอื่นๆ ภายในรางกายดวยเชนกัน

ทีนี้ก็มาถึงคำถามสำคัญคือแลวมันสำคัญอยางไรไอภูมิชีวิตนี่ ก็มันสำคัญตรงที่วามันคือรากฐานของราง

กายของชีวิตเรา หากรากฐานรางกายเราดีชีวิตเราก็นาจะดีตาม (นี่รวมเอากระบวนการความรูสึกนึกคิดเขาไป

ดวยนะเพราะหากจิตใจไมผองใสคิดแตเรื่องไมดีนั่นก็จะสงผลกระทบตอชีวิตเราเชนกัน) 

การสรางภมูชิวีติใหมัน่คงแขง็แรงนัน้ เขาสรปุออกมาอยางงายๆ วาใหเราจดัการ 5 ขอนีใ้หถกูตองเสยีกอนคอื 

1) กินใหถูก 2) นอนใหถูก 3) ทำงานใหถูก 4) พักผอนใหถูก และ 5) ออกกำลังกายใหถูก เรื่องกินดูจะเปนเรื่อง

ที่สำคัญที่สุดเพราะ you are what you eat บนเขาไปเถอะ เอทำไมมาอยูมาเลยฉันถึงไดอวนเอาอวนเอา ก็

ลองขยี้ตาแลวเบิ่งเนตรดูอาหารที่ใสปากเขาไปแตละวันดวยเถอะก็คงประมาณ ซากอินทรียลอยอยูในแองน้ำมัน 

ยังไงยังงั้นเลย (ประเทศนี้เขาคงกลัวเราไมรูกระมังวาเขาเปนผูสงออกน้ำมันปาลมอันดับหนึ่งของโลก) ก็นาเห็น

ใจอยูหรอกหากจะพูดวาก็เราไมมีทางเลือกนี่นา แต! ชากอนเรายังมีทางเลือกแตตองใชความพยายามสักนิซนึง

อันนี้ไปศึกษาเอาเองนะ ก็เลือกๆ กินหนอยแลวกันกินใหมันหลากหลายเขาไว สวนนอนใหถูกนั้นก็นอนใหเต็มตา 

นอนใหหลับจริงไมใชหลับๆ ตื่นๆ  สังเกตดูหากวันไหนที่ตื่นมาและรูสึกวาเราหลบัจริง มันชั่งเปนการเริ่มตนของ

วันที่สุดยอด สวนการทำงานใหถูกก็ทำงานตามที่ใจเรารักคือทำแลวมันมีความสุข ทำแลวเพิ่มกำลังใจใหตัวเอง 

สวนการออกกำลังกายนั้นอยาไดละเลยเปนอันขาด เลือกชนิดกีฬาที่ตนชอบและถนัดมาสักหนึ่งชนิดกีฬา 

แลวจะพบวาความสุขหาไดไมยากเลยทั้งสบายกายและสขุใจ

เรื่องภูมิชีวิตนี้เปนเรื่องที่กวางมากครอบคลุมหลายสวน ก็อยางที่เขียนไปขางตนตั้งแตระบบขับถาย

ไลไปถึงระบบประสาท ที่เขียนมานี้ก็เพียงอยากจะเลาสูกันฟงขอมูลที่นำมาบอกเลาก็นอยนิดเสียเหลือเกิน เอา

เปนวาผูที่สนใจก็ลองไปอานหนังสือของอาจารย สาทิส อินทรกำแหง ดู

1 สาทิส อินทรกำแหง (2548). กูไมแน, กรุงเทพฯ, คลินิกสุขภาพ.

สรปุภมูชิวีติคอืรากฐานของรางกายหากอยากมี

สุขภาพกายและใจดีก็ตองรักษาและสงเสริมภูมิชีวิตใหดี

อยาใหรวนเรกระทอนกระแทน การรกัษาภมูชิวีติจงึเปน

การรักษาสุขภาพและรางกายของเราในองครวมนั่นเอง

เพราะรางกายดยีอมสงผลใหใจดีตามไมมากก็นอย และ

อยารอใหเปนโรคแลวคอยมาดูแลรักษากัน เราปองกัน

โรคไวกอน กอนที่โรคจะบุกเรา สงเสริมภูมิชีวิตใหแข็ง

แรงเปดหัวใจและขัดเกลาใหผองใสอยูเสมอ ตื่นเชามา

เราจะพบวารางกายดีมันสงผลถึงจิตใจอยางนี้นี่เอง แค

นี้ก็ไมตองไปงอคลินิกยูไอเอแลว กูบอกวาคันมันยังให

พานาดอลมาเลย ดีนะที่ไมบอกใหเกา โคตรเซ็งเปด

 Poetry by owl [เขียนแทน Hulayl]

ความผิดพลาด
ความผิดพลาด ความผิดหวัง การเข้าใจผิด

เกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไร และอย่างไร

เกิดขึ้นที่ใจ มีผลกับกาย มากมาย

ส่งผลรอบข้าง ระยะสั้น ระยะยาว

เป็นดั่งคลื่นซัด ทั้งกลางวัน และกลางคืน

และซัดกลับ ไปหา ต้นตอ ของเหตุ

อารมณ์ ความคิด จิตใจ การแสดงออก

บ่งบอก ความนัย ทั้งหมด ทั้งมวล

จึงควร ปรับใจ ปรับกาย ปรับชีวิต

ตั้งสติ ปรับปรุง ให้อภัย ใจสุขกายสุข



ตอแหลสร้าง(.......)ได้

 เหมือนฝนที่ยังไมฟน ตื่นลืมตาขึ้นมาเปนศิลปนภาษา บัญญัติงานศิลปะแปลกๆ ที่เฉพาะคนถูกเลือกจะเขาถึง  หนูดี

บอกไวแลววาอัจฉริยะที่สรางไดอยางนอยมี 8 แบบ  ดังนั้นเอ็งก็อาจจะเกงแบบเอ็ง สวนขาขอก็บรรลุแบบขานี่แหละ จะใหขา

เสแสรงแบบเอ็ง หรือวาเอ็งตอแหลเปนขา ก็คงแคโกหกตัวเองละวา เพราะมันเปนไมใชสิ่งที่ฉันเปน ชั้นคิดแบบนี้ก็เลยแสดงออก

มาตรงๆ แบบนี้ จะใสหนากากไปใย ผาแสกหนาไปเลยครับพี่นอง

 สมมุติปุจฉา: มันคือความผิดหรือที่สวมบทบาทที่ไมใชเรา หรือแคไมทำใหเราอิ่มเอมเพราะเสียความเปนตัวตน? 

กอนจะถึงสวน วิสัชนา ใครขอยกตัวอยางบรรดาพวกตอแหลไดระดับไดโลที่ขาพเจาเคยประสบ:

 ไอวูด เรียนปอเนาะดวยกัน โดดเรียนตลอด บางทีก็แอบดูดมา แตแถวบานมันเสือกมีมันเรียนศาสนาคนเดียว 

ใกลวันอีดมันมักจะมาหาอาจารยใหรางคุตบะหให เพราะมนัตองขึ้นคุตบะหในฐานะความหวังของหมูบาน.... (แหลอาเหลม)

 บิลกีส  สาวหนาตาปานกลางเจาน้ำตา เคยคุยกันวาทำไม เธอวามันเปนวิธีเดียวที่ระบายความรูสึกอัดอั้นตางๆ เพราะ

ไมกลาโตแยงกับใคร และแสดงออกทางอื่นไมได ผานไปหลายปไมเจอกัน เธอวาวันน้ีรองไหไมไดแลวเพราะลูกสาวตัวเล็กเธอ

จะรองตามจะแอบรองก็ไมไดเพราะขอบตาเธอช้ำงายกวาคนทั่วไป.... (แหลเขมแข็ง)

 นังมาน (ไมใชนังมาร มันชื่อเต็มวาอสุมาน) แตวแบบไมแอบ กรี๊ดทุกทีทุกที่ที่มีคนหลอ หลังจากที่ปะมะมันเสีย 

เพราะรถสงไกที่ขับไปดวยกันคว่ำ มันเลยตองกลายเปนบังมานที่เปนแมนแทๆ ของนองๆ อีก 3 คน พวกๆ กันเลาใหฟงวา 

มันเพิ่งไดบรรจุเปนครูพละ กทม.....(แหลเพื่อนอง)

 กะ ทอมขาวรางโปรง  เวลาซอยผมสั้น she/he จะดูดีประมาณผูชายเกรด B+ ตอมา ที่บานจับคลุมถุงใหคอตบี

แถวบาน ตอนแรกไมยอมจัดกระเปาเตรียมหนีออกจากบาน แตมะมันรองไหแลวบอกวา “ทั้งชีวิตมะขอแคครั้งนี้เทานั้น” 

เจอกันตอนอีดลาสุด เห็นจูงลูกแฝด หนาตาตอนคลุมผมแววคุณนายจับ อวนขึ้น แตไมมีใครรูอีกเลย วากะยังชอบไวผมสั้นอยูอีก

ไหม...(แหลเพราะคุณแมขอรอง)

 สังคมเปนพหูพจนในตัวโดยไมตองเติมS ทุกองคประกอบจึงสงปฏิกิริยาตอกันและขยายผลตอเปนทอดๆ ตามทฤษฎ ี

Butterfl y Effects นวลนางตามปฏิทินสุราจึงอางไมไดวา “มันเปนแคงานศิลปะนะคะ ไมอยากใหกระทบเยาวชน” ทั้งนี้เพราะ

ศิลปนไมใชแคผลิตแคผลงาน แตศิลปะตองมีวันที่ออกสูผูคนเพื่อเสพและซาบซึ้ง จินตนาการที่พวยพุงอาจตองถูกตีกรอบและ

แทรกอะไรใหกับสังคมบางในเชิงบวกแมจะตองฝนความเปนศิลปนในตัวเอง (ศิลปนตัวอยาง สรางสรรคสังคม แหวะ! 

ตอแหลอีกแลว)

 ปราชญทะเลทราย กลาววา “มนุษยที่ดีที่สุด คือผูที่ยังประโยชนตอมนุษยดวยกัน” คำถามก็คือ ถาตองแสรงเปนคนดี

มีคุณอนันต แลวอัตตา ตัวตนแหงกูละ จะเอาไปไวไหน? จริยธรรมและศีล เหมือนจะเปนปริปกษ กับ อีโก ของ ฟรอยด เพราะ

มันตามมาขัดเกลาสัญชาตญาณดิบ ถาพูดถึงศาสนายิ่งแลวใหญ เพราะพี่แก

เลนวางเกณฑไวซะเกลี้ยง. เราจะเสียอะไรไป หากเราสูญสิ้นเนื้อแท?  the 

beatles  เปดเผยวาเสพกัญชาเพื่อชวยในสรางงานเพลงอมตะ, รูปสีน้ำมัน

บางรูปที่คนทั่วไปดูยังไงก็ไมเขาใจ แตนักวิจารณชั้นเซียนบอกวา มันคือการ

ปลดปลอยตัวเองอยางทรงพลัง.

 มัซฮับอัตตานิยม ออกมาประทวงแยวๆ ตอลัทธิตอแหลสรางได 

โดยลืมฉุกคิดวา ตัวเองก็ไมใชบริสุทธิ์สักเทาไร เพราะการชื่นชมงานของใคร 

เลาเรียนมาแบบไหน อยูในกระแสสังคมยุคใด  นั่นก็เปนการแตงเติมเจิมสีแลว 

ใครจะผุดผองเทาเด็กแรกเกิด หรือผูที่ความตายมาถงึแคคืบ ลองคนดูดีๆ ซิ 

วาคนเหลาน้ีแสวงหาอะไร?

 พลามซะยาว ถามตรงๆ เลย วาอันตัว ฉัน ขา ผม กู ชั้น เดี๊ยน กาแว 

นี้จะเปนอะไรดี? ในเมื่อถามตรงๆ ซะขนาดนี้ก็ขอตอบแบบออมๆ เลยละกัน วา 

เปนมือ เปนตีนภาคสนาม ถายังไมมีใครลงมือทำจริง เปนหู ถาพี่นองคนไหน

ตองการใครซักคนรับฟง เปนปาก ถาเพื่อนสนทิชิดใกลตองการคำปลอบโยน 

เปนอิฐกอนขนาดพอดีกับรูโหวที่สังคมยังคงขาด หรือเปนหนึ่งหนวยเม็ดหิน 

กรวด ทราย ดิน ที่ชวยยึดเหนี่ยวตอเติมเต็มประชาชาติอิสลาม.....

 ..........ยี้...แตนั่นมันไมใชตัวชั้นนะยะ! (นังมานเวอชั่นเกาวี๊ดขึ้น)... 

 .......ชางหัวมัน........ เรามาตอแหลกันเถอะ! (เอา 

ใครอานชวยสงเสียงหนอย กลบเสียงอีนังมาร.ร..ร)
Ë¹ŒÒÊÒÁ
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 Don’t be Sad! by Hulayl (เขียนแทน blusky]

“ฉันคนเดิม...ฉันคนใหม่”

Mistake เป็นคำที่เข้าใจได้ไม่ยาก จากที่มาของ คำ prefix คำว่า mis- 

ซึ่งแปลว่า ผิด, พลาด หรือมีความหมายเป็นปฏิเสธ รวมกับคำว่า take ที่แปลว่า 

การเอา ปฏิบัติ ยึด เมื่อรวมกันจึงแปลว่า “ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การเข้าใจผิด 

หรือผิดพลาด” 

ดูจากการผสมคำแล้วคำนี้แปลได้ง่ายดาย แต่คำๆ นี้กลับมีอานุภาพ

มหาศาลและทำให้ชีวิตหลายคนยุ่งเหยิงอย่างคาดไม่ถึง

จริงหรือ? แล้วชีวิตยุ่งเหยิงเกี่ยวอะไรกับความผิดพลาด ความผิดพลาด

น่าจะเป็นบทเรียนแก่เราต่างหาก ถ้าเราลองนึกทบทวนดูดีดี สิ่งที่ทำให้ชีวิตเราล้ม

เหลวทุกวันนี้หาใช่ความผิดพลาดไม่ แต่เป็นความกลัวความผิดพลาดต่างหาก...

...ฉันเรียนรู้เรื่องนี้โดยตรงจากประสบการณ์ของฉันเอง...

…ฉันคนเดิม จะไม่โอบกอด หรือบอกรักพ่อแม่เมื่อกลับไปเยี่ยมบ้านตอน

ปิดเทอม เพราะคิดว่าโตแล้ว กลัวจะอายถ้าทำไปแล้วพ่อแม่ไม่แสดงความรัก

ตอบ

 ฉันคนใหม่ แสดงความรักกับพ่อแม่เปิดเผย ฉันพบว่าพ่อแม่ดีใจ

อย่างออกหน้าเช่นกัน ใจของฉันพองโตและภูมิใจที่ทำให้พ่อแม่มีความสุขโดยไม่

ต้องลงทุนอะไรให้ยากเลย

...ฉันคนเดิม เมื่อทำให้เพื่อนโกรธจะชอบทำเนียน ไม่กล้าขอโทษเพื่อน 

เพราะกลัวเสียฟอร์มถ้าเพื่อนไม่ยกโทษให้

ฉันคนใหม่ เดินตรงเข้าไปขอโทษเพื่อนอย่างบริสุทธิ์ใจ และบอกเพื่อนว่า

ฉันเสียใจกับสิ่งที่พลั้งพลาดไป เพื่อนฉันก็ยินดีให้อภัย (ถึงแม้ตอนแรกจะอึ้ง

ไปเล็กน้อย) ...ฉันเลยคิดว่าฉันเกือบต้องเสียเพื่อนที่ดีไป เพราะความกลัวที่ฉัน

คาดการณ์เอาเอง

...ฉันคนเดิม จะเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้น มีความจำเรื่องความผิดของคน

อื่นเป็นเลิศจนไม่เห็นข้อบกพร่องของฉันเอง   เมื่อเพื่อนที่ทำให้ฉันโกรธมาง้อ ฉัน

ก็ไม่ให้อภัย เพราะกลัวว่าถ้ายกโทษให้ ฉันจะต้องเสียใจ เสียความรู้สึกกับความ

ผิดที่เพื่อนทำกับฉันซ้ำแล้วซ้ำอีก

ฉันคนใหม่  เปิดใจรับฟังผู้อื่น และเข้าใจเพื่อนของฉันมากขึ้น ไม่กลัว

ที่จะต้องให้อภัยใครซ้ำซ้อน ไม่กลัวที่จะมอบความรักให้ใครแล้วไม่ได้รักตอบ ฉัน

มีความมั่นใจในความช่วยเหลือจากอัลลอฮทุกครั้งที่ฉันมีใจเอื้อเฟื้อหรือมีจิต

สาธารณะ ฉันขอพรจากพระองค์เสมอให้ฉันไม่ย่อท้อเหน็ดเหนื่อยในการเป็นผู้ให้

...ฉันคนเดิม เป็นนักเรียนประเภทหาเช้ากินค่ำ วันวันจะนั่งเพ้อว่าจะ

ทำอย่างไรให้คะแนนแต่ละวิชาได้ถึง 70% (ให้ได้แค่ผ่าน) ฉันจะคิดว่าปล่อย

ให้เพื่อนๆจากประเทศอื่นเค้าได้รับคำชมจากอาจารย์ไป ปล่อยให้คนอื่นได้ A ไป  

ให้เค้าแข่งกันไป ฉันบอกตัวเองว่าฉันเป็นคนเก่งไม่ได้ และไม่อยากขยันทุ่มเท

กับการเรียน เพราะกลัวจะเสียใจถ้าอ่านหนังสือเยอะแล้วไม่ได้ A (เป็นคำแก้ตัวข

องเด็กขี้เกียจเรียนมากกว่า)

ฉันคนใหม่ เป็นคนขยันเสมอต้นเสมอปลาย ฉันไม่ปล่อยให้รายงานท่วม

หัว รายงานที่ได้คืนกลับมาจากอาจารย์เริ่มมีคำชมมากกว่าคำตำหนิ อาจารย์

เริ่มชมเด็กไทยในด้านผลการเรียนดีให้นักเรียนจากประเทศอื่นๆ ฟังในห้องเรียน

เพราะภูมิใจในผลงานของฉัน ฉันพึ่งรู้ว่าฉันก็เรียนเก่งได้ เป็นคนดีมีความรับผิด

ชอบได้ ...ทุกวันนี้ฉันไม่คำนวณว่าจะทำอย่างไรให้ได้ 70% แต่ฉันจะคอยระวังไม่

ให้คะแนนของฉันทั้งเทอมถูกหักเกิน 15 คะแนน เพราะ 85 ฉันก็ได้A แล้ว!

...ฉันคนเดิม จะชอบอยู่เฉยๆ ไม่ชอบช่วยเหลือใคร ไม่ชอบทำอะไรใหม่ๆ 

เพราะกลัวเจ็บตัว กลัวถูกวิจารณ์ และที่สำคัญคือ กลัวความผิดพลาด

ฉันคนใหม่ มีความมั่นใจในการทำความดีและสร้างความสุขให้ผู้อื่น ฉัน

เชื่อว่าถ้าฉันเอาเวลาที่เสียไปกับการจินตนาการว่าถ้าฉันล้มเหลวฉันจะเป็น

อย่างไร  ฉันจะเสียใจแค่ไหน  เปลี่ยนเป็นใช้เวลานั้นไปหาวิธีการที่นำไปสู่ความ

สำเร็จน่าจะดีกว่าไหม ไม่ได้หมายความว่าฉันจะทำอะไรก็ทำไปตามใจโดยไม่

วางแผนและไม่คำนึงถึงผลเสีย แต่ฉันจะอยู่บนทางสายกลาง ไม่กลัวความผิด

พลาดอย่างไร้สติจนไมก่ล้าทำอะไรเหมือนแต่ก่อน ฉันเชื่อว่าเป็นมุสลิมสุดท้าย

แล้วไม่มีอะไรต้องเสียใจ เมื่อทำอะไรเต็มที่แล้วก็ฝากไว้กับพระเจ้า  ฉันเคย

สงสารเพื่อนต่างศาสนิก เมื่อเค้าผิดหวังแล้วเค้าโวยวายโทษฟ้าดิน เค้าไม่รู้จะ

โทษใครที่ทำให้เค้าล้มเหลวทั้งที่พยายามเต็มที่ ...แต่สำหรับฉัน ฉันจะทำหน้าที่

ตัวแทนบนโลกนี้ในแต่ละวันอย่างเต็มความสามารถ เมื่อจะหลับตานอนก็ฝาก

การงานและความสำเร็จทุกอย่างไว้กับพระองค์ เริ่มวันใหม่ก็ทำหน้าที่ต่อไปอย่าง

เต็มภาคภูมิ... แล้วอย่างนี้ ฉันจะต้องกลัวอะไรอีก? ในเมื่อผู้ที่คอยช่วยเหลือฉัน 

คือเจ้าของชีวิตของฉันเอง

...ฉันคนเดิม จะส่งคอลัมน์ล่าช้าเกินกำหนดเวลาเสมอ และคงจะบอก 

บ.ก. ว่าฉันไม่รับงานเขียนรอบนี้ เพราะ บ.ก. จะให้นักเขียนเวียนงานกัน ฉันคง

ต้องเหนื่อยและปวดหัวกว่าเดิม 

แต่...ฉันคนใหม่ จะส่งงานตรงเวลา และอินชาอัลลอฮจะไม่ทำให้ บ.ก. 

ปวดหัว และยินดียอมรับคำวิจารณ์ในความผิดพลาด จากการริอาจเอา

คอลัมน์ของ Blue Sky มาเป็นผลงานของฉันเอง ☺ 

Attitude is a little thing that makes a big different! >>>             

Ë¹ŒÒÊÕè



 Inspired by อบู อับดิลรอชีด [เขียนแทน inspiration]

ความผิดพลาดที่ควรเข้าใจ

มวลการสรรเสริญท้ังหลายทั้งปวงแดอัลลอฮ ขอบคุณตอแนวทางที่พระองคทรงชี้นำตลอดจนเนี้ยมัตท่ีพระองคทรงประทานลงมา 

 พี่นองที่ศรัทธา กี่ชีวิน กี่หัวใจ กี่คืนวัน และก็กี่ไหวหวั่น ทามกลางความวิตกกังวลถึงอนาคตขางหนา ขั้นตอนของชีวิตท่ีตอง

ดำเนินตอไป และงานใหญที่ตั้งเปนเปาหมายมีความรูสึกออนละมุนเกิดขึ้นในหัวใจ เมื่อคิดวาขณะที่เรากำลังวางแผนชีวิตอยางนูน

อยางนี้ คิดวาจะทำนูนทำนี่ และเมื่อลงมือทำบางครั้งมันกเ็กิดความผิดพลาดขึ้นมา ทำใหคนอยางเราๆ ก็ตั้งคำถามขึ้นวา 

เอ!ความผิดพลาดเหลานั้นมันเปนสิ่งที่ไมดีที่เราขวนขวายมันมาดวยตัวเรา หรือวาความผิดพลาดตางๆ เหลานั้นเรามองวาไมไดผิดพลาด

อะไรแตคนอื่นตางหากที่มองอยางนั้น หรือไมสิ่งที่ผิดพลาดที่ไมดีตางๆ เหลานั้นมันเปนสภาวะกำหนดที่อัลลอฮกำหนดใหเรา  

 ยิ่งทำใหครุนคิดวาอยางไหนที่ถูก ทำใหนึกถึงหลายๆ ฮาดิษ หนึ่งในนั้นฮาดิษที่ทานนบี  ไดกลาววา “………และทานศรัทธา

ดวยสภาวะกำหนดทั้งสิ่งที่ดีและไมดีนั้นมาจากอัลลอฮ” มุสลิม1,8  มันก็เปนคำถามตอไปอีกวาแลวฮาดิษที่ทานนบี  ไดกลาววา “…….

และความชั่วนั้น(สิ่งที่ไมดี)ไมไดมาจากอัลลอฮ”  มุสลิม 771 คราวนี้ทำใหพอรวมสองฮาดิษไดอยางนี้ครับ

 1.สภาวะการกำหนด(การสราง)ของอัลลอฮทั้งหมดนั้นลวนแลวแตดี มันไมดีในสายตาของมนุษยเทานั้นเอง เชน 

ชัยตอนถาทุกคนถูกถามวา การถูกสรางของมันนั้นดีสำหรับเราไหม พวกเราก็ตองตอบวาไมดีเพราะมันคอยหลอกหลอนและชักจูงเราไป

ทำในสิ่งที่ไมดี แตถามองตรงกันขามหากเราเอาชนะมันไดผลตอบแทนคือการเขาสรวงสวรรคดวยความโปรดปรานของอัลลอฮ

 2.สวนความผิดพลาดที่ไมดีตางๆ นั้นมันมาจากการกระทำและการขวนขวายของพวกเราเอง ดั่งที่อัลลอฮไดตรัสไวใน

ซูเราะอัรรูม อายะฮที่41 ความวา “การบอนทำลายไดเกิดขึ้นทั้งทางบกและทางน้ำ เนื่องจากสิ่งที่มือมนุษยไดขวนขวายไว”

 3.ฮิกมัต(วิทยปญญา)ในการสรางของอัลลอฮ มันเปนสิ่งที่เราประสบเชนการเจ็บปวยที่เรามองวามันไมดีแตการเจ็บปวยนั้น

นำพาตัวเรานั้นไดรำลึกถึงอัลลอฮมากๆ และขอบคุณตอพระองคที่ไดใหเรามีพลานามัยแข็งแรงกอนหนานี้ อัลลอฮไดตรัสในซูเราะอัรรูม

ทายของอายะฮที่41วา  “เพื่อที่พระองคจะใหพวกเขาลิ้มรสบางสวนที่พวกเขาประกอบไว โดยที่หวังจะใหพวกเขากลับเนื้อกลับตัว”

 พี่นองครับ ในเมื่อเราทราบแลววา การสรางของอัลลอฮนั้นลวนแลวแตดี ทำใหจิตใจของเราสงบนิ่งและพาเราไปในสิ่งที่

พระองคกำหนด และเมื่อหนึ่งเมื่อใดเราเราไดยินยอมและยอมรับกับสภาวะที่ถูกกำหนดพรอมกับเราตองทำอามาลใหดีที่สุด 

มันจะทำใหจิตใจของเราหางไกลจากความหมนหมองและเศราโศก ถึงแมบางครั้งมันอาจจะเกิดความผิดพลาดบางและการผิดพลาดนั้น

ทำใหเรารูถึงสิ่งที่ดีงามหรือดีกวาและมันยังทำใหเรากลับไปหาอัลลอฮพรอมกับการขออภัยโทษตอพระองคเพราะอัลลอฮไดใหบาวของ

พระองคเลือกที่จะทำ แตการเลือกของเรานั้นอยูใตสภาวะการกำหนดของพระองค ลองเลือกสิครับสิ่งดีๆ ตางๆ เมื่อเลือกเสร็จและ

ก็ทำ และเมื่อผลออกมา นั่นแหละคือสิ่งที่เราไดเลือกและทำไปและมันก็อยูใตสภาวะการกำหนดของพระองค เพราะทานนบีไดสอน

พวกเราวา “…….จงตระหนักในสิ่งที่ปนประโยชนตอทาน และทานจงขอความชวยเหลือตออลัลอฮ และทานอยาออนแอ และหากทานได

ประสบกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด ทานอยากลาววา “ถาหากวาฉันทำเชนนั้น แนนอนมันจะตองไดอยางนั้น” เพราะแทจริง (คำวาถาหาก) 

มันเปนการเปดใหชัยตอนไดทำงาน”  มุสลิม2664

 Editorial

มนุษย มุงแสวงหาความสมบูรณแบบดวยกันทั้งนั้น ไมวาจะเปนการงาน ผลการศึกษา ชีวิตครอบครัว สังคมคนรอบขาง เราตองการใหทุกสิ่ง perfect 

และเปนดั่งที่หวังไวทุกประการ หากไมเปนไปตามที่คิดที่คาด เรามักจะบอกวา นั่นคือความผิดพลาด เปนสิ่งที่ไมควรจะเกิดขึ้นเลย

เราสามารถแยกความผิดพลาดออกเปน 2 ประเภท 1.ความผิดพลาดที่เกิดจากตัวเราเอง, 2.ความผิดพลาดที่เกินกวาการควบคุมของเรา แนละอยาง

แรกเราสามารถจัดการมันได สามารถแกไขไมไปพลาดซ้ำ แตหากเปนอยางหลังเราตองเขาใจวานั่นไมใช ‘ความบังเอิญ’ แตคือ ‘ความต้ังใจ’ 

ของผูทรงรอบรู 

ดังนั้น‘ความผิดพลาด’ในการสอบอาจเปน ‘คำเตือน’ ใหขยันมากกวานี้ ขอดุอาอฺมากกวานี้ เราสามารถเรียนรูจาก‘ความผิดพลาด’ของคนรอบขาง

ที่ไมแนอาจจะเกิดกับเรา ทำใหเราสามารถวางแผนรับมือกับมันไดระดับหนึ่ง ‘ความผิดพลาด’ ที่วาอาจทำใหเราพนจาก ‘อันตราย’ที่ใหญกวาก็เปนได 

และ‘ความผดิพลาด’ยงัทำใหเราตระหนกัวาเราออนแอ ทำใหวงิวอนขอความชวยเหลอืจากอลัลอฮมฺากกวา‘ความสำเรจ็’เสยีอกี และเรายงัสามารถ ‘เปดใจ’ 

รับไดวา คนรอบขางเราเองก็เปนคนปกติธรรมดาที่ทำผิดพลาดได ซึ่งนำไปสูการทำความเขาใจและวิธีการปรับตัวพูดคุยตักเตือน

ใครที่เปนพวก perfectionism แสวงหาความสมบูรณแบบไปเสียทุกอยาง จำตองตระหนักวา มันไมมีในโลกนี้หรอกสิ่งที่คุณคนหา

คนที่มองหาความสุขเสมอ โดยไมทุกขเลย เขาไมรูหรือวา นั่นคือสวรรค ไมใชโลกใบนี้

ปรัชญาขอหนึ่งของการปนจักรยานขึ้นเนินก็คือ หากลมตอนขึ้นมันจะไมเจ็บเทากับการที่เราลมตอนลงเนิน การเรียนรูที่จะผิดพลาดในตอนเริ่มตน

ทำอะไรใหมๆ ยอมดีกวาการพลาดพลั้งเมื่อเราขึ้นไปสูงแลว ฉันใดก็ฉันนั้น ชวงเวลาแหงการเรียนรู จงกลาที่จะผิดพลาดและอยากลัวที่จะเรียนรูมัน

นอกจากนี้ ความผิดพลาดบางครั้งก็ใหผลบวกกับตัวเรา เชนอาหารอรอยๆ ที่เรากินกันอาจจะมาจากความผิดพลาดของการปรุงรสในอดีตก็ได 

การขบัรถผดิทางอาจทำใหเราเจอเสนทางลดั เชนเดยีวกับการผดิทีผ่ดิทาง สลบังานกนัเขยีนในเลมนี ้อาจทำใหทานไดลิม้รสชาตใิหมๆ  ของ Togetherness 

ก็เปนได ถึงมันจะปแลมๆ ไปหนอยก็เหอะ เผื่อวาความผิดพลาดอันนี้อาจกอเกิดสิ่งใหม หรืออาจทำใหเราเรียนรูวา....จะไดไมริอาจทำมันอีก ;p

Ë¹ŒÒËŒÒ



 อิสลามคือชีวิต โดย อบู มุศลิหฺ  [เขียนแทน อบู อับดิลรอชีด]

ทางออกสำหรับการผิดพลาดในอดีต

มีครั้งนึงทานอุมัร อิบนุ ค็อตตอบ สะอึกสะอื้นร่ำไหจนเคราของทานเปยกชุมไป

ดวยน้ำตา มีซอฮาบะฮฺทานอื่นถามทานวาทานรองไหดวยสาเหตุอะไร ทานอุมัร

ตอบกลับไปวา ในสมัยที่ทานยังไมใชมุสลิมนั้น ทานดุรายปาเถื่อนและทานเคย

ฝงลูกสาวของทานทั้งเปนดวยมือของทานเอง ดังน้ันเมื่อไหรก็ตามที่ทานนึกถึง

อดีตในสมัยญาฮีลียะฮฺนั้นทานก็จะเศราเสียใจเปนอยางมากกับการกระทำของ

ทานในอดีต

 มนุษยนั้นไมวาใครก็ตาม จะตองเคยกระทำความผิดกันมาทั้งนั้น เพราะ

อัลลอฮฺบอกลักษณะของมนุษยในกุรอานแลววา มนุษยนั้นมีสภาพที่โอนเอียง

เขาหาความชั่วถามนุษยนั้นไมมีหลักยึด ก็คือศาสนาของอัลลอฮฺ และการขอ

ดุอาอฺใหพนจากการทำความผิดบาป มนุษยก็จะเขาหาความชั่วไดงายๆ 

 ที่เปนรูปธรรมกุรอานไดเลาเรื่องของนบียูซุฟที่พระองคทรงทดสอบ

ทาน โดยมีผูหญิงมายั่วยวนเพื่อขอหลับนอนกับทาน ทานจึงขอดอุาอฺจาก

อัลลอฮฺใหพนจากสิ่งนั้น และอัลลอฮฺก็ทรงชวยทาน นี้จึงนับวาเปนบทเรียนที่

ผูศรัทธาจะตองนำไปปฏิบัติเปนแบบอยางทามกลางสังคมที่ความชั่วนั้นแพร

หลาย

 แตสำหรับคนที่ผิดพลาดไป พระองคผูทรงสรางมนุษยไดเตรียมทาง

ออกใหมนุษยในการสำนึกผิดและกลับเนื้อกลับตัวหรือเตาบัต เพราะประตูแหง

การเตาบัตนั้นนอกจากจะทำใหผูทำบาปรูสึกมีความหวังแลว มันยังชวยใหคนผู

นั้นยกภูเขาออกจากอก เพราะเขารูวาอัลลอฮฺนั้นเปนผูสงเมตตาและรักในการให

อภัยแกบาวของพระองคผูทรงขออภัยโทษตอพระองค ซึ่งความเครียดจากการ

ทำผิดน้ีเปนสวนหนึ่งที่ทำใหผูคนจำนวนมากแกปญหาดวยการฆาตัวตาย 

ขออัลลอฮฺใหเราหางไกลจากสิ่งนี้ดวยเถิด

 ดังนั้นความผิดของผูศรัทธาในอดีตจึงเปรียบเสมือนเครื่องเตือนใจ เมื่อ

ยามใดนึกถึงภาพในอดีตเหลานั้น เขาจะมีความเศราสลดเสียใจ และโอกาสที่จะ

ทำผิดพลาดซ้ำสองนั้นก็นอยลง อินชาอัลลอฮฺ

 อัลลอฮฺใหคนเขาสวรรคของพระองคดวยกับความเมตตาของพระองค 

ถาจะกลาวถึงความเมตตาของพระองคนั้นยิ่งใหญมหาศาลเกินสติปญญาของ

มนุษยที่จะประเมิน ซึ่งความเมตตาของพระองคที่สรรพส่ิงไดรับในโลกนี้นั้น

เปนเพียง 1 สวน จาก 100 สวนเทานั้น อัลฮัมดุลลิลลาฮฺ แคเพียง1สวนของ

ความเมตตาของพระองคเรายังไดรับปจจัยตางๆ ถึงเพียงนี้ และอีก 99 สวนนั้น

ละ ซึ่งเราจะไดรับเต็มที่ในสวรรค ความเมตตาของพระองคจะมากมายมหาศาลเ

พียงใด

 จงเรงรีบสูการเตาบัตเถิดพี่นอง ประตูเตาบัตยังคงเปดอาตอน

รับทานสูความเมตตาของพระองค จงอยาประวิงเวลา หรือชะลาใจเลย 

เพราะชีวิตของเราจะจบลงเมื่อไร ประตูเตาบัตที่เราถวิลหาก็จะปดลงเมื่อนั้น 

 และจงรีบสรางตัวของเราใหอัลลอฮฺเมตตาเถิด 

ถาอัลลอฮฺทรงเมตตาผูใดแลว สวรรคจะเปนที่พำนกัของเขา

อยางแนนอน อินชาอัลลอฮฺË¹ŒÒË¡



 Towards the Oneness of Allah â´Â Inspiration [à¢ÕÂ¹á·¹ ÍºÙ ÁØÈÅÔËÚ]

Mistake

 à¤Â¹Ö¡Ê§ÊÑÂàÅ‹¹æ Ç‹Ò ¶ŒÒÍÑÅÅÍÎÚÊÃŒÒ§â´ÃÒàÍÁÍ¹¢Öé¹ÁÒº¹âÅ¡¹Õé¨ÃÔ§¨Ðà»š¹ÂÑ§ä§¹ŒÍ ¤§ÁÕ¤¹ÍÂÒ¡à»š¹â¹ºÕμÐà»š¹ÅŒÒ¹¤¹á¹‹æ ¡çà¾ÃÒÐ
äÍŒ¢Í§ÇÔàÈÉ·ÕèÍÂÙ‹ã¹¡ÃÐà»‰Òà Œ̈ÒÅÙ¡áÁÇÊÕ¿‡Ò¹Ñè¹áËÅÐ â´Âà©¾ÒÐà¤Ã×èÍ§à Ố¹·Ò§¢ŒÒÁàÇÅÒ·Õè¾ÒàÃÒÂŒÍ¹¡ÅÑºä»á¡Œä¢àËμ Ø¡ÒÃ³�ã¹Í´Õμ¡çä Œ́ ¨Ð¾Ò
¡ÓË¹´ÊÔè§·ÕèÍÂÙ‹ã¹Í¹Ò¤μ¡ç´Õ  ËÑÇÊÁÍ§ÍÑ¹¿Ø‡§«‹Ò¹¡ç¤Ô´μ ‹Íä»ÍÕ¡Ç‹Ò ¨Ðà»š¹ÂÑ§ä§¹Ð ¶ŒÒ·Ø¡¤¹à¡Ô´ÁÒÊÁºÙÃ³�áºº ´Õ¾ÃŒÍÁàËÁ×Í¹¡Ñ¹ËÁ´ 
äÁ‹ÁÕÃÍÂºÒ´á¼Å äÁ‹ÁÕáÁŒáμ ‹¤ÇÒÁ·Ã§¨ÓáÂ‹æã¹Í´Õμ ·Õ¹Õé¡ç¨ÐäÁ‹ÁÕã¤Ãà»š¹ÇÑÇÊÑ¹ËÅÑ§ËÇÐ¤ÍÂÃÐÇÑ§äÁ‹ãËŒ¤¹Í×è¹ÃÙŒ¶Ö§ÊÔè§¼Ô´¾ÅÒ´·Õè¼‹Ò¹ÁÒ... 
¹Ñè¹ÊÔ ·ÓäÁÅ‹Ð ·ÓäÁ¶Ö§äÁ‹à»š¹áºº¹Ñé¹ ªÕÇÔμÁÑ¹äÁ‹ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ÁÒ¡¡Ç‹ÒàËÃÍ àÇÅÒ¢ÑºÃ¶¡çäÁ‹μ ŒÍ§¡ÅÑÇËÅ§ àÇÅÒä»ÊÍº¡çäÁ‹μ ŒÍ§¡ÅÑÇμ¡ àÇÅÒàÃÕÂ¹¨º
¡çäÁ‹μ ŒÍ§¡ÅÑÇÍÂÙ‹¤¹à´ÕÂÇ ¨ÐμÒÂàÁ×èÍäËÃ‹¡çÃÙŒáÅÐä Œ́àμÃÕÂÁμ ÑÇàμÃÕÂÁã¨·Ñ¹ §‹ÒÂ´Õ¨Ñ§ ... 
 áμ ‹Ç‹Ò ËÒ¡àÃÒäÁ‹à¤Âà Ố¹ËÅ§·Ò§ àÃÒ¨ÐÃÙŒÊÖ¡ËÒÂàË¹×èÍÂàÇÅÒ¶Ö§·ÕèËÁÒÂàËÃÍ ËÒ¡àÃÒäÁ‹à¤Âμ¡àÅÂ«Ñ¡ÇÔªÒ àÃÒ¨ÐÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡ÀÙÁÔ¨¡Ñº
¤ÇÒÁÊÓàÃç¨·Õèä Œ́ÁÒÁÑêÂ áÅÐËÒ¡àÃÒÃÙŒàÇÅÒμÒÂ·Õèá¹‹¹Í¹ ¶ÒÁμ ÑÇàÍ§ÊÔÇ‹ÒàÃÒ¨Ð¡ÃÐμ ×ÍÃ×ÍÃŒ¹·Ó¤ÇÒÁ´ÕÃÖà»Å‹Ò »˜ÞËÒμ ‹Ò§æ àÃ×èÍ§àÅÇÃŒÒÂÁÒ¡ÁÒÂ 
¤ÇÒÁ¼Ô´¾ÅÒ´·Õèà¡Ô´¢Öé¹·Ø¡ÇÕè·Ø¡ÇÑ¹ ÅŒÇ¹áÅŒÇáμ ‹à»š¹ÊÔè§·Õè¶Ù¡ÊÃŒÒ§ÁÒÍÂ‹Ò§¨§ã¨ áÅÐ¶Ù¡¡ÓË¹´ÁÒº¹âÅ¡¹ÕéÍÂ‹Ò§ÊÁºÙÃ³�áººμ ‹Ò§ËÒ¡
 ¹‹Òá»Å¡ÁÑêÂÅ‹Ð·ÕèàÁ×èÍ¤ÃÙ‹à´ÕÂÇ¤ÇÒÁ¤Ô´ÁÑ¹àÃÔèÁ¨Ð¿Ø‡§«‹Ò¹ä»ä¡Å áμ ‹¡çà¾ÃÒÐ Œ́ÇÂÎÔ´ÒÂÐÎÚ¨Ò¡¾ÃÐÍ§¤�á·Œæ àÃÒàÅÂÂÑ§äÁ‹ä Œ́ËÅ§¡ÅªÑÂ¯Í¹ 
Ç‹ÒáÅŒÇ©Ñ¹¡çËÑ¹ä»ÂÔéÁãËŒ¡Ñº¤ÇÒÁ¼Ô´¾ÅÒ´¢Í§μ ÑÇàÍ§·Õè¹Ñè§à½‡ÒÍÂÙ‹¢ŒÒ§æ ¹Ö¡¢Íºã¨·ÕèÁÑ¹ÂÑ§ÍÂÙ‹ äÁ‹ä Œ́Ë‹Ò§ä»äË¹àÅÂ ºÒ§·Õμ Ô´μÒÁàÃÒä»μÅÍ´¨¹Í´·Õè¨Ð
ÃÙŒÊÖ¡ËÅÍ¹äÁ‹ä Œ́ ãª‹áÅŒÇ ºÒ§·ÕÊÔè§àËÅ‹Ò¹Õé¡ç·ÓãËŒàÃÒà ç̈º»Ç´·Ø¡¤ÃÑé§·ÕèÁÍ§¡ÅÑºä» ¹éÓμÒäËÅ·Ø¡·ÕàÁ×èÍ¹Ö¡¶Ö§ à¾ÃÒÐºÒ´á¼ÅºÒ§ÍÂ‹Ò§¹Ñé¹ÁÑ¹ÃÑ¡ÉÒ¡Ñ¹
´ŒÇÂàÇÅÒäÁ‹ä Œ́¨ÃÔ§æ ... áμ ‹¹Ñè¹¡çà»š¹àËμ Ø¼ÅÇ‹Ò·ÓäÁÃ¶·Ø¡¤Ñ¹¤ÇÃ¨ÐÁÕá¼¹·Õèà Ố¹·Ò§äÇŒμ Ô´Ã¶äÇŒμÅÍ´àÇÅÒ à¾ÃÒÐäÁ‹ãª‹·Ø¡¤ÃÑé§¹Õè·ÕèàÃÒ¨ÐÍÂÙ‹ã¹àÊŒ¹·Ò§ 
ÁÑ¹μ ŒÍ§ÁÕ«Ñ¡¤ÃÑé§ÊÔ¹‹Ò·ÕèàÃÒËÅ§ÍÍ¡¹Í¡à¢μä» áμ ‹àÁ×èÍ¹Ñé¹áËÅÐàÃÒ¡ç¨ÐÃÙŒ¤Ø³¤‹Ò¢Í§Ë¹Ñ§Ê×ÍàÅ‹ÁàÅç¡·Õèà¤ÂÁÍ§¢ŒÒÁä» ´Ñ§¹Ñé¹¤ÇÒÁ¼Ô´¾ÅÒ´ Ö̈§¡ÅÑº
¡ÅÒÂà»š¹à¾×èÍ¹àμ ×Í¹ã¨àÃÒÍÂ‹Ò§´Õ 
 äÁ‹·Ñ¹¢Ò´¤ÓÊÒÂμÒ¡çàËÅ×Íºä»àËç¹Ë¹Ñ§Ê×Í»¡á´§·ÕèÇÒ§äÇŒº¹âμ�ÐÁÒμ Ñé§¹Ò¹áμ ‹¹ŒÍÂ¤ÃÑé§àËÅ×Íà¡Ô¹·Õè¨ÐÊÑÁ¼ÑÊÁÑ¹ àÅ‹Á¹ÕéÊÔ¹Ð Ë¹Ñ§Ê×Í·Õèà¤Â
à»ÅÕèÂ¹ªÕÇÔμã¤ÃÁÒ¹Ñ¡μ ‹Í¹Ñ¡áÅŒÇ á¤‹àÅ‹Á¹ÕéàÅ‹Áà´ÕÂÇ·ÓãËŒ¤¹¾Ñ¹ÅŒÒ¹ËÑ¹ä»ÊÙ‹·ÔÈ·Ò§ÍÑ¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹ ¤ÇÒÁÁËÑÈ¨ÃÃÂ�¢Í§ÁÑ¹·ÓäÁ©Ñ¹äÁ‹à¤ÂÊÑÁ¼ÑÊÁÒ¡‹Í¹¹Ð 
ÅÁáÃ§¾Ñ´¼‹Ò¹à¢ŒÒÁÒ àËÅ×ÍºÁÍ§Å§ä»Í‹Ò¹ÍÒÂÑμæ Ë¹Öè§μÃ§Ë¹ŒÒ
 “ºÃÃ´Ò¼ÙŒ·ÕèàÁ×èÍ¾Ç¡à¢Ò¡ÃÐ·ÓªÑèÇã´æ ËÃ×ÍÍÂØμ Ô¸ÃÃÁμ ‹Íμ¹àÍ§áÅŒÇ ¾Ç¡à¢Ò¡çÃÓÅÖ¡¶Ö§ÍÑÅÅÍÎÚ áÅŒÇ¢ÍÍÀÑÂâ·Éã¹ºÃÃ´Ò¤ÇÒÁ¼Ô´¢Í§
à¢Ò áÅÐã¤ÃàÅ‹Ò·Õè¨ÐÍÀÑÂâ·ÉãËŒá¡‹ºÃÃ´Ò¤ÇÒÁ¼Ô´·Ñé§ËÅÒÂä Œ́¹Í¡¨Ò¡ÍÑÅÅÍÎÚáÅŒÇ áÅÐ¾Ç¡à¢ÒÁÔä Œ́´×éÍÃÑé¹ã¹ÊÔè§·Õè» Ô̄ºÑμ Ô¡Ñ¹ÁÒ â´Â·Õè¾Ç¡à¢Ò
ÃÙŒ¡Ñ¹ÍÂÙ‹” (ÍÑÅÍÔÁÃÍ¹:135)
 ·ÓäÁàÃÒÃÙŒÊÖ¡Ç‹ÒËÑÇã¨ÁÑ¹àμ Œ¹áÃ§ÍÂ‹Ò§¹Õé ÍÂ‹Ò§¡ÑºÇ‹ÒÁÕÍÐäÃÁÒ·ÓãËŒÁÑ¹ÁÕªÕÇÔμ¢Öé¹ÁÒÍÕ¡¤ÃÑé§ »ÅØ¡ÁÑ¹ãËŒμ ×è¹¨Ò¡¤ÇÒÁ½˜¹ÅÇ§μÒ 
¤ÇÒÁ§ÒÁ·ÕèäÁ‹¨ÕÃÑ§ áÃ§àμ Œ¹¢Í§ËÑÇã¨¤ÃÑé§¹Õé·ÓãËŒ©Ñ¹ÍÂÒ¡ãËŒÁÑ¹àμ Œ¹à¾×èÍã¤Ã¤¹Ë¹Öè§ ¼ÙŒ·Õèà»š¹à Œ̈Ò¢Í§ªÕÇÔμ©Ñ¹ ¼ÙŒ«Öè§ãËŒªÕÇÔμáÅÐ¡ÓË¹´¤ÇÒÁμÒÂ 
¼ÙŒ«Öè§ÃØ¹áÃ§ã¹¡ÒÃÅ§â·ÉáÅÐàÁμμÒμ ‹Í¡ÒÃãËŒÍÀÑÂ ¼ÙŒ·ÕèÁÕÍÓ¹Ò¨àËÅ×ÍÊÔè§Í×è¹ã´ áÅÐäÁ‹ÁÕ¼ÙŒã´·ÕèÊÁ¤ÇÃ¨Ðä Œ́ÃÑº¡ÒÃà¤ÒÃ¾ÀÑ¡´Õ¹Í¡¨Ò¡¾ÃÐÍ§¤� 

Oh Allah All praises be to You, the Lord of all that exist
To You all matters return; You are worthy of being worshipped, 

You are worthy of being praised, and You are able to do all things
Praise be to Allah for Blessing Islam, for Blessing Qur’an, for Blessing Messengers

From all what we have asked of You, O Lord You gave us …
Oh Allah, who hears the calls

We ask You not to leave any sin without forgiving it
Nor a burden without lifting it, nor any grief without relieving it

Oh Allah, forgive the deceased Muslims who bore witness to Your Oneness 
Oh Allah forgive them, have mercy on them, pardon them
Reward them for their deeds, and pardon for their sins 

That they may be safe from their grief and on the Day of Judgment 
Oh Allah, forgive us all sins, the small and the big ones, 

the former sins and the later sins, the apparent sins and the hidden sins
Oh Allah, we ask you to set us free from hellfire 

Oh Allah You alone we ask for help and there is no power except with You
Oh our Lord, we lost hope from anyone except from You

There is no God worthy worship except Allah

Ë¹ŒÒà¨ç´
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เฮอออออออออออออ อัลฮัมดุลิลลาห รูสึกเปนอิสระจังเลยเรา
ตั้งแตคลุมฮิญาบมา รูสึกวา ชีวิตดีขึ้น
สมจิต ชวนกินขาวที่ไมใชรานมุสลิม ก็ปฏิเสธไดงาย 

แถมไดบอกเหตุผลเขาทาๆ ดวย

(หลังๆ ก็เลยเลิกชวน หรือถาจะชวนก็ตองรานมุสลิมonly)
สมชายร่ำๆ วาจะพาซิ่งมอเตอรไซดไปสงบาน 
นองซาฟนะหก็ปฏิเสธแบบไมเหลือเยื่อใย จนใครๆ 

ไมกลาคิด

เสื้อผา หนาผม คอลเลคชั่นไหน สไตลไหน ก็ไม
สามารถจูงใจนองซาฟนะหได

แหลงชอปปงสำคัญ คือ รานขายเสื้อผางานสุเหรา 
หรือไมก็สรางสรรคเอง

ไมวาจะอยูที่ไหน สวนใดบนโลกใบนี้ เมื่อถึงชวง
ยาม 5 เวลา นองซาฟนะหก็ใชพื้นที่ทุกตารางนิ้ว

ในดุนยาเปนที่ละหมาดได 

เบาะ เตียง ระเบียง ทางเดิน ฯลฯ

แตภาพโฆษณาที่เห็นอยูนี่สิ ทำเอานองซาฟนะห 
รูสึก เซ็ง อยางบอกไมถูก

 

ในโลกนี้คงมีคน นิยาม คำวา อิสระ ไมเหมือนกันมั้ง
บางก็วา ..............................
บางก็วา …………………..
และบางก็วา ………………….
ทุกขอทุกความหมาย ลวนมาจากความคิดความเขาใจของตัวเอง
ทั้งนั้นแหละ

แตนองซาฟนะห เลือกที่จะเชื่อตามคำนิยามจากวจนะของอัลลอฮ
และการบอกกลาวของทานนบี
ขอเชื่อจากประสบการณ การใครครวญ
และ ศรัทธา ของตัวเอง

นองซาฟนะห จะเปนคนเอาแตใจตัวเองมากไปมั้ยเนี้ย


