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ปฐมบท

“ไม่มีศาสนกิจ (อิบาดะฮฺ) ใดที่เทียบเท่าการคิดใคร่ควญ”  
(อัล-บัยฮากี, อัชชุอับ เล่ม 4 หน้า 157)

มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ตาอาลา ผู้ทรงนิรันดร 
ผู้ทรงสร้างจักรวาล ผู้ทรงครอบครองไว้ซึ่งทุกความเมตตา และความดีงาม
ทั้งปวง พระองค์ผู้ทรงประทานความเมตตาแก่มนุษย์ให้สามารถคิดและ
ใคร่ครวญ และได้ทรงเปิดเส้นทางแห่งการเรียนรู้ และเส้นทางในการรู้จัก
พระองค์ ขอกล่าวค�าอวยพรและสันติสุขแก่ท่านศาสนทูต รอซูลลุลลอฮ 
ศ็อลลัลลอฮุอาลัยฮิวาซัลลัม ในฐานะผู้ที่อ่านอัลกุรอานที่ดีที่สุด ผู้ที่รับรู้ถึง
สถานะกับสัจธรรมของมนุษย์และสรรพส่ิง ผู้ที่ได้สอนประชาชาติของท่าน
ถงึวธิกีารและแนวทางในการอา่น และท�าความเข้าใจส่ิงตา่ง ๆ  ดว้ยกับหวัใจ
ก่อนการใช้สติปัญญา

อัลลอฮฺ ตาอาลา ได้โปรดประทานความดีงามแก่มนุษย์ในส่ิงที่่มิได้
ทรงประทานแก่สิ่งถูกสร้างอื่น ๆ โดยเฉพาะพวกญิณทั้งหลาย นั่นคือความ
สามารถในการท�าความเข้าใจอัลกุรอาน การเข้าใจสถานภาพของมนุษย์ 
และจักรวาล ความสามารถในการแสวงหาความพึงพอใจในการด�าเนินชีวิต
ได้ด้วยตนเอง และหนึ่งเคร่ืองมือในการเข้าถึงเป้าหมายนี้ที่พระองค์ทรง
ประทานให้ก็คือการคิดและการใคร่ครวญ

ในความเป็นจริง การคิดและการใคร่ครวญเป็นเงื่อนไขจ�าเป็นทีไม่
สามารถปฎิเสธได้ส�าหรับการเข้าถึงแก่นแท้และสถาณภาพของจิตวิญญาณ 
อัลกรุอานคือทางน�าสู่ความผาสุข และเป็นผู้ชี้น�าที่เป็นหนึ่งไม่มีสอง ตั้งแต่
บท (อาญัติ) แรกไปจนถึงบทสุดท้ายทั้งหมดล้วนเรียกร้องมนุษย์ไปสู่การ
คิดใคร่ครวญ
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อัลกุรอานประสงค์ให้เราได้คิดเกี่ยวกับวิทยปัญญาเบื้องหลังในการ

สรา้งมนษุย ์ระบบทีน่า่อศัจรรยข์องจักรวาล อลักรุอานประสงคใ์หเ้ราไดคิ้ด
เกี่ยวกับพระด�ารัสต่าง ๆ ของอัลลอฮฺ ตาอาลา ไปจนถึงการท�าความเข้าใจ
อยา่งลกึซึง้ตอ่ปรากฏการณค์วามความยิง่ใหญ ่และการมอี�านาจของอลัลอฮ ฺ
ตาอาลา ที่ชัดแจ้งในจักรวาลแห่งนี้

ในอลักรุอาน อลัลอฮฺ ฺตาอาลา ไดท้รงย้�าเตอืนผูศ้รัทธาด้วยกบัวธิกีาร
ทีห่ลากหลาย ด้วยเหตุนีอ้ลัลอฮ ฺตาอาลา จงึสง่สารไปถงึเขาเหลา่นัน้ดว้ยกบั
การแสดงออกถึงค�ากล่าวต่าง ๆ เช่น เจ้าไม่ได้คิดดอกหรือ เขาเหล่านั้นไม่
ท�าความเข้าใจดอกหรือ เขาเหล่านั้นไม่ได้ใคร่ครวญดอกหรือ และเขาไม่ได้
เห็นมันดอกหรือ (ดูเพิ่มเติมในอัล-บากอเราะฮฺ, 219, 266; อัน-นิสา, 82;  อัล-อันอาม, 

50; อัล-อะฮซาบ, 27;  ยาซีน, 68 และมูฮัมมัด, 24)

อลัลอฮ ฺตาอาลา ยงัทรงเชญิชวนผู้ศรทัธาใหค้วามใส่ใจต่อส่ิงถูกสร้าง
ต่าง ๆ ดังที่พระองค์ทรงตรัสไว้ ความว่า

“พวกเขาไม่พิจารณาดูอูฐดอกหรือว่ามันถูกบังเกิดมาอย่างไร”    
(อัลฆอซิยะฮ, 17)

และอัลลอฮฺ ตาอาลา ทรงเชิญชวนบรรดาผู้ศรัทธาให้หันมามอง
ธรรมชาติและสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติ พระองค์ทรงตรัสไว้ ความว่า

“พวกเขามิได้มองไปยังฟากฟ้าเหนือพวกเขาดอกหรือ ว่าเราได้สร้าง
มันและประดับมันไว้อย่างไร และมันไม่มีรอยร้าวหรือช่องโหว่เลย” (ก็อฟ, 6)

นอกจากนี้ อัลลอฮฺ ตาอาลา ยังทรงตรัสไว้ความว่า 

“จงกลา่วเถดิ (มฮุมัมัด) “พวกท่านจงดวู่ามีอะไรในชัน้ฟา้ท้ังหลายและ
แผน่ดนิ”(จงกลา่วแกบ่รรดากฟุฟารเหลา่นัน้วา่ จงพจิารณาดโูดยใชค้วามคดิ
และวจิารณญาณวา่ มอีะไรอยูใ่นชัน้ฟา้ท้ังหลายและแผน่ดินท่ีเป็นสญัญาณ
บ่องบอกถงึความเปน็เอกภาพและเดชานภุาพอนัสมบรูณข์องพระองค์บา้ง) 
และสญัญาณทัง้หลาย และการตกัเตือนทัง้หลาย จะไมอ่ำานวยผลแกก่ลุม่ชน
ที่ไม่ศรัทธา” (ยูนุส, 101)
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ถดัจากนัน้อลัลอฮ ฺตาอาลา ทรงเชญิชวนผู้ศรทัธาให้ทบทวนเรือ่งราว
และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต พระองค์ทรงตรัสไว้ความว่า

“พวกเขามิได้ท่องเที่ยวไปตามแผ่นดินดอกหรือ แล้วพิจารณาดูว่า 
บ้ันปลายของประชาชาติในยุคก่อนหน้าพวกเขานั้นเป็นเช่นใด อัลลอฮฺได้
ทรงทำาลายล้างพวกเขา และสำาหรับพวกปฏิเสธศรัทธาก็เป็นเช่นเดียวกัน” 
(มุฮัมมัด, 10)

อัลลอฮฺ ตาอาลา ทรงเชิญชวนพวกเราในฐานะบ่าวของพระองค์ให้
คิดใคร่ครวญในทุก ๆ มุมมองของจักรวาล พระองค์ประสงค์ไห้เราเข้าใจ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของพระองค์ หรือสามารถเรียกได้ว่าเป็นกฎแห่งอัลลอฮฺที่
นรินัดร และจะคงด�าเนนิตอ่ไปในจักรวาลนีจ้นกว่าเงือ่นไขตา่ง ๆ  ท่ีจะท�าให้
กฏเกณฑ์ที่กล่าวถึงนั้นถูกเติมเต็มอย่างสมบูรณ์ 

ในขณะเดยีวกนั  อลัลอฮฺ ตาอาลา ทรงประสงคใ์หม้นษุยร์บัรูถ้งึสภาพ
แวดล้อมต่าง ๆ  ของโลกนี้ (รวมทั้งจักรวาล) ด้วยเช่นกัน มิใช่การพิจารณาที่
ไร้แก่นสาร ไร้ซึ่งความเป็นวิชาการไม่ หากแต่ให้เรารับรู้พิจารณาด้วยหัวใจ 
มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้ง ด้วยเหตุนี้อัลลอฮฺ    
ตาอาลา ทรงตรัสว่า

“และอัลลอฮ์นั้นจะทรงสนับสนุนผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ด้วยการ
ช่วยเหลือของพระองค์ แท้จริงในสิ่งที่กล่าวมานั้นย่อมเป็นข้อเตือนสติแก่ผู้
มีดวงตาทั้งหลาย” (อาละอิมรอน, 13)

อัลลอฮฺ ตาอาลา ทรงตรัสไว้อีกเช่นกันความว่า

“จงยึดถือเป็นบทเรียนเถิด โอ้ผู้มีสติปัญญาทั้งหลายเอ๋ย” (อัลหัซรฺ, 2)

อัลลอฮฺ ตาอาลาฮฺ ผู้ทรงสูงส่ง ผู้ทรงเดชานุภาพ ทรงส่งเสริมให้
มนุษย์คิดพิจารณาและใคร่ครวญ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับตัวของเขาเองหรือเกี่ยว
กับธรรมชาติ พระองค์ได้ทรงตรัสไว้ในอัลกุรอ่านมากกว่า 150 ครั้ง ให้
เราคิดพิจารณาปรากฏการณ์ต่าง ๆ ร่องรอยของความยิ่งใหญ่ และความ
สามารถของพระองค์ 
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เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเข้าถึงส่ิงที่ได้กล่าวมาข้างต้น อัลลอฮฺ         

ตาอาลา ทรงมอบหลักการและแนวคิดที่ส�าคัญได้แก่ “ตะอักกุล”             

“ตะดับบุร” “ตาซักกุร” และ “ตะฟักกุร” และหวังว่า “อัตตะเซาวุฟ” จะ

เปน็วธิกีารหน่ึงในการการขดัเกลาจิตวญิญาณใหถ้งึจุดสงูสดุในการประยกุต์

ใช้แนวคิดข้างต้นในการด�าเนินชีวิต 

ตาเซาวุฟ คือ ศักยภาพของจิตวิญญาณของแต่ละบุคคล นอกจากนี้

ยงัเปรยีบเสมือนถนนหนทางทีจ่ะน�าไปสูส่ภาวะทีส่มบรูณ ์และจดุสงูสดุของ

สถานภาพที่เป็นจรงิ สถานะทีคู่่ควรส�าหรับมนุษย์ทีถู่กประทานโดยอัลลอฮฺ 

ตาอาลา ดว้ยเหตุนีเ้ราสามารถกล่าวไดว้า่ “ใครผู้ใดทีรู่จั้กตนเอง เขา้ผูน้ัน้คอื

ผู้ที่รู้จักอัลลอฮฺ” เปรียบเสมือนหนึ่งในหลักการและพื้นฐานที่ส�าคัญส�าหรับ

บรรดาสมาชกิตาเซาวฟุ เพือ่มุง่สูค่วามสมบรูณแ์ละวฒุภิาวะของจติวญิญาณ 

ไม่มีแม้แต่สิ่งเดียวในโลกนี้ที่ไม่ให้ข้อเตือนคิดแก่มนุษย์ที่ครอบครอง

หัวใจที่มีชีวิตชีวาดวงนี้ เพื่อให้เขาได้ร�าลึกถึงพระผู้ทรงสร้าง เช่นเดียว

กับความสามารถของพระองค์ที่ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลแห่งนี้        

ดังนัน้ทกุ ๆ   สิง่บนโลก ธลีุละอองจนกระท่ังถงึโลกแหง่จักรวาล และดวงดาว

นั้นต่างยืนยันถึงความยิ่งใหญ่แห่งพระผู้เป็นเจ้าทั้งสิ้น 

สิง่ถกูสร้างทัง้หมดตา่งยกสถานะทีก่ลา่วขา้งตน้ดว้ยการแสดงบทบาท

ของตนเอง ด้วยกับแนวทางที่ดีที่สุด และชัดเจนที่สุด ดังนั้นเป็นบุคคลที่

มีความศรัทธาจ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจความลับนี้อย่างถูกต้อง ด้วยเหตุ

นี้ อัลลอฮฺ ตาอาลา จึงก�าหนดทิศทางและเป้าหมายส�าหรับหัวใจ เสมือน

ทศิทางชวีติของผู้ศรัทธา ในอลักรุอานอลัลอฮ ฺตาอาลา ไดท้รงตรสัไวค้วามวา่ 

“คือบรรดาผู้ที่รำาลึกถึงอัลลอฮ์ ทั้งในสภาพยืน และนั่ง และในสภาพ

ที่นอนตะแคง และพวกเขาพินิจพิจารณากันในการสร้างบรรดาชั้นฟ้า และ

แผ่นดิน (โดยกล่าวว่า) โอ้พระเจ้าของพวกเข้าพระองค์ พระองค์มิได้ทรง

สร้างสิ่งนี้มาโดยไร้สาระ มหาบริสุทธิ์พระองค์ท่าน โปรดทรงคุ้มครองพวก

ข้าพระองค์ให้พ้นจากการลงโทษแห่งไฟนรกด้วยเถิด” (อาละอิมรอน, 191)
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ส�าหรับผู้ที่ต้องการใคร่ครวญถึงความชัดเจนในพระปรีชาและความ
ยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺในโลกน้ี  จ�าเป็นที่เขาต้องยอมรับถึงความอ่อนแอของ
ตนเองเปน็อนัดบัแรกใหไ้ดเ้สียก่อน หลังจากนัน้เขาถงึจะสามารถใครค่รวญ
ถงึพระผู้ทรงอภบิาลหรอืพระผูส้รา้งทกุชว่งลมหายใจของเขาอยา่งเตม็เปีย่ม  
จนกระทั่งรัศมีและความย�าเกรงมาเติมเต็มในหัวใจของเขา  พร้อมไปกับ
ความย�าเกรง เช่นเดียวกันการคิดใคร่ครวญจะน�าพาสู่พลังในการคิดที่น�า
ไปสู่สถานภาพที่ดีที่สุด 

แท้จริงคุณค่าของความเป็นมนุษย์  ณ  ที่อัลลอฮฺ นั้นไม่ได้อยู่ที่รูป
ลักษณ์ หรือโครงสร้างกายภาพของเขา และคุณค่าของความเป็นมนุษย์  ณ  
ที่อัลลอฮฺก็ไม่ได้อยู่ที่วัตถุและโลกนิยม หากแต่คุณค่าของความเป็นบ่าวนั้น
อยูท่ีก่ารจัดระเบยีบจติใจของเขาใหลึ้กซ้ึง รวมถงึการเตรยีมความพรอ้มหัวใจ 
และจิตวิญญาณของตัวเขาเอง  

ส่ิงน้ีจึงเป็นสาเหตุท่ีอัลกุรอาน ได้เสริมความเข็มแข็งในการใคร่ครวญ
แก่ผู้ศรัทธาให้ลึกซึ้งต่อความรู้สึกแห่งศรัทธาชน อีกทั้งยังขจัดกรอบจ�ากัด
ของอารมณ์ใคร่ และความคับแคบของจิตใจ และน�าเขาไปสู่กรอบแห่งจิต
วิญญาณท่ีกวา้งขวางไรท่ี้สิน้สดุ  และการท่ีผูศ้รทัธารบัรูถ้งึบรรดาขอ้ตกัเตอืน
ต่าง ๆ แห่งพระผู้เป็นเจ้าในโลกนี้ ด้วยการพินิจ พิจารณา และการใคร่ครวญ 
อย่างแท้จริงแล้ว ดังนั้นเขาจะรับรู้ถึงลักษณะที่แท้จริงของจิตวิญญาณ การ
ใคร่ครวญอย่างลึกซ้ึงและรอบด้านของศรัทธาชนนั้นจะยกระดับความคิด
พินิจพิเคราะห์เบื้องลึกแห่งจิตใจ มันคือกุญแจส�าคัญแห่งการศรัทธานั่นเอง 

มนษุย ์ทีม่เีจตนาและจติวญิาณแหง่ศรทัธาทีย่งัไมส่มบรูณน์ัน้ เขาก็ยงั
ด�ารงอยู่บนวิถีชีวิตแห่งความไม่ดีงามต่าง ๆ โดยที่เขาไม่ได้ตระเตรียมการ
ใคร่ครวญใด ๆ ต่อจิตใจ ความรักต่าง ๆ ที่ไม่จีรังและก�าลังจะสิ้นสุด เมื่อสิ่ง
ใดประสบแกเ่ขา กจ็ะตอบโตแ้ละปลกุเรา้ดว้ยวธิกีารทีก่ระดา้งและหยาบโลน 
ในทางตรงกนัข้าม แทนท่ีเขาจะมุง่สูก่ารรบัรูถ้งึสจัธรรม และความดีงาม เขา
กลับมุ่งสู่ความรักอันจอมปลอมและไม่จีรังทั้งส้ิน ซึ่งท�าให้จิตใจของเขานั้น
อ่อนแอ และอยู่ภายใต้อารมณ์ใคร่ที่ใฝ่ต่�าของตนเองในที่สุด
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หากการคิดใคร่ครวญอย่างผู้ศรัทธานี้ไม่มีอยู่ในตัวบุคคลแล้ว (เขา

คิดแต่เรื่องทางโลกเท่านั้น) แน่นอนผ้าขาวห่อศพย่อมเป็นสิ่งเดียวท่ีคลุม

ติดตัวเขา ความส�าราญในชีวิตและเครื่องประดับแห่งชีวิตในโลกนี้ย่อมจบ

ลงไปกับความตาย  ส�าหรับมนุษย์นั้น การ ใคร่ครวญ ต่ออัลกุรอานนั้นท�าให้

เกิดความเข้าใจที่ลึกซ้ึงและด�าด่ิงไปสู่ห้วงแห่งการศรัทธา น�ามาซึ่งความ

สงบและความสุขตลอดกาล  สติปัญญา ที่เหือดแห้งและปราศจากการคิด

ใคร่ครวญนั้น  จะถูกแทนที่ด้วยความละโมบเห็นแก่ตัวและความโอหัง และ

ท�าใหจ้ติใจออ่นแอ  และน�ามาซึง่การทดสอบจากพระองคอ์ลัลอฮฺแกเ่ขาดว้ย

กับการให้เข้านั้นหลงลืมสัจธรรม

ลายน้ิวมือของมนุษยเ์รานัน้ท�าหนา้ทีเ่ปน็ตัวก�าหนดอตัลกัษณข์องเรา 

ฉะนัน้คณุลกัษณะตา่ง ๆ  ทีเ่กีย่วกบัการคดิ การไตรต่รอง กค็อื อตัลกัษณท์าง

จริยธรรมและพฤตกิรรม และด้วยเหตุนีเ้อง ผู้ศรัทธาคนใดท่ีต้องการแสวงหา

หนทางเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่จติวญิญาณอันลกึซึง้ และเขาตอ้งการมชีวีติในระดับที่

ควรค่าแก่เกียรติของมนุษย์ และมีชีวิตในแบบที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์

ของการสร้างมนุษย์ จ�าเป็นท่ีเขานั้นต้องเข้าไปอยู่ในห้วงของความคิดตาม

ที่อัลกุรอ่านได้อธิบายใว้ เพราะว่าการมีจิตใจที่สงบในการท�าอีบาดัต และ

การมหีวัใจทีอ่อ่นโยน พรอ้มกับการมีมนษุยสัมพนัธ์ท่ีดกัีบบุคคลอืน่ สมควร

อย่างยิ่งที่เขานั้นต้องมีความคิดอย่างรอบคอบเสียก่อน เพราะส่วนหนึ่งของ

ความส�าคัญในศาสนาก็คือการไตร่ตรอง การคิด พินิจ พิเคราะห์ เนื่องจาก

วา่มนษุยเ์รานัน้สาเหตหุลักท่ีท�าใหก้ารเผลอเรอ มาจากการยุง่เรือ่งงาน และ

ลุ่มหลงอยู่กับโลก (ดุนยา) มากเกินไป ท�าให้การใช้ชีวิตของเขานั้นห่างไกล

จากการใคร่ครวญท่ีรอบคอบ และการพินิจที่ดี ด้วยเหตุนี้เองผลของการ

เผอเรอท�าให้มนุษย์เรานัน้ลมืความตาย ลมืความจรงิทีว่า่ดนุยานีค้อืโลกแหง่

การทดสอบ ผูศ้รทัธาทีด่นีัน้ การใชช้วีติของเขาในแตล่ะวนัจะหมดไปกบัการ

ย�าเกรง และการใหเ้วลากบัการคดิ การใครค่รวญทีดี่ พวกเขาจะเอาความคดิ

อยู่เหนืออารมณ์ของพวกเขา
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ความรู้เก่ียวกับการหมุนเวียนของโลกใบนี้สามารถมองทะลุออกไป

จากฟากฟ้าอันไกลโพ้น ทะลุผ่านโลกแห่งวัตถุที่เรามองเห็น และสิ่งนั้นคือ

นิมัตหรือความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ ตาอาลา ส�าหรับผู้ท่ีมีความศรัทธา

ที่สมบูรณ์ ดังเช่นนั้นแหละผู้ศรัทธาที่แท้จริงที่สามารถครอบครองลักษณะ

ดังกล่าว หลังจากนั้นเขาจะไม่มองว่าชีวิตที่พระเจ้ามอบให้เป็นแค่เพียง

เวลาที่หยุดนิ่งท่ีไม่เคล่ือนไหว การมีความหวังกับโลกดุนยาในสายตาของผู้

ศรัทธาที่มีคุณลักษณะดังกล่าวนั้น คือเชือกที่ผุกร่อนและย่อยสลายในที่สุด

พร้อมกันนั้นอายุของบุคคลเปรียบเสมือนต้นทุนของชีวิต เพราะอายุ

คือต้นทุนส�าหรับการด�าเนินชีวิตของบุคคล ผู้ศรัทธาทุกคนที่ตระหนักใน

เรื่องน้ี เป็นที่ชัดเจนส�าหรับเขาที่จะเศร้าเสียใจต่อการกระท�าของตนเองที่

ไม่สอดคล้องกับพระด�ารัสของอัลลอฮฺ ตาอาลา ที่ทรงตรัสไว้ว่า

“เจ้าจงอยู่ในความเที่ยงธรรมเช่นที่ถูกบัญชา และผู้ที่ขอลุโทษแก่

เจ้า และพวกท่านอย่าได้ละเมิด (อย่าล่วงเกินขอบเขตของอัลลอฮ์ด้วยการ

ประพฤติในสิ่งท่ีต้องห้าม) แท้จริงพระองค์ทรงรู้เห็นสิ่งที่พวกท่านกระทำา” 
(ฮูด, 112)

เพื่อไม่ให้เกิดความเศร้าสลดและเสียใจ ผู้ศรัทธาจึงต้องไม่ลืมพระ

ด�ารัสของพระองค์ ตามที่พระองค์ทรงตรัสไว้ความว่า 

“และจงบริจาคจากสิ่งที่เราได้ให้ปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าก่อนท่ีความ

ตายจะเกิดขึ้นแก่ผู้ใดในหมู่พวกเจ้า แล้วเขาก็จะกล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้า

ของข้าพระองค์ มาตรว่าพระองค์ท่านทรงผ่อนผันให้แก่ข้าพระองค์อีกชั่ว

เวลาเพียงเล็กน้อยเพื่อท่ีข้าพระองค์จะได้บริจาคและข้าพระองค์ก็จะอยู่ใน

หมู่คนดีทั้งหลาย (ผู้ทรงคุณธรรม) แต่อัลลอฮฺจะไม่ทรงผ่อนผันให้แก่ชีวิต

ใด เมือ่กำาหนดของมนัไดม้าถงึแล้ว และอลัลอฮฺนัน้ทรงรูดี้ยิง่ในส่ิงท่ีพวกเจา้

กระทำา” (อัลมุนาฟิกูน, 10-11)

บทสรปุคอื อลัลอฮ ฺตาอาลา พระเจ้าผู้สัจจรงิ ทรงประสงคใ์หม้นษุยร์ู้

ถงึคณุคา่ของตนเองบนความยิง่ใหญข่องพระเจ้า และวิทยปญัญาจากระบบ
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ที่พระองค์สร้างขึ้น และรู้แก่นแท้ของโลกใบนี้ พระองค์ทรงประสงค์ให้บ่าว
ของพระองค์ไม่วางความเชื่อไว้กับโลกนิยมท่ีตนเองได้ครอบครองไว้ เพื่อที่
ว่าเขานั้นจะได้เป็นบ่าวที่ดีของพระองค์ และครอบครองไว้ซึ่งการมีชีวิตที่
ถกูสนบัสนนุโดยความศรัทธา และสมควรท่ีจะได้รบัสวนสวรรค์จากอัลลอฮ ฺ
ตาอาลา ในวันโลกหน้า 

ในหนังสือของข้าพเจ้าเล่มนี้ (ซ่ึงชัดเจนแล้วว่ามีข้อบกพร่องและ
ความอ่อนแออยู่ในนี้) ข้าพเจ้ามุ่งหวังที่จะน�าเสนอความส�าคัญ คุณค่า และ
แนวทางในการคิดใคร่ครวญ ด้วยเหตุผลที่ส�าคัญที่ว่า การคิดใคร่ครวญนั้น
เปน็หนึง่ในแบบอยา่งการปฏิบัติ (ซุนนะฮฺ) ของท่านศาสนาทูต อลัมศุตอฟา 
ศ๊อลลัลลอฮุ อาลัยฮิวาซัลลัม 

ณ จุดนี้ ไม่มีสิ่งอื่นใดที่ข้าพเจ้าจะได้กล่าวนอกจากค�าขอบคุณต่อ 
ดร�มุราด คายา และคุณมูฮัมมัดอากิฟ คูเนย์ ที่ให้ความช่วยเหลืออย่าง
มากต่อข้าพเจ้าในการเขียนหนังสือเล่มนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งจากอัลลอฮฺ                  
ตาอาลา ท่ีจะท�าให้การงานนี้เป็นกุศลที่ไหลรินอย่างไม่มีสิ้นสุดบนตาชั่ง
แห่งความดีงามต่อไป

โอ้อัลลอฮฺ โปรดได้แก้ไขทุกความรู้สึกและความคิดของฉันด้วยความ
เมตตาของพระองค์ ได้โปรดทรงช้ีน�าและเมตตาฉันในทุกส่ิงด้วยกับความ
ช่วยเหลอืใหอ้ายเุพยีงชัว่คราวนีก้บัคณุลกัษณะขา้งตน้ให้ไดร้บัความสมบรูณ ์
และคาดหวงัวา่ฉนัจะสามารถไปถงึปลายทางแหง่การรูจั้กพระองค์และปลาย
ทางที่สุดแห่งความรักที่มีต่อพระองค์ด้วยเทอญ อามีน 

อุสมำน นูรี ทอปบำช 
อิสตันบูล
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ข้อจ�ำกัดของเหตุผล

ขอความเมตตาและมวลการสรรเสรญิของอลัลอฮ ฺตาอาลา จงประสบ

แด่ท่านนบีมุฮัมมัดผู้เป็นท่ีรักของเรา (ขอความศานติและความจ�าเริญจง

ประสบแด่ท่าน) ตลอดจนวงศ์วานและอัครสาวกของท่าน ผู้ซึ่งพิเคราะห์

ใคร่ครวญจักรวาล มนุษยชาติและคัมภีร์อัลกุรอานในลักษณะที่ลึกซึ้งท่ีสุด 

สวยงามทีส่ดุ อกีทัง้ยงัสะทอ้นออกมาเปน็บคุลิกภาพอนังดงามและยงัอบรม

สั่งสอนให้ผู้เจริญรอยตามท่านอ่านสัญญาณที่ปรากฏออกมาท้ังหมดนี้ด้วย

สายตาแห่งหัวใจ 

อสิลามนัน้ใหค้วามส�าคญัเป็นอยา่งยิง่กับการใชเ้หตุผล ให้ความส�าคญั

มากจนเปน็เหตทุีว่า่เหตผุลในอสิลามนัน้เปน็หนึง่ในสองปจัจยัส�าคัญทีม่สีว่น

ต้องรับผิดชอบต่อทุก ๆ การกระท�า1 อิสลามจะส่งเสริมให้มีการใช้เหตุผล

ด้วยวิธีที่เหมาะสมในทุก ๆ กรณี นอกจากนี้ อิสลามยังระบุอีกว่าความ

สามารถของมนุษย์ในการใช้เหตุผลเพื่อท่ีจะเข้าใจส่ิงต่าง ๆ นั้นมีอยู่อย่าง

จ�ากัด ดังที่อัลลอฮฺ ตาอาลา  ตาอาลามิได้ทรงบังเกิดสิ่งถูกสร้างใด ๆ ให้มี

อ�านาจอย่างไม่มีขีดจ�ากัด

1 หนึ่งในปัจจัยพ้ืนฐานส�าคัญที่ก�าหนดมาตรฐานความรับผิดชอบของมนุษย์ ณ 

อัลลอฮฺ ตาอาลา คือมนุษย์คนนั้นต้องอยู่ในเกณฑ์อายุที่บรรลุศาสนภาวะ ในขณะ

ที่ปัจจัยอื่น ๆ อาจประกอบด้วยการมีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์ ต้องมีวิจารณญาณ

ในการใช้ปฏภิาณเหตผุลเพือ่แยกแยะสิง่ท่ีถกูจากสิง่ท่ีผดิได้ เมือ่ยดึตามหลกัเกณฑ์

ดงันีแ้ล้ว สามารถกล่าวได้ว่าเด็กและคนวิกลจริตไม่ได้รับการพิจารณาตามหลกัการ

อิสลามให้รับผิดชอบต่อการกระท�าของเขา
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เราอาจสังเกตได้จากความสามารถในการมองเห็นและการได้ยินของ

เราทีมี่อยูจ่�ากดั ดงันัน้อ�านาจของเหตผุลเพือ่ทีจ่ะสามารถหยัง่รูแ้ละเขา้ใจใน

ทกุสิง่จงึมอียูจ่�ากดัเชน่เดยีวกนั ด่ังการมีอยูข่องส่ิงมีชวิีตมากมายนับไมถ้่วน

บนโลกใบนีท้ีไ่มส่ามารถประจักษเ์หน็ดว้ยสายตาของเรา และอกีหลายคลืน่

ความถ่ีของเสยีงทีเ่ราไม่มคีวามสามารถในการไดย้นิ ดงันัน้มนัจงึมคีวามจรงิ

อกีมากมายทีอ่ยูน่อกกรอบความสามารถของเหตุผล  อกีท้ังยังอยูเ่หนือความ

พยายามของการใช้เหตุผลที่จะสามารถท�าความเข้าใจได้ ด้วยเหตุนี้เหตุผล

จึงไม่ได้มีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้าใจความจริงแท้ทั้งหมดได้อย่างบริบูรณ์

ในขณะท่ีนักปรัชญาหลายท่านสัญญาถึงความผาสุกในชีวิต                

นักปรัชญาเหล่านี้ผู้ที่มุ่งเน้นว่าทุกค�าตอบสามารถไขได้ด้วยเหตุผล พวก

เขาคือผู้ที่เชิดชูเหตุผลว่ามันเปรียบเสมือนที่มาของอ�านาจที่ไม่มีขีดจ�ากัด 

สุดท้ายแล้ว พวกเขาท�าได้เพียงแค่ลากผู้ที่ได้รับอิทธิพลทางความคิดจาก

พวกเขาจมลงสู่ภาวะแห่งความทุกข์ยาก2

2 มีรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคกรีกโบราณ ซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่แสดง

ให้เห็นถึงข้อบกพร่องของเหตุผล ดังท่ีชายหนุ่มคนหนึ่งเคยร้องขอให้นักปรัชญาที่

มีช่ือเสียงคนหนึ่งช่วยฝึกฝนเขาในเร่ืองประเด็นกฎหมาย แล้วพวกเขาก็ตกลงกัน

ว่าค่าตอบแทนครึ่งหนึ่งต้องจ่ายให้กับนักปรัชญาก่อนล่วงหน้า ในขณะที่อีกครึ่ง

หนึง่ค่อยจ่ายให้หลงัจากทีช่ายหนุม่คนนีป้ระสบความส�าเรจ็จากการชนะคดแีรกใน

ชั้นศาล เนื่องจากชัยชนะในชั้นศาลครั้งแรกของเขานั้นจะเป็นตัวชี้วัดว่าเขาได้ผ่าน

การฝึกฝนอบรมทางกฎหมายได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งหมายความว่าอาจารย์ของ

เขาสมควรแก่การได้รับค่าตอบแทนอีกครึ่งหน่ึงที่เหลือด้วยความชอบธรรม แต่ใน

ช่วงท้ายของการฝึกอบรมทางกฎหมาย ชายหนุ่มคนนี้กลับขอให้อาจารย์ของเขา

สละสิทธิ์ค่าตอบแทนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่ง โดยเขาให้เหตุผลว่าค่าตอบแทนครึ่งหนึ่ง

ท่ีอาจารย์ได้รับล่วงหน้านั้นเหมาะสมเพียงพอแล้ว เนื่องจากข้อพิพาทที่เกิดขึ้นนี้ 

ท�าให้คดีฟ้องร้องครั้งแรกของชายหนุ่มคนนี้เกิดขึ้นกับอาจารย์ของเขาเอง เมื่อการ

พิจารณาคดีเริ่มต้นขึ้น ชายหนุ่มได้กล่าวแก่คณะตุลาการผู้พิจารณาคดีว่า 

 “ไม่ว่าฉันจะชนะหรือแพ้คดีนี้ ฉันก็ไม่จ�าเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนงวดที่เหลือ”

 “ท�าไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะ” ผู้พิพากษาระดับสูงถาม ชายคนหนุ่มจึงตอบว่า

 “หากว่าฉนัชนะคดีน้ี ฉันกไ็ม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนส่วนทีเ่หลอืเนือ่งจากค�าตดัสนิของ
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อัลลอฮฺ ตาอาลา ผู้ทรงปรีชาญาณย่อมตระหนักถึงข้อจ�ากัดและข้อ
บกพรอ่งของมนษุยผ์ูท้ีพ่ระองค์ทรงบังเกิดขึน้มาเพือ่เป็นบ่าวรบัใชพ้ระองค์
ได้ดีกว่ามนุษย์จะรู้จักตนเอง ตามขนบความเช่ือในอิสลามพระองค์ทรงส่ง
ศาสนทูตมากกว่า 124,000 คน ตลอดประวัติศาสตร์มนุษยชาติ ศาสนทูต
ทกุทา่นทีไ่ดร้บัการประทานการเปดิเผยจากพระผู้เปน็เจ้าจะไดร้บัการดลใจ
ผา่นวิวรณแ์ละคัมภรีข์องพระองค ์เพือ่เปน็ทางน�าทีท่รงพลงัทีส่ดุเพือ่น�าทาง
มนุษยชาตสิูส่จัธรรม ตลอดจนชว่ยเหลอืมนษุยใ์หส้ามารถแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ที่พวกเขาไม่สามารถเอาชนะได้ด้วยข้อจ�ากัดของตนเอง 

เพราะฉะนัน้จงึจ�าเปน็อยา่งยิง่ส�าหรบัการใชเ้หตผุลทีจ่ะตอ้งไดร้บัการ
ฝึกฝนภายใต้การชี้น�าของ ‘วะหฺยุ’ (วิวรณ์หรือการเปิดเผยจากพระผู้เป็น

ท่านผู้พิพากษา แต่หากว่าฉันแพ้ ฉันก็ไม่ต้องรับผิดชอบค่าตอบแทนส่วนที่เหลือ

ตามที่เราได้ตกลงกันไว้กับคู่พิพาท” 

 ขณะเดียวกัน นักปรัชญาซ่ึงเป็นอาจารย์ของชายหนุ่มผู้นี้ก็ได้คัดค้านและตอบโต้

กลับไปยังชายหนุ่มด้วยเหตุผลที่คล้ายคลึงกันว่า

 “ไม่ว่าฉันจะชนะหรือแพ้ ฉันก็สมควรที่จะได้รับค่าตอบแทนงวดที่เหลือของฉัน”

 “ท�าไมล่ะ” ผู้พิพากษาระดับสูงถามอีกครั้ง

 “หากว่าฉันชนะคดีนี้ ฉันก็จะได้รับค่าตอบแทนส่วนที่เหลือเนื่องจากค�าตัดสินของ

ท่านผูพ้พิากษา แต่หากว่าฉนัแพ้ ฉนักจ็ะได้รบัค่าตอบแทนส่วนท่ีเหลอืตามท่ีเราได้

ตกลงกันไว้กับชายหนุ่มผู้นี้” 

 จะเหน็ได้ชดัว่าค�าโต้แย้งของทัง้สองฝ่ายนัน้มนี�า้หนกัและสมเหตสุมผลทัง้คู ่ซึง่แสดง

ให้เหน็ว่าตรรกะและเหตผุลอาจถกูจ�ากดัระหว่างก�าแพงทัง้สองฝ่ังทีพ่วกเขาร่วมกนั

ก่อร่างมันขึ้นมาด้วยกัน และสุดท้ายพวกเขาก็ต้องเผชิญกับทางตัน เพราะเหตุผล

หลายคร้ังก็ต้องเผชิญกับความล้มเหลวอย่างน่าอนาถในการหาทางออกให้กับปัญหา

ในสภาพการณ์ทีย่ากล�าบากและกลนืไม่เข้าคายไม่ออกของมนษุย์ จงึเป็นไปไม่ได้ที่

เราจะใช้ปัจจยัทางเหตุผลมาเข้าใจกบัสจัธรรมของพระผูเ้ป็นเจ้าโดยสมบรูณ์ทกุด้าน

ทกุมติไิด้อย่างถ่องแท้ทัง้หมด ซึง่การปลดปล่อยเหตุผลจากข้อจ�ากัดทีน่�าไปสูท่างตัน

เหล่านีส้ามารถกระท�าได้ภายใต้การฝึกฝนอบรมทีช่ีน้�าด้วยววิรณ์จากพระผูเ้ป็นเจ้า 

และสิ่งนี้จะช่วยให้เราตระหนักถึงความจ�าเป็นทางจิตวิญญาณที่มนุษย์จะต้องยอม

จ�านนสู่ความจริงแท้ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตความเข้าใจด้วยเหตุผล



N20

การคิดใคร่ครวญo
เจ้า) การใช้เหตุผลที่ไม่ได้รับการน�าทางที่ถูกต้องจากวิวรณ์ของพระผู้เป็น

เจ้าก็ไม่ต่างอะไรกับม้าที่หลงฝูงโดดเดี่ยวอยู่กลางดงป่า ไม่เพียงแต่มันจะ

พยศไม่สามารถน�าพาผูข้ีไ่ปใหถ้งึจุดหมายปลายทางตามหวงัแล้ว หน�าซ้�ามนั

ยงัเหวีย่งผูข้ีท่ีอ่ยูบ่นหลงัมันใหห้ลุดลอยออกจากหนา้ผาไปสู่ความพังพินาศ 

ดังน้ันวิธีการที่ดีที่สุดในการควบคุมม้าให้เชื่องคือการรั้งบังเหียนและฝึกฝน

มนัอยา่งเหมาะสม ดว้ยเหตนุีจึ้งจ�าเปน็ตอ้งใหก้ารใช้เหตผุลของเราน้ันไดรั้บ

การขัดเกลาฝกึฝนทางจติวญิญาณใหก้ระจา่งชดัดว้ย ‘วะหยฺ’ุ และ ‘สนุนะฮ’์ 

ของทา่นนบมีฮุมัมดั (ขอความศานตแิละความจ�าเรญิจงประสบแดท่า่น) เพ่ือ

จดัวางการใชเ้หตผุลของเราใหถ้กูทีท่าง จนกว่าภารกจินีจ้ะเสร็จสิน้ เหตผุลก็

เหมือนยทุโธปกรณช์นิดหนึง่ทีน่อกจากเราจะใช้มนัดว้ยเหตผุลทีดี่เพือ่น�าพา

ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าแล้ว ในทางตรงกันข้ามมันยังสามารถถูกน�าไปใช้เป็นเครื่อง

มือที่สร้างความเสียหายและท�าให้สิ่งต่าง ๆ ย่�าแย่ลงไปอีกได้เช่นเดียวกัน

บทบำทของหัวใจ

ในอิสลามค�าว่า ‘อีมาน’ คือความศรัทธาท่ีเกิดข้ึนร่วมกันระหว่างการ

ยืนยันตนผ่านการยอมรับด้วยล้ิน การเช่ือม่ันด้วยหัวใจ และการแสดงออกมา

ด้วยการกระท�า มันมีความหมายว่าปริมณฑลท่ีแท้จริงท่ีความศรัทธาปรากฏ

ออกมาน้ันไม่ใช่ด้วยปัจจัยทางเหตุผลเพียงเท่าน้ัน แต่มันยังเป็นเร่ืองท่ีได้รับ

การสะท้อนออกมาจากหัวใจ ซ่ึงเป็นศูนย์กลางของการรับรู้และความรู้สึกทาง

จิตวิญญาณท้ังหมด ประเด็นท่ีก�าลังกล่าวถึงน้ีมีความส�าคัญมาก เพราะศรัทธา

เป็นประสาทสัมผัสท่ีมีความประเสริฐย่ิง ในขณะท่ีเหตุผลน้ันจะประกอบ

ไปด้วยการจัดหาวิธีการท่ีคิดค�านวณเพ่ือท�าความเข้าใจบางส่ิงบางอย่างใน

ระยะเร่ิมต้นจนถึงระดับท่ีสติปัญญาสามารถบรรลุถึงความรู้สึกแห่งศรัทธาได้

ความศรัทธาท่ีแท้จริงนั้นไม่สามารถบรรลุได้เว้นแต่จะบรรลุด้วย

สัจธรรมจากพระผู้เป็นเจ้าท่ีสามารถตอบรับได้ด้วยเหตุผลและน้อมรับได้

ด้วยหัวใจ หากศรัทธาใดที่ไม่ได้รับการยึดเหนี่ยวไว้ในหัวใจ ศรัทธานั้นก็จะ

ไมส่ามารถแปรเปลีย่นเปน็การกระท�าหรอืสามารถก�าหนดทศิทางพฤตกิรรม
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ใด ๆ ของมนุษย์ได้ ศรัทธาเช่นนี้จะไม่มีคุณค่าใด ๆ ณ พระผู้เป็นเจ้า ดังที่
พระองค์ทรงประณามผู้ครองความรู้แห่งวงศ์วานอิสรออีลในอดีตท่ีไม่ถือ
ปฏิบติัตามองคค์วามรูแ้หง่สจัธรรมของพระผู้เปน็เจ้าตามท่ีพวกเขาไดศึ้กษา
เล่าเรียนมา เนื่องจากพวกเขามิได้น�าสัจธรรมเหล่านั้นไปประทับไว้ในหัวใจ 
ประหนึ่งลาที่บรรทุกหนังสือเป็นจ�านวนมาก3 

การรู้สัจธรรมจากพระผู้เป็นเจ้าจึงไม่ได้หมายความว่าเราต้องเก็บ
ศรัทธาเหล่านั้นไว้ในจิตใจ แต่การรู้คือการถอดรหัสสัญญาณผ่านการพินิจ
พิเคราะห์และความรู้สึกนึกคิดต่อเบื้องหลังความลี้ลับของระเบียบอันยิ่ง
ใหญ่แห่งจักรวาลและชีวิตที่ด�าเนินไปอย่างสอดคล้องกลมกลืน และมีเพียง
หวัใจทีต่ืน่รูด้ว้ยแสงสวา่งแหง่ศรัทธาเท่านัน้ท่ีจะสามารถด�ารงอยูท่่ามกลาง
ระเบียบอันยิ่งใหญ่นี้ได้

สิง่ทีเ่หตุผลพึงไดร้บัจากการเก็บเก่ียวผ่านการใครค่รวญต่อชวิีตมนษุย ์
ต่อจักรวาล และต่อคัมภีร์อัลกุรอาน เปรียบดั่งแร่ดิบธรรมชาติท่ีเราเก็บ
เกี่ยวได้จากผืนโลก ซึ่งกระบวนการแปรรูปแร่ธาตุเหล่านี้ให้เป็นสิ่งของมีค่า 
จึงเปรียบได้ด่ังความจ�าเป็นอย่างยิ่งของชิ้นส่วนแห่งหัวใจในกระบวนการ
แห่งศรัทธา 

หัวใจเป็นศูนย์กลางของการสัมผัสรับรู้และการรู้สึกทางจิตวิญญาณ 
ซึ่งหน้าที่ปฏิบัติงานของหัวใจหรือท่ีเรียกกันว่าการหย่ังรู้และการได้รับแรง
ดลใจน้ันคือการผสานเอาหลกัฐานเชงิประจกัษ์ทัง้หมดทีน่�าเสนอด้วยเหตผุล
มารวมเขา้ดว้ยกนั เพือ่เปดิทางใหกั้บการท�าความเขา้ใจของเราตอ่สัจธรรมให้
สมบรูณ ์อกีทัง้ยงัเปน็กระบวนการท่ีเปรยีบไดดั้ง่การน�าชิน้ส่วนของแจกันที่
แตกมาประสานรวมเข้าด้วยกนั และดว้ยกระบวนการนีเ้องทีส่ามารถชว่ยให้
เราเห็นถึงรูปร่างและลวดลักษณ์ที่แท้จริงของแจกัน 

จึงเป็นที่ชัดเจนว่าวิธีการที่สมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อที่จะสามารถบรรลุ
ถึงสัจธรรมและคุณงามความดีนั้นจ�าเป็นต้องใช้ปัจจัยด้านเหตุผลเป็นส่วน

3 ดู อัลกุรอาน, สูเราะฮ์ อัล-ญุมอะฮฺ, 5
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ประกอบ แตเ่ปน็เหตผุลท่ีผ่านการฝึกฝนภายใต้การชีน้�าด้วยวิวรณจ์ากพระ
ผู้เป็นเจ้า รวมถึงปัจจัยด้านหัวใจที่ต้องเปี่ยมล้นไปด้วยวุฒิภาวะแห่งศรัทธา
เพื่อที่จะก้าวเข้ามาเติมเต็มและก�าหนดทิศทางปัจจัยทางด้านเหตุผลที่มีข้อ
จ�ากัดให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

เช่นเดียวกัน ประสิทธิภาพและคุณค่าของการคิดใคร่ครวญนั้นขึ้นอยู่
กบัการเสรมิก�าลงัดว้ยความรูสึ้กทางจิตวิญญาณ พดูงา่ย ๆ  คอืมนัวางอยูบ่น
การท�างานด้วยความมานะบากบั่นเพื่อสร้างความสอดคล้องกลมกลืนของ
ทั้งหัวใจและเหตุผล การท�างานของปัจจัยทางเหตุผลที่มีดุลยภาพจะช่วย
ให้บุคคลหนึ่งเป็นมนุษย์ที่ดีของโลกใบนี้ เป็นมนุษย์ที่พยายามค้นหาเพื่อรู้
แจ้งในตนเอง แต่การเป็นมุสลิมคุณภาพที่ผ่านการขัดเกลาจ�าเป็นอย่างยิ่งที่
จะตอ้งใชป้จัจยัทางหวัใจซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของความรูสึ้กและการสมัผสัรับรู้ 
เพื่อใช้ฝึกฝนจิตวิญญาณและแนะแนวทางแก่เหตุผล เพราะหัวใจจะเป็นตัว
ก�าหนดทศิทางใหก้บักระบวนการคิด ขณะท่ีความคิดจะชว่ยก�าหนดทศิทาง
ใหก้บัอ�านาจจติใจ หมายความวา่การกระท�าดว้ยเจตจ�านงนัน้จะไดร้บัแรงขบั
เคลื่อนที่อยู่เบื้องลึกมาจากหัวใจ เพราะในหัวใจนั้นมิได้บรรจุสิ่งใดนอกจาก
ความรูส้กึทีฝ่งัแนน่อยูใ่นนัน้ ดงันัน้การกลัน่กรองหวัใจใหส้อดคลอ้งและตอบ
รบักับค�าสัง่ของพระผูเ้ปน็เจา้จงึมคีวามส�าคญัมากกวา่การปรบัตัง้คา่สว่นอ่ืน 
ๆ ของร่างกายด้วยสัดส่วนที่เหมาะสมและมีความสมดุล

ประเภทของการคิดใคร่ครวญที่เป็นเท็จด้วยการปล่อยความคิดให้
ไหลไปตามแรงปรารถนาแหง่อตัตาตามธรรมชาตินัน้เป็นภัยอยา่งยิง่ทีจ่ะเกดิ
ความเสี่ยงต่อความป่วยไข้ทางจิตวิญญาณ เช่น ความรู้สึกหยิ่งผยองล�าพอง
ตนและการขาดซึ่งการแนะแนวทางที่ถูกต้องของหัวใจ การหันเหเบี่ยงเบน
มนุษย์จากแนวทางตามธรรมชาติที่เที่ยงธรรม และการท�าให้มนุษย์ด�าเนิน
ตนสู่ความหลงผิดจนเกิดความเสียหายและความเสื่อมทรามที่ชั่วช้า

เมาลานา รูมีย์ กล่าวว่า “หากความรักของอิบลีสนั้นมีความเข้มข้น
เหลือล้นเฉกเช่นเหตุผลของเขา เขาคงไม่ต้องกลายสภาพเป็นชัยฏอนเฉก
เช่นที่เขาต้องเป็นอยู่ทุกวันนี้”
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เป็นที่ชัดเจนว่าปัจจัยทางเหตุผลเพียงอย่างเดียวนั้นไม่มีคุณค่าเพียง

พอ หากต้องการควบคุมหางเสือเพื่อก�าหนดทิศทางของเหตุผลให้มั่นคง

แล้ว มีความส�าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องช�าระล้างและขัดเกลาความรู้สึกทางจิต

วิญญาณที่ฝังลึกอยู่ในหัวใจ

สรุปแล้ว การคิดใคร่ครวญที่แท้จริงนั้นเริ่มต้น ณ จุดที่เหตุผลที่ได้รับ

การดลใจจากววิรณแ์ห่งพระผูเ้ปน็เจา้สอดรบักับหวัใจทีม่วีฒุภิาวะเตม็เปีย่ม

ทางจิตวิญญาณ มโนทัศน์ของเราต่อการเลือกใช้ค�าว่า ‘การคิดใคร่ครวญ’ 

ตลอดท้ังเล่มนี้ จึงควรถูกน�ามาใช้ในรูปแบบที่สมบูรณ์ที่สุด คือการคิด

ใคร่ครวญที่ผ่านการขัดเกลาด้วยสัจธรรมจากพระผู้เป็นเจ้า และได้รับการ

เติมเต็มเสริมก�าลังด้วยความรู้สึกที่อยู่เบื้องลึกของหัวใจ

การคิดใคร่ครวญ หมายถึง การศึกษาบทเรียนจากสิ่ งหรือ

ประสบการณ์ที่ตนได้รับและใช้ความพยายามทางความคิดเพื่อมุ่งเน้นที่จะ

เข้าใจมันอย่างถ่องแท้ จนกระทั่งเกิดมุติแห่งความเข้าใจที่ลึกซึ้งต่อส่ิงหรือ

ประสบการณ์นั้น ๆ

การเพง่พนิจิ หมายถงึ การหยดุคิดและด�าเนนิการค้นคว้าในขอบข่าย

ทีข่ยายออกไปโดยอาศยัการตัง้หนา้ตัง้ตาใชค้วามคิดดว้ยความใส่ใจ นอกจาก

นี้ การเพ่งพินิจยังมีความหมายถึงกระบวนการใช้ความคิดในระดับที่มี

ความละเอียดอ่อนสูงต่อปรากฏการณ์ทางจักรวาลและเหตุการณ์แวดล้อม 

โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ได้รับบทเรียนและบรรลุถึงแก่นกลางของส่ิงหรือ

ปรากฏการณ์นั้น ๆ

การสะท้อนคิด หมายถึง คือการสะท้อนอย่างถี่ถ้วนให้เห็นถึงผลกระ

ทบด้วยความลุ่มลึกอย่างมีนัยส�าคัญของปรากฎการณ์หรือเหตุการณ์นั้น ๆ
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ควำมส�ำคัญของกำรคิดใคร่ครวญ

ทั้งคัมภีร์ของอัลลอฮฺ ตาอาลา และค�ากล่าวของท่านศาสนทูตมุฮัม

มดั ศอ็ลฯ ตา่งปรากฏค�าส่ังใชท่ี้ก�าชบัใหป้ฏิบัตติามและขอ้ส่งเสรมิมากมาย

ที่สนับสนุนให้มนุษย์คิดใคร่ครวญจากปรากฏการณ์ที่รายล้อมตัวเขา มีสอง

โองการจากหลายรอ้ยกวา่โองการในคมัภีรอ์ลักุรอานท่ีไดก้ล่าวถงึประเดน็นี ้

ดังที่อัลลอฮฺ ตาอาลา ทรงตรัสไว้ว่า

“พวกเขำมิได้คิดใคร่ครวญ (ตะฟักกุรฺ) ในตัวของพวกเขำดอก

หรือว่ำ อัลลอฮฺ ตำอำลำ มิได้ทรงสร้ำงชั้นฟ้ำทั้งหลำยและแผ่นดิน และ

สิ่งที่อยู่ระหว่ำงทั้งสองเพื่อสิ่งอื่นใดเลย เว้นแต่เพื่อควำมจริงและเวลำที่

ถูกก�ำหนดไว้ และแท้จริงส่วนมำกของมนุษย์เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธำต่อกำร

พบพระผู้เป็นเจ้ำของพวกเขำ” (อัร-รูม, 8)

“จงกลำ่วเถิด [มุฮมัมดั] ฉนัขอตกัเตอืนพวกท่ำนเพยีงประกำรเดยีว

วำ่ พวกทำ่นจงยนืขึน้เพ่ืออลัลอฮ ฺตำอำลำ [ครัง้ละ] สองคนและคนเดยีว 

แลว้จงคดิใครค่รวญ (ตะฟกักรุ) ด ู[กจ็ะประจกัษว่์ำ] สหำยของพวกทำ่น

นั้นมิได้เป็นบ้ำ แต่เขำเป็นเพียงผู้ตักเตือนพวกท่ำนถึงกำรเผชิญหน้ำกับ

กำรลงโทษอย่ำงสำหัสเท่ำนั้น” (อัส-สะบะอ์, 46)

จากโองการขา้งตน้ มนษุยไ์ด้รบัค�าส่ังใหร้บัใชพ้ระผู้เป็นเจ้าผูท้รงควร

ค่าแก่การสักการะแต่เพียงผู้เดียว เป็นค�าส่ังที่ก�าชับให้ปฏิบัติทั้งในระดับ

ปัจเจกและระดับสังคม และจงคิดใคร่ครวญและให้ความส�าคัญกับสภาพ

การณค์วามจรงิ4 ผูท้ีน่อ้มรบัปฏิบตัติามบญัญตัขิองพระผู้เปน็เจ้าจะไดร้บัค�า

มั่นสัญญาถึงทางที่รอดพ้น แม้ว่านี่จะเป็นค�าสั่งเดียวที่พวกเขายึดถือก็ตาม

4 ความคิดเห็นที่ยึดถือกันในสังคมหรือโดยคนส่วนใหญ่มักมีแนวโน้มที่จะมีอิทธิพล

ต่อความคิดเห็นส่วนตัวของปัจเจกชน วิธีที่ช่วยปลดเปลื้องจากอิทธิพลเหล่านี้และ

ค้นหาเส้นทางสู่ความจริงนั้นจ�าเป็นต้องได้รับค�าแนะน�าจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะใน

สาขาประเด็นนั้น และเขาควรเก็บตัวใช้เวลาตรึกตรองสิ่งต่าง ๆ ด้วยหัวใจ เพื่อที่

จะพาเขาเข้าไปในอาณาเขตทีน่�าไปสูก่ระบวนการคดิใคร่ครวญ ด้วยเหตนุีจึ้งมคีวาม
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กำรคิดใคร่ครวญที่ยืนหยัดต่อเนื่องของท่ำนศำสนทูต 

ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลฯ รักความเงียบสงบและการคิดใคร่ครวญ ใน
สมัยก่อนที่ท่านจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสนทูตของอัลลอฮฺ ตาอาลา 
ท่านมีความปรารถนาท่ีจะปลีกวิเวกตนเองอย่างสันโดษ ท่านได้เดินทาง
ไปที่ถ้�าฮิรออ์ซึ่งอยู่ห่างจากนครมักกะฮ์ประมาณ 5 กิโลเมตร ท่านใช้เวลา
อาศัยอยู่ในน้ันเป็นเวลาหลายวันติดต่อกัน ในช่วงเวลานี้เองที่ท่านนบีมุฮัม
มัดได้ปลีกตัวเองเพื่อสักการะต่อพระผู้เป็นเจ้าด้วยการคิดใคร่ครวญ ท่าน
เพง่สายตามองไปยงักะอบ์ะฮแ์ละพนิจิพเิคราะห์สญัญาณความยิง่ใหญท่ีอ่ยู่
ภายใต้ชัน้ฟ้าและแผน่ดนิตามแนวทางการคิดใครค่รวญของท่านนบอีบิรอฮมี 
ผู้เป็นบรรพบุรุษอันทรงเกียรติของท่าน (ขอความศานติจงประสบแด่ท่าน)5 
ซึ่งด้วยกระบวนการนี้เองที่พระผู้เป็นเจ้าได้เตรียมการให้ท่านนบีมุฮัมมัดมี
ความพรั่งพร้อมส�าหรับภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ที่ก�าลังมาถึง

การคิดใคร่ครวญต่อจักรวาล ต่อผู้ทรงสร้างและส่ิงถูกสร้างทั้งหลาย 
ซึ่งท่านศาสนทูตมุฮัมมัด ศ็อลฯ ที่ก�าลังจมอยู่ในกระบวนการคิดใคร่ครวญ
ในช่วงเวลานั้น แม้ชีวิตที่เหลืออยู่ทั้งหมดของท่าน ท่านก็รู้สึกว่าท่านมิอาจ
ทลายก�าแพงความลี้ลับของจักรวาลที่ไม่สิ้นสุดนี้ลงได้

ฮินด์ อิบนุ อบี ฮาละฮ์ (ขอพระองค์ทรงประทานความโปรดปราน
แก่ท่าน) กล่าวว่า

“ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ ตาอาลา มักอยู่ในสภาพที่คร่ำาครวญและ
ใคร่ครวญอยู่เสมอ ท่านมิได้ไขว่คว้าหาความสะดวกสบาย ท่านไม่พูดจาไร้
สาระ ท่านมักใช้เวลาในการนิ่งเงียบมากกว่าใช้คำาพูด และท่านจะเริ่มต้น
และจบบทสนทนาด้วยการกล่าวพระนามของอัลลอฮฺ ตาอาลา เสมอ...”  
(อิบนุ สะดฺ, 1, 422-423)

จ�าเป็นที่แต่ละบุคคลต้องแสดงความคิดเห็นของตนและสามารถวิพากษ์วิจารณ์

ความคิดเห็นทั่วไปได้อย่างเที่ยงธรรม

5 Aynî, Umdatu’l-Qari, Beirut, I, 61; XXIV, 128�
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เพื่อส่งเสริมให้ชาวมุสลิมได้ตระหนักถึงความส�าคัญและเริ่มต้นใช้

กระบวนการพินิจใคร่ครวญ ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ ตาอาลา (ขอความ

ศานติและความจ�าเริญจงประสบแด่ท่าน) ได้กล่าวไว้ว่า

“พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ทรงบัญชาให้การนิ่งเงียบของข้า

พระองค์นั้นเป็นการใคร่ครวญ” (อิบราฮีม คานาน, Hadis Ansiklopedisi, 16, 

252/5838)

“ไม่มีการสักการะใดที่เปรียบได้ดั่งการคิดใคร่ครวญ” (บัยฮากี, ชูอับ, 4, 

157; อาลี อัลมุตตากี, 16, 121)

“จงเป็นดัง่คนผา่นทางบนโลกนี!้ จงนำามัสยดิมาใช้ประโยชนเ์ยีย่งเรอืน

ถิน่! จงสรา้งความคุ้นเคยตอ่หัวใจใหก้บัความนอบนอ้ม! จงคดิใครค่รวญและ

กม้กราบคร่ำาครวญใหม้าก! และอยา่ปล่อยปละละเลยใหอ้ารมณ์ใครใ่ฝต่่ำามา

ครอบงำาตัวท่าน!” (Ebû Nuaym, Hilye, I, 358)

ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลฯ ได้เล่าเรื่องราวจากพระวรสารศุหุฟ ที่พระผู้

เป็นเจ้าได้ประทานให้กับนบีอิบรอฮีม (ขอความศานติจงประสบแด่ท่าน) 

ความว่า

“มนษุยท์ีเ่ฉลยีวฉลาดเขาควรมีการจดัการเวลาทีแ่นน่อนเปน็สดัสว่น

ดังน้ี: ส่วนหน่ึงเขาควรแบ่งเวลาอุทิศให้กับการสักการะบูชาและแสวงหา

ความใกลช้ดิตอ่พระผูเ้ปน็เจา้ อกีสว่นหนึง่เขาควรแบง่เวลาเพือ่คดิใคร่ครวญ

ถึงความงดงามในสุนทรียะและฤทธานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า อีกส่วนหนึ่ง

เขาควรแบ่งเวลาเพื่อคิดทบทวนส่ิงที่เกิดขึ้นในอดีตและวางแผนสิ่งท่ีจะ

กระทำาในอนาคต และอีกส่วนหนึ่งเขาจะใช้มันไปเพื่อแสวงหาปัจจัยยังชีพ

ในขอบข่ายที่ได้รับอนุญาตจากพระผู้เป็นเจ้า” (Ebû Nuaym, Hilye, I, 167; 

Ibn-i Esîr, el-Kâmil, I, 124)

ท่านลุกมาน (ขอความศานติจงประสบแด่ท่าน) เป็นผู้ที่ชื่นชอบการ

น่ังคนเดยีวในสถานทีเ่งยีบสงบเพือ่คิดใครค่รวญถงึสิง่ทีเ่ขาไดก้ระท�าไปแลว้

อยู่บ่อยครั้ง เม่ือท่านได้รับค�าถามว่า “ท่านใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับตัวเอง 
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จะดีกว่าไหมหากท่านได้ออกไปปฏิสัมพันธ์กับผู้คนและใช้เวลาสนทนากับ

พวกเขา” ท่านลุกมาน (ขอความศานติจงประสบแด่ท่าน) ได้ตอบกลับดังนี้ 

“การใช้เวลาอยู่กับตัวเองเป็นเวลานานเป็นสิ่งที่เหมาะสมยิ่งกว่า

สำาหรบัการคดิใครค่รวญ และการใชเ้วลาคิดใครค่รวญเป็นเวลานานนัน้เปน็

แนวทางที่จะนำาไปสู่สรวงสวรรค์”6

อบู อัด-ดัรฺดาอ์ (ขอพระองค์ทรงประทานความโปรดปรานแก่ท่าน) 

เคยกล่าวไว้ว่า

“การคิดใครค่รวญเพยีงหนึง่ชัว่โมงนัน้ดกีวา่การปฏบิติันะวาฟลิ (อบิา

ดะฮ์ทั่วไปที่อยู่เหนือข้อบังคับ) สี่สิบคืน” (Deylemî, II, 70-71, no: 2397, 2400)

สะอีด อิบนุ อัล-มุสัยยับ นักปราชญ์ที่โดดเด่นคนหนึ่งแห่งยุคตาบิอีน 

(ยุคของกลุ่มชนที่มีโอกาสได้พานพบและศึกษาความรู้จากบรรดาเศาะหาบ

ะฮ)์ ครัง้หนึง่ท่านถูกถามวา่ อบิาดะฮร์ปูแบบใดทีม่คีณุงามความดใีหญห่ลวง

ท่านตอบว่า “การคิดใคร่ครวญต่อสิ่งถูกสร้างของอัลลอฮฺ และบ่ม

เพาะมันให้เป็นความศรัทธาอย่างลึกซ้ึงในศาสนาของพระองค์” (Bursevî, 

Rûhu’l-Bayân, [an-Nûr, 44])

บิชร์ อิบนุ อัล-คอฟีย์ เคยเน้นความส�าคัญของการคิดใคร่ครวญผ่าน

ถ้อยค�าต่อไปนี้

“หากมนุษยไ์ด้คิดใครค่รวญถงึพลงัอำานาจของอลัลอฮ ฺตาอาลา อยา่ง

ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว พวกเขาจะไม่มีวันฝ่าฝืนคำาสั่งของพระองค์และกระทำา

ความผิดบาป” (Ibn Kathir, I, 448, [Âl-i Imrân, 190])

6 Imam Ghazzali, Ihya-u Ulumi’d-Din, Beirut1990, Daru’l-Khayr, VI, 45� 

บรเิวณทีอ่ยูภ่ายในมสัยดิ ซ่ึงเป็นมสัยดิท่ีส�าคญัทางประวัติศาสตร์ต้ังอยูใ่นเมืองทาร์

ซัส เป็นสถานที่ที่ท่านลุกมาน (ขอความศานติจงประสบแด่ท่าน) ได้ใช้เวลาพ�านัก

ส�าหรับท�าการอิอฺติกาฟเพื่อครุ่นคิดใคร่ครวญต่อสิ่งต่าง ๆ สถานที่ดังกล่าวมีผู้คน

เดินทางมาเยี่ยมเยือนจนถึงทุกวันนี้



N28

การคิดใคร่ครวญo
ดังท่ีได้อธิบายไว้แล้วก่อนหน้านี้ การคิดใคร่ครวญที่น�ามนุษย์ไปสู่

ความเข้าใจในอ�านาจความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ ตาอาลา นั้นเป็นกิจกรรม
ทางเหตุผล ขณะเดียวกันหัวใจจะท�าหน้าที่น�าพากิจกรรมทางความคิดน้ี
ไปสู่ผลลัพธ์สูงสุดอย่างสมบูรณ์แบบ เนื่องจากหัวใจเป็นชิ้นส่วนที่ส�าคัญ
ที่สุดชิ้นส่วนหนึ่งของร่างกาย ดังธรรมชาติการท�างานของหัวใจที่แสดงให้
เห็นถึงคุณค่าท่ีมีมากกว่าการปฏิบัติหน้าที่ของอวัยวะส่วนอื่น ๆ หัวใจจึง
เปรียบได้เหมือนดังพื้นที่แห่งแก้วตาดวงใจของมนุษย์ที่เชื่อมโยงผูกติดกับ
พระผู้เป็นเจ้า 

เปน็ความจรงิท่ีไมต่อ้งสงสยัเลยวา่ การคิดใครค่รวญทีไ่ดร้บัการฝกึฝน
อบรมภายใต้การชี้น�าของวิวรณ์จากพระผู้เป็นเจ้านั้นเปรียบเสมือนรัศมีเริ่ม
ต้นที่ส่องแสงประกายแก่หัวใจ มันเป็นวิธีแรกและวิธีเดียวบนเส้นทางที่จะ
น�ามนุษย์ไปสู่ความสุขุมและวิทยปัญญา เช่นเดียวกัน ขีดความสามารถของ
กระบวนการคิดทางเหตุผลก็จะเป็นวิธีในการช�าระล้างหัวใจจากทุกสิ่งทุก
อย่างนอกจากพระผู้เป็นเจ้า (มะสีวัลลอฮฺ) และด้วยเหตุนี้เองที่เป็นผลพวง
ให้เขาได้มาซึ่งความรักจากพระองค์

คุณประโยชน์สูงสุดของกระบวนการคิดใคร่ครวญท้ังหมดคือการให้
มนุษย์ได้ตระหนักถึงอ�านาจ ความวิจิตรงดงาม และศักดานุภาพของพระผู้
เป็นเจ้า ซึ่งการร�าลึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์นี้เองที่จะช่วยตั้งค่าระบบ
ชวีติของมนษุยใ์หอ้ยูใ่นครรลองท่ีถกูต้อง และมนษุยก็์จะสามารถละทิง้ทกุสิง่
ที่เป็นภัยต่อความสุขอันเป็นนิรันดร์ของเขาได้

การคิดใคร่ครวญถึงความโปรดปราน ค�าบัญชาทั้งที่สั่งใช้และสั่งห้าม 
ไปจนถึงคุณลักษณะและพระนามอันวิจิตรงดงามของอัลลอฮฺ ตาอาลา จะ
ช่วยผลิดอกแห่งความรักและวิทยปัญญาให้งอกงามในหัวใจ อีกท้ังยังยก
ระดับจิตวิญญาณของมนุษย์ให้สูงขึ้น ความคิดความศรัทธาต่อวันปรโลก 
ไม่ว่าจะเป็นสถานะอันทรงเกียรติและความนิรันดร์ของโลกหน้า หากน�ามา
เทียบกับสภาพการณ์ของบททดสอบในชีวิตทางโลกนี้ก็จะสามารถเพ่ิมพูน
ความปรารถนาที่มีต่อชีวิตหลังความตาย และยังช่วยให้มนุษย์นั้นตระหนัก
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ถึงคุณค่าของโลกนี้ตามสถานะที่ควรเป็น นอกจากนี้ มนุษย์สมควรที่จะ
ตระหนักอีกว่าชีวิตทางโลกนี้เป็นเพียงการวิ่งแข่งระยะสั้น ที่วิ่งจากจุดเร่ิม
ต้นตั้งแต่มดลูกในครรภ์มารดาไปจนถึงหลุมฝังศพ ดังนั้นการส�านึกถึงความ
จริงที่ว่าชีวิตทางโลกนี้เป็นสินทรัพย์ที่มีค่าสูงสุดที่จะน�าไปสู่ผลตอบแทน
แห่งความผาสุกในโลกหน้าที่นิรันดร์ เขาก็จะเพิ่มขีดความสามารถในความ
พยายามและความนอบนอ้มสุขมุในชีวิตทางโลกใหม้คีวามหมายยิง่ข้ึน เขาจะ
ปฏิบัติต่อเวลาที่เขามีเหลืออยู่เพียงน้อยนิดประหนึ่งสมบัติอันล้�าค่า เพื่อให้
แนใ่จวา่ชวีติทางโลกของเขาเปีย่มลน้ไปดว้ยการงานทีด่แีละสิง่ทีย่งัประโยชน์

อบลุ หะสนั อลั-เคาะเราะกอฺนยี ์ไดก้ลา่วถงึประเดน็นีไ้วอ้ยา่งสวยงาม
ว่า

“ณ ช่วงเวลาหนึ่งของชีวิต อย่างน้อยที่สุดมีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้
ศรทัธาจะตอ้งใชส้ว่นใดสว่นหนึง่ของรา่งกายต้ังม่ันใหกั้บการคิดคำานงึถึงพระ
ผูเ้ปน็เจา้ เชน่ มสุลมิควรรำาลกึถงึอลัลอฮฺ ตาอาลา ไม่ว่าจะด้วยหวัใจหรอืดว้ย
ลิน้ของเขา หรอืมสุลมิควรเพง่มองแตส่ิ่งท่ีพระองค์ทรงพึงพอพระทัยดว้ยสอง
ตาของเขา หรอืมสุลมิควรกระทำาการงานแหง่ความเมตตาอาทรด้วยสองมอื
ของเขา หรือมสุลมิควรเดนิแวะเวียนเยีย่มเยยีนผู้คนดว้ยสองเท้าของเขา หรือ
มสุลมิควรมคีวามรูส้กึอทุศิตนเพือ่รบัใช้พีน่อ้งมุสลมิดว้ยจติใจอนัเสยีสละของ
เขา หรือมุสลิมควรวิงวอนสักการะต่อพระองค์ด้วยศรัทธาที่แน่วแน่ของเขา 
หรอืมสุลมิควรคดิใครค่รวญเพ่ือใหไ้ดม้าซึง่ความรูด้ว้ยสตปิญัญาของเขา หรือ
มสุลมิควรกระทำาการใดด้วยเจตนาทีบ่รสิทุธิใ์จของเขา หรอืมสุลมิควรกำาชบั
ผูค้นใหต้ระหนกัถึงความยากลำาบากของวันพพิากษาด้วยคำาตักเตือนท่ีจรงิใจ
ของเขา บุคคลเชน่น้ี ทนัทีท่ีเขาลกุขึน้มาจากหลมุฝงัศพ ทันทีทีเ่ขาดงึผา้กะฝั่
นออกจากตัว เขาจะได้รบัการเชญิชวนสูส่รวงสวรรค์ทันท ีซึง่ขา้พเจ้าจกัเปน็
ผู้รับรองความดีงามของเขาเอง!”7

7 Abu’l-Hasan Harakânî, Seyr ü Sülûk Risâlesi, จัดเตรียมการโดย Sadık 

Yalsızuçanlar, p� 107, Sufi Kitap, Istanbul, 2006�





ใคร่ครวญจักรวำล
มนุษย์น้ันต่�าต้อย เขาโง่เขลา และสงสัยเสมอ

เม่ือมองไปยังปราสาทอันโอ่อ่าระยิบระยับด้วยเคร่ือง
ประดับอันวิจิตร หลังจากน้ันเขาก็จะไม่มีวันหลงลืม
และจะยังคงพรรณนาถึงความสวยงามของประสาทท่ี
เขาได้เห็นน้ันอย่างไม่ส้ินสุด น่าเสียดายอย่างย่ิงท่ีเขาไม่
สามารถมองเห็นและเข้าใจโลกและจักรวาลแห่งน้ี ซ่ึง
เป็นสัญลักษณ์แห่งความย่ิงใหญ่ของอัลลอฮฺ ท่ีเกินกว่า
มนุษย์จะจินตนาการถึง และเขาก็ยังไม่ได้คิดใคร่ครวญ
ถึงความสวยงามและวิจิตรของจักรวาล รวมถึงการพินิจ
พิจารณาอย่างมีหลักการ บุคคลท่ีไม่ท�าความเข้าใจและ
ไม่คิดใคร่ครวญเก่ียวกับจักรวาลแห่งน้ี เปรียบเสมือนหิน
ก้อนใหญ่ท่ีมันไม่ได้รู้สึกถึงคุณค่าและความงามของหยาด
ฝนในฤดูใบไม้ผลิแต่อย่างใด ในขณะท่ีปราสาทท่ีสร้าง
ข้ึนจากน้�ามือมนุษย์น้ันเปรียบเสมือนเม็ดฝุ่นท่ีเล็กน้อย
เท่าน้ัน เม่ือเปรียบเทียบกับจักรวาลอันย่ิงใหญ่ไพศาลท่ี
ถูกสร้างไว้อย่างชัดแจ้งน้ี
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จากอนุภาคที่เล็กที่สุด ไปจนถึงดาวเคราะห์ขนาดมหึมาทุก ๆ สรรพ

สิ่งในจักรวาลเปรียบเสมือนผลงานชิ้นเอก สะท้อนถึงวิทยปัญญาจนเกิน

กว่าการรับรู้ของจิตใจของมนุษย์ จักรวาลก็คือสถานท่ีจัดแสดงอันยิ่งใหญ่

ของอัลลอฮฺ ตะอาลา

ส�าหรับหัวใจที่คิดใคร่ครวญ จักรวาลน�ามาให้เราซึ่งภาพเหตุการณ์

ต่าง ๆ ที่ถูกสร้างสรรค์อย่างเป็นล�าดับและประสานสอดคล้อง ดังที่บทมาก

มายในอลักรุอานไดพ้รรณนาถงึ  ซึง่จะขอกลา่วถงึเพยีงสองสามบท อลัลอฮ ฺ

ตะอาลา ทรงตรัสว่า

“พวกเขำมิได้มองไปยังฟำกฟ้ำเหนือพวกเขำดอกหรือ ว่ำเรำได้

สร้ำงมันและประดับมันไว้อย่ำงไร และมันไม่มีรอยร้ำวหรือช่องโหว่เลย 

และแผ่นดินนั้นเรำได้แผ่ให้มันกว้ำงออกไปและในแผ่นดินเรำได้ปักภูเขำ

ไว้อย่ำงมั่นคง และในแผ่นดินนั้นเรำให้พฤกษชำติทุกชนิดงอกเงยออก

มำเป็นคู่ ๆ อย่ำงสวยงำม เพื่อให้เป็นที่สังเกตและเป็นกำรเตือนให้ร�ำลึก

แก่บ่ำวทุกคนผู้ส�ำนึกผิด” (ก็อฟ, 6-8)

“เจำ้มเิหน็ดอกหรอืว่ำ แทจ้รงิอลัลอฮทฺรงหลัง่น้�ำลงมำจำกฟำกฟำ้ 

แลว้ทรงใหม้นัไหลซมึลงไปในแผน่ดนิเปน็ตำน้�ำดว้ยน้�ำนัน้ทรงใหพ้ชืงอก

ออกมำหลำยสี แล้วมันก็จะเหี่ยวแห้ง ดังนั้น เจำ้จะเห็นมันกลำยเป็นสี

เหลือง แล้วพระองค์ทรงท�ำให้มันเป็นเศษเป็นชิ้น แท้จริงในกำรนั้นย่อม

เป็นข้อเตือนสติแก่ผู้มีสติปัญญำทั้งหลำย” (อัซ-ซุมัร, 21)

น้�าทีย่ังคงอยู่บนพื้นผวิดนิไดน้�ามาซึง่ประโยชนแ์กม่นษุย ์ส�าหรบัการ

ดืม่ การท�าความสะอาดและความจ�าเปน็อืน่ ๆ  จนกระทัง่เมือ่ผ่านการใชง้าน



N34

การคิดใคร่ครวญo
คร้ังแล้วครั้งเล่า ก็เกิดเป็นมลภาวะขึ้นมา แต่ด้วยกับการออกแบบระบบ

หมุนเวียนอันปรีชาญาณ พระองค์ก็ทรงท�าให้มันเกิดความบริสุทธิ์ครั้งแล้ว

ครั้งเล่าเพื่อรองรับความจ�าเป็นของมนุษย์

เมื่อเราครุ่นคิดถึงการเปล่ียนแปลงสถานะของน้�าในวัฏจักร ท่าน     

เมาลานารูมี ได้กล่าวเอาไว้ว่า 

“เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงจากสถานะอนับรสุิทธ์ิ คลุกเคล้ากับดนิโคลน 

น้�ากลบักลายเปน็สิง่ท่ีขุ่นมวัและมดืมน เชน่เดียวกบัเราเมือ่ลืมตาดโูลก กเ็ร่ิม

ทีจ่ะเปลง่เสยีงร้องจ้าในความเมตตาของผู้สรา้ง ดว้ยเหตนุัน้ อลัลอฮฺ ตะอาลา 

จงึทรงท�าใหน้้�ากลายเปน็ไอและระเหยไปในทอ้งฟา้ ปา่นการเดนิทางบนเสน้

ทางหลากหลาย พระองค์ท�าให้น้�าบริสุทธิ์หมดจดขึ้นอีกครั้ง หลังจากนั้นจึง

สง่มันกลบัมายงัผนืดนิ บางครัง้ในรปูของฝน หรอืหมิะ หรอืบางครัง้ก็ลกูเหบ็ 

ท้ายที่สุด พระองค์ทรงให้มันไหลลงสู่ทะเลอันไพศาล”

เปน็ถ้อยค�าบรรยายอันเรยีบงา่ยท่ีแสดงถงึปรากฎการณ์ธรรมชาต ิ เรา

ต่างเป็นประจักษ์พยานแห่งฤดูกาลในรอบปี ท่านเมลานาได้พรรณนาอีกว่า 

“ทา่นทัง้หลายจงเข้าหาพระผู้ทรงสูงส่ง และท�าใหห้วัใจของทา่นบรสิทุธิจ์าก

มลทินทั้งหลายเถิด เฉกเช่นเดียวกับน้�า ซึ่งหลั่งลงมาในรูปของสายฝนแห่ง

ความอุดมสมบูรณ์และเมตตา“

กำรใคร่ครวญท้องฟ้ำ

บนฟากฟา้และดวงดาวอนัหลากหลาย เปน็ประจักษพ์ยานอนัใหญย่ิง่

ถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ ตะอาลา  ซึ่งถูกฉายภาพให้เห็นเมื่ออยู่บนโลก 

การไม่พิจารณาถึงท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ถือเป็นข้อผิดพลาดอันใหญ่หลวง

และน�ามาซึ่งความบกพร่องของมนุษย์ในการท�าความเข้าใจวิทยปัญญาอัน

ยิ่งใหญ่ที่ถูกแสดงอยู่

“ขอสำบำนด้วยชั้นฟ้ำที่เกลื่อนกลำดด้วยดวงดำว” (อัล-บุรูจญฺ, 1)
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“ข้ำ (อัลลอฮฺ) ขอสำบำนด้วยต�ำแหน่งต่ำง ๆ ของดวงดำว และ
แท้จริงมันเป็นกำรสำบำนอันยิ่งใหญ่ หำกพวกเจ้ำรู้” (อัล-วากิอะฮฺ, 75-76)

ความใหญ่โตมโหฬารของจักรวาล การเคลื่อนที่ของเทหวัตถุทั้งมวล 
และระยะทางที่แยกพวกมันออกจากกัน กลายเป็นภาพอันกว้างไกลเกิน
กว่าจินตนาการ และการพยายามท�าความเข้าใจมันได้ทั้งหมด ซึ่งบรรดา
นักวิทยาศาสตร์ต่างยอมรับเป็นเสียงเดียวกันว่า “จักรวาลเป็นสิ่งที่น่าตื่น
ตาตื่นใจ และยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะวาดภาพไปถึง เนื่องด้วยเทหวัตถุต่าง 
ๆ ในอวกาศอยู่ห่างจากกันด้วยระยะทางและความเร็วอันน่าตื่นตระหนก” 

นักวิทยาศาสตร์ได้ประมาณการว่าจักรวาลมีรัศมีราว ๆ 14 ล้าน
ล้านปีแสง ซ่ึงเป็นท่ีทราบว่าแสงเดินทางด้วยความเร็วประมาณ 300,000 
กิโลเมตร (186,411 ไมล์) ต่อชั่วโมง

ดำรำจักร (กำแล็กซี่)

ดาราจักรประมาณ 100,000 ล้านกาแล็กซี่ในจักรวาลที่ยังอยู่ระยะที่
สามารถสังเกตการณไ์ดจ้ากกลอ้งโทรทศันท์ีล่้�าหนา้ทีส่ดุ อนัท�าใหด้าราจกัร
เปรยีบเสมอืนนคิมขนาดใหญ่ท่ีประกอบด้วยดวงดาวเป็นพนัล้านดวง รวมถงึ
เทหวตัถอ่ืุนทีด่�ารงอยู ่ดาราจักรทางชา้งเผือกท่ีระบบสุรยิะของเราอาศัยอยู ่
ก็จัดว่าเป็นดาราจักรที่เรียบง่ายอันหนึ่งเพียงเท่านั้น เมื่อดาราจักรจ�านวน
มากกว่าพันมารวมตัวกันจะถูกเรียกว่าคลัสเตอร์ (กระจุกดาว) ในท�านอง
เดียวกันเมื่อหลาย ๆ คลัสเตอร์รวมกันจะถูกเรียกว่า “ซูเปอร์คลัสเตอร์” 
ทางช้างเผือกของเราเมื่อรวมตัวกับอีก 30 ดาราจักรจะถูกเรียกรวมกันว่า
เป็นคลัสเตอร์ท้องถ่ิน คลัสเตอร์ที่อยู่ใกล้สุดมีชื่อว่า “คลัสเตอร์เวอร์โก” 
อยู่ห่างออกไปเป็นระยะทาง 65 ล้านปีแสง ประกอบด้วยจ�านวนดาราจักร
ประมาณ 2,000 กาแลก็ซี ่มซีเูปอรค์ลัสเตอรห์นึง่ซ่ึงประกอบด้วยคลัสเตอร์
มากกว่า 10 อยู่ห่างออกไปราว 100 ล้านปีแสง 

อีกแง่มุมหน่ึงของภาพอันอัศจรรย์ท่ีเกิดข้ึนท่ามกลางห้วงอวกาศคือ
การชนกันของดาราจักร ซ่ึงเกิดข้ึนบนพ้ืนฐานของเส้นทางโคจรท่ีพาดผ่านกัน 
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หรือแรงโน้มถ่วงโดยมวลของมันดึงดูดซ่ึงกันและกัน ไม่ว่ามันจะประกอบด้วย
ดวงดาวสักก่ีพันล้านดวงก็ตาม ดวงดาวจะเคล่ือนท่ีผ่านระหว่างการชนกันโดย
ไม่มีการปะทะกัน เน่ืองจากขนาดอันมหึมาของดาราจักร อย่างไรก็ตาม ผลก
ระทบจากการชนกันของสองดาราจักรจะก่อให้เกิดก๊าซและผงฝุ่นซ่ึงเป็นองค์
ประกอบของดาว เม่ือมาถึงจุดหน่ึงท่ีเหมาะสมจะก่อตัวให้เกิดดวงดาวข้ึนมา 
ด้วยเหตุน้ี จึงท�าใหเกิดดาวดวงใหม่ข้ึนมาในดาราจักรท่ีผ่านการชนกันมาแล้ว 
จากการค�านวณพบว่าจะเกิดการชนกันระหว่างดาราจักรทางช้างเผือกกับ
ดาราจักรเพ่ือนบ้าน “แอนโดรเมดา” ดาราจักรท้ังสองก�าลังเคล่ือนท่ีเข้าหา
กันด้วยความเร็วประมาณ 500,000 กิโลเมตร (310,685 ไมล์) ต่อช่ัวโมง แต่
พวกมันอยู่ห่างจากกันเป็นระยะทาง 2�2 ล้านปีแสง จึงท�าให้การชนกันจะเกิด
ข้ึนในอีก 3 พันล้านปีข้างหน้า

มดีวงดาวประมาณ 200 ล้านดวงในดาราจักรทางชา้งเผือก หนึง่ในนัน้
คือดวงอาทิตย์ของเรา ทางช้างเผือกมีเส้นรอบวงประมาณ 100,000 ปีแสง 
โคจรด้วยความเร็ว 630 กิโลเมตรต่อวินาที (391 ไมล์ต่อวินาที) ซึ่งก�าลัง
เคลื่อนที่เข้าหาดาวเวก้าด้วยความเร็ว 900,000 กิโลเมตร (559,234 ไมล์) 
ต่อชั่วโมง คลัสเตอร์เฮอคิวลิส ประกวบด้วยดาราจักร เล็ก ๆ  ประมาณ 100 
กาแล็กซี่ ซึ่งอยู่ห่างจากโลกเป็นระยะทาง 650 ล้านปีแสง

ระบบสุริยะ

ในดาราจักรทางช้างเผือก มีระบบสุริยะท่ีมีเส้นรอบวง 7,566,454,306 
ไมล ์ดวงอาทติยต์ัง้อยูใ่นต�าแหนง่ทีห่า่งจากศนูยก์ลางทางชา้งเผอืกประมาณ 
30,000 ปีแสง ซึ่งเชื่อว่ามีอายุประมาณ 4�5 ถึง 5 พันล้านปี

ทุกวินาที ดวงอาทิตย์เผาก๊าซไฮโดรเจนปริมาณ 564 ล้านตัน จน
กลายเป็นฮีเลียม 560 ล้านตัน ในกระบวนการจะใช้ก๊าซปรืมาณ 4 ล้าน
ตันเพื่อเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของแสงท่ีให้พลังงานและแสงสว่าง ดวงอาทิตย์
จะสูญเสียมวลไปประมาณ 4 ล้านตันต่อวินาที เท่ากับ 240 ล้านตันในหนึ่ง
นาท ีลองพจิารณาดวู่าดวงอาทิตยเ์ผาผลาญพลังงานด้วยอตัราเท่าน้ีมาเปน็
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ระยะเวลาสามพันล้านปีมาแล้ว นั่นหมายความว่าจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ ใช้

ไปปะรมาณ 400 พันล้านของมวลทั้งหมด ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 5000 ล้านส่วน

มวลของดวงอาทิตย์ในปัจจุบัน

อณุหภมูบินพืน้ผวิของดวงอาทิตยอ์ยูท่ี ่6,000 องศาเซลเซยีส (10,832 

ฟาเรนไฮต์) แตค่วามรอ้นทีแ่กนกลางกลับสูงถงึ 20 ล้านองศาเซลเซียส ขณะ

ทีอ่ณุหภมูขิองดวงอาทติยส์งูข้ึนอยา่งตอ่เนือ่ง เชน่เดยีวกับเส้นรอบวงของมนั 

จึงคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ท่ีการโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้จะก่อให้เกิดการ

ระเบิดข้ึนมาวันใดวันหนึ่ง ซึ่งจะท�าให้ดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้พบกับจุดจบไม่

ว่าจะเป็น ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก และดาวอังคาร

ดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่กว่าโลกประมาณ 324,529 เท่า มีมวล

ประมาณ 2x1027 ตัน ซ่ึงมากกว่าปริมาณพันล้านคูณกันสองครั้ง มีรัศมี 

700,000 กม� หรือประมาณ 434�969 ไมล์ 

อัลลอฮฺ ตาอาลา ทรงตรัสไว้ความว่า

“ควำมจ�ำเรญิยิง่แดพ่ระผูท้รงท�ำใหช้ัน้ฟำ้มหีมูด่วงดำว และไดท้รง

ท�ำให้มีตะเกียงในนั้น และดวงจันทร์มีแสงนวล” (อัล-ฟุรกอน, 61)

จักรวำลก�ำลังขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงกล่าวถึงการแผ่ขยายของช้ันฟ้าจากการสร้าง

อันไร้ที่ติของพระองค์ พระองค์ทรงตรัสว่า

“และชัน้ฟำ้ เรำไดส้รำ้งมนัดว้ยพระหตัถ์ของเรำ และแทจ้รงิเรำได้

แผ่ให้กว้ำงไพศำล” (อัซ-ซาริยาต, 47)

ในปี 1929 นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าเนบิลา8 ได้เคลื่อนที่ห่างออก

ไปจากดาราจักรของเรา ซ่ึงต่อมาก็เป็นหลักฐานของทฤษฎีที่ว่าด้วยเรื่อง

8 กลุ่มฝุ่นขนาดใหญ่ ซึ่งแยกตัวจากดวงดาว พบในอวกาศ มีลักษณะคล้ายก้อนเมฆ

จึงได้รับชื่อตามสภาพที่ค้นพบ
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ของการขยายตัวของจักรวาลอย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทฤษฎีนี้ได้
จุดเปลี่ยนส�าคัญของศาสตร์จักวาลวิทยาในศตวรรษท่ี 20 กล่าวคือ ดารา
จักรต่าง ๆ ก�าลังเคลื่อนที่ห่างออกจากกันด้วยกับความเร็วท่ีเป็นสัดส่วน
ตามระยะทางที่เพิ่มมากขึ้น

ในปี 1950 มีการใช้ทฤษฎนีีก้บัเทหวตัถใุนอวกาศ  นกัวทิยาศาสตรไ์ด้
ท�าการค�านวณความเร็วที่ดาราจักรเคลื่อนที่ออกจากกัน ขณะที่ดาราจักรที่
อยู่ห่างออกไป 10 ล้านปีแสง จะมีความเร็วหลุดพ้นอยู่ที่ 250 กม� ต่อวินาที 
ขณะทีด่าราจกัรท่ีอยูห่า่งออกไป 1 หมืน่ล้านปแีสง จะเคลือ่นทีด่ว้ยความเร็ว 
250,000 กม� ต่อวินาที

ความกว้างใหญ่ของจักรวาลที่เราก�าลังพูดถึงอยู่่ในขณะนี้ ซ่ึงก�าลัง
ขยายตัวอยู่อย่างต่อเนื่อง ย่อมแสดงให้เห็นถึงพลานภาพอันสมบูรณ์อันไ่มี
ที่สิ้นสุดของอัลลอฮฺ ตะอาลา

มีค�าพรรณนาอันสวยงามที่แสดงให้เห็นถึงการใคร่ครวญในการสร้าง
ของพระองค์ 

“พระองค์ผู้ทรงสูงส่ง ยิ่งใหญ่ เกินจินตนาการ”
“ความยิ่งใหญ่ที่สุดแล้ว เป็นของพระองค์ผู้ทรงน่าเกรงขาม”
        อลี เฮดาร์ เบย์

การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาล  อัลลอฮฺ 
ตะอาลา จะทรงพบัมว้นมนัขึน้มาเฉกเชน่การพบัมว้นของแผน่กระดาษ9 เมือ่
เวลาได้มาถึง พระองค์จะทรงเปลี่ยนแผ่นดินไปสู่อีกแผ่นดินหนึ่ง และฟาก
ฟ้าไปสู่ฟ้าอีกผืนหนึ่ง10 ซึ่งการเกิดขึ้นของเหตุการณ์อันไม่มีทางหลักเลี่ยงนี้ 
เป็นสัญญาณแห่งกาเริ่มต้นของชีวิตใหม่

9 ซูเราะฮฺอัล-อัมบิยาอฺ  อายะฮฺที่ 104

10 ซูเราะฮฺอิบรอฮีม  อายะฮฺที่ 48
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7 ชั้นฟ้ำ

อัลลอฮฺ ตะอาลา ยังได้ทรงกล่าวถึงการสร้างฟ้าทั้งเจ็ดชั้นหรือระดับ

ของช้ันฟ้า หากลองคิดดูถึงสิ่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจนถึงตรงนี้ มีความ

หมายแค่เพียงฟ้าช้ันท่ีหน่ึงเท่านั้น มนุษย์ยังสามารถที่จะให้เหตุผลอันใดที่

จะท�าความเข้าใจหรือคาดหวังถึงความจริงของฟ้าชั้นอื่น ๆ

อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงกล่าวว่า

“พระผู้ทรงสร้ำงช้ันฟ้ำทั้งเจ็ดเป็นชั้น ๆ เจ้ำจะไม่เห็นแต่อย่ำงใด

ในควำมไมไ่ดส้ดัสว่นในกำรสรำ้งของพระผูท้รงกรณุำปรำน ีดงันัน้เจำ้จง

หันกลับมำมองดูซิ เจ้ำเห็นรอยร้ำวหรือช่องโหว่บ้ำงไหม แล้วจงหันกลับ

มำมองอกีเปน็ครัง้ทีส่อง สำยตำนัน้กจ็ะกลบัมำยงัเจำ้ดว้ยกำรยอมจ�ำนน

และในสภำพทีล่ะเหีย่ และโดยแนน่อนเรำได้ประดับทอ้งฟำ้ของโลกนีด้้วย

ดวงดำวเปน็แสงประทปี และเรำไดท้�ำใหม้นัเปน็อำวุธไลช่ยัฏอน และเรำ

ได้เตรียมกำรลงโทษด้วยไฟอันร้อนแรงส�ำหรับพวกมัน” (อัลมุลกฺ, 3 – 5)

หากเราลองแหนศีรษะขึ้นไป และมองไปยังฟากฟ้า พิจารณาถึงวัตถุ

อันมากมายคณานับในห้วงอวกาศ ไม่มีสักเสี้ยววินาทีหนึ่งที่จะเกิดความผิด

พลาดในวงโคจร ท่ามกลางระบบขนาดใหญ ่มนัเตม็ไปดว้ยความพศิวงระคน

กับวิทยปัญญาไปในคราวเดียวในการเคลื่อนที่ของพวกมัน หากโลกของเรา

มิได้เคลื่อนที่รอบแกนหมุนของมัน ด้านหนึ่งก็จะเกิดความสว่างตลอดเวลา 

ขณะที่อีกด้านก็จะพบกับความมืดมิดอันยาวนาน ซ่ึงนั่นก็จะไม่มีทางที่จะ

แยกแยะถึงช่วงเวลาของการท�างานและพักผ่อนออกจากกัน

ยังมีวิทยปัญญาที่ซ่อนอยู่ในข้อเท็จจริงของการหมุนรอบตัวเอง

เป็นเวลา 24 ชั่วโมงของโลก ซึ่งหากใช้เวลายาวนานกว่านี้ โลกก็คงจะมี

บรรยากาศเหมือนดาวพธุ ซึง่อณุหภมูริะหวา่งชว่งกลางวนัและกลางคนืแตก

ต่างกันมากกว่า 1,000 องศาเซลเซียส (1,832 ฟาเรนไฮต์) อุณหภูมิที่ร้อน

เกินไปจะเผาไหม้พื้นผิวของโลกในเวลากลางวัน ซึ่งจะคงเหลือไว้ซึ่งความ

หนาวเหน็บเมื่อตกเย็นและแช่แข็งทุกสิ่งที่ยังเหลืออยู่
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หากเราพิจารณาถึงความเมตตาของอัลลอฮฺ ตะอาลา ที่พระองค์ทรง

ห่อหุ้มกลางวันด้วยกับกลางคืน ซึ่งท�าให้เกิดช่วงเวลาของการท�างานและ
การพักผ่อน ลองใคร่ครวญถึงความกรุณาอันเปี่ยมล้นท่ีทรงท�าให้เกิดการ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนระหว่างกันนี้

และอีกครั้ง หากโลกมิได้โคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยมุมเอียง 23 องศา 
27 ลิปดา ก็คงจะไม่มีฤดูดาลทั้ง 4 ที่เกิ้อหนุนต่อการมีชีวิต และยิ่งไปกว่า
น้ัน หากโลกมิได้เอียงในลักษณะเช่นนี้ น้�าในมหาสมุทรก็คงจะระเหยไป 
ซ่ึงท�าให้ข้ัวโลกเกิดความแห้งแล้ง และขั้วโลกใต้ก็จะกลายเป็นภูเขาน้�าแข็ง
ขนาดมหึมา 

หากดวงจนัทรถ์กูขยบัหา่งออกไปอกีประมาณ 50,000 ไมล ์จากจดุที่
อยูใ่นปจัจบุนั ระดับน้�าทะเลกจ็ะสงูข้ึนอยา่งมาก ซึง่จะท�าใหผ้นืแผน่ดนิเกิด
น้�าท่วมหนักมากกว่าที่เคยถึงสองเท่า แม้กระทั่งขุนเขาอันมั่นคง ก็จะถูกกัด
เซาะมลายหายไปในชั่วพริบตา ด้วยเหตุนั้น อย่าได้ยึดติดต่อความยิ่งใหญ่
แห่งฟากฟ้าเพียงมองหาแต่ความกว้างขวางของมัน หรือดวงดาวมากมาย
มหาศาลที่ประดับประดาอยู่ แต่จงมองลึกลงไปให้ถึงผู้ที่ทรงสร้างมัน และ
การที่พระองค์ทรงสร้างอย่างงดงามและบริหารจัดการมันทั้งหมดอย่างไร 
การที่พระองค์ทรงตรึงดวงดาวอันมหึมาเอาไว้ได้อย่างไรโดยปราศจากเสา
และหมุดหมาย

ลองคิดงา่ย ๆ  ถงึดวงอาทติยแ์ละดวงจนัทรว์า่มนัมกีารเสยีหายหรอืไม ่
มีบ้างไหมที่มันจะหยุดท�างาน หรือมีช่วงเวลาที่ถูกส่งไปซ่อม ทั้งที่การโคจร
ไปในจกัรวาลทีจ่ะตอ้งผา่นวตัถมุากมายเหลอืคณานบั มีโอกาสทีจ่ะท�าให้มนั
หลุดพ้นออกจากต�าแหน่งหรือเกิดการชนกับวัตถุในอวกาศ

กำรเพิกเฉยกำรใคร่ครวญเป็นควำมผิดพลำดอันใหญ่
หลวง

เป็นเรื่องน่าประหาดใจที่ชายคนหนึ่งมีความหลงใหลอยากท่ีจะเห็น
ปราสาทอันสวยงามอลังการ ภาพของมันมิเคยหายออกไปจากจิตใจ เขา
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คอยทีจ่ะมองหาสิง่ใหมใ่นความสวยงามของปราสาทด้วยกับชวิีตท่ีเหลืออยู่
ของเขา แต่แทนท่ีจะมองหาความสวยงามในผลงานช้ินเอกแหง่การสรา้งท่ีมี
อยู่ในจักรวาล เขากลับเพิกเฉยท่ีจะพิจารณาและเหนี่อยหน่ายในการที่จะ
กล่าวถึงมัน เขามิได้สังเกตและให้ความสนใจเสมือนว่ามันเป็นสิ่งธรรมดา
สามัญในชีวิต เขามิได้ตระหนักรู้เลยว่าปราสาทที่เขาเฝ้าถวิลหา มิได้เป็น
สิ่งใดเว้นแต่เป็นอนุภาคเล็กของโลกเท่านั้น ซึ่งเปรียบเสมือนฝุ่นที่อยู่ใน
จักรวาลอันกว้างใหญ่

ผูท้ีไ่มต่ระหนักถงึการใครค่รวญตอ่พลงัอนัยิง่ใหญ ่เปน็ดัง่เชน่มดท่ีจะ
กล่าวถึงในนิทานสุภาษิตต่อไปนี้

มดไดส้รา้งรงัอยูใ่นปราสาทของพระราชา ซึง่ถกูหอ้มล้อมด้วยก�าแพง
สูงตระหง่าน ก่อสร้างอยู่บนรากฐานอันแข็งแรง ได้รับการตกแต่งด้วย
เฟอรน์เิจอร์อันหรหูรา และเต็มไปด้วยบ่าวรับใช ้เม่ือมดได้พบปะกับเพ่ือนฝงู
ของมนัเมือ่ออกจากรงั มนัมไิดก้ล่าวถงึส่ิงใดเว้นแตร่งัของมัน  เศษขนมปงัที่
มันเก็บรวบรวม และการสะสมเสบียงที่เตรียมไว้ส�าหรับวันรุ่งขึ้น เป็นความ
สิ้นหวังอย่างสุดซ้ึงส�าหรับเจ้ามดที่จะมีโอกาสนึกถึงพระราชวังอันใหญ่โต
มโหฬาร และเพียบพร้อมด้วยส่ิงอ�านวยความสะดวกของกษัตริย์ ความ
โง่เขลาของมันคือการที่มันไม่รับรู้อย่างแท้จริงถึงผู้คนที่อาศัยอยู่ ณ ที่นั้น

ชายผู้โง่เขลา ก็ย่อมที่จะเพิกเฉยต่อผลงานชิ้นเอกของผู้ทรงสูงส่ง     
บรรดาเทวฑูต และคนดีที่อาศัยอยู่ในอาณาจักรของพระองค์

ไมม่ทีางทีม่ดสามารถทีจ่ะรบัรูถ้งึการมีอยูข่องปราสาทและความวจิติร
ตระการตาของมนั แตเ่รามนษุยส์ามารถทีจ่ะส�ารวจอาณาจกัร   ตา่ง ๆ  ดว้ย
กบัการใครค่รวญและจินตนาการ ดว้ยกับความถอ่มตนตอ่ความโปรดปราน
อนัไมม่ทีีส่ิน้สดุทีอ่ลัลอฮ ฺตะอาลา ทีท่รงประทานใหก้บัเขา คนผูห้นึง่สามารถ
ที่จะสัมผัสและเข้าถึงในความไร้ตัวตน ความอ่อนแอ และการยอมจ�านน
ด้วยความรู้สึกขอบคุณ มีเพียงมนุษย์ที่จะท�าเช่นนี้ได้ หรือในอีกนัยหนึ่ง ผู้
ทีส่ามารถทีจ่ะท�าเชน่นีไ้ดก้จ็ะสามารถไดร้บัเกียรตแิหง่ความเป็นมนษุย ์อัน
ที่จริงแล้ว ธรรมชาติของมนุษย์มีการโน้มเอียงและมีความสามารถในการ
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คิดใคร่ครวญ การไม่น�ามาใช้ส่งผลให้ศักยภาพในสิ่งนี้ลดน้อยถอยลงไป ถือ

เป็นการทรยศต่อความไว้วางใจอันมีเกียรติ  และถือเป็นการบอกลาหนึ่งใน

คุณสมบัติอันส�าคัญที่อธิบายความเป็นมนุษย์

ท่านเมาลานารูมี ได้เล่านิทานสุภาษิตอยู่เรื่องหนึ่งที่ได้สาธยายถึงผู้ที่

ทอ่งเทีย่วไปในสถานท่ีทีม่คีวามพศิวงอนันรินัดรแ์ละเปีย่มดว้ยวทิยปญัญาซึง่

กค็อืโลก ด้วยกับหวัใจท่ีเกียจครา้น และตอบสนองแต่เพยีงเลก็นอ้ยอยา่งคน

โงเ่ขลา ตอ่สญัญาณอนัเป่ียมล้นดว้ยรศัมีอนัสว่างไสวจากกระบวนการสร้าง  

“วันหนึ่ง มีวัวตัวหนึ่งมาถึงเมืองแบกแดด มันได้เดินเล่นไปทั่วทั้ง

เมืองแทบทุกตารางนิ้ว แต่ท่ามกลางทิวทัศน์อันงดงาม การลิ้มรสและผล

งานศิลปะชิ้นเอก มีเพียงลูกเมลอนและแตงโมท่ีวางอยู่บนข้างทางที่ดึงดูด

ความสนใจของมนั อยา่งไรก็ตาม กไ็มน่า่ประหลาดใจอนัใด หากสายตาของ

วัวหรอืลาจะคอยจบัจอ้งแตก่องฟางทีก่ระจดักระจายไปในทอ้งถนน หรือกอ

หญ้าที่ขึ้นตามริบขอบ” (แมธนาวี, เล่ม 4)

มีเรื่องเล่าว่าในสมัยท่านนบีมูซา อะลัยฮิสสลาม มีชายผู้หนึ่งที่ปฏิบัติ

ศาสนกิจอย่างเคร่งครัดต่อเนื่องเป็นเวลา 30 ปี จนกระทั่งมีก้อนเมฆมาให้

ร่มเงาแก่เขาขณะท่ีเขาปฏิบัติศาสนกิจเนื่องด้วยความย�าเกรงของเขา จน

กระทัง่อยูม่าวนัหนึง่เมฆมิไดป้รากฏเชน่ท่ีเคย ปล่อยใหเ้ขาปฏิบตัศิาสนกจิอยู่

ทา่มกลางแสงแดด เขาไดไ้ปถามแมข่องเขาโดยหวงัวา่นางจะทราบถงึเหตผุล

“เจ้าจะต้องกระท�าบาปเป็นแน่แท้” นางออกความเห็น

“ไม่” เขาตอบ “ข้าไม่เชื่อว่าฉันจะมีบาป”

“ลูกมิได้มองไปยังท้องฟ้า มวลดอกไม้ เจ้าได้ครุ่นคิดถึงความงดงาม

ที่อัลลอฮฺทรงประทานให้ขณะที่มองดูหรือไม่” นางถาม

“ใช่” ชายผู้นั้นสารภาพ “ข้าพลาดที่จะท�าการครุ่นคิดทั้งที่มองเห็น

สิ่งอัศจรรย์ต่างๆ รอบตัว”

“เจ้าก�าลังมองหาความผิดที่ยิ่งใหญ่มากไปกว่าสิ่งนี้หรือ” นางกล่าว
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“เจ้าต้องส�านึกผิดตั้งแต่บัดนี้”

ผู้ศรัทธาที่มีหัวใจที่ดีงาม จะต้องไม่ลืมหรือละเลยหน้าที่ในการคิด

ใครค่รวญ เม่ือใดก็ตามท่ีคน ๆ  หนึง่รบัรูถ้งึคาวมยิง่ใหญใ่นพระผู้เปน็เจ้าและ

ท�าการใคร่ครวญถึงมัน พระองค์ก็จะทรงประทานวิทยปัญญาแห่งความยิ่ง

ใหญ่และความใกล้ชิดต่อสัจธรรมอันแท้จริง

ทา่นอะล ีรอฏิยลัลอฮอุนัฮ ุกลา่ววา่ “การเพิม่พนูความรูใ้น อลักรุอาน

ด้วยกับความรู้บางประการทางดาราศาสตร์ จะท�าให้คนผู้น้ั้นเพิ่มพูนอีหม่า

นและความเชื่อมั่น” หลังจากนั้นท่านก็ได้อ่านอายะฮฺ

“แทจ้รงิกำรสบัเปลีย่นของกลำงคนืและกลำงวัน และทีอ่ลัลอฮท์รง

สร้ำงในชั้นฟ้ำทั้งหลำยและแผ่นดินนั้น แน่นอนเป็นสัญญำณแก่กลุ่มชน

ที่มีควำมย�ำเกรง” (ยูนุส, 6)

ทุกสรรพสิ่งได้รับการสรรสร้างจากอัลลอฮฺ ตะอาลา เพื่อที่จะรองรับ

เป้าหมายอนัจ�าเพาะเจาะจงทีอ่ยูภ่ายใตร้ะบอบอนัใหญย่ิง่ จนกระท่ังทุกวนันี ้

มนุษยชาตมีิความสามารถท่ีจะไดม้าซึง่ความรอบรู ้ ตา่ง ๆ  แคเ่พยีงสว่นน้อย

ของวตัถปุระสงคเ์หลา่นัน้ วทิยปญัญาทีซ่อ่นอยูภ่ายในซึง่ไมส่ามารถท�าความ

เขา้ใจยงัมจี�านวนมากมายอนัคณานบัเกนิกวา่สิง่ตา่ง ๆ  ทีไ่ดม้กีารรบัรูไ้ปแลว้

หากเรารู้ว่าเสียงเป็นเช่นไร นั่นก็เพราะเรามีอวัยวะรับสัมผัสเช่นหูทั้ง

สอง หากเรามองเห็นสีต่าง ๆ ก็ควรจะขอบคุณดวงตาทั้งสองข้างของเรา ผู้

ใดกต็ามทีส่ามารถรบัรูถึ้ง… ภายใตอ้าณาจักรอนัไมม่ทีีส้ิ่นสุดของสรรพสิง่ซึง่

แท้ที่จริงเราไม่มีข้อมูลใด เหตุผลง่าย ๆ เพียงเพราะเราบกพร่องในการขาด

อวัยวะส�าหรับการรับรู้ถึงสิ่งเหล่านั้น11

11 จักรวาลตามความเข้าใจของปราชญ์มุสลิม ประกอบด้ววัตถุธาตุและอุบัติการณ์  

วัตถุธาตุคือสิ่งที่เป็นสสารทั้งหมด ในทางกลับกัน อุบัติการณ์คือความสามารถใน

การรับรู้แห่งสภาวะของสสาร ยกตัวอย่างเช่น สีและกลิ่น เป็นสภาวะการรับรู้ผ่าน

วตัถขุองสิง่ท่ีเป็นวตัถธุาตุ ตามทีก่ล่าวข้างต้น สไีม่สามรถทีจ่ะรบัรูไ้ด้หากปราศจาก

อวัยวะเช่นดวงตา และกลิ่นส�าหรับอวัยวะส�าหรับใช้ดม เนื่องด้วยเราก�าลังที่จะเริ่ม
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เม่ือมีการถูกขีดกั้นเนื่องด้วยข้อจ�ากัดของการใช้เหตุผลแล้ว มนุษย์

จะสามารถเข้าถึงพระองค์อย่างสมบูรณ์ได้อย่างไร ซุบฮานัลลอฮฺ เมื่อ

มนุษย์ยังไม่สามารถท่ีจะเข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่งในสิ่งมีชีวิตท้ังหมดรวมถึง

คุณลักษณะของมัน ปราชญ์มุสลิมผู้ซ่ึงสามารถเข้าใจถึงการได้สัมผัสเพียง

ส่วนเล็กน้อยแห่งความสามารถของอัลลอฮฺ ตะอาลา และความกว้างขวาง

อย่างที่สุดของคุณลักษณะของพระองค์ ได้ยอมรับโดยดุษฎีอย่างสุดซึ้งว่า

“การท�าความเข้าใจในพระองค์นั้นก็คือการเข้าใจว่า เราไม่สามารถที่

จะเข้าถึงตัวตนของพระองค์ได้”

น่ันเป็นเพราะการสร้างสรรพส่ิงมิได้สะท้อนถึงสภาวะความเป็นตัว

ตนอย่างแท้จริงของพระองค์ ทุกสรรพสิ่งถูกสร้างโดยอัลลอฮฺ มหาบริสุทธิ์

แด่พระองค์ มันคือส่วน

ความจริงก็คือเป็นไปไม่ได้ท่ีจะสักหนึ่งจักรวาลสามารถที่จะด�ารง

ไว้ซึ่งคุณลักษณะแท้จริงอันใหญ่ย่ิงของอัลลฮฺ ตะอาลา ซ่ึงพิสูจน์โดยถ้อย

ด�ารัสของพระองค์ที่ว่า

“เจ้ำไม่สำมำรถที่จะเห็นข้ำเป็นอันขำด” (อัล-อะอฺรอฟ, 143)

พระองค์ทรงกล่าวแก่นบีมูซา อะลัยฮิสสลาม เมื่อท่านเรียกร้องท่ี

จะเห็นพระองค์ ซ่ึงส่งผลให้ท่านถึงกับเป็นลมหมดสติไป จึงเป็นเหตุเป็น

ผลอันดียิ่งว่า เรามอบหมายสภาวะความจริงแท้ให้แก่พระองค์แต่เพียงผู้

เดียว เพราะมนุษย์นั้นถูกจ�ากัดอย่างยิ่งในการท�าความเข้าใจความจริงแท้

ในคุณลักษณะของพระองค์

ดั่งบทกวีของเนเซิฟ เฟซิล (Necip Fâzil) ซึ่งได้พรรณนาไว้ว่า   

“เหล่าอนุภาคพากันสนุกสนาน ประดับประดา ฉลองเริงรื่น

ต้นชีวิตอันนิรันดร์ในโลกอาคิเราะฮฺ เรากลับทะนงตนคิดว่ามันจะสามารถรับรู้ได้

เฉกเช่นเดียวกับการรับรู้ บนโลกนี้ แต่ทว่าโลกอาคิเราะฮฺอยู่เหนือประสาทสัมผัส

ทั้งหลายของเรา
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รัศมีทั้งมวลสว่างไสว แสงนวลถ้วนทั่ว

สถาปัตย์ดั่งเกลียวคลื่น  โอบล้อมดาษดื่น

ข้าพระองค์ตระหนักรู้ถึงพระองค์ท่าน  

ชื่อเสียงของท่านมิได้เป็นข้อจ�ากัดแต่อย่างใด”

ชั้นบรรยำกำศ

มคีวามลบัและวทิยปญัญามากมายในอากาศอนัวา่งปลา่วทีล่อ้มลอบ

โลกใบนี้ กลุ่มเมฆท่ีรวมตัวกันบนท้องฟ้า ลมที่บางครั้งพัดผ่านด้วยความ

รุนแรง และบางครับก็พัดผ่านอย่างนุ่มนวล ฟ้าแลบที่เราได้ยินและได้เห็น 

เม็ดฝนที่ตกลงมา และหิมะที่ล่องลอยตกลงมาอย่างขาวโพลน ทั้งหมดล้วน

เป็นประกฏการณ์ที่ไม่ธรรมดาที่มีอยู่อย่างชัดแจ้ง 

อัลกุรอานได้เชิญชวนมนุษย์ให้ใคร่ครวญปรากฏการณ์ต่าง ๆ เหล่า

นี้ที่เกิดขึ้นระหว่างชั้นฟ้าและแผ่นดิน อัลกุรอานยังเรียกร้องให้มนุษย์

พินิจพิจารณาบทเรียนท่ีชี้ให้เห็นถึงความสามารถของอัลลอฮฺ ตาอาลา ใน

ปรากฏการณ์ดังกล่าว อัลลอฮฺ ตาอาลา ทรงตรัสไว้ ความว่า 

“แทจ้รงิในกำรสรำ้งบรรดำชัน้ฟำ้และแผน่ดนิ และสบัเปลีย่นกลำง

คนืและกลำงวัน และเรอืทีว่ิง่อยูใ่นทะเล พร้อมดว้ยสิง่ทีอ่�ำนวยประโยชน์

แก่มนุษย์ และน้�ำ ที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้หลั่งลงมำจำกฟำกฟ้ำ แล้วทรงให้

แผน่ดนิมชีวีติชวีำขึน้ ดว้ยน้�ำนัน้หลงัจำกทีม่นัตำยไปแลว้ และไดท้รงให้

สัตว์แต่ละชนิด แพร่สะพัดไปในแผ่นดิน และในกำรให้ลมเปลี่ยนทิศทำง 

และให้เมฆซึ่งถูกก�ำหนดให้บริกำร (แก่โลก) ผันแปรไประหว่ำงฟำกฟ้ำ

และแผ่นดินนั้น แน่นอนล้วนเป็นสัญญำณนำนำประกำรแก่กลุ่มชนที่ใช้

ปัญญำ” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ, 164)

ชัน้บรรยากาศท่ีหอ้มลอ้มผนืแผ่นดินดว้ยความรกัถอืเปน็หนึง่ในสิง่บง่

ชีต้า่ง ๆ  อยา่งชดัเจนถึงความเมตตาจากอัลลอฮฺ ตาอาลา ทีไ่มเ่คยตดัขาดจาก

บ่าวของพระองค์ ชั้นบรรยากาศประกอบด้วยไนโตรเจน 77% ออกซิเจน 
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21% และก๊าซหรือสารอื่น ๆ อีกประมาณ 1% เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ 
ไฮโดรเจน ฮีเลียม เป็นต้น 

ออกซิเจนถือเป็นกา๊ซทีเ่ผาใหมไ้ดง่้าย หากกา๊ซออกซเิจนเพิม่ขึน้เพียง 
1% จากปริมาณที่มีอยู่ในชั้นบรรยากาศ ก็อาจเป็นไปได้ที่จะท�าให้ป่าเกิด
การเผาใหม้ เนือ่งจากการเกดิฟา้ผ่าทีม่โีอกาสเพ่ิมมากขึน้ถงึรอ้ยละ 70 หรือ
อาจกลา่วไดว้า่ปรมิาณประมาณ 25% ของออกซิเจนท่ีเพิม่ขึน้ สามารถเปน็
สาเหตุของการเผาใหม้ในผืนป่าที่เราต้องได้รับผลกระทบจากฝุ่นและควัน
จากการเผาใหม่นั้น 

ในแง่มุมอื่น ชั้นบรรยากาศท�าหน้าที่ในการสร้างความสมดุล
ระหว่างออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ ทั้งมนุษย์และสัตว์ 
ต่าง ๆ ต่างต้องพึ่งพาออกซิเจนและใช้มันจนหมด และคายออกมาเป็น
คาร์บอนไดออกไซด์ และถึงจุดหนึ่งที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มสูงขึ้น 
เมื่อนั้นก็จะเกิดความเสียหายแก่มนุษย์และสิ่งมีชีวิตท้ังหลาย แต่เนื่องด้วย
อ�านาจที่ได้ก�าหนดไว้ ได้สร้างต้นไม้และพืชพันธ์ต่าง ๆ ที่มีคุณค่าในการดูด
ซมึสารคารบ์อนไดออกไซด์ และเปล่ียนสภาพใหก้ลายเป็นออกซิเจน ทัง้หมด
นี้ถูกก�าหนดเพื่อให้มีความสมดุลที่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาในธรรมชาติแห่งนี้ 

ควำมกดอำกำศ

ในอากาศมีก๊าซต่าง ๆ จ�านวนมากมายหลายชนิดซ่ึงมีความกดของ
อากาศทัว่ไปประมาณ 1 กิโลกรมัต่อลุกบาศก์เซนติเมตร นัน่หมายถงึร่างกาย
ของมนุษย์หนึ่งคนต้องอดทนต่อแรกกดอากาศมากกว่า 15 ตัน เพราะด้วย
ความเมตตาของอัลลอฮฺ ตาอาลา พระองค์ทรงสร้างความสมดุลระหว่าง
ร่างกายของมนุษย์กับความกดอากาศภายนอกที่มากมายมหาศาล ด้วยกับ
หลกัความสมดุลท่ีท�าใหภ้ายในร่างกายของมนษุยม์แีรงดนัอากาศเทา่กบัแรง
ดนัอากาศภายนอกรา่งกาย ทา่นเคยรูส้กึผดิปรกตใินรา่งกายหรอืไมเ่มือ่ต้อง
ปีนเขาหรือเดินทางขึ้นท่ีสูง นั้นเพราะแรงดันอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
สภาวะปรกติ หรือบางครั้งท่านอาจรู้สึกเวียนศีรษะเพราะความกดอากาศ 
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ด้วยเหตุนี้เหล่านักบินอวกาศจึงต้องได้รับการฝึกอย่างหนักเพื่อให้ร่างกาย
สามารถอดทนหรือรองรับการเปล่ียนแปลงของความดันอากาศเมื่อต้องใช้
ชีวิตอยู่ในอวกาศ

สมดุลระหว่ำงควำมร้อนและควำมหนำว

ก๊าซไฮโดรเจนและคาร์บอนไดออกไซตด์ (CO2) ที่ล่องลอยอยู่ในชั้น
บรรยากาศเป็นความความมหัศจรรย์อย่างยิ่งในการก่อให้เกิดความสมดุล
ระหว่างความร้อนและความหนาวของอากาศ เนื่องจากอุณหภูมิบนผิวโลก
มีความสัมพันธ์กับการรับและส่งถ่ายพลังงานความร้องจากรังสีของดวง
อาทิตย์ และความร้อนของพื้นผิวโลกที่ร้อนสูงขึ้นตามระยะเวลาที่รับรังสี
ความร้อนจากดวงอาทิตย์ในช่วงเวลากลางวัน เมื่อถึงเวลากลางคืน ดวง
อาทิตย์ลับขอบฟ้าและแสงสว่างเริ่มหายไป ความร้อนยังคงเก็บอยู่ในพื้น
ดิน แต่ความเย็นที่มาทดแทนก่อให้เกิดความสมดุลของบรรยากาศทั้งสอง
ช่วงเวลา ทัง้หมดนัน้ล้วนเป็นความมหัศจรรย์ที่อลัลอฮฺ ตาอาลา ทรงเมตตา
ต่อมนุษย์ทุกคน  

ลม 

บรรยากาศนั้นแบ่งออกเป็นหลายชั้น ซึ่งมีอุณหภูมิ แรงดัน และ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ เกิดข้ึนมากมายในชั้นบรรยากาศ ชั้นบรรยากาศแรก
มีชื่อว่า “โทรโพสเฟียร์ (troposphere)” ระยะ 0-12 กิโลเมตรจากพื้นโลก 
ซ่ึงประกอบด้วยไอน้�ามหาศาล ที่เป็นช้ันของการเกิดลม เมฆ หมอก พายุ 
หิมะ และฝน ชัน้บรรยากาศนีถ้อืไดว้า่เปน็ระบบทีส่มบรูณย่ิ์งทีเ่กิดจากความ
สามารถอันสูงส่งของอัลลอฮฺ ตาอาลา 

อากาศทีเ่คลือ่นทีไ่ปในทศิทางแนวราบ เกดิจากการแทนทีข่องอากาศ 
เนื่องจากอากาศในบริเวณท่ีร้อนจะลอยตัวสูงข้ึน ในขณะที่อากาศบริเวณ
ใกล้เคียงท่ีอุณหภูมิต่�ากว่าจะเคล่ือนที่เข้ามาแทนที่ เม่ือมีการเคล่ือนไหว
ของอากาศท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงและแตกต่างกันของความกดอากาศ 
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อากาศบริเวณท่ีมีความกดอากาศสูงจะเคลื่อนที่เข้ามายังบริเวณที่มีความ

กดอากาศต่�า มวลอากาศทีเ่คลือ่นทีเ่ราเรยีกวา่ “ลม” จงึกลา่วไดว้า่ ลม เกดิ

จากการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงไปยังบริเวณที่มีความกด

อากาศต่�านั่นเอง โดยการเคลื่อนที่ของลมจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับความแตก

ต่างของความกดอากาศสูง และความกดอากาศต่�า ถ้ามีความแตกต่างกัน

น้อยลมที่เกิดขึ้นจะเป็นลมเอื่อย และถ้ามีความแตกต่างกันมากจะกลาย

เป็นพายุได้ ดังนั้นการเกิดลม เป็นปรากฏการณ์ที่อากาศร้อนลอยตัวสูงขึ้น 

และอากาศเย็นเคลื่อนที่เข้ามาแทนที่ นอกจากนั้นการหมุนเวียนของลมบน

โลกเปน็กลไกในการชว่ยกระจายพลงังานความรอ้นจากดวงอาทติย ์ให้เฉลีย่

ทัว่ถงึทัว่โลก และชว่ยพดัพาเอาความชุม่ชืน้จากพืน้น้�ามาสู่พืน้ดนิดว้ย และ

ท�าใหท้ัว่โลกมแีหลง่น้�าและความชุม่ชืน้ตามไปดว้ย ท้ังหมดนัน้ลว้นเปน็ความ

เมตตาจาก อัลลออฮฺ ตาอาลา ที่ไม่มีวันหมดสิ้น 

ถ้าเคลื่อนที่ขนานไปกับผิวโลกเราเรียกว่า “ลม” (Wind) แต่ถ้า

เคลือ่นท่ีในแนวด่ิงเราเรยีกวา่ “กระแสอากาศ” (Air current) ส�าหรับระบบ

การพัดของลมบนพื้นโลกส่วนหนึ่งเกิดเนื่องมาจากการหมุนรอบตัวเองของ

โลกท�าให้เกิดแรงที่มีผลต่อการเคล่ือนท่ีของกระแสอากาศ เราเรียกแรงดัง

กลา่ววา่ “แรงคอรอิอลสิ” เปน็แรงทีม่กีารเคลือ่นทีไ่ปในแนวนอน มลีกัษณะ

ทีส่�าคัญคือแรงน้ีจะหมุนท�ามมุตัง้ฉากกบัทศิทางการเคลือ่นทีข่องอากาศ ใน

ซกีโลกเหนอื แรงเฉจะท�าใหอ้ากาศเคลือ่นทีใ่นแนวนอน เฉไปจากเดมิไปทาง

ขวา และทางซกีโลกใต ้เฉไปจากเดมิทางซา้ย แรงนีจ้ะมค่ีาสูงสุดท่ีขัว้โลกท้ัง

สอง และมคีา่เปน็ศนูยท่ี์ศูนยสู์ตร และค่าของแรงนีจ้ะเพิม่ขึน้เม่ือละตจิดูสงู

ขึ้น จนกระทั่งมีค่าสูงสุดเท่ากับหนึ่งหรือ 100 เปอร์เซ็นต์ที่ขั้วโลกทั้งสอง

อัลลอฮฺ ตาอาลา ทรงตรัสไว้ความว่า

“และเรำได้ส่งลมผสมเกสร แล้วเรำได้ให้น้�ำลงมำจำกฟ้ำ แล้วเรำ

ได้ให้พวกเจ้ำดื่มมัน (น้�ำอันเป็นเครื่องดื่มส�ำหรับมนุษย์ สัตว์เลี้ยง และ

แผ่นดิน) และพวกเจ้ำก็มิได้เป็นผู้สะสมมันไว้” (อัลฮิจรฺ, 22)
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นอกจากสิ่งถูกสร้างอื่น ๆ บนโลกใบนี้แล้ว ลมก็เช่นเดียวกันที่เคารพ

ภกัดีต่อระบบตา่ง ๆ  ทีถ่กูก�าหนด รวมถงึการเคารพเชือ่ฟงัตอ่ความสามารถ

และอ�านาจของอลัลอฮ ฺตาอาลา ลมท�าหนา้ท่ีในฐานะความดีงามและความ

เมตตาจากอลัลอฮฺต่อโลกใบนี ้เชน่เดยีวกันกับการท�าหนา้ท่ีในการสร้างความ

เสยีหายให้แก่โลกใบนีเ้ม่ือถูกสัง่ใชจ้ากอลัลอฮ ฺ ความหายนะของชนชาวอ๊าด

ซ่ึงเกดิจากลมแรงถอืเปน็ตวัอยา่งทีช่ดัแจ้งทีแ่สดงถงึการท�าหนา้ทีข่องลมตาม

ค�าบัญชาของอัลลอฮฺ ตาอาลา พระองค์ทรงตรัสไว้ความว่า

“แท้จริงเรำได้ส่งลมพำยุที่หนำวเหน็บไปยังพวกเขำ ในวันแห่ง

ควำมหำยนะที่ติดต่อกัน ลมได้พัดกระชำกผู้คนคล้ำยกับว่ำพวกเขำ

เป็นต้นอินทผลัมที่ถูกถอนออกจำกรำก (พวกอ๊ำดได้ปฏิเสธศรัทธำต่อร่อ

ซูลของพวกเขำคือนะบีฮู๊ด พวกเขำได้กล่ำวว่ำ จงน�ำมำให้เรำสิ่งท่ีท่ำน

สัญญำไว้แก่เรำ หำกท่ำนเป็นผู้สัตย์จริง ดังนั้นอัลลอฮฺ ตะอำลำ จึงส่ง

ลมพำยทุีห่นำวเหนบ็มเีสยีงดงักึกก้องเปน็วันแห่งควำมหำยนะท่ีตดิตอ่กนั

เป็นเวลำถึง 7 คืน กับ 8 วัน ลมพำยุนั้นได้พัดกระชำกผู้คนที่พำกันหลบ

หนีไปอยู่ในหลุมโพลง โดยที่พวกเขำมีร่ำงกำยสูงใหญ่ ดังนั้นสภำพกำร

ตำยของพวกเขำจงึคลำ้ยตน้อนิทผำลัมทีถ่กูพดัลม้ลง)” (อลัเกาะมรั, 19-20)

คุณค่ำของลม

นอกจากความสามารถในการต้านทานน้�าปริมาณมหาศาลแล้ว ลม

ยังสามารถอุ้มเหล่าบรรดาเครื่องบินล�าใหญ่อีกจ�านวนมาก รวมถึงการแผ่

กระจายแสงสวา่งและความรอ้นไปพรอ้มกนั ลมยงัชว่ยน�าพาคลืน่เสยีงมาถงึ

หูของเรา โทรศพัทเ์คลือ่นทีห่รอืสญัญาณโทรศพัทท์ีเ่ราตดิตอ่สือ่สารถอืเปน็

ตัวอย่างที่ชัดเจนส�าหรับคุณค่าของลมต่อการสื่อสารของมนุษย์  ในด้านอื่น 

ๆ ลมยงัน�าพากลิน่ต่าง ๆ  มาสูจ่มกูของเรา หากปราศจากลมและบรรยากาศ 

แน่นอนเราก็จะไม่สามารถได้ยินเสียงของคนที่อยู่รอบข้างเมื่อเขาพูดคุยกัน 

แสงสวา่งจะไมส่ามารถแผข่ยายไปไดอ้ยา่งสมบรูณแ์ละกลางวนักจ็ะไมม่แีสง

ทีเ่จดิจา้ทีส่อ่งสวา่งไปถงึผนืดนิ ท่ีส�าคัญไปกว่านัน้ลมและอากาศยงัเก่ียวขอ้ง
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โดยตรงกบัการด�ารงชวีติของสิง่มชีีวติตา่ง ๆ  โดยเฉพาะมนุษย ์เพราะมนุษย์

ตอ้งใชอ้ากาศในการหายใจ การเคล่ือนไหวของรา่งกาย รวมถงึการไหลเวยีน

ของเลือดล้วนแล้วต้องใช้อากาศในผลักดันอย่างเป็นระบบ ด้วยเหตุผลที่

กล่าวไว้ทั้งหมดข้างต้น ลมจึงเป็นสิ่งย้�าเตือนส�าหรับการคิดใคร่ครวญของผู้

ศรทัธาในพลงัอ�านาจและความยิง่ใหญข่องอลัลอฮฺ ตาอาลา รวมไปถงึความ

เมตตาทีก่วา้งใหญม่หาศาลของพระองค์ท่ีมีใหแ้ก่มนษุยอ์ยา่งไม่เคยหมดสิน้

ฟิลเตอร์ของอัลลอฮฺ

ชั้นบรรยากาศที่อยู่เหนือถัดจากชั้นโทรโพสเฟียร์ (Troposphere) 

คือชั้นสตราโตสเฟียร์ (Stratosphere) ซ่ึงสูงจากระดับพื้นดินที่ 12-50 

กิโลเมตร เป็นชั้นที่มีไอน้�าเล็กน้อย ไม่มีเมฆ อากาศมีการเคลื่อนตัวอย่างช้า 

ๆ จึงเหมาะกับการเดินทางอากาศ สิ่งส�าคัญในชั้นนี้ คือ แก๊สโอโซน ซึ่งเป็น

สารที่ประกอบด้วยออกซิเจนสามโมเลกุล (O3) ท�าหน้าที่ในการกรองรังสีที่

เปน็อนัตรายจากดวงอาทิตย ์และชว่ยดูดซับรงัสี UV จากดวงอาทิตย ์ซึง่หาก

ไมมี่การกรองรงัสดัีงกลา่วแล้วกจ็ะสง่ผลตอ่ระบบการสังเคราะหแ์สงของพืช 

โดยท�าใหพ้ชืไมส่ามารถเจรญิเตบิโตไดอ้ยา่งสมบรูณ์ หรอืสามารถเปน็สาเหตุ

ของการเกดิมะเรง็ผวิหนงัของมนษุย ์ การเปน็อนัตรายตอ่สายตารวมถึงโรค

อื่น ๆ อีกหลายชนิด ชั้นสตราโตสเฟียร์จึงเป็นชั้นที่ท�าหน้าที่ส�าคัญในการก

รองแสง หรือเป็นฟิลเตอร์ของอัลลอฮฺในการกรองแสงจากดวงอาทิตย์ และ

เปลี่ยนออกซิเจนในชั้นโอโซนให้เกิดความสมดุลได้อย่างน่าอัศจรรย์

ในความเป็นจริงแล้วโอโซนเปรียบเสมือนก๊าซที่เป็นยาพิษและ

อันตรายอย่างยิ่ง โอโซนเพียง 0�005 กรัม หากเข้าไปในร่างกายมนุษย์ก็

สามารถเปน็อนัตรายถึงชวีติได ้แตด่ว้ยความรกัและความเมตตาจากอัลลอฮ ฺ

ตาอาลา พระองคท์รงท�าใหช้ัน้บรรยากาศสามารถกรองโอโซนท่ีเป็นอันตราย

อย่างยิ่งนี้ได้ ดังนั้นชั้นบรรยากาศนี้จึงเป็นอีกหนึ่งระบบที่อัศจรรย์ยิ่งที่ถูก

ก�าหนดมาเพื่อสร้างความสมดุลให้แก่ชั้นบรรยากาศของโลกใบนี้
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เพดำน (Canopy) แห่งร่มเงำ

ชั้นมีโซสเฟียร์ (Mesosphere) มีความสูงจากพื้นดินที่ระยะ 50-80 

กิโลเมตร ซึ่งเปรียบเสมือนส่วนกลางของช้ันบรรยากาศ โดยเป็นชั้นที่มี

อากาศเบาบางมาก แต่ก็มากพอที่จะท�าให้ดาวตกเกิดการเผาไหม้ และเป็น

ชั้นที่ช่วยดูดซับรังสี UV จากดวงอาทิตย์ อุณหภูมิในชั้นนี้สามารถลดลงมา

อยูท่ี ่-120 องศาเซลเซยีส ดาวตกซ่ึงถกูดงึโดยแรงดงึดดูของโลกจะตอ้งผา่น

ชัน้บรรยากาศนีแ้ละจะถกูชัน้บรรยากาศนีท้�าลายจนกลายเปน็ผุยผงก่อนที่

จะตกสู่พื้นดินของโลก 

สามารถกล่าวได้ว่าโลกใบนี้ไม่ได้มีชั้นเพดานที่เบาบาง หากไม่แล้ว

ดาวตกหรือสะเก็ดดาวตกจ�านวนหลายล้านชิ้นก็จะสามารถตกไปสู่พื้นดิน

ได้ ซึ่งสามารถเผาไหม้และเป็นหลุ่มบ่อที่สร้างความเสียหายต่อพื้นดินที่เรา

อาศัยเสมือนกับพื้นผิวของดวงจันทร์ ด้วยเหตุนี้การเปล่ียนแปลงของก้อน

ดาวขนาดใหญ่หรือสะเก็ดดาวที่ตกจากฟากฟ้าไปเป็นผงดินและฝุ่นก่อนท่ี

จะตกสู่ผืนดิน และตกลงบนหัวของเรา ถือเป็นสัญญาณหนึ่งของความรัก

และความเมตตาจากอัลลอฮฺ ตาอาลา ที่ไม่มีจุดที่สิ้นสุด 

นอกจากการท�าหน้าที่ของช้ันบรรยากาศในการเปลี่ยนแปลงสะเก็ด

ดาวต่าง ๆ ให้เป็นฝุ่นผงแล้ว ชั้นบรรยากาศยังเป็นพื้นที่ของหยดน้�าและ

ก้อนเมฆ เมฆเกิดจากผลของการควบแน่นของไอน้�าในอากาศ รวมตัวกัน

ด้วยอณูเล็กๆ เช่น ฝุ่น ละอองที่ลอยอยู่ในอากาศ เป็นต้น เป็นตัวช่วยให้

เกิดการรวมตวักนัของไอน้�าเพิม่มากยิง่ขึน้ จนกลายเปน็ก้อนเมฆขนาดใหญ่

บ้างเล็กบ้าง เมฆมีอยู่มากมายหลายชนิดด้วยกัน ซึ่งแต่ละชนิดก็มีรูปร่างที่

แตกต่างกันออกไป กลุ่มก้อนเมฆจะส่งผลให้เกิดหยดน้�าเล็ก ๆ หรือเรียกว่า 

“ฝน” ตามหลักการฟิสิกส์และการจัดวางที่เป็นระบบ หลังจากนั้นหยดน้�า

ดังกล่าวก็จะตกลงสู่พื้นดิน

ก่อนที่มนุษย์จะมีความรู้เกี่ยวกับชั้นบรรยากาศ เมฆ และฝน อัลลอฮฺ 

ตาอาลา ได้ทรงตรัสไว้ก่อนหน้าแล้วในประเด็นนี้ความว่า
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“และเรำไดท้�ำให้ชัน้ฟำ้เปน็หลงัคำ ถูกรกัษำไว้ไมใ่หห้ลน่ลงมำ และ

พวกเขำก็ยังผินหลังให้สัญญำณต่ำง ๆ ของมัน” (อัล-อัมบียาอฺ, 32)

คลื่นวิทยุและแสง

ชัน้บรรยากาศทีม่คีวามสูงระดบั 500 - 1,000 กิโลเมตร มีชือ่วา่ชัน้ไอ
โอโนสเฟยีร ์(Ionosphere) เปน็ชัน้ทีม่อีากาศเบาบางมากกวา่ชัน้มโีซสเฟียร์ 
แต่เป็นชั้นหลักที่ช่วยดูดซับรังสี UV จากดวงอาทิตย์ ท�าให้มีอุณหภูมิในชั้น
นี้มากถึง 2,000 องศาเซลเซียส ที่ระดับความสูง 700 กม� อนุภาคในชั้นนี้
เป็นอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้าที่เรียกว่า “อิออน” ที่เกิดจากการแตกตัว เมื่อ
อนุภาคในสภาวะปกติถูกกระตุ้นด้วยรังสี UV จากดวงอาทิตย์ อิออนเหล่า
นี้จะมีคุณสมบัติสะท้อนคลื่นวิทยุได้ จึงเป็นชั้นที่ใช้ส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร 
รวมถึงการเกิดแสงเหนือและแสงใต้ หรือ “ออโรรา”

อลัลอฮ ฺตาอาลา ทรงสรา้งโลกนีใ้หอ้ยูล่อยท่ามกลางจักรวาลอันมดืมดิ
และหนาวเย็น ส�าหรับการด�ารงชีวิตของมนุษย์พระองค์ทรงประทานความ
ร้อนท่ีเหมาะสมที่สุดส�าหรับมนุษย์ในการอยู่บนโลกใบนี้ ความลงตัวและ
ความเหมาะสมที่สุดน้ีเกิดจากการก�าหนดและวิทยปัญญาในความเมตตา
ของพระองค์ แท้จริงแล้วฝุ่นละอองเล็ก ๆ ที่ล่องลอยอยู่บนพื้นแผ่นดินอาจ
ไมใ่หป้ระโยชนใ์ด ๆ  เช่นเดยีวกบัใบไมท้ีอ่าจตกหลน่บนพืน้ดว้ยตวัของมนัเอง 
ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่สิ่งที่เล็กที่สุดไปจนถึงจักรวาลที่ยิ่งใหญ่เปรียบเสมือน
การปูพรมแห่งความสวยงามที่บ่งช้ีถึงอ�านาจและความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ        
ตาอาลา และพระองค์ทรงตรัสว่า

“พวกเจำ้มเิหน็ดอกหรอืวำ่ แทจ้รงิอลัลอฮทฺรงอ�ำนวยควำมสะดวก
ให้แก่พวกเจ้ำส่ิงที่มีอยู่ในช้ันฟ้ำทั้งหลำยและสิ่งที่มีอยู่ในแผ่นดิน และ
พระองคไ์ดท้รงประทำนควำม โปรดปรำนมำกมำยของพระองคอ์ยำ่งครบ
ครนัแกพ่วกเจำ้ ท้ังทีเ่ปดิเผยและทีซ่อ่นเรน้และในหมูม่นษุย์มีผู้โตเ้ถยีงใน
เร่ืองของอลัลอฮโฺดยปรำศจำกควำมรูแ้ละปรำศจำกแนวทำงทีถู่กตอ้งและ
ปรำศจำกคัมภีร์ที่ให้ควำมสว่ำง (แก่พวกเขำ)” (ลุกมาน, 20)
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ช่างเป็นความสุขเหลือเกินส�าหรับบุคคลที่พิจารณาอย่างใคร่ครวญ

ต่อสิ่งถูกสร้างท้ังมวลที่เต็มไปด้วยวิทยปัญญา ความชัดแจ้ง และมีอยู่จริง

ไปพรอ้มด้วยกับการท�าความเขา้ใจความลับและค�าสัง่สอนทีม่อียูใ่นจกัรวาล

แห่งนี้

ก้อนเมฆ หยำดฝน และหิมะ

หากเราใคร่ครวญถึงเมฆท่ีล่องลอย มันเสมือนดังท้องทะเลที่ยิ่งใหญ่

ไพศาลในบรรยากาศ และส่วนหนึ่งในหน้าที่ของมัน คือป้องกันรักษาความ

ร้อนระอุต่อผืนแผ่นดิน เมื่อใดที่ความร้อนระอุมากขึ้น น้�าก็จะระเหยและ

สร้างปฏิกิริยาก่อตัวขึ้นจนกลายเป็นก้อนเมฆเม่ือนั้น และในเวลาเดียวกัน 

ก้อนเมฆก็จะสะท้อนย้อนแสงจากดวงอาทิตย์ เสมอเหมือนกระจกสะท้อน

แสง จนท�าให้ความร้อนของผืนแผ่นดินมีความสมดุลกัน

แท้จริงแล้ว อัลลอฮฺ ตาอาลา ผู้ทรงเมตตาได้ทรงส่งสายลมพัดพา

มาเป็นสัญญาณดีเพื่อให้เกิดหยาดฝน จากนั้นสายลมจะโอบอุ้มก้อนเมฆ

ที่เหมือนดั่งภูเขา เพื่อขับเคล่ือนตัวไปยังภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง ด้วยความ

ประสงค์ของอัลลอฮฺ ตาอาลา พระองค์ทรงส่งเมฆให้ลอยอยู่บนฟ้าตาม

แต่พระองค์ประสงค์ และทรงส่งหยดหยาดฝนหล่ังลงมาจากมัน จนท�าให้

พืชผลนานาชนิดงอกเงยขึ้น และพระองค์ทรงย้�าเตือนเช่นกัน ว่าพระองค์

ทรงท�าให้สิ่งที่ไม่มีชีวิตเกิดมามีชีวิตใหม่ด้วยวิธีเดียวกัน ทั้งนี้ พระองค์ทรง

ปรารถนาให้มนุษย์ได้พิจารณาใคร่ครวญกับจิตรกรรม (ศิลปะการสร้างของ

พระองค์) อันแสนยอดเยี่ยมนี้

แทจ้รงิอลัลอฮ ฺตาอาลา ทรงมอบความเมตตาของแก่บ่าวของพระองค์

ตามแต่พระองค์ทรงประสงค์ โดยเฉพาะกับผู้คนที่ประสบภัยแล้งเมื่อนั้น 

พวกเขาจะสุขเกษมกับความโปรดปรานของพระองค์ ท�าให้พวกเขามีความ

หวังหลังจากเกิดความสิ้นหวัง เพราะพระองค์ทรงตรัสว่า
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“และพระองค์คือผู้ทรงหลั่งน้�ำฝนลงมำหลังจำกที่พวกเขำหมด

หวังกันแล้ว และพระองค์ทรงแผ่กระจำยพระเมตตำของพระองค์ และ

พระองค์เป็นผู้ทรงคุ้มครอง ผู้ทรงได้รับกำรสรรเสริญ” (อัซซูรอ, 28)

บางครั้งพระองค์ทรงสั่งสอนบ่าวที่กระท�าผิดบาปด้วยภัยแล้ง และ

บางครั้งด้วยพายุฝน บางครั้งก็ด้วยความหนาวเหน็บ ดังนั้นพระองค์จะทรง

ทรมานตามแตก่บัผูท้ีพ่ระองคท์รงประสงค ์และทรงดแูลเอาใจตามแตก่บัผู้ที่

พระองค์ทรงประสงค์ พระองค์ทรงตรัสไว้ในคัมภีร์ของพระองค์ว่า

“เจ้ำมิได้เห็นหรอกหรือว่ำ แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงให้เมฆลอย แล้ว

ทรงท�ำให้ประสำนตัวกันแล้วทรงท�ำให้รวมกันเป็นกลุ่มก้อน แล้วเจ้ำก็

เห็นฝนโปรยลงมำจำกกลุ่มเมฆนั้น และพระองค์ทรงให้มันตกลงมำจำก

ฟำกฟ้ำ มีขนำดเท่ำภูเขำ ในนั้นมีลูกเห็บ แล้วพระองค์จะทรงให้มันหล่น

ลงมำโดนผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และพระองค์จะทรงให้มันผ่ำนพ้นไป

จำกผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ แสงประกำยของสำยฟ้ำแลบเกือบจะเฉี่ยว

สำยตำผู้มอง” (อันนูรฺ, 43)

อลัลอฮ ฺตาอาลา หากแตท่รงประสงคแ์ลว้ อลัลอฮจฺะทรงท�าใหท้อ้งฟา้

และผืนดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองก�าเนิดเกิดขึ้นสิ่งใดบางอย่าง ก็ขึ้นอยู่

กับพฤติกรรมการงานและภาวะจิตใจของมนุษย์

และอัลลอฮฺ ตาอาลา ทรงส่งหยาดฝนมาในรูปของน้�าหยดที่บางส่วน

ของมันไม่ได้เชื่อมต่อกัน และไม่ได้รวมตัวกันเลยแม้แต่น้อย ทุกหยดของน้�า

ฝนจะคล้อยไปตามเส้นทางที่ถูกขีดเขียนไว้โดยไม่เฉไฉ มันจะไม่ล้าช้า และ

มาไม่เร็วเกินไป มาดแม้นว่ามนุษย์และญินรวมตัวกันเพื่อสร้างหนึ่งเม็ดฝน 

หรือร้อยพันหยดฝนท่ีหลั่งลงสู่หมู่บ้าน แน่นอนว่า พวกเขาสามารถสร้าง

มันขึ้นมาได้ ทว่าพวกเขาก็ไม่สามารถทราบจ�านวนของเม็ดฝนได้ นอกจา

กอัลลอฮฺเท่านั้นที่สร้างมันมา

กระนั้นการใคร่ครวญไม่สามารถคณานับได้กับความเย็นที่แข็งตัว ท่ี

เดิมที่มาจากน้�าจืด และนั้นคือหิมะที่โปรยปรายลงมาเหมือนเส้นใยฝ้าย



N55

ใคร่ครวญจักรวาล  o   _______________________________________________

ใครเล่าคือผู้สร้างกิ่งก้านสาขาท่ีเล็กที่สุดบนยอดต้นไม้ ที่ได้รับ
ประโยชน์จากหยาดฝนและหิมะที่หล่ังลงมาจากฟากฟ้าสู่ผืนแผ่นดิน และ
เป็นไปได้อย่างไรท่ีน้�าแผ่ไหลลงบนทุกส่วนใบของต้นไม้โดยปราศจากการ
มองเห็นได้ด้วยสายตา และเป็นไปได้อย่างไรที่ทุกอนุมูลอะตอมของต้นไม้
ได้รับประโยชน์จากมันโดยผ่านเส้นใย และเป็นไปได้อย่างไรที่น้�า (ระเหย)
ดันขึ้นข้างบนทั้งที่มีแรงโน้นถ่วงอยู่

หากวา่หยาดน้�าฝนหล่ังลงมาตามกฏแรงโนม้ถว่งของโลกแล้ว แนน่อน
ทุกอยาดเม็ดมันจะตกลงมาบนพื้นเหมือนดังลูกกระสุน และมันก็จะท�าลาย
สิง่มชีวีติทัง้หมดทีอ่ยูใ่นแผน่ดิน ทว่ามันไดห้ล่ังไหลลงมาอยา่งรวดเรว็มัน่คง
โดยไม่ได้ท�าร้ายผู้ใด หรือไหลถล่มบ้านเรือน หรือท�าลายสวนเกษตรแต่
อย่างใด

ที่จิงอนุมูลอะตอมท่ีมีอยู่ในก้อนเมฆมันจะมีรูปลักษ์เฉพาะที่เปลี่ยน
ปฏิกิริยากลายเป็นหยาดน้�า จากนั้นมันจะสร้างความสมดุลกับแรงโน้มถ่วง
ของโลก พร้อมกับสร้างพลังงานในชั้นบรรยากาศจนกระทั่งก่อตัวข้ึนเป็น
หยดฝนไหลลงมาอย่างรวดเร็ว

เป็นการพอเพียงแล้วแก่ผู้ที่มองเห็นด้วยสายตา การใคร่ครวญและ
พิจารณากับสัจธรรมนี้ พวกเขาจะรู้ซึ้งถึงระบบที่วิจิตรพิศวงของพระเจ้าใน
โลกที่เราอาศัยอยู่ และความงดงามเรียงรายอย่างพร้อมเพรียงกันแล้วพวก
เขาก็จะรับทราบถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าของเราที่ไม่มีผู้ใดล้�าลึกยิ่งใน
ความรู้ ความปรีชาญาณ และความเฉลียวฉลาดเสมือนพระองค์

ใคร่ครวญเกี่ยวกับพื้นดิน

ผู้ศรัทธามักจะไม่ลืมการคิดใคร่ครวญ พวกเขาจะด่ืมด่�ากับความ
สวยงามของดอกไม้ เสียงนกร้อง และต้นไม้ที่ให้ผลผลิตแก่พวกเขา สะท้อน
ให้เห็นถึงชีวิต และจิตวิญญาณของพวกเขาที่สูงส่ง พวกเขาชื่นชมดอกไม้
และมอบความเอื้ออาทรต่อต้นไม้ที่อุดมไปด้วยผลไม้ ชนเหล่านี้คือผู้โชค
ดี พระองค์ได้กล่าวไว้ในในพระคัมภีร์กุรอานว่า พระองค์ได้ประดับพื้นผิว
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โลกในลักษณะท่ีดีท่ีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และท�าให้มันเป็นบ้านพักรับรอง
ส�าหรับการด�ารงอยู่ของมนุษย์ พระองค์ทรงวางเส้นทางและได้กระท�าให้
พื้นดินสงบสุข

ดังในอัลกุรอาน อัลลอฮฺ ตาอาลา ทรงตรัสไว้ความว่า

“คือผู้ทรงให้แผ่นดินเป็นที่นอน และฟ้ำเป็นอำคำร แก่พวกเจ้ำ 
และทรงให้น้�ำหลั่งลงมำจำกฟำกฟ้ำ แล้วได้ทรงให้บรรดำผลไม้ออกมำ 
เนื่องด้วยน้�ำนั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจำ้ ดังนั้นพวกเจ้ำจง
อย่ำให้มีผู้เท่ำเทียมใด ๆ ขึ้น ส�ำหรับอัลลอฮฺ โดยที่พวกเจ้ำก็รู้กันอยู่” 
(อัลบะเกาะเราะฮฺ, 22)

“เรำมิได้ท�ำให้แผ่นดินเป็นพื้นรำบดอกหรือ”

“และมิได้ให้เทือกเขำเป็นหลักตรึงไว้ดอกหรือ” (อันนะบะอ์, 6-7)

“พระองค์คือผู้ทรงท�ำแผ่นดินนี้ให้รำบเรียบส�ำหรับพวกเจ้ำ ดัง
นั้นจงสัญจรไปตำมขอบเขตของมันและจงบริโภคจำกปัจจัยยังชีพของ
พระองค์ และยังพระองค์เท่ำนั้นกำรฟื้นคืนชีพ” (อัลมุลก์, 15)

อัลลอฮฺ ตาอาลา ได้ตรัสเกี่ยวกับแผ่นดินในพระคัมภีร์เพื่อให้มนุษย์
สามารถสะท้อนถึงความจริงและภูมิปัญญาที่ซ่อนอยู่ในตัวบทว่า เหนือพื้น
ดินเปน็ท่ีอยูส่�าหรบัผูท้ีม่ชีวีติในขณะทีใ่ต้พืน้ดนิมไีวส้�าหรบัคนตาย พระองค์
ทรงตรัสว่า

“และเรำมิได้ท�ำให้แผ่นดินนี้เป็นจุดรวมดอกหรือ ท้ังคนเป็นและ
คนตำย” (มุรสะลาต, 25-26)

เมือ่เราสงัเกตแผน่ดนิทีแ่หง้แลง้ใหด้จีะพบว่า สถานทีแ่หง่นัน้เปน็แผน่
ดินท่ีไร้ซึง่ชวีติชวีา แตเ่มือ่หยดน้�าจากทอ้งฟา้ตกกระทบลงมา กลบัท�าใหเ้กดิ
ซ่ึงความชุ่มชืน้และฟืน้คนืความเขยีวขจีใหพ้ชืหลากสีไดเ้ตบิโตอยา่งสมบรูณ ์
บังเกิดซ่ึงสิ่งมีชีวิตต่างๆ ดังนั้นจงรับรู้เถิดว่าพระเจ้าผู้ทรงอ�านาจได้เสริม
สร้างพ้ืนดินด้วยภูเขามหึมา ลองคิดดูเถิดว่าพระองค์ทรงเก็บแหล่งน้�าที่อยู่
ข้างใต้ไว้อย่างไร พระองค์ท�าอย่างไรถึงสร้างน้�าให้ประทุออกมาจากแหล่ง
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น้�า และก่อตัวเป็นแม่น้�าที่กว้างใหญ่บนโลก พระองค์ทรงสร้างน้�าที่หอม
หวานและบริสุทธิ์จากก้อนหินและโคลนอย่างไร น้�าได้ให้ชีวิตกับสรรพสิ่ง
อย่างไร ดังนั้นอัลลอฮฺ ตาอาลา ผู้ทรงสูงส่ง ได้ส่งผ่านน้�าไปยังพื้นดิน ข้าว
สาลี องุ่น ต้นถั่ว มะกอก อินทผาลัม ทับทิมและอื่น ๆ  อีกนับไม่ถ้วนอย่างไร 
โดยทีแ่ตล่ะชนดิมรีปูรา่งและสีหรอืแม้แตร่สชาตท่ีิแตกต่างกัน ซ่ึงนบัว่าเป็น
ความแตกตา่งท่ีงดงาม บางชนดิอาจจะมคีณุประโยชนท์ีม่ากกวา่ แตท่ัง้หมด
ก็ถูกรดน้�าจากต้นน้�าและโผล่ออกมาจากดินชนิดเดียวกัน

พืช

เม่ือเมล็ดพันธุ์ตกลงสู่พื้นและถูกสัมผัสโดยความชื้นของดินก็จะเริ่ม
เติบโตเป็นผลโดยเกิดจากการแตกออกของเมล็ดพันธุ์ ส่วนบนของเมล็ดจะ
ท�าให้เกิดต้นไม้สูงเหนือพ้ืนดินในขณะที่ส่วนล่างจะสร้างรากแพร่กระจาย
ลงลึกไปใต้พื้นดิน นี่คือปรากฏการณ์ที่น่าอัศจรรย์ เพราะถึงแม้ว่าเมล็ดนั้น
จะมีเพียงเมล็ดเดียว แต่กลับสร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ เป็นที่น่าประหลาด
ใจที่สิ่ง ๆ เดียวสร้างสององค์ประกอบที่มีทิศทางตรงข้ามกัน สิ่งนี้ล้วน
เป็นการก�าหนดของ พระผู้สร้างผู้แสดงออกถึงปัญญาในการกระท�าทั้งมวล
ของพระองค์

ส่วนหนึ่งของต้นไม้ที่โผล่ออกมาจากเมล็ดนี้จะกลายเป็นไม้และใบ
อีกส่วนหนึ่งจะผลิดอกออกมาในรูปแบบของดอกไม้แล้วเติบโตต่อไปเพ่ือ
ให้ได้ผลไม้ที่สามารถสร้างประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์ ผลไม้แต่ละชนิดมี
คุณสมบัติที่หลากหลาย อาทิเช่นเมล็ดขององุ่นมีลักษณะเย็นและแห้ง ส่วน
ทีเ่ป็นเนือ้ของมนัอบอุน่และฉ่�า ซึง่เปน็ผลพวงจากการพฒันาของเมลด็ เปน็
สิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการท�างานที่มหัศจรรย์โดยผู้สร้างที่มีประสิทธิภาพ
และชาญฉลาด

ยิ่งกว่านั้นอัลลอฮ ตาอาลา ทรงสร้างให้พืชบางชนิดมีคุณสมบัติ
ส�าหรับใช้ในการรักษาโรค พืชบางชนิดเป็นแหล่งของสารอาหาร ในขณะที่
บางชนิดอาจเป็นพิษ เม่ือบริโภคแล้วพืชจะกลายเป็นองค์ประกอบอื่น พืช
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หลายชนิดสามารถช�าระล้างเลือด บางชนิดให้ชีวิตและพลังงาน และยังมี
อีกหลายชนิดที่ให้ความสุขสบายและช่วยในการนอนหลับ

สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือพืชน้�าและกรดคาร์บอนิกสามารถเปลี่ยนเป็น
น้�าตาลและออกซิเจนนั้นจะถูกปล่อยออกมาให้ส่ิงมีชีวิตใช้เพ่ือหายใจ         
ดงัน้ันจงึไม่มีพชืชนิดใดทีผ่ดุออกมาจากพืน้ดินทีโ่ดยปราศจากคณุประโยชน์
ส�าหรับมนุษย์ การจัดกลุ่มความแตกต่างของสี กลิ่น รสชาติและรูปร่างของ
ใบไม้ ดูเหมือนจะเกิดขึ้นจากความลึกลับบนโลกใบนี้ และเป็นสิ่งมหัศจรรย์
ที่แม้แต่นักเคมีวิทยาที่ฉลาดที่สุดก็ไม่สามารถจ�าลองขึ้นมาได้

การจัดระเบียบระหว่างการเจริญเติบโตของพืชเป็นการแสดงให้เห็น
ถึงความยิ่งใหญ่ ยกตัวอย่างเช่น ต้นไม้หนึ่งต้นสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์นับ
ล้านต่อปี และเพื่อให้เกิดการขยายพันธุ์ เมล็ดเหล่านี้จะปลิวว่อนประหนึ่ง
สวมร่มชูชีพและลมจะพัดพามันไปยังสถานที่ที่ห่างไกล แต่ถ้าเมล็ดพันธุ์ต้น
ใดจะต้องหยุดเดินทางมันก็จะกลายเป็นต้นไม้ สามารถกล่าวได้ว่าโลกอัน
กว้างใหญ่น่าจะเล็กเกินไปส�าหรับต้นไม้ชนิดเดียว ตัวอย่างนี้ชี้ให้เห็นถึงวง
ชีวิตอื่น ๆ เช่นกัน

ในความเปน็จริงเมือ่หลายปก่ีอนในออสเตรเลียพวกเขาเริม่ใช้สายพันธ์ุ
ของกากิโตะ (KAKITOS) เพื่อสร้างพุ่มไม้ แต่เนื่องจากมีไม่มีแมลงพื้นเมือง
ในออสเตรเลียที่เป็นศัตรูกับพวกมัน ท�าให้พืชเริ่มแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว 
การเตบิโตอยา่งรวดเรว็สง่ผลใหช้าวบ้านส้ินหวังท่ีเหน็การแผ่ขยายของกากิ
โตะจนไม่สามารถหยุดมันได้ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่เท่ากับประเทศ
อังกฤษ มันได้ท�าลายล้างดินแดนของพวก จนในท่ีสุดมันก็ท�าให้ชาวเมือง
ต้องออกจากถิ่นเดิมเหลือไว้เพียงร่องรอยของเมืองที่รกร้าง

ทะเลอันกว้ำงใหญ่

เราตา่งทราบกนัดว่ีาสามในส่ีส่วนของแผนดินท่ีเราอาศัยอยูน่ีถู้กลอ้ม
รอบไปด้วยผืนน้�า อย่างไรก็ตามความเย็นจากน้�าแข็งของขั้วโลกไม่สามารถ
ส่งผลกระทบต่อท้ังโลกใบนี้ และความร้อนจากเส้นศูนย์สูตรก็ไม่ได้ท�าให้
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เกิดการเผาใหม่พื้นที่ทั้งหมดได้ นี่เป็นเพราะส่วนท่ีมีความร้อนของแผ่นดิน
กระจายความร้อนไปสู่พื้นดินเสมือนการท�าหน้าที่ของหม้อน้�ารถยนต์ ใน
ขณะที่มหาสมุทรดูดซับความร้อนจากดวงอาทิตย์อย่างมหาศาลแต่มันร้อน
ขึ้นที่อุณหภูมิที่ต่�าและก็ไม่ได้กลายเป็นความเย็นได้ง่ายเช่นเดียวกัน

มหาสมุทรท่ีกว้างใหญ่มากกว่าผืนแผ่นดินนี้เป็นเสมือนตัวควบคุม
อุณหภูมิในระบบอากาศ และมีบทบาทในการป้องกันไม่ให้อุณหภูมิร้อน
ขึ้น ในเวลาเดียวกันก็ถามหน้าที่ในการระเหยน้�าในทะเลเพื่อถ่ายเทไปสู่
พื้นดิน สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ และความม่ังคั่งร่�ารวยของมหาศาลในท้องทะเลก็
เทียบเท่ากับความม่ังค่ังบนพื้นดิน ในทะเลเราสามารถหาไข่มุกอันสวยงาม 
เช่นเดียวกับอาหารทะเลที่สดใหม่ที่จ�าเป็นส�าหรับการด�ารงชีวิตของมนุษย์ 

น้�ำ 

สิง่มชีวีติบนโลกใบนี ้ลว้นแลว้ตอ้งใชน้้�าส�าหรบัการด�ารงชวีติ  หากโลก
น้ีไมม่นี้�าหลงเหลอือยู ่น้�าเพยีงหนึง่แก้วก็ไม่สามารถทดแทนดว้ยส่ิงอืน่ ๆ  ได ้
แม้ว่าเขาจะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายก็ตาม ดังนั้นเมื่อมนุษย์ไม่สามารถ
สรา้งน้�าขึน้มาได ้เขาก็ไมส่ามารถสรา้งส่ิงอืน่ใดเชน่เดยีวกัน นา่เศรา้ใจยิง่นกั 
ส�าหรบัมนษุยท์ีเ่ขานัน้เหน็บรรดาเงนิทอง และหนิสวยงามตา่ง ๆ  เปน็ของท่ี
มีคุณค่า แต่กลับไม่เห็นคุณค่าของน้�าแม้เพียงแก้วเดียวที่อัลลอฮฺ ตาอาลาม
อบให้ และทรงเมตตาแก่มนุษย์

ในความเป็นจริง มนุษย์นั้นต้องคิดใคร่ควรเก่ียวกับส่ิงต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตของตนเองอยู่เสมอ โดยไม่จ�าเป็นต้องมีความรู้ที่กว้างใหญ่
หรือสตปิญัญาข้ันสงูเพือ่ใหเ้ขา้ใจส่ิงต่าง ๆ  บนโลกใบนี ้เพือ่ให้สามารถใชช้วิีต
อยูไ่ด ้และมนุษย์กต้็องตระหนกัอยูเ่สมอวา่ เขานัน้ใชช้วีติอยูบ่นโลกทีเ่ตม็ไป
ด้วยความมหัศจรรย์และความพิเศษจากอัลลอฮฺ และมนุษย์ก็อยู่ท่ามกลาง
สถานการณ์ที่ต้องได้รับการสนับสนุนให้ด�ารงชีวิตไปได้และการสนับสนุน
ต่าง ๆ นั้นมนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะสร้างด้วยตัวเองได้ หรือมีได้ด้วยตัวเอง 
ส�าหรับผู้ที่มีสติปัญญาที่ดี สามารถท�าความเข้าใจ สามารถรับรู้ และยอมรับ
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ในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น เขาจะไม่อาจหันหลังไปจากอัลลอฮฺ ตาอาลา ผู้ทรง
สร้างและผู้ทรงวางกฎเกณฑ์ส�าหรับโลกใบนี้

คุณค่ำและควำมลับของสัตว์

เราควรตระหนักและเข้าใจให้ดียิ่งว่า บรรดาฝูงนกที่ก�าลังโบยบินอยู่
บนณภา บรรดาสัตว์ตัวเล็กและตัวใหญ่ท้ังเชื่องและดุร้าย เหล่าฝูงแมลง
หลายร้อยล้านตัว ทั้งหมดล้วนซ่อนไว้ซึ่งความลับอันยิ่งใหญ่ที่ท�าให้เรานั้น
สัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่ ความสามารถ และความเป็นผู้สร้างของอัลลอฮฺ 
ตาอาลา ผู้ที่ทรงสร้างทุกสรรพสิ่ง

อัลลอฮฺ ตาอาลา ทรงออกแบบและทรงจัดระเบียบองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของบรรดาสัตว์เหล่านั้นอย่างไร พระองค์ทรงท�าให้พวกมันสามารถ
เคลื่อนไหวและเดินได้อย่างไร ด้วยกับโครงสร้างที่สมบูรณ์นี้ ความสวยงาม
และความสมดุลของบรรดาสัตว์ต่าง ๆ ที่กล่าวถึง ซึ่งมนุษย์ได้ท�าการศึกษา
และวิจัยล้วนแล้วอยู่เหนือความคาดคิดและจินตนาการของมนุษย์

หากมนุษย์ได้พินิจพิจารณาอย่างละเอียดแล้ว สัตว์ต่าง ๆ บนโลกนี้
ล้วนมีรูปแบบและลักษณะในตัวของมันที่ชัดเจน มนุษย์จะต้องใคร่ครวญ
ถึงคุณค่าและประโยชน์ต่าง ๆ ที่บรรดาสัตว์ต่าง ๆ ได้มอบให้แก่มนุษย์ เช่น 
ขน หนงั นม และเนือ้ เปน็ตน้ ดงันัน้เขาจะมองเหน็ความเมตตาจากอลัลอฮ ฺ
ตาอาลา ความรักจากพระองค์ที่ไม่มีวันหมดสิ้น อัลลอฮฺ ตาอาลา ผู้ทรง
สูงส่ง และทรงสามารถเหนือสิ่งอื่นใด ได้มอบหนังสัตว์เพื่อเป็นเครื่องนุ่งห่ม
ที่ป้องกันความหนาว และส่วนอื่น ๆ ที่ให้ประโยชน์อย่างมากมาย เพื่อให้
มนุษย์นั้นสามารถมีชีวิตได้อย่างมีความสะดวกสบายและมีความสุข

ยกตัวอย่างเช่น เหล่าผีเสื้อที่สวยงามซึ่งโบยบินอยู่ตามดอกไม้ ความ
สวยงามของมันถือเปน็หนึง่ในความเมตตาจากอลัอลัลอฮฺ ตาอาลา ซึง่มนุษย์
ไมอ่าจจินตนาการและแมแ้ต่จะบรรยายถงึความสวยงามของมันส่ิงทีถู่กสร้าง
ขึ้นนี้คือความโปรดปรานท่ีไม่หมดส้ิน เป็นความเมตตาท่ีสามารถมองเห็น
ด้วยตา คิดได้โดยสติปัญญา และส�านึกรู้สึกได้ด้วยหัวใจ
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ในอัลกุรอาน อัลลอฮฺ ตาอาลา ทรงท�าให้มนุษย์ได้เห็นและได้คิด

ใคร่ครวญในสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง และได้คิดใคร่ครวญว่าส่ิงเหล่านี้

ถูกสร้างอย่างไร อัลลอฮฺ ทรงตรัสไว้ความว่า

พวกเขำไมพ่จิำรณำดอูฐูดอกหรอืวำ่ มนัถกูบงัเกดิมำอยำ่งไร  และ

ยังท้องฟ้ำบ้ำงหรือว่ำมันถูกยกให้สูงขึ้นอย่ำงไร และยังภูเขำบ้ำงหรือว่ำ 

มนัถูกปกัตัง้ไวอ้ยำ่งไร และยังแผ่นดนิบำ้งหรอืว่ำมนัถกูแผล่ำดไว้อย่ำงไร 

ดังนั้นจงตักเตือนเถิด เพรำะแท้จริงเจ้ำเป็นเพียงผู้ตักเตือนเท่ำนั้น (อัล-ฆ

อชิยะฮฺ, 17-21)

พระด�ารัสข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า หากเราได้คิดใคร่ครวญอย่างรอบคอบ 

เกี่ยวกับการสร้างบรรดาสัตว์ต่าง ๆ รวมถึงโลกอื่น ๆ เราจะได้เห็นถึง

สัญญาณต่าง ๆ ที่บ่งชี้ถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ ตาอาลา

อัลลอฮฺ ตาอาลาทรงประทานความสวยงามและคุณลักษณะเฉพาะ

แก่สิ่งถูกสร้างต่าง ๆ  ที่เปี่ยมไปด้วยประโยชน์ และคุณค่ามากมายทั้งปวง ก็

เพื่อให้สามารถเติมเต็มระหว่างกัน เพื่อให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นส�าหรับ

การด�าเนินชีวิต

ตวัอยา่งเชน่ ตน้หญา้ และตน้พชืขนาดเล็ก ถกูสรา้งมาเพือ่เป็นอาหาร

ของ แพะ และวัว และสัตว์ข้างต้น ก็ได้ให้ นม และเนื้อ รวมทั้งขนของมัน 

ส�าหรับน�าไปใช้ประโยชน์ และถ้าต้นพืชหรือใบไม้ถูกกินโดยหนอนผีเสื้อ สิ่ง

ทีไ่ด้ตามมาก็คอืผีเสือ้อนัสวยงาม และถา้หากดอกไมถ้กูกินโดยผ้ึง แนน่อนก็

ย่อมส่งผลให้มีกลิ่นอันหอมหวน และให้น้�าผึ้งที่หอมหวาน

ทัง้หมดนัน้อยูน่อกเหนอืเสน้ทางการรอบรูข้องมนษุย ์ถงึแม้วา่มนุษย์

จะเป็นสิ่งที่ถูกสร้างที่สมบูรณ์ และประเสริฐที่สุดก็ตาม มนุษย์ซึ่งถือว่าเป็น

สิ่งถูกสร้างที่สมบูรณ์นั้น ไม่สามารถสร้างสัตว์ต่าง ๆ  ที่สามารถให้ประโยชน์ 

ทั้งเนื้อ และนม ที่เกิดจากการกินต้นไม้ใบหญ้า ซึ่งอัลลอฮฺ ตาอาลา เป็นผู้

สร้างระบบและสร้างให้มีข้ึนมา ซึ่งถึงแม้มนุษย์จะเอาต้นไม้ใบหญ้าเป็นต้น

ไปวางไวใ้นหอ้งทดลองทีม่เีทคโนโลยท่ีีมคีวามทันสมัยมากท่ีสุดก็ไมส่ามารถ
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ที่จะสร้างให้เกิดเนื้อ หรือนม เพื่อน�าไปรับประทานได้แม้แต่เพียงหยดเดียว 

อัลลอฮฺ ตาอาลา ทรงตรัสว่า

“และแทจ้รงิในปศสุตัว์ ย่อมมบีทเรยีนอย่ำงแนน่อนแก่พวกเจำ้ เรำ

ให้พวกเจ้ำดื่มจำกสิ่งท่ีอยู่ในท้องของมัน จำกระหว่ำงมูลและเลือดเป็น

น้�ำนมบริสุทธิ์ เป็นที่โอชำแก่ผู้ดื่ม” (อัน-นะห์ลฺ, 66)

น้�ำผึ้ง

อัลลอฮฺ ตาอาลา ทรงตรัสไว้ในอัลกุรอานความว่า 

“แลว้เจำ้ (ผึง้) จงกินจำกผลไมท้ัง้หลำย แลง้จงด�ำเนนิตำมทำงของ

พระเจ้ำของเจ้ำ โดยสะดวกสบำย มีเครื่องดื่มที่มีสีสันต่ำง ๆ  ออกมำจำก

ท้องของมนั ในนัน้มสีิง่บ�ำบดัแกป่วงมนษุยแ์ทจ้รงิในกำรนัน้ แนน่อนยอ่ม

เป็นสัญญำณแก่กลุ่มชนผู้ตรึกตรอง” (อัน-นะห์ลฺ, 69)

และในฮาดษีของทา่นนบี ท่านรอซูล ศ็อลฯ ได้กล่าววำ่ “เปรยีบเทียบ

ผู้ศรัทธาเสมือนเหล่าพวกผึ้ง พวกมันจะรับประทานแต่สิ่งที่ดีงามและให้

ปลอ่ยออกมากดว้ยสิง่ทีด่งีาม” (อะหมดั, อลั-มซุนดั เลม่ 2 หนา้ 99; อลั-ฮากมิ เลม่ 

1 หน้า 147; อัล-บัยฮากี, อัช-ชูอับ เล่ม 4 หน้า 58)

ทา่นรอซลู ศอ็ลฯ ในฮาดีษขา้งต้น ได้ฉายภาพความคล้ายกันระหวา่ง

ผู้ศรัทธากับผึ้ง โดยความคล้ายกันคือความฉลาดและสติปัญญาของผึ้ง 

พฤติกรรมที่ไม่สร้างความเสียหาย หัวใจที่นอบน้อมให้ประโยชน์ความ

พยายามและแข่งขันในการท�างาน รักความสะอาด และรับประทานแต่สิ่ง

ที่ดี ผึ้งที่ไม่เคยเอาผลประโยชน์จากการท�างานของผึ้งตัวอื่น และเคารพ

ผู้น�าอย่างม่ันคง และก็มีสาเหตุบางประการที่ท�าให้ผ้ึงไม่สามารถท�างานได้ 

เช่นความมืด เมฆฝน ลมแรง ควัน น้�า และไฟ และในอีกด้านหนึ่งส�าหรับผู้

ศรทัธาเขาผู้นัน้จะไมส่ามารถท�างานได้เชน่เดียวกันหากต้องพบกับสิง่รบกวน 

เชน่ ความมืดแหง่ความลุ่มหลงและหลงลืม กลุ่มเมฆแหง่ความสงสัย ลมแห่ง

ฟิตนะฮฺ ควันที่ฮารอม และไฟแห่งอารมณ์ใฝ่ต่�า
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ในขณะท่ีท่านรอซูล ศ็อลฯ ได้กล่าวถึงคุณลักษณะต่าง ๆ ของผู้
ศรัทธาในฮาดีษดังกล่าว ท่านยังได้กล่าวถึงความดีงาม และประโยชน์ของ
ผึ้งเช่นเดียวกัน 

ฮูเซ็น อัล – กาซีฟี นักบรรดาธิบายอัลกุรอานท่านหนึ่งได้กล่าวว่า 
“ใครผูใ้ดทีไ่ดค้ดิและใครค่รวญ เขาจะรบัรูถ้งึความรอบรูใ้นทุกส่ิง และการมี
อ�านาจเหนือสิ่งอื่นใดของอัลลอฮฺ ตาอาลา ซึ่งพระองค์ทรงสร้างผึ้ง (สัตว์ตัว
เลก็ทีไ่มไ่ดม้อี�านาจมากมาย) แตก่ลับมปีระโยชนม์ากมายจากตวัของมนั ผ้ึง 
สตัวท์ีม่คีวามถ่อมตน สตัวท์ีไ่มเ่คยออกจากเสน้ทางการท�างาน สตัวท์ีบ่รโิภค
แต่อาหารที่สะอาด และแม้บางครั้งมันจะกินอาหารที่มีรสขม แต่ก็ได้ให้น้�า
ผึ้งที่มีแต่รสหอมหวานเสมอ”

ผึ้งนั้นคือสัตว์ที่มีความถ่อมตน และอ่อนน้อม เราต่างได้เรียนรู้จาก
ผึ้ง ถึงความมีระเบียบวินัยและการรักในความสะอาด ผ้ึงคือสัตว์ที่ยึดมั่น
และปฏิบัติตามในค�าสั่งใช้ของอัลลอฮฺ ตาอาลา ซึ่งผึ้งเป็นสัตว์ที่รักที่อยู่ของ
มัน รวมถึงน้�า และพื้นดินที่มันอยู่อาศัย แม้ว่ามันจะบินไปไกลเพียงใดมันก็
จะกลับมายังรังของมัน และมันคือสิ่งถูกสร้างที่สะอาด และไม่ชอบยุ่งเกี่ยว
กับสิ่งสกปรกโสมม ผึ้งไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดบนโลกใบนี้ มันจะมีวัฒนธรรม
และการสร้างรูปแบบของรังผ้ึงที่มีลักษณะเดียวกัน แน่นอนสัตว์อื่น ๆ ไม่
สามารถทีจ่ะสรา้งสิง่ท่ีกลา่วมาไดเ้หมอืนพวกมนั ดงัทีผ่ึง้ไดป้ฏบิตัแิละแสดง
พฤติกรรมออกมาได ้และมันยงัใหน้้�าผึง้ทีเ่ป็นทัง้อาหารและเปน็ยารักษาโรค
ที่ให้การรักษาแม้กระทั่งโรคของความโง่เขลา

ปำฏิหำริย์ ฟิตเรำะหฺ

ทา่นอสิมาอลี ฟานยี ์โอรธุกรลั ก็ไดฉ้ายภาพเก่ียวกับชวิีตการเดนิทาง
ของสัตว์ต่าง ๆ ที่วางอยู่บนระบบอีลาฮียฺ (ระบบที่พระเจ้าสร้าง) ที่เรียกว่า 
“ฟิตเราะหฺ” เขาได้กล่าวว่า “โดยฟิตเราะหฺ (ธรรมชาติ) และสัญชาตญาณ
สัตว์จะรู้ว่า อาหารใดที่มีประโยชน์กับมัน รู้ว่าอะไรต้องเก็บไว้หรือกักตุน
สะสมไว้เป็นเสบียงไว้ใช้ นกจะสร้างรังท่ีสวยงามในขณะเดียวกันมันก็มี
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การเตรียมพร้อมส�าหรับฤดูกาลอพยพ ก่อนที่เหย่ือจะตายแมลงบางชนิด

จะท�าให้เหย่ือของมันอ่อนแอและหมดสภาพแล้วน�าเหยื่อเหล่านั้นไปเก็บ

ไว้กับไข่ของมันเพื่อเป็นอาหารให้กับตัวอ่อนของพวกมัน เมื่อตอนที่มันฝัก

ตัวออกมา ตัวอ่อนจะก็กินเหยื่อเหล่านั้นจนกระทั่งเติบโต ซึ่งนับว่าเป็น

ปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งมาก

ผึ้งยังมีความสามารถและศักยภาพที่จะระบุเพศของลูกมัน ไม่ว่าจะ

เป็นตัวผู้หรือตัวเมีย ด้วยวิธีการเปลี่ยนอาหารของตัวอ่อนหรือดักแด้ เมื่อ

ใดที่รังของผึ้งขาดราชินีไม่ว่าจากกรณีใด ๆ ผึ้งก็สามารถเลือกดักแด้ตัวใด

ตัวหนึ่งเพื่อเป็นราชินีของรังนั้น ๆ

นับว่าเป็นอุทาหรณ์และบทเรียนที่ล้�าค่า ส�าหรับผู้ที่จะน�ามาเป็นบท

เรียน ตัวต่อดินสามารถเอาชนะตั๊กแตนและฝังมันลงในดินโดยท่ีมันไม่ได้

ฆ่ามันให้ตาย มันแต่เพียงท�าให้มันสลบจนกระทั้งตั๊กแตนนั้นเป็นเสมือน

เนื้อที่ถูกกักตุนไว้ แม่ของมันอาจจะบินไปไกล แล้วอาจเสียชีวิตระหว่าง

เดินทางและอาจไม่สามารถกลับมาพบหน้าลูกน้อยของมัน นี่จึงเป็นเทคนิค

และความลับที่ไม่อาจจะอธิบายได้ ไม่มีการอ้างอิง สัญชาตญาณหรือการ

เรียนรู้ในระดับพันธุกรรมแต่นี่คือความเมตตาและอนุเคราะห์ของอัลลอฮฺ

ที่มีต่อพวกมัน

ปลาแซลมอนหลังจากที่อาศัยอยู่เป็นปีในทะเลมันจะกลับคืนสู่แม่น้�า

ถิ่นฐานแผ่นดินเกิดของมัน เพื่อกลับไปวางไข่ มันสามารถกลับไปถึงถิ่นเดิม

ของมนัซ่ึงเปน็สถานทีก่�าเนดิของมนั ใครกันเปน็ผู้มอบความรูสึ้กดัง้เดมิทีจ่ะ

น�าพาปลาแซลมอนให้กลบัคนืสูถ่ิ่นฐานของมนั ถา้เราน�าเอาปลาแซลมอนไป

ปล่อย ที่แม่น้�าสายอื่น แน่นอนปลาตัวนั้นก็จะรู้โดยทันทีว่าตัวเองก�าลังเดิน

อยูบ่นเสน้ทางท่ีผดิ และจะรบีหาทางกลบัสูแ่มน่้�าสายเดมิของมนั มนัจะตอ้ง

เดินทางฝ่ากระแสน้�าเพื่อไปสู่แม่น้�าเดิมที่เป็นถิ่นก�าเนิดของมัน

สิ่งที่น่าทึ่งกว่านั้นก็คือ ความลับของปลาออร์ (ปลาริบบิ้นหรืปลางู) 

สิง่ถกูสรา้งชนดินี ้เปน็สิง่มชีวีติทีน่า่ทึง่กค็อื เมือ่ฤดวูางไขม่าถงึ พวกมนัท่ีอยู่
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กระจดักระจายตามแหลง่น้�าตา่ง ๆ  ทัว่โลก จะกลบัมาวางไข ่แถบเบอรม์วิด้า

ที่อยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติก แล้วหลังจากนั้นพวกมันก็จะตาย

ปลาที่อาศัยในทวีปยุโรปได้ว่ายน้�าข้ามทะเลเป็นระยะทางนับพัน

กโิลเมตรเพือ่มาถงึจดุนดัหมายเดยีวกัน ในขณะท่ีตวัออ่นของปลาท่ีเกิดจาก

ไขเ่หลา่นัน้ มนษุยบ์างสว่นคดิว่ามนัไม่มคีวามรูใ้ด ๆ  นอกจากอาศัยอยูใ่นน้�า 

โดยไม่ทราบว่าพวกมันก�าลังเดินทางหวนกลับไปหาที่เดิมของมัน สถานที่ที่

บรรพบุรุษของมันเคยไป และปลาเหล่านี้จะอาศัยในสถานที่ ๆ บรรพบุรุษ

ของมันเคยอาศัย

ทุกวันนี้เรายังไม่พบกับปลาอเมริกาที่เป็นปลาชนิดเดียวกันกับปลา

ริบบ้ินที่อาศัยอยู่ในยุโรปและที่อื่น ๆ มหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮฺ ปลาอเมริกา

นั้นมีอายทุี่ยาวกวา่เมื่อเทยีบกับปลาชนิดนี้ในยโุรป นั้นก็เพราะว่าระยะทาง

ที่ไกลกว่า เราสามารถต้ังข้อสงสัยว่าใครเป็นผู้สอนทั้งหมดแก่ปลาเหล่านั้น

และก�าหนดวิถีชีวิตที่ชัดเจนแน่นอนให้กับมัน

สิ่งที่เหนือธรรมดาท่ีพบเจอในสัตว์เหล่านั้นเป็นตัวบ่งช้ีท่ีชัดว่า

ปรากฏการณ์ท้ังหมดนี้จะไม่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แน่นอนว่าสัตว์ทั้งหลาย

เหลา่น้ันไดเ้คลือ่นท่ีไปตามกฎเกณฑข์องผูท้รงสรา้ง ผูซ้ึง่สรา้งทกุสิง่ทกุอยา่ง 

และหลักฐานหนึ่งที่แสดงถึงการมีอยู่ การมีอ�านาจและความเกรียงไกรของ

พระเจ้า คือการมีธรรมชาติที่สูงส่ง

อัลลอฮฺได้น�าปรากฏการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ให้มนุษย์ได้เห็น มนุษย์บาง

ส่วนเมื่อเห็นสิ่งนี้แล้วก็ยอมจ�านนต่ออัลลอฮฺ แต่มนุษย์อีกส่วนหนึ่งก็ยังคง

มืดบอดถึงแม้ว่าจะมีปรากฏการณ์มากมายที่ได้ปรากฏแก่สายตาพวกเขา 

คนกลุม่นีก้ย็งัคงปฏเิสธตอ่อลัลอฮแฺละสัจธรรมท่ีชดัแจ้งดงัท่ี อลัลอฮฺไดท้รง

ตรัสไว้ในอัลกุรอานว่า 

“แท้จริงอัลลอฮฺไม่ทรงละอำย ในกำรที่ระองค์จะทรงยกอุทำหรณ์

ใด ๆ ข้ึนเปรียบเทียบไม่ว่ำจะเป็นริ้นสักตัวหนึ่งแล้วก็สิ่งที่ยิ่งไปกว่ำน้ัน

ก็ตำม สว่นบรรดำผู้ทีศ่รทัธำนัน้พวกเขำย่อมรูว้ำ่แทจ้รงิมนั คอื ควำมจรงิ
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ที่มำจำกพระเจ้ำของพวกเขำ และส่วนบรรดำผู้ที่ปฏิเสธกำรศรัทธำน้ัน

พวกเขำจะพูดว่ำ อัลลอฮฺทรงประสงค์สิ่งใดในกำรยกอุทำหรณ์ด้วยสิ่งนี้  

พระองคท์รงใหค้นมำกมำยหลงผดิดว้ยอทุำหรณ์นัน้ และทรงแนะน�ำทำง

ที่ถูกต้องแก่คนมำกมำยด้วยอุทำหรณ์นั้น และพระองค์จะไม่ทรงให้ใคร

หลงผิดด้วยอุทำหรณ์นั้นนอกจำกผู้ที่ฝ่ำฝืนเท่ำนั้น” (อัลบาเกาะเราะห์, 26)

กำรสร้ำงสรรพสิ่งทั้งหลำยเป็นคู่

อัลลอฮฺ ตาอาลา ทรงได้สร้างมัคลูก (สิ่งถูกสร้าง) ที่มีอยู่ทั้งหมดใน

ลักษณะที่เป็นคู่ มีเพียงพระองค์เท่านั้นที่เป็นเอกะ (หนึ่งเดียว) ดังที่อัลลอฮฺ

ได้ตรัสว่า

 “และจำกทุก ๆ  สิ่งนั้น เรำได้สร้ำง (มัน) ขึ้นเป็นคู่ ๆ  เพื่อพวกเจ้ำ

จะได้ใคร่ครวญ” (อัซซารียาตฺ, 49)

ในโองการหนึ่งพระองค์ได้ตรัสว่า

“พระองค์ทรงสร้ำงชั้นฟ้ำทั้งหลำยโดยปรำศจำกเสำที่พวกเจ้ำจะ

มองเห็นมันได้ และทรงปักเทือกเขำไว้อย่ำงมั่นคงในแผ่นดินเพื่อมิให้มัน

ส่ันคลอนไปกับพวกเจ้ำ และทรงให้สัตว์ทุกชนิดแพร่หลำยในมัน (แผ่น

ดนิ) และเรำได้ใหน้้�ำ (ฝน) หล่ังลงมำจำกฟำกฟำ้และเรำไดใ้หพ้ชืทกุชนดิ

งอกเงยออกมำเป็นคู่ ๆ อย่ำงดีงำม” (ลุกมาน, 10)

การสร้างทุกอย่างเป็นคู่นี้ได้ถูกยอมรับและค้นพบโดยวิทยาการสมัย

ใหม่ แต่ทว่าสิ่งนี้ถูกบัญญัติในอัลกุรอานมานานถึง 14 ศตวรรษมาท่ีผ่าน

มาแล้ว

มัคลูกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์ พืช แม้แต่อะตอม จนกระทั่ง

สิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เช่น อิเล็กตรอนและโปรตรอน ที่อยู่ใน

อะตอมทั้งหมดนี้เป็นไปตามกฎที่น่าทึ่ง นั่นคือกฎแห่งการเป็นคู่ ซึ่งแน่นอน

อย่างยิ่งว่าสิ่งนี้สามารถเปิดจักรวาลแห่งความคิดที่ไม่ธรรมดาและยิ่งใหญ่

ส�าหรับมนุษย์
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กำรนึกถึงควำมเมตตำของอัลลอฮฺ

ความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่ส�าหรับมนุษย์ คือ การที่อัลลอฮฺ ตาอาลา 
ได้สร้างพวกเราให้เป็นมนุษย์และได้ให้เรามีชีวิตอาศัยอยู่บนโลกแห่งน้ี
ที่แวดล้อมด้วยอิสลาม นอกจากนี้ในบรรดาความโปรดปรานที่ย่ิงใหญ่ก็
คือการที่พระองค์ได้ท�าให้เราเป็นประชาชาติของท่านศานทูตท่ีมีเกียรติ                   
มูฮัมหมัด ศ็อลฯ ดังที่ได้ปรากฏในอัลกุรอาน ซึ่งส�าหรับเราแล้ว ท่านศาสดา
คือต้นแบบของอัลกุรอานที่ฉายภาพบุคลิกภาพและการกระท�าของท่าน 
ท่านได้สอนซึ่งคัมภีร์ วิทยปัญญา และท�าการขัดเกลาจิตวิญญาณและหัวใจ
ของพวกเราถ้าหากว่าพวกเราตระหนักถึงความโปรดปรานนี้อย่างแท้จริง 
แน่นอนว่าพวกเราคงจะต้องก้มลงกราบสูญูดต่ออัลลอฮฺ ตาอาลา โดยไม่
ลุกขึ้นมาอีกเลย 

ความโปรดปรานของอัลลอฮฺ ตาอาลา นั้นไม่ได้สิ้นสุดเพียงแต่เรื่องนี้
เทา่น้ัน ความโปรดปรานของพระองคท์ีไ่ดม้อบใหน้ัน้มมีากมาย เปรยีบด่ังน้�า
ท่วมที่ออบล้อมตัวเราไว้ บรรดาบ่าวของพระองค์เก่ียวกับเรื่องนี้ท่านรอซูล 
ศ็อลฯ ได้กล่าวว่า “อัลลอฮฺ ตาอาลา ได้ทรงตรัสว่า พวกท่านจงอินฟากฺ 
(ใช้จ่าย/ให้ทาน) แน่นอนฉันก็จะ อินฟากฺ (มอบให้) กับพวกท่าน” ท่าน
นบีได้กลา่ววา่ “พระหัตถข์องอลัลอฮนฺัน้เตม็ตลอดเวลาและไมเ่คยพร่องลง
เพราะการให้ ยังคงหลั่งไหลต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืน” และท่าน
นบ ีไดก้ลา่ววา่ “พวกทา่นทราบหรอืไมว่า่สิง่ทีพ่ระองคท์รงประทานตัง้แต่
การสร้างท้องฟ้าและผืนดิน สิ่งที่อยู่ ณ พระหัตถ์ของพระองค์นั้นไม่ได้ลง
เลยแม้แต่น้อย บังลังค์ของพระองค์นั้นอยู่เหนือน้ำา และ ณ พระหัตถ์ของ
พระองค์นั้นมีขนาดที่เพิ่มขึ้นและลดลงอยู่เสมอ” (อัลบุคอรียฺ, อัตเตาฮีด, 22) 

หนา้ทีข่องเราในฐานะท่ีเป็นบ่าวของพระองค์ท่ีมีต่อความโปรดปราน
ที่ทรงประทานให้ คือการใคร่ครวญต่อความโปรดปรานเหล่านั้น และใช้มัน
เพื่อตระหนักรู้ถึงการมีอยู่ของผู้ทรงสร้าง ใคร่ครวญถึงพลังอ�านาจและการ
ให้ของพระองค์ตลอดจนขอบคุณในทุกสิ่ง ท่าอุมัรบินอับดุลอาซีซฺ ได้กล่าว
ว่า “การขยับลิ้นเพื่อกล่าวรำาลึกถึงอัลลอฮฺ ตาอาลา คือความดี ส่วนการ
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ใคร่ครวญต่อความโปรดปรานของพระองค์คือการภักดีที่ดีเลิศ” (อาบู นุ

อัยม,อัลฮีดายะห์,เล่มที่ 5 ,หน้าที่ 314)

ส่วนการกุฟุร (การปฏิเสธ) ต่อความโปรดปราน หมายถึงการไม่
ขอบคณุตอ่นอิมฺตัทีไ่ดร้บั และใชค้วามโปรดปรานท่ีได้รับตามความตอ้งการ
ของอารมณใ์ฝต่่�า กระท�าในส่ิงท่ีท�าใหบ่้าวหา่งไกลจากอลัลอฮฺผูซ่ึ้งประทาน
ความโปรดปรานและความดีงาม

กำรขอบคุณ 3 ประเภท

1) การขอบคุณและส�านึกด้วยหัวใจ คือการคิดใคร่ครวญต่อความ
โปรดปรานที่ได้รับ

2) การขอบคุณด้วยลิ้น คือการกล่าวชื่นชมต่อนิอฺมัต (สิ่งที่ได้รับ)

3) การขอบคุณด้วยการกระท�า คือการปฏิบัติหน้าท่ีต่อความ
โปรดปรานที่ได้รับ 

มีผู้ที่มีความเห็นว่า “การขอบคุณต่อความโปรดปรานที่ได้รับน้ัน
เป็นความโปรดปรานอย่างหนึ่งเช่นกัน” นั้นก็หมายความว่าเมื่ออัลลอฮฺได้
ประทานแกเ่รามาซึง่ผลตอบแทนใด ๆ  เราควรท่ีจะแบง่ปนัความโปรดปราน
นั้นแก่ผู้อื่นที่ไม่ได้รับ ในเรื่องนี้อัลลอฮฺ ตาอาลา ได้ตรัสไว้ใน อัลกุรอ่านว่า

“และจงแสวงหำสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทำนแก่เจ้ำเพื่อปรโลก และ
อย่ำลืมส่วนของเจ้ำแห่งโลกนี้ และจงท�ำควำมดี เสมือนกับท่ีอัลลอฮ์ได้
ทรงท�ำควำมดีแก่เจ้ำ และอย่ำแสวงหำควำมเสียหำยในแผ่นดิน แท้จริง 
อัลลอฮ์ไม่ทรงโปรดบรรดำผู้บ่อนท�ำลำย” (อัล-กอศอศ, 77)

กำรใคร่ครวญต่อทุกควำมโปรดปรำนที่อัลลอฮฺทรง
ประทำนให้

ธียาอฺ ปาชา ซ่ึงเป็นนักกวีชาวตุรกีได้กล่าวว่า “ในใบไม้ใบหนึ่งใน
ธรรมชาต ิมนีบัพนับทเรียนเพือ่รูจั้กอลัลอฮฺ โอพ้ระเจ้าช่างงดงามยิง่ โรงเรียน
ของพระองค์ โรงเรียนแห่งจักรวาล”
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ในการอธบิายเรือ่งนีท้า่นซฟุยาน บนิอยุยันะห ์หนึง่ในนกัปราชมุสลมิ

ได้อ่านซ้�า ๆ ซึ่งบทกวีหนึ่งที่ว่า “หากมนุษย์มีความคิด แน่นอนว่าทุกสิ่งมี

บทเรียนอยู่เสมอ” ด้วยเหตุนี้ชาวอาหรับจึงมีภาษิตว่า “บทเรียนนั้นมีอยู่

มากมาย แต่น้อยคนนักจะรับมันไว้”

ทุกอะตอมต่ำงสรรเสริญและกล่ำวถึงอัลลอฮฺ

หากมนุษย์มีความสามรถที่จะอ่านต�าราธรรมชาติและคิดใคร่ครวญ 

แน่แท้เขาจะพบว่าทุกอณูที่มนุษย์มองเห็น พวกมันต่างบ่งบอกถึงความยิ่ง

ใหญ่ของอัลลอฮฺ และจะท�าให้พวกเขาเข้าใกล้การรู้จักอัลลอฮฺ ท่านฟุดลูลี 

อัล บัฆดีดีย์ ซึ่งเป็นนักกวีชาวตุรกี ได้กล่าวว่า “หากว่ามีผู้ใดที่มีความฉลาด

สามารถทีจ่ะรูว้ะฮยฺ ูแนน่อนว่าอะตอมท้ังหมดในจักรวาลนีคื้อญบิรลีท่ีคอย

ส่งสารคำาบัญชาของอัลลอฮฺให้แก่เขา”

อัลลอฮฺ ตาอาลา ทรงตรัสว่า

“เปล่ำเลย ข้ำขอสำบำนต่อสิ่งที่พวกเจ้ำมองเห็น และสิ่งที่พวก

เจ้ำมองไม่เห็นแท้จริงอัลกรุอำนนั้นคือค�ำกล่ำวของร่อซูลผู้ทรงเกียรติ” 

(อัลฮาเกาะฮฺ, 38-40)

หนึง่ในวทิยปญัญาจากการสาบานของอลัลอฮ ฺตาอาลา ใน อลักรุอาน 

คือการดึงความสนใจเพื่อที่จะเรียนรู้บทเรียนอุทาหรณ์ และวิทยปัญญา 

นอกจากนี้แล้วก็คือการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตระหนักถึงการสอนและการ

ชี้น�าของอัลลอฮฺให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์

ทว่าสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่สามารถมองเห็นหรือไม่

ล้วนเป็นหลักฐานท่ีชี้ถึงความยิ่งใหญ่และความเป็นพระเจ้าของพระองค์ 

เมื่อใดที่ได้พิจารณาต่อสิ่งที่ถูกสร้างเหล่านั้นมนุษย์ย่อมได้รับบทเรียนและ

วิทยปัญญาอย่างไม่มีสิ้นสุด

ความลับ วิทยปัญญา และบทเรียนที่เกิดขึ้นจากการใคร่ครวญและ

พิจารณา รวมท้ังการสัมผัสรสชาติของอัลกุรอานจะเติบโตเปรียบดังต้น
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กลา้ของตน้มะเดือ่ทีม่ขีนาดเล็กมาก แตมั่นจะเติบใหญก่ลายเป็นตน้ไมใ้หญ่

เพราะมันได้เจริญเติบโตบนพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์

อัลลอฮฺ ตาอาลา ได้ตรัสว่า

“แทจ้ริงในช้ันฟำ้ทัง้หลำย และแผน่ดนินัน้ แนน่อนยอ่มมสัีญญำณ

หลำกหลำยส�ำหรับบรรดำผู้ศรัทธำ และในกำรบังเกิดพวกเจ้ำ และสิ่งที่

พระองค์ทรงให้สัตว์แต่ละชนิดแพร่สะพัดออกไปนั้นย่อมเป็นสัญญำณ

หลำกหลำยส�ำหรับหมู่ชนผู้เชื่อมั่น และกำรสับเปลี่ยนของกลำงคืนและ

กลำงวัน และส่ิงท่ีอลัลอฮทฺรงหลัง่ลงมำจำกฟำกฟำ้ เพือ่เปน็ปจัจยัยงัชีพ

นั้น พระองค์ทรงให้แผ่นดินมีชีวิตชีวำโดยน้�ำฝนหลังจำกกำรแห้งแล้ง

ของมนั และกำรเปลีย่นทิศทำงเดนิของลมยอ่มเปน็สญัญำณหลำกหลำย

ส�ำหรับหมู่ชนผู้ใช้สติปัญญำ” (อัลญาซียะห์, 3-5)

อัลลอฮฺได้อนุเคราะห์หัวใจและสติปัญญาตลอดจนการมองเห็น

ตัวอย่างต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการคิดใคร่ครวญที่มีในอัลกุรอาน ท่ีซึ่งจะ

น�าพาบ่าวของพระองคใ์หอ้ยูใ่นความย�าเกรงเฉกเชน่ท่ีดอกไม้ต้องการอากาศ 

น้�า ดิน และแสงแดด ฉันใด ความตักวาก็ต้องอาศัยการคิดใคร่ครวญเพื่อยก

ระดับให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเช่นเดียวกันฉันนั้น

อัลลอฮฺ ตาอาลา ประสงค์ให้บ่าวของพระองค์เป็นผู้ที่มีความ

กระตือรือร้น มีชีวิตชีวา เป็นผู้ที่ความคิด และเป็นผู้ที่ใคร่ครวญ ด้วยเหตุ

นี้ มุสลิมจึงต้องคิดใคร่ครวญเสมือนว่าเขาก�าลังท�าศาสนกิจด้วยการใช้

ทรัพยากรอะไรก็ตามที่เขามี รอบิอะห์ ภรรยาของ ท่านอะห์มัด บิน อบี อัล

ฮาวารีย์ ได้กล่าวประโยคที่น่าสนใจในส่ิงที่เกี่ยวข้องน้ีว่า “ทุกครั้งที่ได้ยิน

เสียงอาซาน ฉันนึกถึงการเรียกของวันกียามะห์ (วันแห่งการฟื้นคืนชีพ) ทุก

ครัง้ทีเ่หน็หมิะตก ฉนันกึถงึแผน่ดนิทีก่ำาลงัปลิว้วอ่น และทกุครัง้ทีฉ่นัเห็นฝงู

ตั๊กแตนฉันนึกถึง วันแห่งการรวมตัวกัน ณ ทุ่งมัหชัร”

มีเรื่องเล่าอยู่ว่าวันหนึ่ง ขณะที่ท่านคอลีฟะห์ ฮารูนอัรรอชีด ได้เข้า

ห้องอาบน้�า ด้วยความบังเอิญคนรับใช้คนหนึ่งได้ท�าน้�าร้อนหกโดนตัวท่าน
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โดยไม่ได้ต้ังใจ ท่านจึงรีบออกจากห้องน้�าเพราะความเจ็บปวดจากน้�าร้อน
ที่โดนตัวท่าน แล้วท่านก็ท�าการบริจาค เมื่อมีคนถามถึงสิ่งที่ท่านได้กระท�า 
ทา่นจงึตอบวา่ฉันไมส่ามารถทนตอ่น้�ารอ้นทีใ่ชอ้าบน้�าไดแ้ลว้นบัประสาอะไร
กับความร้อนในวันกียามะห์ที่ฉันต้องเดินผ่านนรก ญาฮันนัม

ท่านศาสนทูต ศ็อลฯ จะชื่นชมและขอบคุณต่ออัลลอฮฺอยู่อย่าง
สม่�าเสมอ และท่านจะรับเอาบทเรียนจากทุกอย่างที่ท่านได้พบเห็น เราต้อง
พยายามอยา่งจรงิจงัและสะสมเสบยีงดา้นจติวญิญาณของเราเพือ่จะไดร้�าลกึ
ถงึความยิง่ใหญ่ของอลัลอฮใฺนทกุสิง่ทีม่องเหน็ เมือ่ใดทีมุ่สลมิคนหนึง่ไดม้อง
ดูดวงจนัทร ์ดวงอาทติย ์ชัน้บรรยากาศ การสรา้งรา่งกายของเขา ลกู ๆ  ของ
เขา บรรพบุรุษของเขา และสิ่งอื่น ๆ  เขาควรที่จะพิจารณาถึงความลับของผู้
สร้างด้วยหัวใจของเขา เขาควรใคร่ครวญสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นอย่างไร มาจาก
ไหน พวกมันอาศัยอยูไ่ด้อยา่งไร ใครเปน็ผูอ้อกแบบรปูรา่ง ใครเปน็ผู้ก�าหนด
อายุไขของมัน และ ณ ที่แห่งหนใดที่พวกมันก�าลังเดินทางไปสู่เมื่อพวกเขา
เสียชีวิตลง เขาควรที่จะคิดว่าชีวิตและจักรวาลทั้งมวลได้ด�าเนินไปตามกฎ
เกณฑ์ที่ได้ก�าหนดไว้ และไม่มีสิ่งใดที่ถูกสร้างขึ้น และด�าเนินอยู่โดยเปล่า
ประโยชน์และไร้เหตุผล เขาไม่สามารถที่จะปล่อยให้ชีวิตของเขาด�าเนินไป
ตามความต้องการที่ไม่มีหลักเกณฑ์และการควบคุม

เหตุใดที่อัลลอฮฺถึงสร้ำงจักรวำล

อัลลอฮฺ ตาอาลา ได้ทรงตรัสไว้ว่า

“และเรำมไิดส้ร้ำงช้ันฟำ้ทัง้หลำย และแผน่ดนิ และสิง่ทีอ่ยูร่ะหวำ่ง
ทั้งสองอย่ำง อย่ำงไร้สำระ เรำมิได้สร้ำงทั้งสอง (ดังกล่ำวนั้น) เพื่ออื่นใด
นอกจำกเพื่อควำมจริง แต่ว่ำส่วนมำกของพวกเขำไม่รู้” (อัดดุคอน, 38-39) 

ด้วยเหตุนี้มนุษย์ผู้ซึ่งคิดใคร่ครวญต่อการสร้างของอัลลอฮฺ เขาจะ
เป็นผู้ซึ่งเคลื่นไหวไปตามความต้องการของพระเจ้าของเขา และเขาก็รู้ว่า 
อัลลอฮฺ ตาอาลา นั้นได้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างมีเป้าหมาย พวกเขาจะอุทิศตน
ในฐานะบ่าวของอัลลอฮฺ พวกเขาจะใคร่ครวญถึงภาระหน้าที่ของเขาที่มี
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ต่ออัลลอฮฺ และพยายามปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นบ่าวอย่างสม่�าเสมอและ
จริงจัง ทั้งนี้ก็เพราะว่าการฝ่าฝืนต่อความโปรดปรานและส่ิงท่ีอัลลอฮทรง
ประทานให้น้ัน ชา่งรา้ยแรง คอืความหลงลมื และเปน็สิง่ทีไ่มคู่ค่วรตอ่คณุคา่
ของความเป็นมนุษย์

มนุษย์ไม่อาจที่จะท�าเป็นลืมในสิ่งท่ีพวกเขาจะถูกสอบสวนต่อความ
โปรดปรานที่มากมายที่พวกเขาเคยได้รับ ดั่งที่อัลลอฮฺได้ตรัสว่า 

“แล้วในวันนั้นพวกเจ้ำจะถูกสอบถำมเกี่ยวกับควำมโปรดปรำนท่ี
ได้รับ (ในโลกดุนยำ)” (อัตตกาซุร, 8)

สรุปได้ว่า ความจริงแล้วพวกเรานั้นต่างติดหน้ี กล่าวคือหนี้ของการ
เป็นบ่าว และการขอบคุณที่ไม่อาจสิ้นสุดต่ออัลลอฮฺในสิ่งที่เป็นความโปรด
ปรานที่อัลลอฮฺมอบให้ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เรามองเห็นและมองไม่เห็น

ช่างมีความสุขหัวใจที่รู้ถึงหน้าที่อันนี้ ที่มีชีวิตอยู่ในการตระหนักรู้น้ี 
ตลอดจนได้พยายามอย่างจริงจังที่จะปฏิบัติให้ลุล่วงต่อภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้ 



ใคร่ครวญเกี่ยวกับมนุษย์
มาเถิดเรามาร่วมกันใคร่ครวญเก่ียวกับผืนแผ่นดิน

ท่ีเราเหยียบย่�า พ้ืนดินท่ีเต็มไปด้วยร่างกายของมนุษย์ท่ีได้
ส้ินลมหายใจและเปล่ียนสภาพกลายเป็นผงธุลี และกลาย
เป็นดินท่ีทับถมกันหลายช้ัน และในวันพรุ่งน้ีก็จะมาถึงวัน
ของเราท่ีจะต้องถูกฝังในพ้ืนดินน้ีไปพร้อมกับความดีงาม
ของแต่ละบุคคล และร่างกายท่ีจะสลายไปตามท่ีได้กล่าว
มาข้างต้น และน้ันก็คือจุดเร่ิมต้นของการเดินทางคร้ังใหม่
อันนิรันดร ดังน้ันเราจึงต้องใคร่ครวญในส่ิงท่ีก�าลังจะเกิด
ข้ึนในระยะเวลาอันใกล้ท่ีจะถึงน้ี และใคร่ครวญถึงความ
เมตตาของผู้สร้างท่ีได้ให้แก่เราในช่วงท่ีเรายังมีชีวิตอยู่น้ี  
ด้วยกับสติปัญญาของเราเองเพ่ือให้เวลาท่ีมาถึงน้ันถูก
ตอบแทนด้วยกับส่ิงท่ีไม่ถูกผลักใสจากแนวทางท่ีแท้จริง 
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ควำมเร้นลับแห่งกำรสร้ำง

อัลลอฮฺ ซุบฮานาฮุ วา ตะอาลา ทรงตรัสว่า

“และในแผ่นดนินีม้สีญัญำณตำ่ง ๆ  ส�ำหรบัผูศ้รทัธำเชือ่มัน่ และใน

ตัวของพวกเจ้ำเอง พวกเจ้ำไม่เห็นดอกหรือ” (อัซซาริยาต, 20-21)

อลัลอฮทฺรงสรา้งมนษุยด์ว้ยการสรา้งทีย่ิง่ใหญแ่ละมเีกยีรต ิดว้ยความ

เจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีแห่งยุคสมัย ท�าให้มีการค้นพบ

ความมหัศจรรย์ของร่างกายมนุษย์มากมาย แต่ความรู้เหล่านั้นก็ยังมิอาจ

เข้าถึงแก่นแท้ของวิทยปัญญา (ฮิกมะฮฺ) และความเร้นลับแห่งพระเจ้าใน

การสร้างชีวิตมนุษย์ได้ อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสว่า 

“โอ้มนุษย์เอ๋ย อะไรเล่ำที่ล่อลวงเจ้ำ (ให้หันห่ำง) จำกพระเจ้ำของ

เจ้ำผู้ทรงเกื้อกูล ผู้ทรงบังเกิดเจ้ำ แล้วทรงท�ำให้เจ้ำสมบูรณ์ แล้วทรง

ท�ำให้เจ้ำสมส่วน ในรูปใดที่พระองค์ทรงประสงค์ ก็จะทรงประกอบเจ้ำ

ขึ้น” (อัลอินฟิฏอรฺ, 6-8) 

จากอายะฮฺข้างต้น อัลลอฮฺ ตะอาลา ได้บอกให้มนุษย์หวนร�าลึกถึง

ช่วงเวลาที่ผ่านมา ช่วงเวลาแห่งการสร้างร่างกายและชีวิตมนุษย์ ร่างกาย

มนุษย์ได้ถูกสร้างให้สมส่วนและสมบูรณ์แบบถึงแม้ว่าดั้งเดิมนั้นมันมาจาก

อสุจิที่น่ารังเกียจก็ตาม12

12 ดูเพิ่มเติมในอัลกุรอานซูเราะฮฺ อาบาซา, 17-22: อัล-รูม, 20: อัล-อินซาน, 21: อัล-

กียามะฮฺ, 36-38: อัลมุรซาลาต, 20-22: และ ยาซีน, 77
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ดว้ยความกรณุาแหง่อลัลอฮอฺนัยิง่ใหญน่ี ้หากมนษุยก์ลบัหลงลมืและ

เนรคุณต่อพระองค์ผู้ทรงรอบรู้และทรงอ�านาจแล้วไซร้ แน่นอนว่า มนุษย์

ก�าลังอยู่ในความว่างเปล่าและไม่สมกับสติปัญญาอันชาญฉลาดที่ได้รับมา

เอาเสียเลย วิทยาศาสตร์ได้เข้าถึงกระบวนการปฏิสนธิและพัฒนาการของ

มนุษย์ต้ังแต่ในครรภ์เมื่อไม่นานมานี้ ในขณะที่อัลลอฮฺได้อธิบายเรื่องนี้ไว้

อยา่งละเอยีดในอลักุรอฺานตัง้แตส่บิสีศ่ตวรรตทีแ่ลว้13 (1) พระองคท์รงตรัสวา่ 

“และขอสำบำนวำ่ แนน่อนเรำได้สรำ้งมนษุย์มำจำกธำตแุทข้องดนิ 

แล้วเรำท�ำให้เขำเป็นเชื้ออสุจิและอยู่ในที่พักอันมั่นคง (คือมดลูก) แล้ว

เรำได้ท�ำให้เชื้ออสุจิกลำยเป็นก้อนเลือด แล้วเรำได้ท�ำให้ก้อนเลือดกลำย

เปน็กอ้นเนือ้ แลว้เรำไดท้�ำใหก้อ้นเนือ้กลำยเปน็กระดกู แลว้เรำหุม้กระดกู

นัน้ดว้ยเนือ้ แลว้เรำไดเ้ปำ่วิญญำณใหเ้ขำกลำยเปน็อกีรูปรำ่งหนึง่ ดงันัน้

อลัลอฮทฺรงจ�ำเรญิยิง่ ผูท้รงเลศิแหง่ปวงผู้สร้ำง หลงัจำกนัน้ แทจ้รงิพวก

13 อัลกุรอานซ่ึงถูกประทานลงมา 1400 ปีมาแล้ว ได้รับการยอมรับจากนักวิชาการ

ในสาขาต่าง ๆ ทุก ๆ วัน คัมภีร์อันบริสุทธิ์นี้ถูกประทานลงมาแด่ท่านนบีมุฮัม

มัด (ซ็อลฯ) ผู้เป็นอุมมียฺ (อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้) เพื่อที่ท่านนบีน�าไปเผยแพร่ต่อ

มนุษยชาติ หากมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบทบัญญัติและสภาวการณ์แห่งพระเจ้า

ท่ีเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ การค้นพบเหล่านั้นจะสอดคล้องกับอัลกุรฺอานโดยทั้งหมด 

ไม่มีข้อขัดแย้งแม้เพียงอักษรเดียว สิ่งเหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ท่ีแน่ชัดว่า อัลกุรฺอานคือ

ค�าวิวรณ์จากอัลลอฮฺต่อท่านรอซูล (ซ็อลฯ) อย่างแท้จริง นั่นหมายรวมได้ว่า อัลกุ

รอานได้น�าหน้าความรู้ของมนุษย์ในทุกยุคสมัย และการค้นพบของมนุษย์นั้นเป็น

เพยีงแค่การยนืยนัถงึสจัธรรมแห่งอลักุรอฺาน กีม่ากแล้วท่ีผูรู้แ้ห่งโลกตะวนัตก ผูม้ไิด้

ต้ังตนในลกัษณะต่อต้านอิสลาม พวกเขาได้รบัทางน�าหลงัจากทีไ่ด้ศกึษาค้นคว้าเกีย่ว

กบัโองการต่าง ๆ  ในอลักรุอฺานซึง่ถกูประทานลงมาตัง้แต่ 1400 ปีมาแล้ว อย่างเช่น 

โองการทีก่ล่าวถงึล�าดบัเหตกุารณ์ในการสร้างมนษุย์และการพยากรณ์ปรากฏการณ์

ท่ีจะเกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน หนึ่งในบุคคลเหล่านั้นคือปราชญ์แห่งประเทศฝรั่งเศส 

มอร์ริส บลูกายย์ (Maurice Bucaille) เขาได้เข้ารับอิสลามหลังจากที่ได้ศึกษา

ปรากฏการณ์อันน่ามหัศจรรย์และเหนอืธรรมชาตใินอลักรุอฺาน เขาได้เขยีนหนังสอื

เล่มหนึ่งในหัวข้อ “เตารอต อินญีล อัลกุรอานและวิทยาศาสตร์” ฉันขอเชิญชวน

บรรดานักอ่านทั้งหลายให้ลองอ่านหนังสือเล่มนี้
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เจำ้ตอ้งตำยอยำ่งแนน่อน แล้วแทจ้รงิพวกเจำ้จะถูกใหฟ้ืน้คนืชพีข้ึนในวนั
กิยำมะฮฺ (วันสิ้นโลก)” (อัลมุอฺมินูน, 12 - 16) 

เหล่านี้คือการสรรสร้างร่างกายมนุษย์ซึ่งแน่แท้แล้วอวัยวะต่าง ๆ  นั้น
ด้วยภาษาของมนัเอง ไดก้ระตุน้ชวนใหม้นุษยไ์ดใ้ครค่รวญ เสมอืนวา่อวยัวะ
ต่าง ๆ ได้แก่ ตา หู มือ เท้า สมองและหัวใจ หมายถึงอวัยวะทั้งร่างกาย
ก�าลังบอกกล่าวแก่มนุษย์ว่า เจ้าจงมองต่อร่างกายของเจ้าอย่างใคร่ครวญ
เถิด ใคร่ครวญเพื่อค้นหาค�าตอบแห่งสัจธรรมจากความยิ่งใหญ่แห่งการ
สร้างสรรค์ของพระเจ้าของเจ้าเถิด���อัลลอฮฺได้ทรงสร้างมนุษย์ซึ่งประกอบ
ขึน้จากกลา้มเนือ้ เสน้เลอืดและสมองไดอ้ยา่งสมบรูณแ์บบและนา่มหศัจรรย์
มาได้อย่างไรกัน พระองค์ทรงออกแบบกะโหลกให้มีรูปร่างกลม และทรง
ก�าหนดให้ตามร่ายกายมีรูต่าง ๆ เช่น หู ตา จมูกและปาก ทรงออกแบบ
แขนขาในลักษณะยื่นยาวออกมาได้อย่างไร ส่วนปลายของแขนขาท�าไม
ต้องประกอบไปด้วยนิว้และสิน้สดุดว้ยเลบ็ พระองคท์รงสรา้งอวยัวะภายใน
รา่งกาย เชน่ หวัใจ มา้ม ตบั ตับออ่น ในรปูทรงท่ีเหมาะสมและมีการท�างาน
ประสานกันอย่างลงตัวได้อย่างไรกัน อวัยวะทั้งร่างกายไม่เคยท�างานแยก
สวนกนัและทุกอวยัวะทีส่รา้งขึน้มคีวามส�าคญัตอ่คงวามอยูร่อดของรา่งกาย
ด้วยกันทั้งสิ้น ทุกอวัยวะถูกออกแบบมาในรูปทรงและหน้าท่ีการท�างานที่
เฉพาะเจาะจงแตกต่างกันไป

หากได้ศึกษาเชิงลึกในแต่ละอวัยวะจะพบว่า อวัยวะต่าง ๆ ยังมีองค์
ประกอบที่ซับซ้อนในตัวมันเอง เช่น ภายในตา ประกอบด้วย ชั้นต่าง ๆ ซึ่ง
มีโครงสร้างและหน้าที่การท�างานที่แตกต่างกัน หากมีความผิดปกติของชั้น
โครงสรา้งสกัชัน้หน่ึงหรอืการท�างานของชัน้นัน้หยดุชะงกัไป แนน่อนวา่ การ
มองเห็นของตาก็จะสูญเสียไปด้วย

กระดูก

โครงร่างกระดูกของร่างกายมนุษย์เป็นสิ่งถูกสร้างที่น่ามหัศจรรย์ 
อัลลอฮฺทรงสร้างกระดูกอันแข็งแกร่งน้ีจากน้�าอสุจิท่ีอ่อนแอและน่ารังเกียจ
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ได้อย่างไร พระองค์ทรงประกอบโครงกระดูกของมนุษย์อย่างมั่นคง แข็ง
แรงและทรงออกแบบรูปร่างลักษณะและขนาดของกระดูกที่แตกต่างกัน
และมีความสมดุลมาอย่างไร ในร่างกายประกอบด้วยกระดูกที่มีลักษณะ
แตกต่างกันอย่างมากมาย ตั้งแต่ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ กระดูกที่สั้น
และยาว มีความหนาและบางแตกต่างกัน ในกระบวนการเคล่ือนไหวของ
ร่างกาย อัลลอฮฺได้ทรงออกแบบโครงร่างกระดูกให้มีข้อเป็นตัวต่อและมีมุม
การเคลือ่นไหวทีแ่ตกตา่งกัน พระองค์ทรงออกแบบขอ้กระดกูใหป้ระกอบไป
ดว้ยเอน็และน้�าในขอ้เพือ่งา่ยตอ่การเคลือ่นไหวอยา่งสมดลุและนา่มหศัจรรย ์

มาถึงจุดนี้ถ้าเราย้อนกลับมาคิด หากเราจะผลิตเพียงข้อหนึ่งจาก
บรรดาข้อต่าง ๆ ในร่างกายของเรา แน่นอนว่า เราจะเกิดค�าถามมากมาย
และจะพบความเร้นลับแห่งการสร้างสรรค์ที่จะเป็นอุปสรรคจนเรายอมแพ้
ในที่สุด 

หากอัลลอฮฺทรงสร้างกระดูกให้เกินขึ้นมาหนึ่งชิ้นในร่างกาย เราย่อม
ประสบกับความพกิารและเปน็สาเหตใุหเ้กดิโรคตอ่รา่งกายอย่างแนน่อน ใน
ขณะเดียวกันหากพระองค์ทรงท�าให้กระดูกในร่างกายของเราขาดไปเพียง
หนึง่ชิน้เทา่นัน้ แนน่อนว่าเราจะหาทางรกัษาความพิการท่ีเกิดขึน้ แมเ้ราจะ
ใช้ความพยายามมากแค่ไหนหรือนานแค่ไหน เราจะพบว่า เราไม่มีทางที่จะ
รักษามันให้เป็นปกติเหมือนมนุษย์ทั่วไปได้อย่างแน่นอน 

เราควรท่ีจะใคร่ครวญและตระหนักว่า หากนิ้วทั้งห้าจากมือข้างใด
ข้างหนึ่งไม่สามารถใช้การได้ เราจะพบกับความยุ่งยากและความล�าบากใน
การใช้ชีวิตประจ�าวันและการท�างานของเรามากแค่ไหน ประการเหล่านี้คือ
สิ่งส�าคัญอย่างยิ่งที่เราต้องคิดใคร่ครวญ 

นอกจากนี้หากเราสังเกตฟันของเรา ซึ่งแต่ละซี่มีความแตกต่างใน
ลักษณะโครงสร้างและขนาดแต่มันประกอบขึ้นอย่างสมดุลง่ายดายในการ
เคีย้วและใชง้าน บางซ่ีมีลักษณะหนา้จ่ัวคมใชเ้พือ่ตดัและการปอก และในตา
ของเรานัน้พบวา่ ประกอบดว้ยกลา้มเนือ้หลายส่วนดว้ยกนั ซ่ึงหากบางสว่น
ของกล้ามเนื้อเกิดความเสียหายจะท�าให้การท�างานของตาสูญเสียไปด้วย
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ความเรน้ลบัและความนา่มหศัจรรยข์องร่างกายมนษุยน์ัน้เกดิจากการ

สรา้งสรรคแ์ละอ�านาจของอลัลอฮฺจากหยดน้�าเพยีงหยดเดียวเท่านัน้ หากเรา

ได้ดรููปภาพทีจ่ติรกรบรรจงวาดด้วยความสวยงาม เราจะรูสึ้กท่ึงในสติปญัญา 

ความฉลาดและความละเอียดของเขา ส่วนจิตรกรผู้นั้นย่อมรู้สึกภาคภูมิใจ

ในผลงานของเขา ในขณะที่ผลงานที่เขาได้บรรจงวาดออกมาอย่างสวยงาม

นั้นย่อมไม่ใช่มาจากสิ่งที่ไม่มีมาก่อนอย่างแน่นอน และอุปกรณ์ที่เขาใช้เพื่อ

ให้ได้ผลงานนั้น เช่น กระดาษ พู่กันและสีเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว และเขาไม่ใช่ผู้

สร้างอุปกรณ์เหล่านั้นเองข้ึนมาเลย ผลงานที่เขาสร้างสรรค์ออกมานั้นก็มา

จากอารมณ์และแรงบันดาลใจจากสรรพสิ่งที่สรรสร้างโดยอัลลอฮฺ ตะอาลา 

ทัง้สิน้ ถงึกระนัน้เรากย็งัรูส้กึทึง่ในความสามารถของจติกรขณะทีเ่ขาบรรจง

วาดภาพอันสวยงามนั้น 

ด้วยประการที่กล่าวมา ด้วยเหตุผลอันใดเล่าท่ีเราไม่ยอมใคร่ครวญ

เกี่ยวกับอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายและเหตุการณ์ทางพัฒนาการในการ

สรา้งสรรคท์ีส่ดุแหง่ความสวยงามและนา่มหศัจรรยย์ิง่ จติรกรผูท้รงออกแบบ

และทรงยิ่งใหญ่ที่สุดเหนืออื่นใด! เราถูกสร้างโดยอัลลอฮฺ ผู้ทรงสร้างที่ไม่ได้

รับการถูกสร้างโดยสรรพสิ่งอื่นใดและผู้ทรงออกแบบที่ยิ่งใหญ่ผู้ทรงสร้าง

มนุษย์จากส่วนประกอบที่มีอยู่ในน้�าอสุจิเพียงหยดเดียว

อวัยวะของร่ำงกำย

อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ได้แก่ หู จมูก ลิ้นซึ่งเป็นอวัยวะออกเสียง

ทีม่คีวามออ่นพลิว้มากทีส่ดุ ภายในปากทีม่กีารประดับประดาดว้ยฟนัทีเ่รียง

กันดั่งไข่มุก เป็นอวัยวะที่ก่อให้เกิดเสียงที่แตกต่างกันในแต่ละคน จนท�าให้

คนตาบอดสามารถรู้จักและแบ่งแยกคนได้ด้วยเสียงพูด เส้นผม คิ้ว ขนตา 

หัวใจ ไตและเส้นเลือด เหล่านี้คืออวัยวะที่เราต้องคิดใคร่ครวญอย่างลึกซึ้ง 

เพราะอวัยวะต่าง ๆ นั้นถูกสร้างมาจากความรอบรู้ ความปรีชาญาณและ

ทศันะแหง่อลัลอฮผฺูท้รงสงูสง่ อวยัวะเหล่านีต้า่งมหีนา้ทีท่ีเ่ฉพาะเจาะจงของ

มันและมีการท�างานที่ประสานกันอย่างเป็นระบบ
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ไตเปน็กอ้นเนือ้ขนาดเล็กก้อนหนึง่ในรา่งกาย แต่หนา้ท่ีของมนันัน้ยิง่

ใหญ่ ไตสามารถแยกแยะสิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นพิษจากบรรดาสิ่ง

ต่าง ๆ ที่เข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิตของเรา ท�าหน้าที่ในการเก็บเกี่ยวสิ่งที่มี

ประโยชน์ไว้และก�าจัดสิ่งที่เป็นพิษออกไปจากร่างกายมนุษย์ 

เราต้องมองไปยังแขนของเราอย่างใคร่ครวญ เหตุใดที่มันถูกสร้างให้

ยาวออกมาจากร่างกาย เราสามารถยื่นแขนออกไปเพื่อหยิบส่ิงของที่เรา

อยากได้ เหตุใดท่ีมือของเราจึงต้องมีนิ้วทั้งห้า นิ้วบางส่วนถูกแบ่งออกเป็น

สามส่วน นิ้วท้ังสี่ถูกจัดเรียงกันและวางกันคนละด้านและอีกนิ้วหนึ่งอยู่อีก

ข้างหนึ่ง คือนิ้วที่ใหญ่ที่สุด (หัวแม่มือ) ท�าหน้าที่คอยช่วยเหลือนิ้วอื่น ๆ 

แม้นว่ามนุษย์ตั้งแต่อดีต ปัจจุบันและอนาคตรวมตัวกันเพื่อออกแบบนิ้วมือ

ที่ดีกว่านี้ แน่นอนว่าพวกเขาไม่มีความสามารถที่จะท�ามันได้

หากคนหนึ่งต้องสูญเสียเล็บมือของนิ้วใดนิ้วหนึ่ง เมื่อเขาเกิดอาการ

คันและต้องการเกามัน เขาดูจะเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอซะเหลือเกิน เมื่อเขา

ต้องขอช่วยคนอื่นให้ช่วยเกาให้ตรงต�าแหน่ง เขาต้องอธิบายอย่างละเอียด

หรือให้ช่วยลองเกาจนกว่าจะตรงจุด

มือของแตล่ะคนสามารถเกาไดถ้กูต�าแหนง่โดยไมจ่�าเปน็ตอ้งขอความ

ช่วยเหลือจากคนอื่น และไม่เป็นการยากล�าบากที่จะท�าเช่นนั้น หน�าซ้�า

เจ้าของมือสามารถใช้มือเการ่างกายของเขาได้ตรงต�าแหน่งอย่างแม่นย�า

แม้เขาก�าลังหลับอยู่ก็ตาม 

ความสามารถในการขยบัเขยือ้นนิว้และมอือยา่งละเอยีดและงา่ยดาย

นัน้ ต้องอาศัยการท�างานทีซ่บัซอ้นและเปน็ระบบ เราสามารถดตูวัอยา่งจาก

หุน่ยนตท์ีส่รา้งข้ึนดว้ยวทิยาการทางเทคโนโลยอีนัล้�าสมยั แต่มิอาจสามารถ

ขยับเคลื่อนไหวเทียบเคียงกับร่างกายมนุษย์ได้ 

บทกลอนอันสวยงามของกวีตุรกีท่านหนึ่ง SYANASI ท่านได้สาธยาย

ถงึดวงตาทีส่ามารถมองเหน็และหท่ีูสามารถรบัฟงั นบัเปน็สัญญาณส�าคญัที่

บ่งบอกว่าอัลลอฮฺคือผู้ทรงสร้างและออกแบบที่ยิ่งใหญ่เหนืออื่นใด ท่านได้
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กล่าวว่า “ตัวตนท่ีข้ามีบ่งบอกถึงการมีอยู่ของผู้ทรงสร้าง มันเป็นหลักฐาน
อันแจ้งชัดและสิ่งอื่น ๆ นั้นเป็นเพียงหลักฐานเพิ่มเติม”

ควำมเมตตำปรำณีแห่งอัลลอฮฺ

จงร�าลกึถงึความเมตตาปราณีของอลัลอฮฺ ตะอาลา ท่ีพระองคท์รงยดื
เวลาการงอกของฟันในเด็กทารกถึงสองปีหลังจากคลอดออกมา เนื่องจาก
ห้วงเวลาสองปีนี้ส่วนใหญ่แล้วทารกรับประทานเพียงนมจากมารดา ยังไม่
ทานอาหารอย่างอื่นอีก ดังนั้นเด็กยังไม่จ�าเป็นต้องมีฟัน หน�าซ้�าหากเด็กมี
ฟันตั้งแต่เกิดย่อมเป็นปัญหาต่อแม่ในห้วงเวลาแห่งการให้นมบุตรเป็นแน่ 

เม่ือลูกเติบโตข้ึน ความต้องการสารอาหารมากขึ้นไปด้วย นมแม่
ไม่เป็นที่เพียงพอแก่ลูกอีกต่อไป ในช่วงวัยนี้ลูกต้องรับประทานอาหารที่มี
ลักษณะแข็งและจ�าเป็นต้องเคี้ยวและในช่วงวัยนี้เองที่ฟันเริ่มงอกออกมา 
ฟันไม่ได้งอกก่อนเวลาแต่มันงอกออกมาในวันเวลาที่เหมาะสมของมัน และ
หากว่าฟันงอกออกมาก่อนเวลาที่เหมาะสมแล้ว การให้นมบุตรของแม่ย่อม
พบปัญหาเป็นแน่ ฟันซ่ึงมีโครงสร้างที่แข็งแต่กลับงอกออกมาจากเหงือกที่
นุ่มนับเป็นกระบวนการหนึ่งที่น่ามหัศจรรย์ อัลลอฮฺทรงบันดาลความรู้สึก
รักและเมตตาต่อลูกน้อยในหัวใจของคนสองคนคือ พ่อและแม่ พระองค์
ทรงสร้างทกุอยา่งมาดว้ยวทิยปญัญาแห่งพระองค ์หากพระองคม์ทิรงบงัเกดิ
ความรู้สึกรักและเมตตาในหัวใจของพ่อแม่แล้ว ใครเล่าท่ีจะยอมแบกรับ
ภาระอันหนักอึ้งในการดูแลเลี้ยงดูทารก

ร่างกายมนุษย์เป็นส่ิงมหัศจรรย์ที่คิดใคร่ครวญ ในหนังสือ อิฮยาอ 
อูลูมุดดีน ของอีหม่ามอัลฆอซาลี ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่า “น่ีเป็นส่วนหนึ่งจาก
ความมหัศจรรย์ของร่างกายของเจ้าที่เจ้าจะไม่สามารถท�าความเข้าใจมัน
ได้ ในขณะท่ีร่างกายเป็นสิ่งที่ใกล้ที่สุดกับความคิดของเจ้าและมันเป็นสักขี
พยานที่ชัดแจ้งในความยิ่งใหญ่แห่งพระผู้ทรงสร้าง แต่เจ้ากลับหลงลืมมัน 
เจ้ามัวแต่ยุ่งอยู่กับปากท้องและอวัยวะเพศของเจ้า พวกเจ้าไม่รู้หรอกว่าตัว
ของพวกเจ้าคือใคร เจ้ารู้เพียงแต่เมื่อเจ้าหิวเจ้าก็กิน เมื่อเจ้าอิ่มส�าราญเจ้า
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ก็นอน เมื่อเจ้ามีอารมณ์ใคร่เจ้าก็มีเพศสัมพันธ์ และเม่ือเจ้าโกรธเจ้าก็เข่น

ฆ่ากัน (ก่อสงคราม)”

“หากเจา้มีชวีติอยูเ่ยีย่งนี ้การมชีวิีตของเจ้าก็ไมต่า่งจากสัตวเ์ดรัจฉาน

ทั้งหลาย! ความแตกต่างทางบุคลิกภาพระหว่างมนุษย์กับสัตว์คือ การรู้จัก

อลัลอฮผฺา่นการใครค่รวญการอภบิาลทอ้งฟา้และแผน่ดนิของพระองค ์ความ

มหศัจรรยแ์หง่สากลจักรวาลและรา่งกายมนษุย ์หวัใจทีใ่กลช้ดิพระเจ้าทีผ่า่น

การขดัเกลาดว้ยการใครค่รวญเชน่นี ้จะทำาใหม้นษุยสู์งส่งเทียบเคียงลาอกีะฮฺ

ผูใ้กลช้ดิอัลลอฮ ฺและถกูบนัทกึอยูใ่นหมูผู่ท้ีม่เีกยีรตพิรอ้มบรรดานบแีละผู้มี

สจัจะ สถานะความเป็นอยูท่ีใ่กลช้ดิพระเจา้ผูอ้ภบิาลแหง่สากลโลกเช่นนี ้จะ

ทำาใหเ้ขาปลอดภยัจากสตัว์รา้ย ปลอดภัยจากมนษุยผู้์หลงดุนยาและมีหวัใจ

ใฝค่วามใครเ่ยีย่งสตัวเ์ดรจัฉาน มนษุยก์ลุ่มหลังนีช่้างต่ำาทรามยิง่กวา่สตัวซ์ะ

อกี เพราะสตัวน้ั์นไม่มีสติปญัญาเหมอืนมนษุย ์ในขณะทีม่นษุยม์ ีแตพ่วกเขา

กลับละเลย พวกเขาเนรคุณต่อความโปรดปรานแห่งอัลลอฮฺ พวกเขาเหล่า

นั้นเยี่ยงเดรัจฉาน ทว่าพวกเขาต่ำาทรามยิ่งกว่า!” (อัล-ฆอซาลี, อัล-อิฮยาอฺ, เล่ม

ที่ 4 หน้า 58 - 62)

ใบหน้ำและปลำยนิ้วของมนุษย์

ครั้งหนึ่ง มีชายคนหนึ่งได้พบกับท่านอุมัรฺ บิน ค็อฏฏอบ พลางกล่าว

ว่า “ฉันรู้สึกประหลาดใจเกี่ยวกับการเล่นหมากรุก ความกว้างยาวของมัน

แค่หนึ่งศอก แต่หากใครได้เล่นมันสักหนึ่งล้านคร้ัง มันก็จะไม่มีการซ้�ากัน

ระหว่างการเล่นในสองคร้ัง” อุมัรฺตอบเขาว่า “ยังมีอีกเรื่องหนึ่งท่ีน่าพิศวง

ยิ่งกว่านั้น ใบหน้าของคนเรามีความกว้างยาวประมาณหนึ่งคืบ การจัดวา

งอวัยต่าง ๆ บนมันเช่น คิ้วทั้งสอง ตาทั้งสอง จมูกและปากต่างเหมือนกัน

หมด แต่เจ้าจะไม่เคยเห็นคนทัง้โลกนีท้ีม่หีนา้ตาเหมอืนกัน นีค่อืสิง่ทีบ่ง่บอก

ถึงอ�านาจและปรีชาญาณแห่งผู้ทรงสร้างให้มีความแตกต่างท่ีไม่มีจุดสิ้นสุด

บนพื้นที่เล็ก ๆ นี้ (อัล-รอซี, อัล-ตัฟซีร, เล่มที่ 4 หน้า 179 - 180)
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นาญิบ ฟัดลิล (NAJIB FADLIL) กวีท่านหนึ่งได้กล่าวว่า “ใครเล่าคือ

จิตรกรผู้ยิ่งใหญ่ผู้วาดใบหน้าเหล่านี้ ไม่มีใครเลยหรือที่เขาส่องกระจกและ

นึกถามถึงเรื่องเหล่านี้

ลายน้ิวมือของมนุษย์ถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่อีกประการหน่ึง 

ในปัจจุบันมีการใช้ลายนิ้วมือเป็นรหัสในการเปิดคอมพิวเตอร์และประตู 

เพราะมนุษย์ทุกคนมีหลายนิ้วมือที่แตกต่างกัน แม้กระทั่งระหว่างนิ้วในคน

หนึ่งคนก็มีลายนิ้วมือที่ต่างกันด้วย

ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 มีการค้นพบว่า มนุษย์ทุกคนมีลายนิ้วมือ

ที่แตกต่างกันและเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคน จึงมีการใช้ลายนิ้วมือในทาง

กฎหมายและการดูแลความปลอดภัยเพื่อระบุตัวตนของบุคคล จนกระทั่ง

ปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับลายนิ้วมือโดยเฉพาะ มีการเรียกขานวิชานี้

วา่ “DACTYLOLOGY (การใชภ้าษามอื)” อลัลอฮเฺปน็ผูป้ระทานคณุลกัษณะ

พิเศษและความมหัศจรรย์นั้นแก่มนุษย์ และพระองค์ทรงกล่าวอธิบายไว้ใน

คมัภรีอ์นัทรงเกยีรตขิองพระองค์ นัน่คืออลักุรฺอาน ซ่ึงถูกประทานลงมาเมือ่ 

1,400 ปีที่แล้ว อัลลอฮฺ ตะอาลา ได้ชี้แจงถึงวันแห่งการฟื้นคืนชีพว่า มนุษย์

จะถูกฟื้นคืนชีพในวันกียามะฮ ซึ่งปลายนิ้วมือของเขาก็จะกลับเป็นเหมือน

เดิม พระองค์ได้ตรัสว่า 

“มนุษย์คิดหรือว่ำ เรำจะไม่รวบรวมกระดูกของเขำกระนั้นหรือ  

แน่นอนทีเดียว เรำสำมำรถที่จะท�ำให้ปลำยนิ้วมือของเขำอยู่ในสภำพท่ี

สมบูรณ์” (อัลกียามะฮ, 3 - 4)

เราเห็นแล้วว่า อัลกุรฺอานนั้นน�าหน้าความรู้ของมนุษย์เสมอ ศาสตร์

ตา่ง ๆ  เพิง่มกีารค้นพบตามมาทหีลงัเปน็การยนืยนัในสจัธรรมของอลักรุอาน

ดังเช่นในเรื่องของลายนิ้วมือที่มีความแตกต่างกันในแต่ละคน เช่น

เดียวกันในกรณีตาที่มีความแตกต่างกันกับคนอื่น ๆ  ในยุคหลัง ๆ  นี้มีการใช้

อวยัตาเพือ่การระบตุวัตนของคนดว้ย มกีารพัฒนาเทคโนโลยเีหล่านีม้าใชใ้น
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ชวีติประจ�าวนั พระองคช์า่งทรงยิง่ใหญอ่ยา่งแท้จรงิท่ีทรงสรา้งใหเ้กดิความ

แตกต่างกนัอยา่งไม่มีท่ีสิน้สดุเพียงแคอ่วยัวะหนึง่ทีม่พีืน้ทีแ่คห่นึง่เซนตเิมตร 

ควำมมหัศจรรย์ของยีน

เมื่อไม่นานมานี้วิทยาศาสตร์ค้นพบว่า มนุษย์แต่ละคนนั้นมีรหัสยีนที่

เฉพาะเจาะจงซ่ึงเปน็เหตุผลส�าคัญท่ีท�าให้มนษุย์แต่ละคนมีความแตกตา่งกัน 

สิ่งที่เรียกว่า ยีน เป็นสิ่งที่มีขนาดเล็กมาก หากน�ายีนของสิ่งมีชีวิตทั้งโลกมา

รวมกันมาบรรจุลงในปลอกนิ้วตัดเย็บก็ยังไม่เต็มเลย

ยีนเป็นโมเลกุลที่มีขนาดเล็กมาก กล้องจุลทรรศน์ธรรมดาทั่วไปไม่

สามารถสอ่งเหน็ได ้เปน็สิง่ทีบ่รรจอุยูใ่นเซลลข์องสิง่มีชวีติ ยนีเปน็ตวัก�าหนด

ใหเ้กดิลกัษณะเฉพาะในมนษุย ์พชืและสัตว์ ปลอกนิว้ตัดเยบ็ท่ีดูมีขนาดเลก็

แลว้ท่ีจะบรรจคุุณลักษณะอนัเฉพาะเจาะจงของมนษุยแ์ตล่ะคนทัง้โลก ซึง่มี

อยู่ประมาณหกล้านคน แต่ด้วยการค้นพบเกี่ยวกับคุณลักษณะของยีนแล้ว 

มันก็ยังมิอาจบรรจุให้เต็มมันได้

จากปรากฏการณ์เหล่านี้ ยีนจะสามารถเก็บข้อมูลทางพันธุกรรม

ของสิ่งมีชีวิตอันหลากหลายนี้ได้อย่างไรกัน มันสามารถเก็บคุณลักษณะท่ี

เฉพาะเจาะจงทุกรายละเอียดของส่ิงมีชีวิต หน�าซ้�าข้อมูลเหล่านี้ยังรวมไป

ถงึบคุลกิภาพทางจิตวทิยาของมนษุยแ์ตล่ะคน ซึง่ถกูเกบ็ไวใ้นพ้ืนทีท่ีม่ขีนาด

เล็กมาก ๆ ที่ยากต่อการรับได้ของสติปัญญามนุษย์

ความรู้เก่ียวกับยีนที่ประกอบไปด้วยอะตอมเป็นล้านอะตอมซึ่ง

ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์นี้ เป็นเพียงสมมติฐานทาง

วิทยาศาสตร์เท่านั้น อัลลอฮฺได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเร่ืองนี้ไว้ในค�าตรัส

ของพระองค์ว่า 

“และจงร�ำลกึขณะทีพ่ระเจำ้ของเจำ้ไดเ้อำจำกลกูหลำนของอำดมั 

ซึง่ลกู ๆ  ของพวกเขำจำกหลงัของพวกเขำ และใหพ้วกเขำยืนยันตวัของ

พวกเขำเอง (โดยตอบค�ำถำมที่ว่ำ) ข้ำมิใช่พระเจ้ำของพวกเจ้ำดอกหรือ 
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พวกเขำกล่ำวว่ำ ใช่ขอรับ พวกข้ำพระองค์ขอยืนยัน (มิฉะนั้น) พวกเจ้ำ
จะกล่ำวในวันกิยำมะฮฺว่ำ แท้จริงพวกข้ำพระองค์ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่อง
นี้” (อัลอะรอฟ, 172)

แตท่วา่ปรากฏการณเ์หล่านีเ้ปน็ปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ดว้ยอ�านาจแห่
งอัลลอฮฺ ตะอาลา และมนุษย์มิอาจหยั่งรู้อย่างลึกซึ้งได้ สุดท้ายมนุษย์เป็นผู้
ยอมจ�านนตอ่พลงัอ�านาจของพระองค ์นกักวแีหง่ศตวรรตที ่19 ดยีาอ ปัสยา 
(DHIYA’ PASYA) จึงเขียนค�ากล่าวหนึ่งอันชาญฉลาดว่า มหาบริสุทธิ์ยิ่งแห่ง
พระผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งอันน่าทึ่งนี้ มหาบริสุทธิ์ยิ่งด้วยอ�านาจของพระองค์
ท�าให้ผู้เก่งกาจและบรรดาอัจฉริยะทั้งลายยอมแพ้และจ�านน”

ใครคือผู้ควบคุมดูแลกำรท�ำงำนของร่ำงกำย

มนษุยต์อ้งคดิใครค่รวญว่า ส่ิงมีชวิีตท้ังหลายและสรรพส่ิงต่าง ๆ  แหง่
ผนืแผน่ดนิและชัน้ฟา้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตวัมนษุยเ์องด�ารงอยูด่ว้ยตวัเองไม่
ได้ ทุกสรรพสิ่งต้องการอัลลอฮฺ เราสามารถสังเกตได้จากการด�าเนินอยู่ได้
อย่างปกติของร่างกายเรา ทุกกระบวนการที่ด�าเนินอยู่ของร่างกายมิได้เกิด
ขึ้นตามต้องการของเราเอง ตัวอย่างเช่น การเต้นของหัวใจและการหายใจ 
ซ่ึงเป็นกระบวนการส�าคัญยิง่ต่อการด�ารงอยูข่องรา่งกาย มนัท�างานประสาน
กนัระหวา่งอวยัวะต่าง ๆ  และเซลลโ์ดยอัตโนมตั ิในขณะทีต่วัเราเองไมรู่เ้รือ่ง
อะไรเลยด้วยซ้�า มันไม่จ�าเป็นต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากใครเลย

เราลองคิดใคร่ครวญดูว่า หากเราได้รับโอกาสดูแลควบคุมปฏิกิริยา
ทางเคมีจ�านวนร้อยกว่าปฏิกิริยาในเซลล์เพียงหนึ่งเซลล์ ภายในช่วงเวลา
เพยีงแคว่นัเดยีวหรอืเซลลห์นึง่จากบรรดาเซลล์ของอวัยวะหนึง่ของรา่งกาย 
ให้มันสามารถท�างานอย่างสมดุลตามระบบการท�างานท่ีถูกวางโดยผู้สร้าง
ของมัน แน่นอนว่าเราไม่สามารถสะสางมันได้แม้เพียงไม่กี่วินาที ตลอดช่วง
เวลาทีเ่ราดแูลมันนัน้ยอ่มเกิดความวุน่วายแปรปรวน ตา่ง ๆ  มากมายตามมา

หากเรามองยอ้นกลบัมาดูรา่งกายเรา เราจะพบว่า มนษุยช์า่งออ่นแอ
และไร้ความสามารถเหลือเกิน เราไม่สามารถท่ีจะจัดการกับไวรัสซ่ึงขนาด
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เล็กมากที่จู่โจมท�าอันตรายแก่ร่างกายอันก�าย�าแข็งแรงนี้จนเป็นสาเหตุให้

เราป่วยไข้จนต้องนอนติดเตียง

เราจงึสามารถทีจ่ะกล่าวได้ว่า มนษุยมิ์อาจทะนงตนดว้ยความโอ้อวด

เพราะความสามารถและความแข็งแรงที่มีล้วนมาจากอัลลอฮท้ังสิ้น เขาไม่

ควรท่ีจะลืมผู้ประทานความโปรดปรานแด่ชีวิตที่แท้จริง เขาควรที่จะรู้สึก

ขอบคุณและกลับเน้ือกลับตัวต่ออัลลอฮฺด้วยความส�านึกว่า เขานั้นช่างเล็ก

และอ่อนแอเหลือเกินต่อหน้าอ�านาจแห่งพระผู้เป็นเจ้า

สิ่งที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้น เราได้พูดคุยกันถึงประเด็นค�าถามเกี่ยว

กับอ�านาจและวิทยปัญญาแห่งพระเจ้าอันไร้ขอบเขตและพระองค์ทรง

แสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งแก่มนุษย์ทั้งหลายแล้ว ตอนที่เราใคร่ครวญกันถึง

ร่างกายมนุษย์ เราประจักษ์แล้วว่า ในร่างกายมนุษย์นั้นเต็มไปด้วยความ

มหัศจรรย์และความเร้นลับแห่งการสร้างมากมาย เราสามารถที่จะกล่าวได้

ว่า หากเราจะบรรจงเขียนสาธยายเพียงแค่อะตอมหนึ่งจากร่างกายมนุษย์ 

เราจะพบว่า ข้อมูลอันมากมายเหล่านั้นท�าให้เราไม่สามารถเขียนบันทึกลง

ให้สมบูรณ์ได้เลย

เป้ำหมำยของกำรสร้ำงมนุษย์

อะไรคอืหนา้ทีข่องมนษุยบ์นโลกแหง่นี ้มนุษยผ์ูซ้ึง่ถกูสรา้งโดยอลัลอฮฺ

ด้วยรปูรา่งทีส่วยงามยิง่ มเีกียรตแิละเปน็สัญลักษณ์ส�าคญัแหง่การประทาน

อันไร้ขอบเขตจากพระเจ้า อะไรคือความคาดหวังที่มีต่อพวกเขา (มนุษย์) 

อะไรคือบทบาทหน้าที่ของพวกเขา 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงตรัสว่า 

“พวกเจ้ำคิดว่ำ แท้จริงเรำได้ให้พวกเจ้ำบังเกิดมำโดยไร้ประโยชน์ 

และแท้จริงพวกเจ้ำจะไม่กลับไปหำเรำกระนั้นหรือ” (อัล-มุมีนูน, 115)

และพระองค์ทรงตรัสอีกว่า 
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“และข้ำมิได้สร้ำงญินและมนุษย์เพื่ออื่นใด เว้นแต่เพื่อเคำรพภักดี

ต่อข้ำ” (อัซ-ซารีญาต, 56) 

แท้จริงแล้วเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ทั้งหลายต้องท�าหน้าที่

ก้มกราบ (สุญูด) ต่ออัลลอฮฺ ตะอาลา พวกมันมีหน้าที่ท�าการขอบคุณ                 

(ชกุรุ) จงรกัภกัด ี(อบิาดะฮ) จ่ายทาน (ซอดาเกาะฮ) ตักเตอืนกันในสจัธรรม

และการอดทน (ซอบัร) และประกอบคุณงามความดีเนื่องด้วยทุกความ

โปรดปรานจากอัลลอฮฺต้องใช้ประกอบการงานเพื่อแสดงถึงการขอบคุณ

รอซูล (ซ็อลฯ) กล่าวว่า 

“อวัยวะทุกส่วนของร่างกายถูกบัญญัติให้จ่ายทานทุกวัน การช่วย

เหลือผู้อื่น ช่วยพยุงผู้อ่ืนขึ้นพาหนะหรือช่วยยกของล้วนเป็นการทำาทาน 

(ซอดาเกาะฮ) คำากล่าวที่ดี ทุกย่างก้าวในการเดินทางไปละหมาด เป็นการ

ทำาทาน ช่วยบอกเส้นทางแก่ผู้อื่นก็เป็นการทำาทาน” (รายงานโดย อัล-บุคอรี 

บทอัลญิฮาด หน้า 72)

อีกสายรายงานหนึ่งอื่นระบุว่า อบูซัรรายงานว่า ท่านนบีกล่าวว่า 

“อวยัวะทุกสว่นของรา่งกายเปน็ทาน การกลา่วตสับฮี (ซบุฮานลัลอฮ) 

เป็นทาน ทุกการกล่าวตัฮลีล (ลาอีลาฮาอิลลัลลอฮ) เป็นทาน ทุกการกล่าว

ตักบีรฺ (อัลลอฮุอักบัรฺ) เป็นทาน การส่ังใช้ในความดีงามเป็นทาน การหัก

ห้ามการทำาชั่วเป็นทาน ทั้งหมดนี้สามารถเทียบเท่ากับการละหมาดสองร็

อกอตัในชว่งรุง่อรนุ (ละหมาดฎูฮา)” (รายงานโดย มสุลมิ บทอลัมซุาฟรีนี หนา้ 84) 

ในสายรายงานอื่นมีรายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะฮ (รด�) กล่าวว่า 

ท่านรอซูล (ซ็อลฯ) เคยกล่าวว่า 

“การท่ีท่านปฏบิตัติอ่คนอืน่ดว้ยความยติุธรรมนัน้ถือเปน็ทาน ทกุยา่ง

กา้วทีก่า้วไปยงัสถานท่ีละหมาดเปน็ทาน การกำาจดัสิง่อนัตรายออกจากถนน

เป็นทาน” (รายงานโดย มุสลิม บทอัซ-ซากาฮ หน้า 56)
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กล่าวได้ว่า การมีชีวิตอยู่บนโลกแห่งนี้ เราต้องมีความพยายามอย่าง

เต็มที่และตั้งมั่นในอุดมการณ์ในการเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺ ตะอาลา เรา

ต้องเติมเต็มช่วงเวลาแห่งการมีชีวิตทั้งหมดด้วยการจงรักภักดี การเชื่อฟัง

พระองค์และการประกอบคณุงามความดเีพือ่เตรยีมตวัเองสู่อาคเีราะฮ ฺ(โลก

แห่งการตอบแทน) อย่างเต็มที่ความสามารถ

ปริศนำแห่งควำมตำย

ท่านมุฮัมมัด บิน กะอับ อัล-ก็อรฺซีเล่าว่า “ฉันได้พบกับท่านอุมัร บิน 

อบัดลุอาซิซ ทีเ่มอืงมาดนีะฮ ฺตอนนัน้ทา่นยงัเยาว์วยั หลอ่และแขง็แรง ตอ่มา

เมือ่ทา่นไดร้บัตำาแหนง่คอลีฟะฮ (ผู้นำาสูงสุดแหง่รฐัอสิลาม) ฉนัไดม้าหาทา่น

อกีครัง้และขออนญุาตเขา้พบทา่น เมือ่ทา่นอนญุาตใหเ้ขา้พบ ฉันไดจ้อ้งหนา้

ท่านอย่างจริงจัง ท่านคอลีฟะฮจึงพูดขึ้นว่า โอ้ท่านอิบนุกะอับ เพราะเหตุ

ใดท่านถึงมองมายังฉันเช่นนั้นเล่า ฉันจึงตอบว่า โอ้ท่านอมีรุลมุอมีนีน ที่ฉัน

มองเช่นนั้นเพราะว่า ฉันสังเกตเห็นว่า สีผิวของท่านเปลี่ยนไป ร่างกายท่าน

ซูบผอมและเสน้ผมทา่นดสูงักะตงั ทา่นคอลฟีะฮจงึตอบวา่ “โอท้า่นอิบนุกะ

อบั ทา่นจะเหน็ฉนัในสภาพท่ีแยก่ว่านีเ้ม่ือฉนัตายและถกูฝังในกูบรุ (หลมุฝงั

ศพ) เพียงสามวัน ตอนนั้นตาของฉันถูกบรรดามดดึงออกมาอยู่ที่แก้ม จมูก

และปากจะมีหนองไหลออกมา ดังนั้นท่านจงอย่าแปลกใจอะไรนักเลยกับ

สภาพของฉันตอนน้ี” หลงัจากนัน้ทา่นคอลฟีะฮกฺท็วนกล่าวซ้ำาถงึฮาดษิหนึง่

ซึ่งรายงานโดย อิบนุอับบาสจากท่านรอซูล (ซ็อลฯ) (รายงานโดย อัล-ฮากิม)

มนุษย์พึงตระหนักถึงชีวิตในโลกอาคีเราะฮฺเป็นส�าคัญเหนือสิ่งอื่นใด 

ควรตั้งค�าถามเหล่านี้ให้กับตัวเองบ่อย ๆ เช่น ชีวิตจะจบลงอย่างไร จะเกิด

อะไรขึน้บา้งในหลมุฝงัศพ เขาจะถกูจดัอยูใ่นกลุม่คนประเภทไหน เหลา่นีเ้ปน็

ค�าถามที่เร้นลับซึ่งมนุษย์มิอาจหยั่งรู้ได้ ดังนั้นตลอดช่วงชีวิตของมนุษย์ต้อง

ตัง้มัน่พยายามอยา่งเตม็ทีเ่พือ่คน้หาค�าตอบในสจัธรรมแหง่ชวีติตัง้แตช่วีติใน

ผ้าอ้อม (วันที่คลอดออกมา) จนถึงโลงศพ (วันเวลาแห่งความตาย) มนุษย์

ต้องท�าความเข้าใจวิทยปัญญาแห่งพระเจ้าท่ีเขาได้มีชีวิตอยู่บนโลกแห่งน้ี
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จนกระท่ังการฟื้นคืนชีพและเดินทางสู่โลกอาคีเราะฮฺ มนุษย์ก�าลังพยายาม

ไขปริศนาแห่งความตายและก้าวข้ามไปยังชีวิตอันนิรันดร์

ส่ิงแรก มนุษย์ต่างคิดใคร่ครวญถึงชีวิตอันชั่วคราวนี้ เพราะพวกเขา

ต่างรู้ดีว่าชีวิตต้องจบลงในสักวัน เกี่ยวกับเรื่องนี้อัลลอฮฺ ตะอาลา ได้ตรัสไว้

ในพระด�ารัสของพระองค์ว่า 

“ทุก ๆ สิ่งที่อยู่บนแผ่นดินย่อมแตกดับ” (อัร-เราะฮมาน, 26) 

สกัวนั วนัทีจ่ะไมม่วีนัพรุง่นีจ้ะมาถงึ (วนัสดุทา้ยแห่งชวีติ) วนัเวลาน้ัน

เป็นสิ่งเร้นลับหนึ่งที่ไม่มีชีวิตไหนหยั่งรู้ถึงมัน

“และอำกำรมึนงงแห่งควำมตำยได้ปรำกฏขึ้นอย่ำงประจักษ์แจ้ง 

และนัน่คอืสิง่ทีเ่จำ้จะหลกีเลีย่งจำกมนัไปไมไ่ด ้และสงัขจ์ะถูกเปำ่ขึน้ น่ัน

คือวันแห่งกำรสัญญำ” (กอฟ, 19-20)

มนุษย์ทุกคนที่คลอดออกมายังโลกใบนี้เดินผ่านประตูบานเดียวกัน

คือ ปากมดลูกของมารดา แล้วเขาก็ออกเดินทางแห่งชีวิตบนโลกน้ี มัน

เป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยการแข่งขันอันโหดร้าย เต็มไปด้วยอารมณ์

และความอยากใคร่ท่ีคอยบดขยี้ลึกถึงจิตวิญญาณ จุดส้ินสุดแห่งการเดิน

ทางน้ีพวกเขาต้องเดินทางต่อไปยังโลกอันนิรันดร์ผ่านประตูบานเดียวกัน

อีกครั้งคือ หลุมฝังศพ

โลกดุนยาแห่งนี้เสมือนบ้านหลังหนึ่งที่มีประตูสองบาน มนุษย์เข้า

มายังที่แห่งน้ีทางประตูหนึ่งและเดินทางออกไปทางประตูอีกบาน ความ

เป็นไปเช่นนี้ด�าเนินมาแต่เนิ่นนานตั้งแต่นบีอาดัม (อล�) ผู้เป็นมนุษย์คนแรก

จนถึงปัจจุบัน ป่านนี้พวกเขาไปไหนกัน แล้วเรามีเวลาเหลืออีกนานแค่ไหน 

พวกเราทุกคนตา่งไม่มีใครรู ้แตส่ิง่ทีเ่รารูอ้ยา่งมัน่ใจคอื ความตายจะคร่าชวีติ

ทุกคนทั้งผู้ที่อธรรมและผู้ถูกอธรรม ผู้มั่นในการปฏิบัติธรรมหรือผู้จมปลัก

ในการท�าชั่ว ณ ตอนนี้ทุกคนก�าลังเฝ้ารอวันสิ้นโลก (วันกิยามะฮ) ซึ่งเป็น

จุดเริ่มต้นของโลกอันนิรันดร์ 
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มาเถดิ เรามาใคร่ครวญถงึผืนดนิท่ีเราก�าลังย่�าเดนิอยูน่ี ้แนแ่ทแ้ล้วมนั

ถูกบรรจุไปด้วยร่างกายมนุษย์นับล้านร่างที่ตายไป แล้วมันกลายเป็นผงดิน 

เปรียบเสมือนเงาที่ทับซ้อนกันอยู่ พรุ่งนี้เราก็จะกลายเป็นศพที่จะถูกฝั่งลง

ในหลุมพร้อม ๆ กับการงานทั้งหมดที่ได้ท�าไว้ ร่างกายของเราจะกลายเป็น

ธลุดีนิในทีส่ดุ หลงัจากนีไ้ปเป็นการเริม่ต้นชวิีตท่ีไม่มีจุดส้ินสุด ขอให้เรานัง่นิง่ 

ๆ และคดิใครค่รวญถงึวนัเวลาเหลา่นี ้มนัทรงคณุคา่ยิง่ตอ่สตปิญัญาของเรา

กบัวนัเวลาของเราในวนัทีจ่ะถกูแทนทีด่ว้ยชว่งชวีติอนันรินัดรแ์ละไมม่สีิน้สดุ

อัลลอฮฺ ตะอาลา ได้บอกแก่เราแล้วถึงชีวิตแห่งโลกดุนยาน้ีว่ามัน

แสนสั้นนักเม่ือเทียบกับการมีชีวิตในโลกอาคีเราะฮฺอันนิรันดร์ พระองค์

ทรงตรัสว่า 

“วันที่พวกเขำจะเห็นมัน (วันกิยำมะฮฺ) ประหนึ่งว่ำพวกเขำมิได้

พ�ำนักอยู่ในโลกนี้ เว้นแต่เพียงชั่วครู่หนึ่งของยำมเย็นและยำมเช้ำของ

มันเท่ำนั้น” (อัล-นาซีอาต 46) 

ท่านอาชิก ปัสยา (ASYIQ PASYA) ได้พูดอธิบายและสรุปในค�ากล่าว

ของทา่นวา่ “อายขุยัของเรานัน้แสนส้ันนกั เพยีงสักพกัเดยีว มันเริม่ตน้และ

สิ้นสุดโดยที่เราไม่รู้ตัว เสมือนนกที่บินเกาะบนกิ่งไม้หนึ่งแล้วบินจากไป”

หากอายุขัยแสนสั้นยิ่งนัก เพราะเหตุใดเล่าที่มนุษย์ผลาญมันหมดไป

ด้วยการงานอันไร้ประโยชน์และไม่มีแก่นสารเล่า

ใคร่ครวญควำมตำย

รอซูลุลลอฮ (ซ็อลฯ) ได้ตักเตือนและเน้นย้�าพวกเราให้ร�าลึกถึงความ

ตายใหม้าก ๆ  ทา่นไดก้ลา่วว่า “จงทำาการรำาลึกใหม้าก ๆ  ถงึตวัทำาลายความ

สุข” (รายงานโดย ตัรมีซีย์ บทอัซ-ซุฮดฺ 4) 

ในฮาดิษอื่นท่านนบีได้กล่าวว่า “ช่างน่าแปลกใจต่อผู้คนที่ศรัทธาต่อ

โลกแห่งการมีชีวิต แต่พวกเขาดำาเนินชีวิตมุ่งสู่ดินแดนแห่งการหลอกลวง” 

(รายงานโดย อัล-บัยฮากีย์) 
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หากมนุษย์ได้คิดและตระหนักถึงชีวิตของเขา ซึ่งสักวันจะเป็นวัน
สุดท้ายบนโลกนี้และตายจากไป ต่อจากนั้นเขาต้องอยู่ตามล�าพังพร้อม ๆ 
กับการงานที่ได้ท�าไว้ ซึ่งอาจเป็นการงานท่ีดีหรือชั่วก็ตาม เขาจะสามารถ
เห็นทุกอย่างที่เขาเคยท�ามาบนโลกดุนยา แน่นอนเขาจะพยายามหลีกห่าง
จากการงานที่ชั่ว หยุดการงานท่ีเป็นบาปทั้งหลาย แล้วเขาจะรักและพึง
พอใจในการมุ่งมัน่ประกอบคุณงามความดี ในขณะเดยีวกันเขาก็จะใครค่รวญ
ถึงความตาย ท�าให้เขาได้รับบทเรียนซึ่งจะส่งผลให้เขาปฏิบัติการงานท่ีดี
อยา่งสม่�าเสมอและพยายามดูแลชว่งสุดทา้ยแห่งชวิีตอยา่งดีท่ีสุด เนือ่งดว้ย
ประการนี้ ท่านรอซูลุลลอฮ (ซ็อลฯ) ได้กล่าวว่า 

“จงรำาลึกถึงความตายให้มาก เพราะมันจะช่วยลบล้างบาปและ
ทำาให้เกิดความรู้สึกรักอาคีเราะฮและเกลียดโลกดุนยา หากเจ้าได้รำาลึกถึง
ความตายขณะที่เจ้ารวย มันจะทำาลายความร่ำารวย และหากเจ้ารำาลึกถึง
มันขณะท่ีเจ้ายากจนขัดสน มันจะทำาให้เจ้ายอมจำานนและเพียงพอต่อชีวิต
เจ้า” (รายงานโดย อัซ-ซูยูฏี)

ท่านรอซูลุลลอฮ (ซ็อลฯ) พยายามย้�าเตือนให้เราคิดเกี่ยวกับความ
ตาย ท่านได้กล่าวว่า 

“ฉันเคยห้ามพวกท่านไม่ให้เยี่ยมเยียนกูบุรฺ (สถานที่ฝั่งศพ) แต่ทว่า
ตอนนี้มุฮัมมัดได้รับอนุญาตให้เยี่ยมเยียนกูบุรฺมารดาของเขาแล้ว ดังนั้น
พวกท่านจงเยี่ยมเยียนกูบุรฺกันเถิด เพราะการเยี่ยมเยียนกูบุรฺนั้นจะทำาให้
เกิดการรำาลึกถึงโลกอาคีเราะฮ”ฺ (รายงานโดย ทา่นตริมซียี ์บทอลั-ญานาอิซ หนา้ 60)

ท่านนบี (ซ็อลฯ) เคยกล่าวไว้เช่นกันว่า “จงละอายต่ออัลลอฮฺ อย่าง
แท้จริงเถิด” ดังนั้นเรา (ซอฮาบะฮ; บรรดาผู้อยู่พร้อมท่านนบี) ได้ถามท่าน
วา่ “โอ้ท่านรอซลุูลลอฮ เราได้ละอายต่ออลัลออฮแล้ว” ท่านจึงกล่าวว่า “ฉนั
มไิด้หมายถงึเชน่นัน้ แตก่ารละอายตอ่อลัลอฮอยา่งแท้จรงินัน้คอื การท่ีพวก
ทา่นดูแลหวัของทา่นและสิง่ทีม่นัคดิ พวกทา่นไดด้แูลทอ้งและสิง่ทีอ่ยูใ่นน้ัน 
รำาลึกถึงความตายและบททดสอบ และสำาหรับผู้ที่ต้องการ (รัก) โลกอาคี
เราะฮ เขาจะละทิ้งสิ่งประดับประดาแห่งโลกดุนยานี้ ดังนั้นใครที่ปฏิบัติได้
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เช่นนี้แล้ว เขาย่อมเป็นผู้ที่ละอายต่ออัลลอฮอย่างแท้จริง” (รายงานโดย ท่าน

ติรมีซีย์ บทอัล-กียามะฮ หน้า 24) 

ทา่นนบไีดก้ลา่ววา่ “จงรำาลึกถงึความตายให้มาก ๆ  เพราะบา่วทีห่มัน่

รำาลึกถึงความตายนั้น อัลลอฮฺจะทรงทำาให้หัวใจเขามีชีวิต (อย่างแท้จริง) 

และพระองค์จะทรงประทานความง่ายดายขณะที่วิญญาณกำาลังถูกดึงออก

จากร่างกาย (การตาย)” (รายงานโดย อัล-ไฮซามีย์ บทอัซซาวาอิด เล่ม 10 หน้า 325)

และท่านได้กล่าวในฮาดิษบทอื่นไว้ว่า “ผู้ใดที่ถ่อมตนเพื่ออัลลอฮฺ 

พระองค์จะทรงยกระดับเขา ณ พระองค์ให้สูงขึ้น ผู้ใดท่ีหยิ่งผยองโอหัง 

พระองคจ์ะทรงทำาใหเ้ขาตกต่ำา ผู้ใดท่ีมีความมัธยสัถ ์พระองค์จะทรงประทาน

ความร่ำารวย และผูใ้ดทีห่ม่ันรำาลึกถงึความตาย พระองค์จะทรงรกัและเมตตา

เขา” (รายงานโดยอัล-ไฮซามีย์)

ในอีกสายรายงานหนึ่งมีเล่าว่า มีชายชาวอันซอรฺได้พบกับท่านรอซูลุ

ลลอฮ (ซ็อลฯ) และให้สลามแด่ท่าน แล้วเขาพูดต่อว่า “โอ้ท่านรอซูลุลลอฮ 

ผูศ้รทัธาคนใดทีดี่ทีส่ดุ” ทา่นนบจีงึตอบวา่ “ผูท้ีม่มีารยาททีง่ดงาม” ชาวอนั

ซอรฺคนนั้นจึงถามต่อว่า “ผู้ศรัทธาคนใดที่ชาญฉลาดที่สุด” ท่านจึงตอบว่า 

“ผูท้ีม่ากดว้ยการรำาลกึถึงความตายและมุง่มัน่เตรยีมความพรอ้มเพือ่โลกอา

คีเราะฮฺ พวกเขาเหล่านั้นคือผู้ที่ชาญฉลาดที่สุด” (รายงานโดย ท่านอิบนุมาญะฮฺ)

กำรใคร่ครวญถึงควำมตำยของบรรดำซอฮำบะฮฺ

ครั้งหนึ่งท่านอบูบักร อัศ-ศิดดี๊ก ได้กล่าวคุฏบะฮว่า 

“ไหนเลา่บรรดาหนุม่ท่ีมหีนา้ตาหล่อเหลาท่ีใชเ้วลาหนุม่ของเขาอยา่ง

นา่ภมูใิจ ไหนเลา่บรรดากษตัรยิท่ี์ไดส้รา้งเมอืงหลวงของเขาและสรา้งกำาแพง

อนัมัน่คงแข็งแรง ไหนเล่าบรรดาผูท้ีไ่ดร้บัชยัชนะในสงคราม พวกเขาออ่นแอ

ไปเม่ือรา่งกายชราภาพ ในหลมุฝงัศพพวกเขารอ้งไห้อยา่งหนกัพลางกลา่ววา่ 

ไฟ ไฟ โปรดช่วยฉันด้วย!” (รายงานโดย อัล-บัยฮากีย์)
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ท่านหญิงอาอีชะฮฺได้เล่าว่า “ขณะที่ฉันก�าลังนึกถึงนรก ท�าให้ฉัน
ร้องไห้ ท่านรอซูลุลลอฮ (ซ็อลฯ) จึงถามฉันว่า อาอีชะฮฺ เกิดอะไรข้ึนกับ
เธอหรือ ฉันนึกถึงไฟนรกจึงท�าให้ฉันร้องไห้ ในวันกียามะฮฺเราจะคิดถึง
คนในครอบครัวเราไหม ท่านรอซูลจึงตอบว่า มีสามสถานการณ์ด้วยกันที่
ไม่มีมนุษย์คนไหนจะนึกถึงคนอื่น หนึ่ง ตอนท่ีเขารอการชั่งตัดสินการงาน
ในวันกิยามะฮฺ สอง ตอนท่ีเขารอรับสมุดบันทึกการงานของเขาและมีเสียง
กล่าวว่า จงอ่านสมุดบันทึกของท่าน! จนกระท่ังเขาจะรู้ว่า เขาได้รับสมุด
บันทึกด้วยมือขวาหรือซ้าย และทางด้านหน้าหรือด้านหลัง สาม ขณะที่
เขาก�าลังข้ามสะพานซีรอต ที่พาดเหนือนรกญะฮันนัม ซึ่งในนั้นมีสุนัขและ
หนามอันมากมายถูกเตรียมไว้เพื่อขัดขวางการข้ามไปยังสวรรค์แก่บรรดา
คนที่พระองค์ทรงประสงค์ จนกว่าเขาจะรู้ว่า เขาจะสามารถข้ามไปได้อย่าง
ปลอดภัย (รายงานโดยท่านอัฮหมัดและท่านอัล-ฮากิม)

วิทยปัญญำของกำรร�ำลึกถึงควำมตำย

ฮาดิษหนึง่มีความว่า “เพยีงพอแล้วกบัการถอืเอาความตายเปน็สิง่ตกั
เตือน” (รายงานโดยท่านอัล-ไฮซามีย์ หนังสืออัซ-ซาวาอิด เล่ม 10 หน้า 308)

ความตายเป็นสัจธรรมที่เต็มไปด้วยบทเรียนและค�าตักเตือนอัน
มากมายส�าหรบัผูท้ีค่ดิใครค่รวญ สาเหตสุ�าคัญของโรคทางจิตเกิดจากความ
รกัความหลงใหลและการยดึติดในเรือ่งดนุยา เชน่ ทรพัยส์มบติั ยศต�าแหนง่ 
การตอบสนองอารมณ์ใคร่ 

การรักใคร่ดุนยาจะท�าให้มนุษย์เกิดความอิจฉาริษยา หยิ่งยโส โลภ
และเป็นยาพิษอันร้ายแรงที่จะก่อให้เกิดมารยาทอันต่�าทรามและโรคทาง
จิต สิ่งเหล่านี้จะขัดขวางการคิดใคร่ครวญถึงความตาย หลุมฝังศพและโลก
อาคีเราะฮฺ

เป้าหมายส�าคัญประการหนึ่งของวิชาตาเซาวุฟคือการขัดเกลาให้
มนุษย์ห่างไกลจากการหยิ่งยโสโอหังที่แพร่ระบาดในหัวใจของมนุษย์ ดัง
นั้นการใคร่ครวญเก่ียวกับความตายเป็นหลักการส�าคัญที่มีการน�ามาใช้
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ในกลุ่มซูฟีเป็นส่วนใหญ่ เพื่อบ่มเพาะบุคคลให้ไปถึงคุณลักษณะเหล่านั้น                 

ค�ากลา่วหลงัละหมาดจงึมกีารกล่าวถงึความตายโดยกลา่วซ้�า ๆ  หลาย ๆ  ครัง้ 

ในยุคการปกครองของอาณาจักรอุษมานียะฮมีอนุสรณ์ที่สร้างข้ึน

มากมายวางไว้ริมฝั่งซ้าย ฝั่งขวาของถนน ตลอดจนในบริเวณมัสยิด สิ่ง

เหลา่นีไ้มไ่ดส้รา้งขึน้เพือ่อืน่ใดนอกจากเพือ่เตอืนใหม้กีารร�าลกึถงึความตาย

ผลพวงจากการร�าลึกถึงความตายอย่างสม่�าเสมอ สามารถควบคุม

อารมณใ์คร่และผลกัดนัใหเ้กิดการเตรยีมตวัเพือ่โลกอาคีเราะฮฺ สามารถท�าให้

คน ๆ  หนึ่งหลุดพ้นจากภาวะเศร้าเสียใจอันไม่มีที่สิ้นสุดได้ อัลลอฮฺ (ซบ�) ได้

บอกเลา่แกเ่ราเกีย่วกบัความเศรา้โศกเสียใจทีม่นษุยจ์ะตอ้งเผชญิหนา้กบัมนั 

เมื่อเขารู้สึกตัวขึ้นมาขณะที่เขาก�าลังจะตาย พระองค์ทรงตรัสว่า 

“และจงบริจำคจำกสิ่งที่เรำได้ให้ปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้ำก่อน

ที่ควำมตำยจะเกิดขึ้นแก่ผู้ใดในหมู่พวกเจ้ำ แล้วเขำก็กล่ำวว่ำ ข้ำแต่

พระเจ้ำของข้ำพระองค์ มำตรว่ำพระองค์ท่ำนทรงผ่อนผันให้แก่ข้ำ

พระองค์อีกช่ัวเวลำเพียงเล็กน้อยเพื่อท่ีข้ำพระองค์จะได้บริจำค และข้ำ

พระองค์ก็จะอยู่ในหมู่คนดีทั้งหลำย (ผู้ทรงคุณธรรม)” (อัล-มุนาฟีกูน, 10)

ดังน้ันเราต้องหม่ันปลูกฝังความตระหนักและความตั้งใจทุกครั้งที่

ตื่นนอนขึ้นมา มีความมุ่งมั่นและพยายามอย่างเต็มที่ในการเตรียมตัวเพื่อ

เผชิญหน้ากับการมีชีวิตอยู่แห่งโลกอาคีเราะฮฺ ซ่ึงเป็นชีวิตอันนิรันดร์และ

ไม่มีจุดสิ้นสุด เผื่อว่า เราจะไม่ต้องเผชิญหน้ากับความเศร้าโศกเสียใจอัน

ขมขื่นและเจ็บปวดทรมาน

คร้ังหนึง่ทา่นอลั-ฮาซนั อลั-บศัรมีาเยีย่มศพและสงัเกตเหน็ชายชราคน

หน่ึง ทา่นกลา่วแก่เขาวา่ โอช้ายชรา ดว้ยพระนามแหง่พระเจา้ของเจา้ฉนัขอ

ถามเจ้าว่า เจ้าคิดว่าวิญญาณของศพนี้อยากกลับมาใช้มีชีวิตบนโลกดุนยานี้

อกีครัง้หรอืไม ่แลว้เขาท�าการตระเตรยีมเสบียงดว้ยการงานท่ีดีและขออภยั

โทษในบาปต่าง ๆ ของเขาที่ผ่านมา ชายชราจึงตอบว่า “ใช่” ท่านอัล-ฮา

ซันจึงถามต่อว่า แล้วเราจะไม่ต้องเผชิญกับสภาพเช่นเดียวกันกับเขาหรอก
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หรือ แล้วท่านก็เดินออกไปพลางกล่าวว่า “ค�าตักเตือนนี้จะเป็นประโยชน์

หากหัวใจยังมีชีวิตอยู่ แต่โอกาสแห่งการมีชีวิตอยู่ได้หมดไปแล้วส�าหรับคน

ที่ท่านก�าลังเชิญชวนอยู่ (อัล-ฮาซัน อัล-บัศรี)

ท่านอัล-ฮาซันได้เล่าอีกว่า มีวันสองวันและคืนสองคืนที่จะไม่เกิดขึ้น

ซ้�าสอง ได้แก่ คืนแรกของคนตายในหลุมฝังศพ ซึ่งเขาไม่เคยรับรู้ความเป็น

ไปของมนัมาก่อนเลยและคืนกอ่นถงึเชา้วนักียามะฮ ฺสว่นวันคอื วนัท่ีอลัลอฮ

จะตัดสนิคนหนึง่วา่ เป็นชาวสวรรคห์รอืนรก และวันแหง่การมอบบนัทกึการ

งานทั้งหมด ซึ่งเป็นไปได้ว่าเขาจะรับมันด้วยมือขวาหรืออาจรับด้วยมือซ้าย 

(อบูอัล-ฟาราจ บินอับดุรเราะฮฺมาน หนังสืออะฮวาล อัล-ก็อบรฺ หน้า 154)

ความตายเป็นการคาดเดาที่ยิ่งใหญ่และเป็นบททดสอบที่หนักยิ่ง

ของมนุษย์ทุกคน และมันจะเป็นบททดสอบและเป็นความต่�าต้อยท่ีรุนแรง

ยิ่ง หากเราใช้ชีวิตประหนึ่งผู้ที่ลืมความตาย ไม่เคยใคร่ครวญถึงมันและไม่มี

ความพยายามในการปฏิบัติตนเพื่อค้นหาการยอมรับจากอัลลอฮฺเลย ใน

ขณะที่มนุษย์ที่ชาญฉลาดนั้น เขาจะเตรียมพร้อมเสมอในการเผชิญหน้ากับ

ความตายและเขาท�าการขัดเกลาตนเองอยา่งสม่�าเสมอเพือ่ให้ปลอดพน้จาก

มารยาทอันต่�าทรามและความชั่วร้ายทั้งหลาย

ทา่นเชคสะอดีฺ ชรีอซีกล่าววา่ “โอพ่ี้นอ้งของฉนั ทา้ยทีสุ่ดแล้วพวกเจา้

ทัง้หลายจะกลายเปน็ดนิ ดงันัน้พวกท่านท้ังหลายจงถอ่มตนดัง่ผืนดนิก่อนที่

ท่านจะกลายเป็นธุลีดินเองในสักวัน”

ท่านอุมัร บิน อัล-ค็อฏฏอบเคยกล่าวไว้ว่า “จงคิดบัญชีตัวเองก่อนที่

ท่านถูกคิดบัญชี และจงเตรียมพร้อมในการไปพบกับพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ 

การคดิบัญชใีนวนักยีามะฮฺจะมีความงา่ยดายหากทา่นไดค้ดิบญัชตีวัเองเสยี

ตั้งแต่ชีวิตบนโลกดุนยานี้” (รายงานโดยอัต-ติรมีซีย์ อัล-กียามะฮ 25/2459)

ขณะทีร่า่งกายของเราถกูวางลงในหลมุฝงัศพ แตล่กู ๆ  และทรพัยส์นิ

ของเรายงัคงอยูบ่นหนา้แผน่ดนิ แลว้พวกเขากเ็ดนิกลบับา้นไป เหลอืเพยีงเรา
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ทีต้่องอยูใ่นหลมุฝัง่ศพพรอ้มกบัการงานตา่ง ๆ  ทีไ่ดป้ระกอบมา รา่งกายและ
ผ้าห่อศพจะกลายเป็นธุลีดินในที่สุด

อลั-อมีาม อลั-ฆอซาลีกล่าวไว้ว่า “ในขณะท่ีมนษุยไ์ดต้ายลง ทกุอยา่ง
ถูกตัดขาดจากเขาไปเหลือเพียงสามอย่างเท่านั้นคือ ส่ิงแรกคือ หัวใจอัน
บริสุทธิ์จากความชั่วร้ายแห่งดุนยา ดั่งที่อัลลอฮฺได้ตรัสว่า 

“แน่นอน ผู้ขัดเกลำชีวิตย่อมได้รับควำมส�ำเร็จ” (อัช-ชัมสฺ, 9)

สอง ความสงบนิ่งในหัวใจจากการร�าลึกถึงอัลลอฮฺ ด่ังค�าตรัส            
ของอัลลอฮฺ ตาอาลา ความว่า

“บรรดำผู้ศรัทธำ และจิตใจของพวกเขำสงบด้วยกำรร�ำลึกถึง
อัลลอฮฺ พึงทรำบเถิด ด้วยกำรร�ำลึกถึงอัลลอฮฺเท่ำนั้น ท�ำให้จิตใจสงบ”  
(อัร-เราะอฺดู, 28)

สาม ความรักที่มีต่ออัลลอฮฺ ดั่งค�าตรัสของพระองค์

“จงกล่ำวเถิด (มุฮัมมัด) หำกพวกท่ำนรักอัลลอฮฺ ก็จงปฏิบัติตำม
ฉัน อัลลอฮฺก็จะทรงรักพวกท่ำน และจะทรงอภัยให้แก่พวกท่ำนซึ่งโทษ
ทัง้หลำยของพวกทำ่น และอลัลอฮนฺัน้เปน็ผูท้รงอภัย ผูท้รงเมตตำเสมอ” 
(อาล-อิมรอน 31)

ความบริสุทธิ์ของหัวใจไม่สามารถเกดิขึ้นได้นอกจากด้วยการหักห้าม
อารมณ์ใคร่ต่อโลกดุนยา ความสงบนิ่งของหัวใจไม่สามารถก่อเกิดขึ้นได้
นอกจากด้วยการอ่านและการร�าลึกถึงอัลลอฮฺอย่างมากมาย ความรักต่อ
อัลลอฮฺจะไม่เกิดขึ้นนอกจากด้วยการรู้จักอัลลอฮฺ (ซบ�) อย่างแท้จริงและ
การรูจ้กัอลัลอฮอฺยา่งแทจ้รงินัน้จะไมเ่กิดขึน้หากปราศจากการคดิใคร่ครวญ 
ทัง้สามสิง่นีจ้ะท�าใหม้นษุยร์อดพ้นและมีความสงบสุขในการมีชวิีตอยูใ่นหลมุ
ฝั่งศพ (หนังสืออิฮ-ยาอฺ อุลูมุดดีน เล่ม 3 หน้า 387)

หากมนษุยต์อ้งการเตรยีมพรอ้มตวัเองในการเผชญิหนา้กับความตาย 
ประการแรกที่เขาต้องท�าคือ การมีความรู้สึกว่าความตายนั้นสวยงาม กลุ่ม
คนท่ีสามารถท�าไดเ้ชน่นี ้พวกเขาจะไมห่วาดระแวงและกลวัความตาย บะชรฺั 
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บิน ฮารษิ กลา่ววา่ “สถานทีท่ีด่ท่ีีสุดส�าหรบัผู้ท่ีเชือ่ฟงัอลัลอฮฺคอื กุบุร ฺ(หลมุ

ฝั่งศพ) (อบูอัล-ฟาราจ อับดุลเราะฮมาน อัฮวาลอัลก็อบรฺ หน้า 155)

ค�ากล่าวของท่านเมาลานา ญาลาลุดดีน อัล-รูมีช่างงดงามยิ่ง ท่าน

กลา่วไวว้า่ โอล้กู ๆ  เอย๋ ความตายท่ีเกิดขึน้กับมนษุยท้ั์งหลายนัน้มันมีความ

เหมาะสมกับสิ่งที่เขาใฝ่หาและความต้องการของเขาอย่างดี ความตายอาจ

เป็นเสมือนศัตรูตัวฉกาจส�าหรับคนที่คัดค้านมัน ท�าตัวห่างเหินจากมันและ

เกลียดชังมัน โดยที่พวกเขาไม่คิดกันเลยว่า ความตายนั้นเป็นช่วงระหว่าง

ของชีวิตทีน่�าเขาไปยงัอลัลอฮ ฺในทางกลบักนั ความตายเปรยีบเสมอืนเพือ่น

สนิทส�าหรับผู้ที่รักมัน”

“โอ้ชีวิตที่ก�าลังหวั่นเกรงและกลัวความตาย หากเจ้าเป็นผู้ที่ต้องการ

สัจธรรม เจ้าจงอย่าหวาดกลัวต่อความตาย แต่จงระวังตัวของพวกเจ้าเอง”

เพราะสิ่งที่เจ้าก�าลังกลัวและมองเห็นผ่านกระจกแห่งความตาย 

แท้จริงแล้วยังมันยังไม่ใช่หน้าตาแห่งความตายที่แท้จริง แต่นั่นคือหน้าตา

อันแปดเป้ือนและสกปรกของตัวพวกเจ้าเอง วิญญาณเปรียบเสมือนล�าต้น 

สว่นความตายเสมอืนใบทีต่ดิอยูกั่บมัน แนน่อนว่าบรรดาใบท่ีมีอยูบ่นล�าตน้

ทั้งหมดนั้น ย่อมเป็นชนิดเดียวกันกับล�าต้นของมัน”

ความตายและชีวิตในหลุมฝังศพที่ยืดยาวไปจนถึงวันกิยามะฮฺ (วัน

สิ้นโลก) ถือเป็นการสิ้นสุดของการงานทุกอย่างและการเผชิญหน้าของเรา

บนโลกดุนยาแหง่นี้

ดว้ยเหตนุีจ้งึมอีายะฮอฺลักรุอานมากมายทีบ่อกเลา่ถงึสจัธรรมของชวีติ

ในโลกดนุยานีร้วมถึงชวีติแหง่โลกอาคเีราะฮฺ โองการเหล่านีก้�าลังย้�าเตอืนให้

เราได้ใคร่ครวญและพงึตระหนกัเสมอวา่ สกัวนัชวีติจะตอ้งจบลง ทกุอยา่งท่ี

เรามีอยู่จะพังทลายและสิ้นสุด เราควรห่างไกลจากการล่อลวงแห่งโลกดุน

ยา อัลลอฮฺยังทรงเน้นย้�าให้เราได้คิดเสมอว่า วันแล้ววันเล่า ชีวิตแห่งโลก

อาคีเราะฮฺยิ่งใกล้เข้ามา มันเป็นชีวิตที่นิรันดร์ที่เราควรรักและมีใจโน้มเอียง

กับมันมากกว่าอื่นใด
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ดงันัน้กอ่นท่ีความตายจะครา่ชวีติบา่วคนหนึง่ไป เขาควรทีจ่ะขัดเกลา

ตัวเองใหป้ลอดจากบาปทัง้หลายดว้ยการกลับเนือ้กลับตวัและขออภยัโทษจา

กอลัลอฮอยา่งจรงิจงั เขาควรปรบัปรงุแกไ้ขในขอ้บกพรอ่ง ตา่ง ๆ  ในการเชือ่

ฟังปฏิบัติตามค�าสั่งใช้ของอัลลอฮฺและห่างไกลจากสิ่งต้องห้ามทั้งหลาย เขา

ควรคืนสิทธิ์ต่าง ๆ แก่เจ้าของ หากเขาเคยก่ออธรรม นั่นคือ เขาต้องกล่าว

ขอโทษตอ่ผูค้นทีเ่ขาเคยกลา่วรา้ย หลอกลวงและเหยยีบหยามดถูกู การตบต ี

การคดิรา้ยตอ่ผูอ้ืน่ กอ่นท่ีเราจะตายลง เราควรสะสางสิทธ์ิต่าง ๆ  เหลา่นีแ้ละ

ชดใช้หนี้ทั้งหมดที่เราเคยก่อมันขึ้นมา

มนุษย์ผู้หลงระเริง เขาสามารถเสพสุขจากทรัพย์สินเงินทองของผู้อื่น

บนโลกดุนยานี้เท่านั้น ทว่าในวันข้างหน้า วันแห่งการสอบสวนและการชั่ง

การงานทั้งหลาย ด้วยความยุติธรรมแห่งอัลลอฮฺ พวกเขาจะกลายเป็นกลุ่ม

คนที่โศกเศร้าเสียใจในที่สุด ณ ตอนนั้นจะมีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่า “พวก

เจ้าคือผู้ต่�าต้อย พวกเจ้ามันช่างอ่อนแอ พวกเจ้าช่างยากจนและขาดทุนยิ่ง 

ณ ที่นี่ไม่จ�าเป็นอีกแล้วที่พวกเจ้าจะคืนสิทธิ์แก่เจ้าของของมัน วันนี้ไม่มีใคร

สักคนที่รับคืนสิทธิ์และรับค�าขอโทษจากพวกท่านอีกแล้ว”

ในขณะทีท่า่นคอลฟีะฮอฺบัดุลมาลกิ บนิ มรัวานใกลเ้สยีชีวติ ท่านเหน็

เจา้หน้าท่ีท�าความสะอาดคนหน่ึงทีม่เีสือ้ผกูอยูท่ีมื่อของเขา พลางทา่นกล่าว

ว่า “หากฉันเป็นเพียงแค่คนทำาความสะอาด ที่เขาดำารงชีวิตอยู่ด้วยผลพวง

จากการทำางานของเขาและไมต่อ้งมายุง่กบัภาระงานดนุยาเลยสักนดิกค็งด”ี 

(อัล-อีมาม อัล-ฆอซาลีย์ หนังสืออัล-อิฮยาอฺ เล่ม 4 หน้า 114)

ในขณะที่คน ๆ หนึ่งมีการใคร่ครวญและเตรียมตัวส�าหรับความตาย 

การสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮก็เป็นที่ต้องห้าม มีรายงานจากท่าน

อากอบะฮฺ อัล-บัซซารฺ ท่านเล่าว่า มีอาหรับชนบทคนหนึ่ง เมื่อเขาเห็นศพ 

เขาจงึกลา่วแก่ศพว่า ขอใหท่้านเดนิทางโดยสวสัดิภาพ ฉนัจงึถามเขาวา่ ทา่น

กล่าวเช่นนี้เพื่ออะไรหรือ เขาจึงตอบว่า จะไม่ให้ฉันกล่าวแก่เขา (ศพ) เช่น

นั้นได้อย่างไร ในเมื่อเขาก�าลังเดินทางกลับไปหาพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่และ
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ทรงกรุณายิ่ง พระราชวังอันยิ่งใหญ่และการอภัยโทษนั้นกว้างขวาง ฉันจึง

กล่าวว่า ฉันไม่เคยได้ยินค�าพูดเช่นนี้ นอกจากครั้งนั้นครั้งเดียว” (อาบูอัล-ฟา

รอจ หนังสืออัฮวาล อัล-กุบูร หน้า 155)





กำรใคร่ครวญอัลกุรอำน
แท้จริง อัลกุรอานอันทรงเกียรติคือประตูอัน

ยิ่งใหญ่ที่ถูกประทานและเปิดให้แก่ส�าหรับผู้ศรัทธา 
บรรดาผู้ซึ่งใบหน้าและหัวใจของเขามุ่งหมายไปยังการ
รับรู้อย่างลึกซ้ึงถึงการใคร่ครวญในดุนยา อัลกุรอานนี้
คอืทีร่วบรวมแนวความคดิอนักวา้งขวาง คอืค�าพดูแหง่
แผ่นดินและฟากฟ้า คือคลังแห่งความรู้และการรู้แจ้ง 
ซึ่งเป็นการแตกแขนงแห่งวิทยปัญญาต่าง ๆ อย่างไม่มี
หมดสิน้ อนัเปน็ทีต่อ้งการส�าหรบัจติวญิญาณ และเปน็
ถอ้ยแถลงอนัมหศัจรรย์ ทีถ่กูประทานให้แกม่นษุยชาต ิ
หนังสือนับพันนับหมื่นเล่ม ที่ถูกเรียบเรียงมาตลอดพัน
สี่ร้อยกว่าปี ล้วนกลับมาอ้างอิงคัมภีร์เล่มนี้ ด้วยเหตุนี้
จึงเป็นวาระส�าคัญยิ่งที่เราจะต้องท�าความเข้าใจคัมภีร์
เล่มนี้ ร่วมกันพิจารณาอย่างลึกซึ้งพร้อมกับแนะน�าแก่
มนุษยชาติถึงคุณค่าอันแท้จริง
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โดยธรรมชาติมนุษย์มีการโน้มเอียงสู่การพินิจพิจารณาอยู่แล้ว แต่
เราจ�าต้องอาศัยการชี้น�าเสมือนบังเหียนที่ควบคุมจิตใจให้ปลอดจากเส้น
ทางอันคับแคบจากอัตตาและผินหน้าไปสู่สัจธรรมและความดีงาม เคร่ือง
มือช้ีน�าท่ีจ�าเป็นอย่างยิ่งคืออัลกุรอานอันทรงเกียรติ อันเป็นค�าด�ารัสของ
ผู้ทรงสูงส่ง รวมถึงที่รวบรวมและค�าอธิบายที่เป็นรูปธรรม นั่นก็คือท่าน
รอซูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม (ขอการประสาทพรจากอัลลอฮฺและ
สันติมีแด่ท่าน)  

ในหัวใจของผู้ศรัทธา อัลกุรอานคือประตูอัศจรรย์ที่จะน�าไปสู่เบื้อง
ลึกของอาณาจักรแห่งการใคร่ครวญ สู่ขอบฟ้าอันกว้างไกลแห่งการน้อมรับ 
มันคือภาษาแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดิน อุดมด้วยถ้อยค�าแห่งวิทยปัญญา เป็น
อาหารหนึ่งเดียวของจิตวิญญาณ เป็นขุมสมบัติแห่งแรงบันดาลใจอันไม่มีที่
สิ้นสุด เป็นส�านวนโวหารอันมหัศจรรย์ที่สุดที่เคยมีมาให้แก่มวลมนุษยชาติ

คัมภีร์อัลกุรอานคือคัมภีร์ท่ีจะชี้แจงถึงมนุษย์และจักรวาล จักรวาล 
มนุษย์และอัลกุรอานคือสามเขตแดนที่เชื่อมโยงถึงกัน เพื่อท่ีจะฉายแสง
แห่งความสมบูรณ์แก่กันและกัน บุคคลที่ดื่มด่�ากับอัลกุรอานสามารถที่จะ
สัมผัสถึงความโปรดปรานจากเบื้องบนที่มีอยู่ในตัวของเขาและในจักรวาล 
และสามารถที่จะพลิกหน้าคัมภีร์แห่งวิทยปัญญา ความอัศจรรย์แห่งชั้น
ฟ้าจะถูกเปิดเผยแก่เขา หน้าต่างมากมายจะถูกเปิดขึ้นในหัวใจและขยาย
ขอบเขตอันกว้างไกลสู่ผู้สร้าง

โอสถในการเยียวยารักษาความปราถนาแห่งอัตตา ที่ผลักดันความ
เป็นมนุษ์ทั้งหลายไปสู่หนทางแห่งความหายนะนั้นล้วนมีอยู่ใน อัลกุรอาน 
มันจะเยียวยารักษาศีลธรรมที่ต่�ากว่ามาตรฐานที่ท�าให้มนุษย์แปรสภาพไป
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เป็นสัตว์ร้าย และเป็นมาตรวัดที่จะป้องกันความรู้สึกรักในความยุติธรรม

ให้ผันแปรไปสู่ความอยุติธรรมอันมิทางยอมรับได้ ส�าหรับมาตรฐานต่าง ๆ 

ที่จ�าเป็นเพื่อที่จะด�ารงอยู่ได้ด้วยกับความเป็นมนุษย์ ทุก ๆ บริบทนั้น ล้วน

มีอยู่ในอัลกุรอานเพียงแหล่งเดียวเท่านั้น

อัลลอฮฺเป็นผู้ทรงสอนอัลกุรอำน

คัมภีร์อัลกุรอานเป็นของขวัญอันยิ่งใหญ่ท่ีสุดท่ีมอบให้แก่มวล

มนุษยชาติ เป็นของขวัญของพระองค์ผู้ทรงสูงส่ง พระองค์ทรงกล่าวว่า

“พระผู้ทรงกรุณำปรำนี พระองค์ทรงสอนอัลกุรอำน พระองค์ทรง

สร้ำงมนุษย์ พระองค์ทรงสอนเขำให้เปล่งเสียงพูด” (อัร-เราะหฺมาน, 1-4)

การสอนอัลกุรอานเป็นการแสดงถึงความกรุณาอันหาที่สุดมิได้ของ

พระองค์ ด้วยการดังกล่าว อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงจัดเตรียมให้มนุษยชาติ

เข้าถึงวิทยปัญญาสูงส่งและเป็นการตอบค�าถามมากมายอันน่าพิศวง ด้วย

เหตุน้ันมนุษย์จึงมีความจ�าเป็นที่ต้องศึกษาอัลกุรอาน และเริ่มต้นด้วยกับ

การพัฒนาโลกท่ีอยู่ภายใน จากนั้นจึงพยายามต่อไปที่จะน�าอัลกุรอานมาสู่

ความเป็นจริงในชีวิต ด้วยกับการกระท�า ด้วยกับพฤติกรรม และท้ายที่สุด 

พยายามอย่างจริงจังที่จะน�าสาสน์ไปสู่มวลมนุษยชาติอื่น ๆ ด้วยกับุคคลิก

ภาพที่ส่งผลมากที่สุด

หนังสือทุกเล่มเพื่ออัลกุรอำนเล่มเดียว

หนงัสอืหลายพนัเล่มทีถ่กูเขยีนขึน้ในโลกอสิลามตลอดพนัส่ีรอ้ยกวา่ปี

ที่ผ่านมา ล้วนแล้วแต่มีจุดมุ่งหมายเพียงประการเดียวนั่นก็คือเพื่อท�าความ

เข้าใจและเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงคัมภีร์เพียงเล่มเดียว และเพ่ือที่จะ

ท�าความใกล้ชิดในทุกรายละเอียดชีวิตของชายเพียงผู้เดียว เพื่อที่จะท�าให้

อัตตาในตนเองลดลง แต่มีความคล้ายชายผู้นั้นมากขึ้น หากต้นไม้ท้ังหมด
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ในโลกนี้ถูกน�ามาเป็นปากกาและน้�าทะเลแทนหยดหมึก ก็ยังคงเป็นไปไม่

ได้ที่จะสาธยายวิทยปัญญาและสัจธรรมทั้งหมดที่มีอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอาน14 

ในคัมภีร์เล่มนี้บรรจุด้วยแหล่งก�าเนิดของความรู้และวิทยปัญญา

ทั้งหมด เช่นเดียวกับที่เป็นกุญแจน�าไปสู่ความผาสุกในชีวิตทั้งในโลกนี้และ

โลกหน้า

อัลกุรอานคือคัมภีร์แห่งการช้ีน�าทางอยู่เสมอ ขณะที่วิทยาศาสตร์

ติดตามทางที่ชี้ไป ทุกการค้นพบทางวิทยาศาสตร์เป็นการยืนยันและฉาย

แสงแห่งสัจธรรมแห่งอัลกุรอาน อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงตรัสว่า

“เรำจะให้พวกเขำได้เห็นสัญญำณทั้งหลำยของเรำในขอบเขตอัน

ไกลโพ้นและ ในตัวของพวกเขำเอง จนกระทั่งจะเป็นประจักษ์แก่พวก

เขำว่ำ อัลกุรอำนนั้นเป็นควำมจริง ยังไม่พอเพียงอีกหรือ ที่พระเจ้ำของ

เจ้ำนั้นทรงเป็นพยำนต่อทุกสิ่ง” (ฟุศศิลัต, 53)

การวิจัยค้นหาสิ่งท่ีมีอยู่ในอัลกุรอานอย่างต่อเนื่อง จะยังคงแสดงถึง

ปาฏิหารย์ที่ซ่อนอยู่ทุกเมื่อ ท่ีจริงท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม 

ได้แจ้งแก่เราว่าบรรดาผู้รู้ที่แท้จริงไม่สามารถที่จะมีความพอเพียงต่อการ

อา่นอลักรุอาน เน่ืองจากมันไมเ่คยทีจ่ะสญูเสยีความสดช่ืนทีม่อียู ่แตก่ลบัยงั

คงสาธยายอย่างต่อเนื่องและแง่มุมต่าง ๆ (ที่ค้นพบ) ก็จะท�าให้มนุษย์ลดลง 

ความชื่นชมอันไร้ค�าพูด ไม่มีวันจบสิ้น15

กำรอ่ำนอัลกุรอำนอย่ำงใคร่ครวญ

บรรดาปวงปราชญมุ์สลิมล้วนระบเุปา้หมายในการอา่นอัลกรุอานตรง

กนัน้ันคือ เพือ่ท่ีจะท�าการใคร่ครวญความหมาย ค้นหา วทิยปญัญาทีซ่อ่นอยู่

ข้างใน และปฏิบัติตามให้สอดคล้องกับสิ่งที่อัลกุรอานต้องการ

14 ซูเราะฮฺลุกมาน อายะฮฺที่ 27

15 อัตติรมีซียฺ, ฟะฎออิลุ้ล-กุรอาน, 14; อัดดาริมียฺ, ฟะฎออิลุ้ล-กุรอาน, 1�
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ในการกระตุ้นให้เกิดการครุ่นคิด ย่อมไม่มีออะไรที่จะดีไปกว่าการอ่า

นอัลกุรอาน เนื่องด้วยเป็นค�าพูดของอัลลอฮฺ ตะอาลา ผู้ซ่ึงไร้ขีดจ�ากัดใน

ความรอบรู้ถึงสภาวะความเป็นมนุษย์ หรือพูดอีกนัยหนึ่ง เสมือนว่าคัมภีร์

อัลกุรอานเป็นกระจกส่องส�าหรับมนุษญ์แต่ละผู้คน ท�าให้เขารู้จักตนเองใน

หนทางที่เขาควรจะเป็น  

ดงันัน้ มสุลมิทกุคนจ�าเป็นตอ้งอา่นอลักุรอานอยูอ่ยา่งสม่�าเสมอ และ

สะท้อนภาพถึงสิ่งที่อัลลอฮฺ ตะอาลา ประสงค์ให้เขาเป็นและปฏิบัติตามใน

แต่ละอายะฮฺ

เนื่องด้วยเพราะแต่ละถ้อยค�าในอัลกุรอานประกอบด้วยคุณค่าอันไม่

สามารถประเมินค่าได้ การอ่านอย่างใคร่ครวญแม้เพียงหนึ่งอายะฮฺด้วยกับ

การอ่านลักษณะเช่นนี้ ย่อมดีกว่าการอ่านอัลกุรอานทั้งเล่มโดยปราศจาก

การใส่ใจ มีเพียงหัวใจที่ได้รับการขัดเกลาและจิตวิญญาณอันสงบเท่าน้ันที่

จะได้รับประโยชน์จากการใคร่ครวญอย่างละเอียดอ่อน คุณธรรมอันสูงส่ง

และการกระท�าความดี จะเป็นเครื่องการันตีในการเข้าถึงความจริงข้อนี้

อัลลอฮฺ ซุบหานะฮู วะตะอาลา ทรงตรัสว่า

“นีค่อืซเูรำะฮห์นึง่ทีเ่รำไดป้ระทำนมนัลงมำ และเรำไดก้�ำหนดเปน็

ข้อบังคับสิ่งที่มีอยู่ในมัน และเรำได้ประทำนโองกำรต่ำง ๆ ที่มีอยู่ในนั้น

ใหเ้ปน็บทบญัญัติอันชัดแจง้ เพือ่พวกเจำ้จกัไดร้�ำลกึใครค่รวญ” (อนันรู, 1)

“คมัภีร ์(อลักรุอำน) เรำไดป้ระทำนลงมำให้แก่เจำ้ซึง่มคีวำมจ�ำเรญิ 

เพือ่พวกเขำจะไดพ้นิจิพจิำรณำอำยำตตำ่ง ๆ  ของอลักุรอำนและเพือ่ปวง

ผู้มีสติปัญญำจะได้ใคร่ครวญ” (ศ็อด, 29)

“พวกเขำมิได้พิจำรณำใคร่ครวญอัลกุรอำนดอกหรือ แต่ว่ำบน

หัวใจของพวกเขำมีกุญแจหลำยดอกลั่นอยู่” (มุฮัมหมัด, 24)

ครัง้หน่ึง ท่านรอซลู ศอ็ลลลัลอฮ ุอะลยัฮ ิวะซัลลมั ถกูถามถงึการอ่าน

ที่ดีที่สุดและมารยาทที่เหมาะสมในการอ่านอัลกุรอาน (กิรออะฮฺ) ท่านตอบ
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วา่ “คอืการอา่นทีเ่มือ่ทา่นไดฟ้งัน้ำาเสียงของเขาแล้ว มนัทำาใหท่้านเกิดความ

รู้สึกเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺ” (อัด-ดาริมียฺ, ฟะฏอิลุ้ล-กุรอาน, 34)

การอ่านอัลกุรอานคือกิจกรรมที่ส�าคัญที่สุดที่จะป้องกันเสียงกระซิบ

กระซาบจากชัยฏอน ส�าหรับคนหนึ่งที่จะอ่านกุรอานและได้รับผลสะท้อน

จากค�าสัญญา ค�าตักเตือน สัญญาณอันชัดเจน และถ้อยแถลงแห่งการเชิญ

ชวนใหก้ระท�าการดีด้วยการกระตุน้เรง่เรา้อยา่งยิง่ยวด เขาจะพยายามอยา่ง

ยิง่ยวดในการออกหา่งจากค�าสัง่หา้มและข้อคลมุเครอื ตา่ง ๆ  เนือ่งดว้ยการ

อ่านอัลกุรอานถือเป็นการกระท�าดีในล�าดับต้นของการงานที่ดีทั้งหลาย       

ชยัฏอนจะพยายามกระท�าทกุวิถทีางเพือ่ใหม้นษุยห์า่งไกลจากพระด�ารสัขอ

งอลัลอฮ ฺตะอาลา จงึเปน็เหตใุหเ้ราถกูสัง่ใชใ้หข้อความคุม้ครองจากพระองค์

กอ่นทีจ่ะท�าการอา่นอลักรุอานโดยกล่าววา่ (ฉนัขอความคุม้ครองตอ่อลัลอฮฺ

ให้พ้นจากมารร้ายที่ถูกสาปแช่ง)  

“ดงันัน้ เมือ่เจำ้อำ่นอลักรอุำน กจ็งขอควำมคุม้ครองตอ่อลัลอฮใ์ห้

พ้นจำกชัยฏอนที่ถูกสำปแช่ง” (อัน-นะฮฺลุ, 98) 

ท่ำนรอซูลลุลลอฮฺอ่ำนอัลกุรอำนอย่ำงไร

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม จะอ่านอัลกุรอานอย่างช้า 

ๆ พร้อมกับการใคร่ครวญ ท่านจะพินิจพิาจณาความหมายในแต่ละอายะฮฺ 

และน้อมรับน�ามาปฏิบัติอย่างทันทีทันใดในค�าสั่งใช้ต่าง ๆ เมื่อท่านอ่านมา

ถงึอายะฮทฺีส่ัง่ใชใ้หท้�าการสดดุอีลัลอฮฺ (ตสับีห)ฺ ท่านจะกล่าว ซุบฮานลัลอฮ ฺ

เป็นการปฏิเสธข้อบกพร่องใด ๆ ทั้งหมดของพระผู้สร้าง เมื่อถึงอายะฮฺที่สั่ง

ใช้ให้ท�าการวิงวอน ท่านก็จะวอนขอต่ออัลลอฮฺ และเมื่อท่านอ่านถึงอายะฮฺ

ทีส่ัง่ใชใ้ห้ขอความคุ้มครองต่ออลัลอฮ ฺทา่นก็จะปฏิบตัติามเชน่นัน้16 บางครัง้

ทา่นมุง่ตรงเพยีงหน่ึงอายะฮอฺยา่งตัง้ใจ ซึง่ทา่นอา่นและใครค่รวญจนกระทัง่

ถึงเวลาศุบหฺ (รุ่งอรุณ)

16 มุสลิม, มุซาฟิรีน, 203;  นะซาอียฺ, กิยามุลลัยลฺ, 25/1662
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อบูซัรรฺ รอฎิยัลลอฮุอันฮุ รายงานว่า “ครั้งหนึ่งท่านรอซูลุ้ลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม เคยยืนอ่านอายะฮฺนี้ในละหมาดยามค่�าคืน 
จนกระทั่งรุ่งเช้า”

“หากพระองค์จะทรงลงโทษพวกเขาแท้จริงพวกเขาก็คือบ่าวของ
พระองค์และหากพระองค์จะทรงอภัยโทษให้แก่พวกเขา แท้จริงพระองค์
ท่านคือ ผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงปรีชาญาณ” (อัลมาอิดะฮฺ, 118) (นะซาอียฺ, อิฟ

ติตาหฺ, 79; อะหฺหมัด เล่ม 5 หน้า 156)

ทา่นนบี ศ็อลลลัลอฮ ุอะลัยฮ ิวะซลัลมั หลังจากทีอ่า่นอายะฮดฺงักลา่ว 
ครั้งหนึ่งท่านเคยกล่าวต่อมาว่า

“โอ้พระเจ้ำของข้ำพระองค์ แท้จริงพวกมันได้ท�ำให้มนุษย์ส่วน
ใหญ่หลงทำง ดังนั้นผู้ใดปฏิบัติตำมข้ำพระองค์ แท้จริงเขำเป็นพวกของ
ข้ำพระองค์ และผู้ใดฝ่ำฝืนข้ำพระองค์ แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงอภัย 
ผู้ทรงเมตตำ” (อิบรอฮีม, 36)

หลังจากกล่าวดังนั้น ท่านจะยกมือขึ้นสูงและเริ่มขอดุอาอฺทั้งน้�าตา
ความว่า “โอ้อัลลอฮฺ  อุมมะฮฺของฉัน  อุมมะฮฺของฉัน” อัลลอฮฺ ซูบฮานะ
ฮูวะตะอาลา จึงทรงสั่งญิบรีล อะลัยฮิสสลาม “เจ้าจงไปและถามมุฮัมหมัด
ว่าทำาไมถึงร้องไห้ เพื่อที่มนุษย์จะได้รู้ถึงเหตุผล แน่นอน พระผู้อภิบาลของ
เจ้าย่อมรู้ถึงเหตุผลเหล่านั้นเป็นอย่างดี”

ญิบรีล อะลัยฮิสสลาม กลับมาและได้รายงานถึงเหตุผลที่รอซูลของ
พระองค์ร่�าไห้ในความห่วงใยประชาชาติของท่าน อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะ
อาลา จึงสั่งให้ญิบรีล หัวหน้าของเหล่าเทวฑูต อีกครั้งหนึ่ง

“จงไปหามุฮมัหมดัและบอกเขาถงึกระแสแหง่ความปล้ืมปิติของเราวา่
เราจะเมตตาเขาและประชาชาติของเขา และเราจะไม่ทำาให้เขาเสียใจ” (หะ

ดีษบันทึกโดยมุสลิม, อีหม่าน, 346)

ด้วยกับความห่วงใยและเอาใจใส่ของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะ

ซัลลัม ต่อประชาชาติของท่าน จ�าเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องตระหนักถึงเรื่อง
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ราวข้างบนอย่างแท้จริง และพิจารณาถึงระดับของความรักของเราที่มีต่อ

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม และการที่เราปฏิบัติตามสุนนะฮฺ

 ของท่านนบีได้มากน้อยแค่ไหน ประหนึ่งเป็นเครื่องยืนยันความรักของเรา

(ต่อท่านนบี)

อับดุลลอฮฺ อิบนุ มัสอูด รอฏิยัลลอฮุอันฮุ  รายงานว่า วันหนึ่งท่านรอ

ซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม ถามฉันว่า “เจ้าอ่านกุรอานให้ฉัน

ฟังหน่อยได้หรือไม่” ฉันตอบว่า “ฉันจะอ่านกุรอานให้ท่านฟังได้อย่างไร ใน

เมื่ออัลกุรอานถูกประทานลงมายังท่าน” ท่านตอบว่า“ฉันชอบที่จะฟังอัลกุ

รอานจากผูอ่ื้นเชน่กนั” เมือ่ท่านรอซลุูลลอฮฺกล่าวเชน่นัน้ ฉนัจึงเริม่การอา่น

ด้วยซูเราะฮฺ อัน-นิสาอฺ เมื่อฉันอ่านมาถึงอายะฮฺที่กล่าวว่า

“แลว้อย่ำงไรเลำ่ เมือ่เรำน�ำพยำนคนหนึง่จำกแตล่ะประชำชำตมิำ 

และเรำได้น�ำเจ้ำมำเป็นพยำนต่อชนเหล่ำนี้” (อัน-นิสาอฺ, 41)

ท่านกล่าวว่า “นั่นเป็นการเพียงพอแล้วส�าหรับตอนนี้” เมื่อฉันมอง

ไปทีท่า่นรอซลูลุลอฮ ฺฉันมองเหน็น้�าตาไหลออกมาจากสองดวงตาของทา่น” 

(หะดีษบันทึกโดย บุคอรียฺ, ตัฟซีร, 4/9; มุสลิม, มุซาฟิรีน, 247)

ท่านหญิงอาอิชะฮฺ รอฎิยัลลฮุอันฮา ได้รายงานถึงช่วงเวลาขณะหนึ่ง

ของชวีติทา่นรอซลูลุลอฮ ฺศอ็ลลลัลอฮ ุอะลยัฮ ิวะซลัลมั ทีแ่สดงออกถงึความ

ละเอียดอ่อนของหัวใจและการใคร่ครวญอย่างลึกซึ้ง

คืนหนึ่ง ท่านรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม กล่าวแก่ฉัน

วา่ “โออ้าอชิะฮ ฺหากเธอไมว่า่กระไร ฉนัขอใชเ้วลายามค่�าคนืท�าการอบิาดะฮฺ

ตอ่พระเจา้ของฉนั” “แนน่อน ฉนัรกัทีจ่ะอยูใ่กลช้ดิทา่น” ฉนักลา่ว “แตฉ่นั

รักมากกว่าสิ่งอื่นใดหากจะท�าให้ท่านมีความสุข”

ทา่นรอซลูลุลอฮ ฺจงึลกุขึน้และอาบน้�าละหมาด และท่านก็เริม่ท�าการ

ละหมาดยามค่�าคืน ท่านเริ่มที่จะร้องไห้ เสื้อผ้าและเคราของท่านเปียกโชก

ไปดว้ยน้�าตา แมก้ระทัง่บรเิวณทีท่า่นท�าการสญุดู ทา่นยงัคงสภาพอยูเ่ชน่นัน้ 
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จนกระทั่งบิลาลมาเชิญท่านไปท�าการละหมาดฟะญัร (ศุบหฺ) เมื่อบิลาลเห็น

สภาพที่ท่านเปียกชุ่มไปด้วยน้�าตา จึงถามด้วยความฉงนว่า

“โอ้รอซูลุลลอฮฺ ท�าไมท่านถึงร้องไห้ ในเมื่ออัลลอฮฺก็ทรงอภัยโทษให้

แก่ท่านแล้วท้ังความผิดในอดีตและอนาคต” ท่านรอซูลตอบว่า “จะไม่ให้

ฉันเป็นบ่าวท่ีขอบคุณกระนั้นหรือ” และท่านรอซูลกล่าวตอบ บิลาลอีกว่า 

“ค่�าคนืนีไ้ดม้วีวิรณล์งมายงัฉัน หายนะจะประสบแก่ผู้ท่ีอา่นโดยมิไดท้�าการ

ใคร่ครวญมัน ท่านจึงอ่านอายะฮฺที่กล่าวว่า

“แท้จริงในกำรสร้ำงบรรดำชั้นฟ้ำและแผ่นดิน และกำรที่กลำงวัน

และกลำงคืนตำมหลังกันนั้น แน่นอนมีหลำยสัญญำณส�ำหรับผู้มีปัญญำ 

คอืบรรดำผู้ทีร่�ำลึกถึงอลัลอฮ ์ทัง้ในสภำพยนื และนัง่ และในสภำพท่ีนอน

ตะแคง และพวกเขำพินจิพจิำรณำกนัในกำรสรำ้งบรรดำชัน้ฟำ้ และแผน่

ดิน (โดยกลำ่วว่ำ) โอพ้ระเจำ้ของพวกขำ้พระองค ์พระองคม์ไิดท้รงสรำ้ง

ส่ิงนีม้ำโดยไรส้ำระ มหำบรสิทุธิแ์ดพ่ระองคท์ำ่น โปรดทรงคุม้ครองพวกข้ำ

พระองคใ์หพ้น้จำกกำรลงโทษแหง่ไฟนรกดว้ยเถดิ” (อาละอมิรอน, 190-191) 

(หะดีษบันทึกโดยอิบนุหิบบาน, ศอฮีหฺ เล่ม 2 หน้า 386; รูหุ้ล-มะอานียฺ เล่ม 4 หน้า 157)

ในค่�าคืนท่ีอายะฮฺเหล่านี้ถูกประทานลงมา ท่านรอซูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม ร้องไห้จนกระทั่งถึงยามฟ้าสาง ประหน่ึง

จะท�าให้บรรดาดวงดาวบนท้องฟ้าเกิดความอิจฉา น้�าตาที่หล่ังออกมาจาก

บรรดาผู้ศรัทธาอันเกิดจากการใคร่ครวญถึงความยิ่งใหญ่และสวยงามแห่ง

ฟากฟ้าที่ปรากฏออกมาอย่างเด่นชัดด้วยกับความโปรดปรานของอัลลอฮฺ 

ตะอาลา อันประดับประดาค่�าคืนท่ีก�าลังจะผ่านไป ความมืดยามค่�าคืนได้

แผข่ยายพน้ไปพรอ้มกับการปรากฎอกีคร้ังของหยาดน้�าคา้งแหง่สวนสวรรค์

ในการแสดงถงึความส�าคัญและผลรางวัลของการอา่นอลักุรอานด้วย

กับบุคลิกภาพแห่งการครุ่นคิดและใคร่ครวญ ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ 

วะซัลลัม กล่าวว่า
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“เมื่อผู้คนได้ทำาการรวมตัวกันในบ้านหลังหนึ่ง ท่ามกลางบ้านขอ

งอัลลอฮ ฺอา่นคัมภรีข์องอลัลอฮ ฺและทำาการสนทนาระหวา่งพวกเขาเกีย่วกบั

มัน ความจำาเริญจะลงบนยังพวกเขา พวกเขาจะได้รับการชี้นำาด้วยกับความ

เมตตา และได้รับการห้อมล้อมด้วยปีกแห่งบรรดามลาอิกะฮฺ  และอัลลอฮฺ 

ซุบฮานะฮู วะตะอาลา จะทรงกล่าวถึงพวกเขาเหล่านั้น ณ ที่พระองค์”     

(หะดษีบนัทึกโดยมสุลิม, ซกิรฺ, 38; อบดูาวดู, วติร,ฺ 14/1455; ตริมซิยี,ฺ กริออะฮ,ฺ 10/2945)

“ผู้ที่อ่านอัลกุรอานจบทั้งเล่มภายในเวลาน้อยกว่าสามวัน ย่อมไม่

สามารถที่จะทำาความเข้าใจและใคร่ครวญกุรอานได้อย่างเหมาะสม” (หะดีษ

บันทึกโดยอบู ดาวูด, วิตรฺ, 8/1390; ติรมิซียฺ, กิรออะฮฺ, 11/2949; ดาริมียฺ, ศอลาฮฺ, 173)

“จงอ่านอัลกุรอานในหนทางที่จะนำาเจ้าออกจากความชั่ว หากมันไม่

สามารถทีจ่ะหกัหา้มทา่นจากความชัว่ได ้ดงันัน้เจ้ากย็งัไมไ่ดอ้า่นมนัจรงิ ๆ ” 

(อะหฺหมัด, ซุฮดฺ, 401/1649)

กำรอ่ำนอัลกุรอำนของบรรดำศอฮำบะฮฺ

บรรดาศอฮาบะฮฺตา่งพุ่งความสนใจไปท่ีการพจิารณาใครค่รวญในการ

ที่จะท�าความเข้าใจคัมภีร์อัลกุรอาน และจดจ่ออยู่กับพระด�ารัสของอัลลอฮฺ 

ตะอาลา พวกเขาอ่านมันด้วยแนวทางที่จะน�าไปใช้ปฏิบัติตัวอย่างที่ดียิ่งคือ

ค�ากล่าวของท่านอุมัร รอฎิยัลลอฮุอันฮุ

“ฉันศึกษำซูเรำะฮฺอัลบำกอเรำะฮฺเป็นเวลำ 12 ปี และในกำรน้ัน

ฉันเชือดอูฐหนึ่งตัวเป็นพลีทำนเพื่อกำรขอบคุณ” (กุรฏูบียฺ, เล่ม 1,หน้า 40)

เชน่เดยีวกบัทา่นอบัดลุลอฮ ฺอบิน ุอมุรั รอฎยิลัลอฮอุนัฮมุา ไดร้ายงาน

ว่าเขาใช้เวลาศึกษาซูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺทั้งหมดเป็นเวลา 8 ปี เพื่อที่จะ

น�าค�าสั่งใช้ทั้งหลายไปปฏิบัติ (มุวัฏฏออฺ, กุรอาน, หน้า 11)

พวกเขาอ่านอัลกุรอานเพื่อที่จะเรียนรู้ค�าสั่งใช้และค�าสั่งห้ามต่าง ๆ 

เพือ่ทีจ่ะน�าไปปฏบัิต ิการใคร่ครวญอยา่งลึกซึง้ในแตล่ะโองการของอลักรุอา
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นท�าให้กระบวนการในการน�าไปใช้เปน็ไปไดใ้นทางปฏิบตั ิ(ค็อฏฏอน,ี อตั-ทะรา

ทิบ, เล่ม 2, หน้า 191)

มีชายคนหนึ่งได้ไปหาท่านเซด บิน ษาบิต รอฎิยัลลอฮุอันฮุ แล้วถาม

เขาถึงความเห็นของเขาในการอ่านอัลกุรอานจบภายในหนึ่งสัปดาห์ “นั่น

เป็นการดีทีเดียว” เซด บิน ษาบิตตอบแล้วกล่าวต่อไปว่า “แต่ฉันมีความ

สุขมากยิ่งกว่าหากจะอ่านกุรอานจบภายในเวลา 15 วันหรือแม้แต่ 20 วัน 

หากเจ้าถามว่าทำาไม นั่นเป็นเพราะมันเป็นการดีกว่าในการใคร่ครวญอัลกุ

รอานและทำาความเข้าใจความหมายได้ดียิ่งกว่า” (มุวัฏฏออฺ, กุรอาน, 4; อิบนุ 

อับดุลบัรรฺ, อิสติซการ, เบรุต, 2000, เล่ม 2, หน้า 477)

ทา่นอบัดลุลอฮฺ อิบน ิมัสอดู รอฎิยลัลอฮุอนัฮุ กล่าวว่า “ใครทีต่อ้งการ

ความรู ้สมควรยิง่ในการใครค่รวญความหมายของอลักรุอาน เพง่ความสนใจ

ไปที่การสื่อสารความหมายและติดตามการอ่าน เพราะ อัลกุรอานบรรจุไป

ด้วยความรู้ทั้งในอดีตและอนาคต” (อัล-ฮัยตามียฺ, เล่ม 7, หน้า 165; อัล-บัยฮากียฺ, 

ชุอบุล-อีมาน, เล่ม 2, หน้า 331)

รายงานจากสะอีด บิน มันศูร จากอัล-มุฏฏอลิบ บิน อับดุลลอฮฺ บิน 

หนัฏอบ ทา่นรอซลูลุลอฮฺ ศอ็ลลัลลอฮุ อะลยัฮิ วะซลัลัม เคยอา่น อลักรุอาน

ในที่ชุมนุม และในที่นั้นมีชาวเบดูอินนั่งร่วมอยู่ด้วย 

“ดังนั้นผู้ใดกระท�ำควำมดีหนักเท่ำละอองธุลี เขำก็จะเห็นมัน ส่วน

ผูใ้ดกระท�ำควำมช่ัวหนกัเทำ่ละอองธลุ ีเขำกจ็ะเหน็มนั” (อลั-ซลัซะละฮ,ฺ 7-8)

“โอท่้านรอซูลลุลอฮ ฺน้�าหนกัเทา่ละอองธลุกีระนัน้หรอื” ทา่นตอบวา่ 

“ใช่” ชาวเบดูอินคนนั้นถึงกับหน้าถอดสีแล้วร้องคร่�าครวญหลายต่อหลาย

ครั้งว่า “ช่างน่าอายเสียจริง ส�าหรับความผิดของฉัน” (เขายังคงกล่าวอา

ยะฮฺอัลกุรอานซ้�าไปมาอยู่หลายครั้ง จนกระทั่งเดินออกไป) เมื่อชายคนนั้น

ไปแล้ว ท่านรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม จึงกล่าวว่า “แน่แท้

ความศรัทธาได้เข้าสู่หัวใจของชายผู้นั้นแล้ว!!!” (อัสสะยูฏียฺ, อัด-ดุรรฺ อัล-มันซูร, 

เล่ม 8, หน้า  595)
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กำรอ่ำนอัลกุรอำนของบรรดำคนดีผู้ที่อัลลอฮฺทรงรัก

ท่านฟุฎอยลฺ บิน อิยาฎ รอหิมะฮุลลอฮฺ เคยกล่าวว่า “แท้จริงอัล

กุรอานถูกประทานลงมาเพื่อการปฏิบัติ แต่ผู้คนพากันเอาแต่การอ่านมา

เปน็การปฏบิตั”ิ ทา่นจงึถกูถามว่า “เราจะนำาอลักุรอานมาปฏิบัติได้อยา่งไร” 

“คอืการทำาใหส้ิง่ทีอ่ลักรุอานอนมุตั ิ(หะลา้ล) เปน็ทีอ่นมุตั ิและการทำาใหส้ิง่

ที่อัลกุรอานห้าม เป็นสิ่งต้องห้าม และคือการปฏิบัติตามสิ่งที่อัลกุรอานส่ัง

ใช้ และการออกห่างจากสิ่งท่ีอัลกุรอานสั่งห้าม และหยุดนิ่งเพ่ือใคร่ครวญ

ความอัศจรรย์แห่งอัลกุรอาน” (อัล-คอฏีบ อัล-บัฆดาดียฺ, อัล-อิกติฎออฺ อัล-อิลมฺ 

อัล-อะมัล, หน้า 87)

อิมามอัช-ชาฟิอียฺ รอหิมะฮุลลอฮฺ ตะอาลา ได้กล่าวถึงการมีอยู่ของ

ความหมายอันมากมายส�าหรับเป้าประสงค์ในทุก ๆ อายะฮฺของ อัลกุรอาน 

โดยท่านกล่าวว่า “หากมนุษย์ทำาการคิดใคร่ครวญซูเราะฮฺอัล-อัศรฺ ก็เป็นที่

เพียงพอแล้ว” (อิบนุกะษีร,อัล-อัศรฺ) 

ท่านอัศ-มะอียฺ ปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของอิสลาม ได้กล่าวถึงเรื่องราวของ

การใคร่ครวญอัลกุรอานอันทรงเกียรติ โดยท่านเล่าว่า ชายคนหนึ่งได้มาหา

ท่านคอลีฟะฮฺแห่งราชวงศ์อุมะวีย์ ฮิชาม บิน อับดุลมาลิก ท่านคอลีฟะฮฺจึง

กลา่วแกช่ายผู้นัน้วา่ “โปรดให้คำาแนะนำาแกฉ่นัดว้ย” ชายผูน้ัน้จงึแนะน�าให้

ทา่นคอลีฟะฮนฺกึถงึการชีน้�าจากอลักรุอาน โดยกลา่ววา่ “เพยีงพอแลว้ท่ีอัล

กรุอานจะเปน็ผูแ้นะน�า ฉนัขอความคุม้ครองตอ่อัลลอฮจฺากชยัฏอนมารร้าย

ที่ถูกสาปแช่ง ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ ผู้ทรงกรุณา ปราณีเสมอ”

“ควำมหำยนะจงประสบแด่บรรดำผู้ท�ำให้พร่อง (ในกำรตวงและ

กำรชั่ง) คือบรรดำผู้ที่เมื่อพวกเขำตวงเอำจำกคนอื่นก็ตวงเอำเต็ม และ

เมื่อพวกเขำตวงหรือช่ังให้คนอื่นก็ท�ำให้พร่อง ชนเหล่ำนั้นมิได้คิดบ้ำง

หรือว่ำพวกเขำจะถูกให้ฟื้นคืนชีพ ส�ำหรับวันอันยิ่งใหญ่ วันที่มนุษย์จะ

ยืนต่อหน้ำพระเจ้ำแห่งสำกลโลก” (อัล-มุฏอฟฺฟิฟีน, 1-6)
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ชาวเบดูอินจึงกล่าวต่อไปว่า “โอ้ท่านผู้นำาแห่งศรัทธาชน นี่เป็นการ

ตอบแทนสำาหรบัผูท่ี้บกพรอ่งในการชัง่ตวงแกผู่อ้ืน่ ทา่นคดิจะจดัการอยา่งไร
กับผู้ที่ยึดเอาทรัพย์สินของผู้อื่น” (มุฮัมหมัด ซอฟูต, ญุมฮิเราะฮฺ เคาะเฏาะบุ้ล-อรับ, 

เล่ม 3 หน้า  243)

ท่านมุฮัมหมัด คอดิมียฺ หนึ่งในอุละมาอฺผู้มีชื่อเสียงแห่ง อุศมานียะฮฺ 
กล่าวว่า “แท้จริงเส้นทางหนึ่งเดียวในการรอดพ้นจากสารพันปัญหา การ
ทดสอบ คราวเคราะห์ และวิกฤติการณ์ต่าง ๆ นั่นคือการยึดมั่นอัลกุรอาน
และท�าให้มันเป็นจริงในชีวิต ดังนั้นจงสม่�าเสมอในการท�า อิบาดะฮฺ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการอ่านอัลกุรอานอย่างช้า ๆ ด้วยกับการใคร่ครวญ การมี
มารยาท และการอ่านเป็นจังหวะที่ดี และการอ่าน อัลกุรอานเช่นนี้คือการ
อ่านท่ีเสมือนประหนึง่วา่เราก�าลงัสนทนาอยูก่บัอลัลอฮ ฺตะอาลา” (ด:ู อลั-คอดิ

มียฺ, มัจมูอะฮฺ อัร-รอซาอิล, หน้า 112, 194, 200)

ตัวอย่ำงของกำรใคร่ครวญที่มีอยู่ในอัลกุรอำน

การใครค่รวญถึงความรอบรูข้องอลัลอฮ ฺตะอาลา บรรดาอายาตในอัล
กรุอานจ�านวนมาก ไดเ้รยีกร้องให้มนษุย์ใครค่รวญถงึความรูร้อบของอัลลอฮ ฺ
ตะอาลา อัลลฮฺ ทรงกล่าวไว้ในอายะฮฺอันมีเกียรตินี้ว่า

“และที่พระองค์นั้นมีบรรดำกุญแจแห่งควำมเร้นลับ โดยที่ไม่มี
ใครรู้กุญแจเหล่ำนั้น นอกจำกพระองค์เท่ำนั้น และพระองค์ทรงรู้สิ่งที่อยู่
ในแผ่นดิน และในทะเล และไม่มีใบไม้ใด ร่วงหล่นลงนอกจำกพระองค์
จะทรงรู้มัน และไม่มีเมล็ดพืชใด ซึ่งอยู่ในบรรดำควำมมืดของแผ่นดิน 
และไม่มีส่ิงที่อ่อนนุ่มใด และสิ่งที่แห้งใด นอกจำกจะอยู่ในบันทึกอันชัด
แจ้ง” (อัล-อันอาม, 59)

คราใดก็ตามท่ีผู้ศรัทธาได้อ่านอายะฮฺอันทรงเกียรตินี้ จ�าเป็นส�าหรับ
เขาท่ีจะต้องหยุดคิดสักนิด เพ่ือที่จะท�าการใคร่ครวญ มุสลิมทุกคนก็จะมี
ความเชื่ออย่างหนักแน่นว่า ณ ที่พระองค์แต่เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่มี
บรรดากุญแจแห่งความเร้นลับ คือคลังสมบัติที่มิเคยได้รับการเปิดเผย ซ่ึง
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อัลลอฮฺ ตะอาลาเป็นผู้ทรงรอบรู้ในทุกส่วนใหญ่ท้ังหมด และทุกส่วนย่อย

ทัั้งหมด ล้วนอยู่ในการครอบครองของพระองค์โดยแท้จริง และสิ่งที่เรา

รู้ก็คือเราไม่มีความสามารถที่จะบรรลุถึงความรู้ของพระองค์เป็นอันขาด                

เพราะอัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงรู้ถึงสิ่งที่อยู่ในผืนแผ่นดิน ได้แก่ บรรดาพืชผล 

สัตว์เลื้อยคลานต่าง ๆ ดังนั้น ณ อัลลอฮฺแต่เพียงผู้เดียวที่มีกุญแจแห่งความ

เร้นลับนี้ และไม่มีผู้ใดเข้าถึงได้เว้นแต่ซุบฮานะฮู วะตะอาลา17

อุสตาซ สัยยิด กุฏบฺ เป็นอีกผู้หนึ่งท่ีได้ท�าการอธิบายความรอบรู้       

ของอัลลอฮฺตะอาลา ด้วยกับอายะฮฺนี้ โดยท่านกล่าวว่า

“อายะฮฺอันสั้นนี้ ได้กระตุ้นเร่งเร้าให้จินตภาพของมนุษย์ใคร่สู่ความ

เป็นจริงในการพยายามส�ารวจขอบเขตในสิ่งที่เรารู้และสิ่งที่อยู่เบื้องหลังค

วามรู้ของเรา เราพยายามที่จะนึกภาพถึงความรู้อันไร้ขีดจ�ากัดของอัลลอฮฺ

ที่ล้อมรอบทั่วท้ังจักรวาล และไปไกลกว่าสิ่งท่ีเรารู้เกี่ยวกับจักรวาล เราอยู่

ในยุคที่มีความรู้ระดับสูงเท่าที่เราเคยรู้มา เราได้รับภาพแล้วภาพเล่าในทุก

ทศิทางในการพยายามทีจ่ะเลกิมา่นของส่ิงท่ีถกูปกปดิอยู ่ไม่ว่าจะเปน็ในอดตี 

ปจัจุบนัหรอืในอนาคต นีเ่ปน็โลกอันสมบูรณ์ท่ีอยูเ่หนอืขอบเขตมโนภาพของ

เรา แต่ทว่ากุญแจไขสู่ทุกสิ่งนั้นอยู่ ณ ที่อัลลอฮฺและพระองค์เป็นผู้รู้แต่เพียง

ผู้เดียว จิตใจของเราอาจจะพยายามค้นหาส่ิงท่ีเราไม่รู้ท้ังบนบกและทะเล 

พึงตระหนักเถิดอัลลอฮฺทรงรอบรู้อย่างสมบูรณ์ถึงทุกสิ่งที่อยู่ในนั้น เราลอง

จินตนาการถึงใบไม้ท่ีร่วงหล่นจากต้นซึ่งมิอาจทราบจ�านวนได้ แต่ทว่าทุก 

ๆ ใบที่อยู่ในจ�านวนนั้น ไม่ว่ามันจะร่วงหล่น ณ ที่ใดก็ตาม ย่อมอยู่ในการรู้

เห็นของพระองค์ แม้กระทั่งเมล็ดข้าวแต่ละเม็ดที่ฝังอยู่ในความลึกของผืน

ดิน ล้วนอยู่ในการดูแลของพระองค์ผู้มองเห็นทุกสรรพสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นสิ่ง

แห้งหรือเปียก ตายหรือมีชีวิต ทุกพื้นที่ในจักรวาล ไม่สามารถที่จะหนีพ้น

จากความรอบรู้ของพระองค์

17 มุฮัมหมัด ฮัมดี ยาซิร, Hak Dini, เล่ม 3, 1947; อบู หัยยาน, ตัฟซีร อัลบะหรฺ อัล

มุฮีฏ, ตัฟซีรซูเราะฮฺ อัล-อันอาม อายะฮที่ 59
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สติปัญญาของมนุษย์จะคงเหลือไว้แต่ความเขลา หลังจากที่เขาได้

ใคร่ครวญมโนภาพของอายะฮฺนี้ ซึ่งสาธยายความรอบรู้ของอัลลอฮฺ ในเส้น

ที่ไร้ขอบเขต ยืดขยายไปในจักรวาลและกาลเวลา ท่ามกลางส่ิงที่มองเห็น

และไม่สามารถมองเห็น การขยายอย่างไร้ที่สุดนี้เกินกว่าที่สติปัญญาจะ

จินตนาการไปถึง มันได้ถูกแต่งแต้มด้วยกับความแม่นย�าอันไร้ที่ติด้วยค�า

เพียงไม่กี่ค�า พึงทราบเถิดว่าส่ิงนี้คือมุอฺญิซาต (สิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถกระท�าได้) 

(สัยยิด กุฏบฺ, ฟีซิลาลิ้ลกุรอาน, เล่ม 2, หน้า 1111 - 1113)

ในการนี้ แท้จริงหากมนุษย์ได้ท�าการใคร่ครวญอัลกุรอานอันทรง

เกยีรติและจกัรวาลด้วยกบัคณุลกัษณะดงักลา่ว เขาจะตระหนกัวา่ทกุ ๆ  อณู

จะเป็นการบ่งชีถึ้งความรอบรูแ้ละพลงัอ�านาจของอลัลอฮ ฺตะอาลา  ไมว่่าสิง่

นั้นจะเล็กน้อยแค่ไหน ขณะที่บรรดาผู้ซึ่งห่างไกลจากการใคร่ครวญ แท้จริง

เขาเหลา่นัน้ไดจ้มปลกัอยูใ่นอารมณ์ใครใ่ฝ่ต่�าแหง่ชวิีตดุนยา ซ่ึงจะถกูหักหา้ม

จากความลับแห่งชั้นฟ้าและวิทยปัญญาแห่งพระผู้เป็นเจ้า

ท่านสะอฺดียฺ อัช-ชัยรอซียฺ กล่าวว่า “ใบไม้เขียวสดใบหนึ่งในสายตา

ของบรรดาผู้ใช้สติปัญญา คือหนังสือหนึ่งเล่มส�าหรับการรู้จัก อัลลอฮฺ         

ตะอาลา แต่ส�าหรับบรรดาผู้เพิกเฉย ละเลยต่อให้น�ามาซ่ึงต้นไม้ทั้งป่าใน

สายตาของพวกเขา คงดูไม่ต่างอันใดกับใบไม้เพียงใบเดียว” 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงตรัสไว้ในอีกอายะฮฺหนึ่งว่า

“พระองค์ทรงรอบรู้ถึงสิ่งที่เข้ำไปอยู่ในแผ่นดิน และสิ่งที่ออกมำ

จำกมัน และสิ่งที่ลงมำจำกฟำกฟ้ำ และสิ่งที่ขึ้นไปสู่ในนั้น และพระองค์

เป็นผู้ทรงเมตตำ ผู้ทรงอภัยเสมอ” (สะบะอฺ, 2)

แม้แต่การบ่งชี้และคิดค�านวณส่วนต่าง ๆ ของปรากฏการณ์ที่ระบุไว้

ข้างต้น ซึ่งเกินกว่าจะคาดคิด แม้นว่ามนุษยชาติทั้งหมดต่างเข้าร่วมภารกิจ

คร้ังน้ีและอุทิศเวลา ตลอดทั้งชีวิตเพื่อให้งานส�าเร็จ ท้ายที่สุดพวกเขาก็จะ

พบกับความท้อแท้และจะยกเลิกไปหมดหนทางในการท่ีจะนับจ�านวนสิ่งที่

ขึ้นไปบนท้องฟ้าและสิ่งที่ฝังลงไปในผืนดิน ณ ชั่วขณะหนึ่ง
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สิง่ทีเ่ขา้ไปในผนืดนิเหลา่นัน้มีอะไรบ้าง มีเมล็ดพนัธุ์ชนดิใดบ้างท่ีอยูใ่น

ผืนดิน  มากมายกี่สายพันธ์ุของแมง แมลงและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในใต้นั้น ใคร

บ้างที่ทราบปริมาณของน้�า โมเลกุลของแก๊ส และกัมมันตรังสีที่สอดแทรก

อยู่ในผืนดินอันดูเหมือนลึกแทบจะไร้ที่สิ้นสุด แน่แท้ทุกสรรพสิ่งที่คืบคลาน

อยู่ใต้ผืนแผ่นดินนั้นล้วนอยู่ในอ�านาจและการก�าหนดของอัลลอฮฺ ตะอาลา

ในทางกลบักัน มีก่ีสรรพส่ิงทีอ่อกมาจากใตผื้นแผ่นดิน กีม่ากนอ้ยของ

พืชพรรณที่เจริญเติบโตออกมา อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงตรัสว่า

“พวกเขำมิได้มองไปยังแผ่นดินดอกหรือว่ำกี่มำกน้อยแล้วที่เรำได้

ให้มันงอกเงยออกมำจำกทุกชนิดที่ดีมีประโยชน์” (อัช-ชูอะรออฺ, 7)

“แล้วเรำได้แยกแผ่นดินออกไป และเรำได้ให้เมล็ดพืชงอกเงยขึ้น

จำกในแผ่นดิน และองุ่นและพืชผัก และมะกอกและอินทผลัม และเรือก

สวนที่หนำทึบ และผลไม้และทุ่งหญ้ำ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่พวก

เจ้ำและสัตว์เลี้ยงของพวกเจ้ำ���” (อะบะสะ, 25-32; ในท�านองเดียวกัน ก็อฟฺ อา

ยะฮที่ 7-11)

เช่นเดียวกัน สิ่งเหล่านี้มิได้ออกมาในจ�านวนมากมายเหลือคณานับ

กระนั้นหรือ กี่มากน้อยของจ�านวนภูเขาที่ปะทุและพ่นลาวาออกมาจ�านวน

เท่าไหร่ของแก๊สท่ีพวยพุ่งออกมา แมลงกี่ล้านตัวที่ออกมาจากรังที่ซ่อนอยู่

ในผืนดิน ไม่สามารถที่จะนับได้ของส่ิงที่ต้องการความปลอดภัยขณะอยู่ใน

ผนืดนิ โดยการปกป้องจากพระผูท้รงอภบิาล มนัจงึสามารถด�ารงอยูไ่ด้อยา่ง

ปลอดภัยเปน็สปัดาห์หรอืหลายเดือน อลัลอฮ ฺตะอาลา ทรงท�าใหผ้นืแผน่ดนิ

มีสภาพที่เหมาะสมส�าหรับเป็นแหล่งก�าเนิดของสิ่งมีชิตเหล่านั้น แม้กระทั่ง

ในสภาพท่ีหมิะละลาย เราไมเ่คยเห็นซากของแมลงเหลา่นัน้ มนัหาทางท่ีจะ

ออกมาสู่ผืนดินเสมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น และยังคงด�ารงชีวิตอยู่ได้ต่อเสมือน

ที่มันเป็นอยู่ก่อนหน้านี้

หากเราหยุดพิจารณาอีกสักครั้ง และพยายามครุ่นคิดถึงสิ่งที่ด�ารง

อยู่ในโลกของมลาอิกะฮฺและจิตวิญญาณ เช่นเดียวกับเสียงของค�าวิงวอน
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และการขอพรท่ีข้ึนสู่ฟากฟ้า สรรพส่ิงมากหลาย ที่เราสามารถรับรู้และไม่
สามารถรับรู้ได้ มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต มนุษย์มีความรู้เพียงเล็กน้อยมาก ซึ่ง
เป็นการย้�าเตือนถึงข้อจ�ากัดของความรู้ของมนุษย์ เรารู้สึกอัศจรรย์ใจบ้าง
หรือไม่เม่ือพิจารณาถึงส่ิงที่ลงมาจากฟากฟ้า เม็ดฝน ดาวตก แสงอาทิตย์
และรังสีต่าง ๆ ในท�านองเดียวกัน  

ท้ังหมดเหล่าน้ีเกิดขึ้นเพียงชั่วพริบตา แล้วมนุษย์สามารถท�าความ
เข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพียงเสี้ยววินาทีหรือไม่ หากช่วงเวลาของชีวิต
ถูกท�าให้ยืดขยายออกไปก็คงยังไม่เพียงพอต่อการคิดค�านวณสิ่งที่เกิดขึ้น 
ดังนัน้ความรอบรูข้องอลัลอฮ ฺตะอาลา จงึไมส่ามารถทีจ่ะท�าการวดัไดซ้ึง่อยู่
เหนือการรบัรูข้องมนษุย ์เพราะพระองคท์รงรอบรูอ้ยา่งถว้นทัว่ท้ังหมดของ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อใดและที่ไหนก็ตาม และอีกสิ่ง
หนึ่งที่เราจ�าเป็นจะต้องไต่ตรองอยู่เสมอว่า ทุก ๆ จังหวะการเต้นของหัวใจ 
หรือแม้แต่เจตนาท่ีซ่อนเร้นอยู่ภายใน ล้วนอยู่ในสายพระเนตรของอัลลอฮฺ 
ตะอาลา และพระองค์ คือผู้ที่อยู่ ณ สิ่งเร้นลับและการอภัย และพระองค์
คือผู้ทรงเมตตาและให้อภัยอย่างมากมาย (สัยยิด กุฏบฺ, ฟีซิลาลิ้ล-กุรอาน, เล่ม 5 

หน้า 2891-2892…�ซูเราะฮฺสะบะอฺ อายะฮที่ 2-3) 

มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งในการที่จะต้องพินิจพิจารณาในทุก ๆ  ซูเราะฮฺ
และทกุ ๆ  อายะฮฺทีอ่ยูใ่นอลักุรอานอันทรงเกียรต ิดว้ยกับการใครค่รวญอยา่ง
ลกึซ้ึง แต ่ณ ทีน่ีเ้ราจะท�าการยกตวัอยา่งวิธกีารดังกลา่ว ดว้ยกับบางสว่นอา
ยะฮฺต่างๆ ที่อยู่ในซูเราะฮฺอัล-วากิอะฮฺ อัน-นะหฺลุ และอัร-รูม

ซูเรำะฮฺ อัล-วำกิอะฮฺ

อัลลอฮฺตะอาลา ทรงเริ่มต้นซูเราะฮฺอัล-วากิอะฮฺด้วยการย้�าเตือนถึง
เหตกุารณอ์นัยิง่ใหญแ่ละความนา่กลวัของวันกยิามะฮ ฺและพระองคท์รงแจ้ง
แกเ่ราวา่ในวนันัน้พระองค์จะทรงยกสถานะของคนบางกลุ่มและจะทรงท�าให้
บางกลุ่มต่�าต้อย และพระองค์ยังได้ทรงชี้แจงว่าหลังจากที่มวลมนุษยชาติ
ได้ถูกเรียกสู่การคิดบัญชีแล้ว มนุษย์จะถูกแบ่งออกเป็น 3 จ�าพวก จากนั้น 



N119

การใคร่ครวญอัลกุรอาน  o   __________________________________________

อัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ ทรงฉายภาพอันวิจิตรด้วยส�านวนอันสวยงามกับ

ความโปรดปรานท่ีพระองค์ทรงประทานให้แก่ปวงบ่าว ผู้ซึ่งด�าเนินชีวิตใน

แนวทางบนความถูกต้อง และบรรดาผู้กระท�าดี ผู้ซ่ึงได้รับบันทึกการกระ

ท�าจากทางด้านขวา ซึ่งตามมาด้วยภาพอันน่าเศร้าและการลงโทษอันเจ็บ

ปวดส�าหรบัผูท้ีไ่ดร้บับนัทึกทางดา้นซ้าย ด้วยภาพการทรมานอยา่งเจบ็ปวด

รวดร้าวซ่ึงเป็นการส�าทับเตือนปวงบ่าวในการที่จะกระท�าความผิด เพ่ือให้

รอดพน้อยา่งแท้จรงิจากสถานการณ์อนันา่เศรา้ พระองค์จึงทรงเชือ้เชญิปวง

บ่าวของพระองค์สู่การใคร่ครวญ ด้วยอายาตเหล่านี้

กำรสร้ำงมนุษย์

อัลลอฮฺ ตาอาลา ทรงตรัสไว้ความว่า 

“เรำนั้นได้สร้ำงพวกเจ้ำขึ้นมำ ไฉนเล่ำพวกเจ้ำจึงไม่เชื่อ พวกเจ้ำ

เห็นส่ิงที่พวกเจ้ำหลั่งออกมำ (อสุจิ) แล้วมิใช่หรือ พวกเจ้ำสร้ำงมันขึ้น

มำ หรือว่ำเรำเป็นผู้สร้ำง” (อัลวากิอะฮฺ, 57-59)

ช่างเป็นการสร้างอันยิ่งใหญ่แห่งพระผู้เป็นเจ้าท่ีพระองค์ได้ทรงสร้าง

มนุษย์จากน้�าอันต่�าต้อยไร้ค่า แต่ทรงท�าให้มันมีบทบาทส�าคัญในระบบการ

สร้างนี้ อันเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่มีความแม่นย�าและความสมดุล จนเป็น

ร่างกายของมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นมา

ควำมตำยและกำรฟื้นคืนชีพ

อัลลอฮฺ ตาอาลา ทรงตรัสไว้ความว่า 

“เรำนัน้เปน็ผูก้�ำหนดควำมตำยขึน้ในระหว่ำงพวกเจำ้ และเรำกจ็ะ

ไมถ่กูขดัขวำงในกำรทีเ่รำจะเปล่ียนบคุคลเย่ียงพวกเจำ้ และเรำจะใหพ้วก

เจ้ำเกิดขึ้นมำอีกในสิ่งที่พวกเจ้ำไม่รู้” (อัล-วากิอะฮฺ, 60-61)
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ความตายเป็นความจริงแท้ประการหนึ่ง ไม่มีผู้ใดที่จะหลีกหนีจาก

ความตายได้ หากอัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงประสงค์ พระองค์ทรงสามารถที่จะ

ท�าลายบรรดาผู้ปฏิเสธทั้งหมดได้ในครั้งเดียว และน�ามาซึ่งชนอีกกลุ่มหนึ่ง

“และโดยแน่นอน พวกเจ้ำได้รู้มำแล้วถึงกำรเกิดครั้งแรก แล้วไฉน

เล่ำพวกเจ้ำจึงไม่ใคร่ครวญ” (อัล-วากิอะฮฺ, 62)

แท้จริงพระองค์ไดท้รงสรา้งมนษุยโ์ดยสมบรูณม์าแลว้ครัง้หน่ึง ไมต่อ้ง

สงสัยเลยว่าพระองค์ทรงมีความสามารถที่จะสร้างอีกครั้งหนึ่ง จ�าเป็นอย่าง

ยิ่งยวดที่เราจะต้องตระหนักถึงความจริงข้อนี้และเตรียมตัวส�าหรับการฟ้ืน

คืนชีพ การเกิดใหม่อีกครั้งอันไม่สามารถที่จะหลีกหนีพ้นไปได้

เมล็ดพันธุ์และพืชผล

“พวกเจำ้เหน็สิง่ทีพ่วกเจำ้หวำ่นมำแลว้มใิชห่รือ พวกเจำ้ท�ำให้มนั

งอกเงยขึ้นมำ หรือว่ำเรำเป็นผู้ท�ำให้มันงอกเงยขึ้นมำ หำกเรำประสงค์

ท�ำให้มันหักเป็นชิ้น ๆ แล้ว แน่นอนเรำก็ย่อมท�ำมันได้ แล้วพวกเจ้ำคง

ประหลำดใจ (พวกเจ้ำจะกล่ำวขึ้นว่ำ) แท้จริงเรำได้รับควำมหำยนะ

แล้ว ไม่เพียงแต่เท่ำนั้น เรำยังขำดแคลนปัจจัยเพำะปลูกอีกด้วย” (อัล-

วากิอะฮฺ, 63-67)

จ�าเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมองด้วยสายตาที่พินิจพิจารณาไปยัง

เมล็ดพันธ์ุ ต้นไม้และพืชผักต่าง ๆ ซึ่งรายล้อมอยู่รอบตัวเรา และเราจะ

ต้องประจักษ์ด้วยกับความประหลาดและอัศจรรย์ใจต่อภาพอันวิจิตรแห่ง

การสร้าง อันแสดงถึงความเมตตาของอัลลอฮฺ ตะอาลา หากปราศจากการ

ดูแลจากพระผู้ทรงสร้าง มนุษย์จะไม่สามารถปลูกอะไรได้เลยแม้กระทั่ง

เมล็ดผักกาดสักต้น

ลองนึกดูว่า หากความเขียวขจีต่าง ๆ ที่รายล้อมอยู่รอบตัวเรา พลัน

หายไปในบัดดลกลับกลายเป็นความแห้งแล้ง แน่แท้มนุษย์คงจะอยู่อย่าง

สิ้นหวัง
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น้�ำฝน 

“พวกเจ้ำเห็นน้�ำที่พวกเจ้ำดื่มแล้วมิใช่หรือ พวกเจ้ำเป็นผู้หลั่งมัน

ลงมำจำกก้อนเมฆ หรือว่ำเรำเป็นผู้หลั่งมันลงมำ หำกเรำประสงค์ เรำ

จะท�ำให้มันเค็มจัด แล้วไฉนเล่ำพวกเจ้ำจึงไม่กตัญญู” (อัล-วากิอะฮฺ, 68-70)

น้�าฝนที่ถูกหลั่งลงมาจากฟากฟ้า เป็นความโปรดปรานอันใหญ่หลวง 

จากอลัลอฮ ฺตะอาลา ทีท่รงประทานใหแ้ก่ปวงบ่าว หากน้�าจากฟากฟา้นีถู้ก

ท�าให้เคม็จดั  แลว้ใครกนัทีส่ามารถดืม่เพือ่ดับกระหายได ้หรอืหากพระองค์

จะทรงท�าให้เกิดความแห้งแล้ง แล้วใครกันเล่าที่มีพลังอ�านาจที่จะน�ามาซึ่ง

เมฆฝนแล้วท�าให้เกิดฝนอันหลั่งลงมาจากฟากฟ้าได้

ไฟ

“พวกเจ้ำเห็นไฟท่ีพวกเจ้ำจุดขึ้นมำแล้วมิใช่หรือ พวกเจ้ำเป็นผู้

ท�ำให้ตน้ไมข้องมนังอกเงยขึน้มำ หรอืวำ่เรำเปน็ผูท้�ำใหม้นังอกขึน้มำ เรำ

ไดท้�ำใหม้นัมีขึน้เพือ่เปน็กำรเตอืนสต ิและอ�ำนวนประโยชนแ์ก่ผู้เดนิทำง

รอนแรม” (อัล-วากิอะฮฺ, 71-73)

จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท�าการพิจารณาถึงผู้ที่สร้างไฟ ซึ่งให้คุณ

ประโยชน์แก่มนุษย์อย่างมากมายในการใช้ชีวิต และพิจารณาถึงผู้ที่สร้าง

บรรดาตน้ไมท่ี้เปน็เชือ้เพลงิส�าหรบัไฟ ลองนกึถงึพลังอ�านาจของอัลลอฮฺ ตะ

อาลา ที่พระองค์สร้างไฟมาจากต้นไม้สีเขียว และลองพิจารณาถึงธรรมชาติ

แห่งไฟทีส่ามารถสอ่งไฟและใหค้วามรอ้นจากการเผาไหม้ของมันไดอ้ยา่งไร

คนเดินทางกลางทะเลทรายจ�าเป็นต้องใช้ไฟส�าหรับป้องกันความ

หนาวและความมืดมิดในเวลากลางคืน ส�าหรับพวกเขาไฟเป็นสิ่งท่ีขาดเสีย

มิได้ในการให้ความร้อน ประกอบอาหาร และให้แสงสว่าง ไม่เป็นที่สงสัย

เลยว่าไฟเป็นปัจจัยยังชีพส�าหรับมนุษย์ทั้งหมด การมีชีวิตอยู่โดยปราศจาก

ไฟนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย เนื่องจากไฟเป็นส่ิงจ�าเป็นตามท่ีกล่าวข้าง

ต้นเช่นเดียวกับดิน น้�าและอากศ ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม 
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กล่าวว่า “มุสลิมมีสิ่งร่วมกันสามประการ คือ น้ำา พืชสีเขียว และไฟ” (อบู

ดาวูด, บูยูอฺ, 60/3477)

การจ้องมองกองไฟ อาจจะท�าให้เรานึกถึงไฟนรก ลองนึกถึงทะเลแม็
กมา่อนัมหึมาทีอ่ยู่ใต้พ้ืนโลก ขณะท่ีเหนอืศรีษะเรานัน้มดีวงอาทติยท์ีเ่ปรยีบ
เสมือนลูกไฟดวงใหญ่ ขอสรรเสริญในความเมตตาอันหาที่เปรียบมิได้ของ
พระเจา้ของเราทีอ่�านวยใหเ้รามชีวีติทีส่ะดวกสบาย เปน็ไปไดท้า่มกลางกอง
ไฟอันร้อนแรงทั้งสอง

เพื่อเป็นการส�านึกในความโปรดปรานอันมากมาย มนุษย์จะต้อง
ท�าการสดุดีต่ออัลลอฮฺ ตะอาลา (ตัสบีหฺ) อยู่อย่างสม่�าเสมอ

“ดังนั้น เจ้ำจงสดุดีด้วยพระนำมแห่งพระเจ้ำของเจ้ำผู้ทรงยิ่งใหญ่
เถิด” (อัล-วากิอะฮฺ, 74)

ลิน้ของเราควรจะเปยีกชุม่ไปดว้ยกบัการร�าลึกและการอา่นอลักรุอาน 
และการเผยแผ่พระด�ารัสของอัลลอฮฺ จ�าเป็นที่หัวใจของเราจะต้องสดุดี
ต่อพระองค์ด้วยการขอบคุณและ ด้วยกับความส�านึก และร่างกายของเรา
จ�าเป็นที่จะต้องสดุดีด้วยกับการยืนหยัดการละหมาด การถือศีลอด การท�า
สิ่งที่เป็นข้อบังคับและข้อส่งเสริมต่าง ๆ

ดวงดำว

“ข้ำ (อัลลอฮฺ) ขอสำบำนด้วยต�ำแหน่งต่ำง ๆ ของดวงดำว และ
แท้จริงมันเป็นกำรสำบำนอันยิ่งใหญ่ หำกพวกเจ้ำรู้” (อัล-วากิอะฮฺ, 75-76)

ความยิ่งใหญ่แห่งพระผู้เป็นเจ้าอันไร้ขอบเขต ได้ชี้น�าเราสู่การ
ใคร่ครวญในการสร้างของอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ สู่ฟากฟ้าอันไร้ขอบเขต
ประหนึ่งมหาสมุทรที่ไม่มีที่สิ้นสุด

อายะฮฺน้ีได้ฉายภาพให้เรามองเห็นถึงช่วงเวลายามรุ่งอรุณที่บรรดา
ดวงดาวต่าง ๆ หายลับพ้นไปจากสายตา และภาพของการเคารพภักดีต่อ
พระผู้เป็นเจ้าของผู้ศรัทธาในยามค่�าคืน อีกครั้งหนึ่งที่การสาบานในอายะฮ
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นีค้อืวะหยฺ ู(ววิรณ)์ ทีใ่หแ้กท่า่นนบ ีศอ็ลลัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะซลัลัม แตล่ะคร้ัง

ที่วะหฺยูลงมายังท่านนบีบางครั้งก็หนึ่งอายะฮฺหรือเป็นกลุ่มอายะฮฺ หรือบาง

ครั้งลงมาทั้งซูเราะฮ ด้วยเหตุนี้การที่วะหฺยูลงมาจากฟากฟ้าในแต่ละครั้งจึง

ถูกเรียกว่า นัจมันและมุนัจญะมัน (ดาวและกลุ่มดาว)

อัลกุรอำนอันทรงเกียรติ

“นั่นคือ กุรอำนอันทรงเกียรติ ซึ่งอยู่ในบันทึกที่ถูกพิทักษ์รักษำไว้ 

ไม่มีผู้ใดจะแตะต้องอัลกุรอำน นอกจำกบรรดำผู้บริสุทธิ์เท่ำนั้น” (อัล-วากิ

อะฮฺ, 77-79)

จ�าเปน็อยา่งยิง่ท่ีเราจะตอ้งใหเ้กียรติในการปฏิบตัติอ่อลักุรอาน ไมเ่ป็น

ที่อนุญาตที่จะมีการสัมผัสอัลกุรอานโดยปราศจากน้�าละหมาด หรือแม้แต่

ส�าหรับผู้ที่มีน้�าละหมาดก็ไม่เหมาะสมที่จะถืออัลกุรอานด้วยกับ��� มันเป็น

ความเขลาอันน่าเศร้าใจยิ่งที่จะมีการประพฤติปฏิบัติอันขาดการเคารพต่อ

คัมภีร์อัลกุรอาน เพราะคัมภีร์เล่มนี้คือ

“ถูกประทำนลงมำจำกพระเจ้ำแห่งสำกลโลก และด้วยเรื่องนี้ (อัล

กุรอำน) กระนั้นหรือที่พวกเจ้ำปฏิเสธเย้ยหยัน และทั้ง ๆ ที่พระองค์ทรง

ประทำนปัจจยัยังชีพแก่พวกเจำ้ พวกเจำ้กย็งัคงปฏเิสธศรทัธำตอ่อัลลอฮ ฺ

กระนั้นหรือ” (อัล-วากิอะฮฺ, 80-82)

ดังนั้นการประทานอัลกุรอานอันทรงเกียรติจึงเป็นความโปรดปราน

ประการหนึง่จากความโปรดปรานอนัยิง่ใหญม่ากมายทีอ่ลัลอฮทฺรงประทาน

ให้แก่เรา และการขอบคุณนิอฺมะฮฺ (ความโปรดปราน) อันยิ่งใหญ่นี้ก็คือการ

ตระหนกัรูถ้งึความสวยงามแห่งอลักรุอานและการมชีีวติดว้ยขอ้ก�าหนดตา่ง 

ๆ ที่อยู่ในนั้น
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ควำมตำย

“และเมื่อวิญญำณได้มำถึงคอหอย (ก�ำลังจะตำย) แล้วพวกเจ้ำ

สำมำรถจะยับย้ังไว้ได้หรือ และในขณะนั้นพวกเจ้ำก�ำลังมองดูกันอยู่” 

(อัล-วากิอะฮฺ, 83-84)

เมื่อวาระนั้นได้มาถึงด้วยกับค�าสั่งของอัลลอฮฺ ตะอาลา ความตายได้

มาเยือนมนุษย์โดยที่เขาไม่สามารถที่จะกระท�าการยับยั้งอันใดได้เลย

“และเรำนั้นอยู่ใกล้ชิดเขำยิ่งกว่ำพวกเจ้ำแต่ทว่ำพวกเจ้ำมองไม่

เห็น หำกว่ำพวกเจ้ำมิได้อยู่ภำยใต้อ�ำนำจของผู้ใด และไม่มีพระเจ้ำเป็น

ผู้มีอ�ำนำจเหนือพวกเจ้ำแล้ว  ไฉนเล่ำ พวกเจ้ำจึงไม่ให้วิญญำณกลับมำ

สู่ร่ำงอีก หำกพวกเจ้ำพูดจริง” (อัล-วากิอะฮฺ, 85-87)

และนี่แสดงถึงพลังอ�านาจของอัลลอฮฺ ตะอาลา และความไร้ซึ่ง

ความสามารถของมนุษย์ ที่สุดแล้วมนุษย์จ�าต้องยอมจ�านนและศิโรราบต่อ

ก�าหนดการของอัลลอฮฺ ตะอาลา ไม่ว่าจะด้วยความเต็มใจหรือไม่ก็ตาม ณ 

ช่ัวขณะแห่งสัจธรรม บรรดาผู้อธรรมอันเย่อหยิ่งผู้ซึ่งใช้ชีวิตของเขาไปกับ

การกบฏต่อค�าสั่งใช้แห่งพระผู้เป็นเจ้า ไม่สามารถที่จะคิดกระท�าการอันใด

ได้มากนักเว้นแต่จะส่งเสียงร้องออกมา เพื่อปลดเปลื้องความเจ็บปวดเหลือ

คณานับ���ในท้ายที่สุดมนุษย์จะตระหนักได้อย่างแท้จริง

สถำนะบั้นปลำยของผู้เสียชีวิต

1) ส�ำหรับผู้ที่หำกว่ำเขำ (ผู้ตำย) เป็นผู้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ ดังนั้น

ควำมอิม่เอบิสดชืน่ และสวรรคอั์นเปน็ทีโ่ปรดปรำนจะไดแ้กเ่ขำ (ส�ำหรบั

ผูใ้กล้ชิดกับอลัลอฮ พระองคท์รงเตรยีมควำมเอน็ดเูมตตำ ควำมสขุสบำย 

ควำมปล้ืมปติยินิด ีและปัจจยัอืน่ ๆ  อีกมำกมำย ตลอดจนควำมเปน็อยูอ่นั

สุขส�ำรำญ มีควำมอิ่มเอิบสดชื่น และสถำนที่พ�ำนักของพวกเขำในวัน กิ

ยำมะฮคือสวนสวรรค์แห่งควำมโปรดปรำน) (อัล-วากิอะฮฺ, 88-89)
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2) และหำกว่ำเขำอยู่ในกลุ่มทำงขวำ (ผู้ ได้รับบันทึกด้วย

มือขวำ) ดังนั้นควำมปลอดภัยก็เป็นของเจ้ำ ในฐำนะเป็นผู้อยู่ (ส�ำหรับ

ผู้ที่ได้รับบันทึกกำรงำนด้วยมือขวำ ซึ่งมีต�ำแหน่งรองลงมำจำกผู้ใกล้ชิ

ดกับอัลลอฮ�นั้นพวกเขำจะได้รับควำมปลอดภัย และจะอยู่ในควำมสุข

ส�ำรำญ )ในกลุ่มทำงขวำ (ผู้ได้รับบันทึกด้วยมือขวำ) (อัล-วากิอะฮฺ, 90-91)

3) และหำกว่ำเขำอยู่ในหมู่ผู้ปฏิเสธหลงทำง ดังนั้นสิ่งที่เตรียมไว้

ส�ำหรับเขำก็คือน้�ำร้อนที่ก�ำลังเดือด และเปลวไฟที่ลุกไหม้ (และส�ำหรับ

ผู้ปฏิเสธ ผู้หลงผิดนั้น พวกเขำจะพบกับน้�ำร้อนที่ก�ำลังเดือดท่ีถูกจัด

เตรยีมไว้และจะถูกน�ำตวัเข้ำสูน่รกทีม่เีปลวไฟลกุไหม ้เพือ่รบักำรลงโทษ) 

(อัล-วากิอะฮฺ, 92-94)

อัลลอฮฺ ตะอำลำ ทรงปิดท้ำยซูเรำะฮฺนี้ โดยงทรงตรัสว่ำ

“แท้จริงนี้แหละคือควำมจริงที่แน่นอน ดังนั้นเจ้ำจงสดุดีด้วย

พระนำมพระเจ้ำของเจ้ำผู้ยิ่งใหญ่เถิด (สภำพดังกล่ำวมำแล้วนั้น จะเกิด

ขึ้นอย่ำงแน่นอน และส่ิงท่ีอัลลอฮ�ประทำนลงมำในซูเรำะฮ�นี้เป็นควำม

จริงทุกประกำร ดังนั้นเจ้ำมุฮัมมัด จงสดุดีด้วยพระนำมพระเจ้ำของเจ้ำ

ผู้ทรงยิ่งใหญ่)” (อัล-วากิอะฮฺ, 95-96)

ซูเรำะฮฺ อัน-นัมลฺ

ในซูเราะฮฺน้ีอัลลอฮฺได้ทรงชี้แจงว่าพระองค์เป็นเจ้าแห่งวิทยปัญญา

และความรูท้ัง้มวลในสรรพสิง่ พระองคเ์ปน็ผูท้รงประทาน อลักรุอานอนัทรง

เกียรติ และซูเราะฮนี้ได้บอกเราถึงความยิ่งใหญ่ในพลังอ�านาจของอัลลอฮฺ  

ตะอาลา รวมถึงความสงูส่งและวทิยปญัญา และจากสิง่มหศัจรรยท์ีพ่ระองค์

ทรงประทานให้แกรอซูลของพระองค์ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม ผู้แจ้ง

ข่าวดีและสื่อส�าหรับพัฒนาการอันยิ่งใหญ่ส�าหรับมนุษยชาติ และในวาระ

ของค�าบรรชาที่อยู่ในซูเราะฮฺนี้ ได้ระบุถึงเรื่องราวของบรรดานบีนบีขอ
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งอัลลอฮฺ ตะอาลา ได้แก่ นบีมูซา ดาวูด สุไลมาน ศอลิหฺ และนบีลูฏ อะลัย

ฮิมุสสลาม (ขอความสันติจงมีแด่พวกท่าน)

และเรื่องราวเหล่านี้เป็นหลักฐานยืนยันอันชี้ชัดถึงความยิ่งใหญ่แห่ง

พลังอ�านาจของอัลลอฮฺ ตะอาลา และความสมบูรณ์ของพระองค์ กระนั้น

เมือ่เหลา่บรรดามุชรกูิน (ผูต้ั้งภาค)ี ปฏเิสธบรรดารอซูลเหลา่นัน้ อลัลอฮ ฺอซั

ซะวะญลัละ ทรงทา้ทายพวกเขาถงึหลกัฐานทัว่ไปอนัมอียูอ่ยา่งมากมาย และ

ความสามารถในการเข้าถึงสัญญาณต่าง ๆ อัลลอฮฺ  ตะอาลา ทรงกล่าวว่า

“หรือผู้ใดเล่ำที่สร้ำงชั้นฟ้ำทั้งหลำยและแผ่นดิน และทรงหล่ังน้�ำ

จำกฟำกฟ้ำแก่พวกเจ้ำแล้วเรำได้ให้สวนต่ำง ๆ งอกเงยอย่ำงสวยงำม 

พวกเจ้ำก็ไม่สำมำรถที่จะท�ำให้ต้นไม้งอกเงยขึ้นมำได้จะมีพระเจ้ำอื่นคู่

เคียงกับอัลลอฮ์อีกหรือ เปล่ำดอก! พวกเขำเป็นหมู่ชนผู้ตั้งภำคี” (อัน-

นัมลฺ, 60)

ทา่นรอซลู ศอ็ลลลัลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม เคยอา่นอายะฮฺนีแ้ละกลา่ว

ว่า “แต่ทว่าอัลลอฮฺ ทรงดียิ่ง ทรงนิรันดร์ ทรงปรีชาญาณยิ่ง ทรงเกียรติยิ่ง 

ทรงสูงส่งยิ่ง และทรงยิ่งใหญ่เหนือส่ิงที่พวกเขาทำาการต้ังภาคี” (อัลบัยฮะกี, 

อัชชะอฺบุ, เล่ม 2 หน้า  372)

ในซูเราะฮนี้ยังคงเชิญชวนให้ท�าการพิจารณาอย่างต่อเนื่องในบรรดา

สิ่งถูกสร้างต่าง ๆ ซึ่งเป็นสัญญาณชี้ถึงพลังอ�านาจของอัลลอฮฺ ตะอาลา

ซูเรำะฮฺอัร-รูม

อีกครั้งหนึ่งที่อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงเรียกร้องบ่าวของพระองค์ให้

ท�าการพินิจพิจารณา พระองค์ทรงตรัสว่า

“พวกเขำมไิดใ้ครค่รวญในตวัของพวกเขำดอกหรอืว่ำ อลัลอฮมฺไิด้

ทรงสร้ำงชั้นฟ้ำทั้งหลำยและแผ่นดิน และสิ่งที่อยู่ระหว่ำงทั้งสอง เพื่อสิ่ง

อื่นใดเลย เว้นแต่เพื่อควำมจริงและเวลำที่ถูกก�ำหนดไว้ และแท้จริงส่วน

มำกของมนุษย์เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธำต่อกำรพบพระผู้เป็นเจ้ำของพวกเขำ
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พวกเขำมิได้ท่องเที่ยวไปตำมแผ่นดินดอกหรือ แล้วพิจำรณำดูว่ำ
บั้นปลำยของประชำชำติในยุคก่อนหน้ำพวกเขำเป็นเช่นใด เขำเหล่ำ
นั้นมีพลังที่เข้มแข็งกว่ำพวกเขำ เขำเหล่ำนั้นขุดพรวนดินและก่อสร้ำง 
(เคหสถำน) มำกกว่ำพวกเขำก่อสร้ำงมัน และบรรดำร่อซูลของพวก
เขำได้มำหำพวกเขำด้วยหลักฐำนอันชัดแจ้ง ดังนั้น แน่นอนอัลลอฮฺมิได้
ทรงอธรรมต่อพวกเขำ แต่ว่ำพวกเขำอธรรมต่อตัวของพวกเขำเองต่ำง
หำก” (อัร-รูม, 8-9)

และอายตัถัดจากนี ้พระองคท์รงแสดงถงึหลกัฐานแห่งความเปน็เอกะ 
พลังอ�านาจอันไร้ขอบเขตจ�ากัดของพระองค์

“พระองค์ทรงใหม้ชีีวิตหลงัจำกกำรตำย และทรงใหต้ำยหลงัจำกมี
ชวีติ และทรงใหแ้ผน่ดนิมีชวีติชวีำขึน้ หลงัจำกกำรแหง้แลง้ของมนั และ
เช่นนั้นแหละพวกเจ้ำจะถูกน�ำออกมำ และหนึ่งจำกสัญญำณทั้งหลำย
ของพระองค์คือ ทรงสร้ำงพวกเจ้ำจำกดิน แล้วพวกเจ้ำเป็นมนุษย์แพร่
กระจำยออกไป และหนึง่จำกสญัญำณทัง้หลำยของพระองคค์อื ทรงสรำ้ง
พวกเจำ้จำกดนิ แลว้พวกเจำ้เปน็มนษุยแ์พรก่ระจำยออกไป และหนึง่จำก
สัญญำณทัง้หลำยของพระองคค์อื ทรงสรำ้งคูค่รองใหแ้กพ่วกเจำ้จำกตัว
ของพวกเจ้ำ เพื่อพวกเจ้ำจะได้มีควำมสุขอยู่กับนำง และ ทรงมีควำมรัก
ใคร่และควำมเมตตำระหว่ำงพวกเจ้ำ แท้จริงในกำรนี้ แน่นอน ย่อมเป็น
สัญญำณแก่หมู่ชนผู้ใคร่ครวญ

และหนึ่งจำกสัญญำณทั้งหลำยของพระองค์คือ กำรสร้ำงชั้นฟ้ำ
ทั้งหลำยและแผ่นดิน และกำรแตกต่ำงของภำษำของพวกเจ้ำและผิว
พรรณของพวกเจ้ำ แท้จริงในกำรนี้แน่นอน ย่อมเป็นสัญญำณส�ำหรับ
บรรดำผู้มีควำมรู้

และหนึง่จำกสญัญำณทัง้หลำยของพระองคค์อื กำรหลบันอนของ
พวกเจ้ำในกลำงคืนและกลำงวัน และกำรแสวงหำของพวกเจ้ำซึ่งควำม
โปรดปรำนของพระองค์ แท้จริงในกำรนี้ แน่นอน ย่อมเป็นสัญญำณแก่
หมู่ชนผู้ฟังเพื่อใคร่ครวญ
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และหนึง่จำกสัญญำณทัง้หลำยของพระองคค์อื ทรงใหพ้วกเจำ้เหน็

สำยฟำ้แลบเปน็ท่ีหวำดกลวั และเปน็ควำมหวัง และทรงหลัง่น้�ำลงมำจำก
ฟำกฟ้ำ และทรงให้แผ่นดินมีชีวิตชีวำด้วยมัน (น้�ำฝน) หลังจำกกำรแห้ง
แลง้ของมัน แทจ้ริงในกำรนัน้ ยอ่มเป็นสัญญำณแก่หมู่ชนผูใ้ช้สติปัญญำ

และหนึ่งจำกสัญญำณทั้งหลำยของพระองค์คือ ชั้นฟ้ำและแผ่น
ดินมั่นคงอยู่ตำมพระบัญชำของพระองค์ ครั้นเมื่อพระองค์ทรงร้องเรียก
พวกเจ้ำอีกครั้งหนึ่งให้ออกจำกแผ่นดิน เมื่อนั้นพวกเจ้ำก็จะออกมำกัน

และผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้ำทั้งหลำยและแผ่นดินเป็นกรรมสิทธ์ิของ
พระองค์ ทั้งมวลเป็นผู้จงรักภักดีต่อพระองค์ (อัร-รูม, 19-26)

ลักษณะผู้ซึ่งผินหลังให้กับบรรดำอำยัตของอัลลอฮฺ 

ระหวา่งทีอ่ลัลอฮ ฺตะอาลา ทรงกลา่วถงึผูท้ีเ่ปน็บา่วของพระองคอ์ยา่ง
แท้จริง ในช่วงหนึ่งพระองค์ทรงกล่าวว่า

“บรรดำผู้ซึ่งเมื่ออำยำตของพระผู้อภิบำลถูกร�ำลึกแก่เขำด้วย
กับกำรตักเตือนหรือกำรอ่ำน เขำจะไม่สำมำรถคงอยู่โดยปรำศจำกกำร
ครุ่นคิดถึงหรือแสร้ำงท�ำเป็นมองไม่เห็น เช่นคนหูหนวก ตำบอด แต่ทว่ำ
เขำจะสดับรับฟังด้วยหูที่ส�ำเหนียกและดวงตำทั้งสองที่เอ่อล้น” (อัล-ฟุ

รกอน, 73)

อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงตรัสว่า

“แท้จริงบรรดำผู้ที่ศรัทธำนั้น คือ ผู้ที่เมื่ออัลลอฮฺถูกกล่ำวขึ้นแล้ว 
หวัใจของพวกเขำก็หว่ันเกรง และเมือ่บรรดำโองกำรของพระองค์ถกูอำ่น
แก่พวกเขำ โองกำรเหล่ำนั้นก็เพิ่มพูนควำมศรัทธำแก่พวกเขำ และแด่
พระเจ้ำของพวกเขำนั้น พวกเขำมอบหมำยกัน” (อัล-อันฟาล, 2)

พระองค์ทรงชี้ให้เห็นในอีกอายะฮฺหนึ่ง ถึงบรรดาผู้ที่ขาดทุนอย่าง
แท้จริง บรรดาผู้ซึ่งไม่สามารถท่ีจะเข้าถึงและไม่มีวันบรรลุถึงความอิ่มเอม
และความหอมหวานจากอัลกุรอาน และไม่สามารถที่จะเข้าใจความลับต่าง 



N129

การใคร่ครวญอัลกุรอาน  o   __________________________________________

ๆ และไม่สามารถที่จะหยุดเพื่ออธิบายความหมาย และไม่ได้ยินถึงค�าสั่งใช้

ต่าง ๆ และข้อตักเตือนต่าง ๆ อย่างจริงใจ พระองค์ทรงตรัสว่า   

“ขำ้จะหนัเห ออกจำกบรรดำโองกำรของขำ้ ซึง่บรรดำผู้ทีย่ะโสใน

แผน่ดนิโดยไมบั่งควร และแม้วำ่พวกเขำจะไดเ้หน็สญัญำณทกุอยำ่งพวก

เขำก็จะไมศ่รทัธำตอ่สัญญำณนัน้ และหำกพวกเขำเหน็ทำงแหง่ควำมถกู

ตอ้ง พวกเขำกจ็ะไม่ถือมนัเป็นทำง และหำกพวกเขำเหน็ทำงแหง่ควำมผดิ 

พวกเขำก็ยึดถือมันเป็นทำง นั่นก็เพรำะว่ำพวกเขำปฏิเสธบรรดำโองกำร

ของเรำและพวกเขำจึงได้เปน็ผู้ละเลยโองกำรเหลำ่นัน้”  (อลั-อะอรฺอฟ, 146)

ดังนั้นลักษณะของบรรดาผู้หยิ่งยโสโอหัง สามารถเห็นได้จากใบหน้า

ของพวกเขา รู้สึกว่าพวกเขามีความสูงส่งและมีอ�านาจ แต่ไม่สามารถที่จะ

ได้รับผลสะท้อนจากความหมายแห่งอัลกุรอานด้วยเหตุนั้นพวกเขาจึงไม่มี

ส่วนในการได้รับแสงแห่งทางน�า เนื่องด้วยอัลลอฮตะอาลา ทรงปิดกั้น

หัวใจของพวกเขาจากโอกาสในการได้รับวิทยปัญญาจาก อัลกุรอาน และ

ได้รบัประโยชนจ์ากววิรณท์ีม่าจากฟากฟา้ พวกเขาปฏบิตักิบัอลักรุอานดว้ย

ความไม่เหมาะสม ดงันัน้ จงึเปน็การไมบ่งัควรต่อ อลักรุอานทีเ่ปีย่มดว้ยวทิย

ปัญญาและความหมายอันศักดิ์สิทธิ์ จมปลักอยู่ในความโง่เขลาแห่งอวิชชา 

อัลกุรอานจะเข้าสู่หัวใจของคนดีและเป็นแสงแห่งทางน�าให้แก่พวกเขา

เปน็เรือ่งเศรา้ประการหนึง่ส�าหรบัผู้ท่ีมิได้รบัส่วนแบ่งใด ๆ  จากความ

ดีงาม อันเนื่องมาจากความด้อยในการพิจารณาใคร่ครวญอัลกุรอานอย่าง

เหมาะสม ซึ่งเป็นผลจากการขยายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดของอัตตาของพวกเขา 

หากพวกเขาเพียงแต่ได้รับผลสะท้อนอย่างมีสติจากอัลกุรอานและติดตาม

มนั ไมม่ทีางทีพ่วกเขาจะตกอยูใ่นสภาพหหูนวกตาบอดจากการเปดิเผยจาก

ฟากฟา้ ในทางตรงกันขา้ม พวกเขาจะยอมรบัในสัจธรรมและนอ้มรบัในการก

ระท�าดีและมาตรฐานทางศีลธรรม พวกเขาจะได้รับส่วนแบ่ง จากความลับ

และวิทยปัญญาต่าง ๆ ผลก็คือ ประตูแห่งความผาสุขและความปีติอันนิรัน

ดร์จะเปิดกว้างส�าหรับพวกเขา
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หลักฐานจากสิ่งที่ได้กล่าวมาอย่างยืดยาวจากความไม่ใส่ใจต่อการ

ใคร่ครวญและผลลัพธ์ที่ตามมาอัน ส่งผลต่อชีวิตในภายภาคหน้า ส�าหรับ

ผู้ศรัทธานั้น ไม่สามารถท่ีจะประเมินค่าได้ เช่นเดียวกับค�าตักเตือนต่อผู้ที่

ไม่ใส่ใจต่อคุณค่าของเวลาและสูญเสียมันไป อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงตรัสว่า

“ขอสำบำนด้วย แท้จริงมนุษย์นั้น อยู่ในกำรขำดทุน นอกจำก

บรรดำผู้ศรัทธำและกระท�ำควำมดีทั้งหลำย และตักเตือนกันและกันใน

สิ่งที่เป็นสัจธรรม และตักเตือนกันและกันให้มีควำมอดทน” (อัล-อัสรฺ, 1-3)

สายตาของผู้ศรัทธาที่ดีจะต้องมองอย่างลึกซึ้งและการนิ่งเงียบของ

เขาจะต้องน�าไปสู่การพิจารณาใคร่ครวญ เขาจะต้องได้รับผลสะท้อนอย่าง

ลึกซึ้งต่อการพิจารณาใคร่ครวญสัจธรรมท่ีมีในอัลกุรอานและพยายาม

แสวงหาความรู้ของอัลลอฮฺ และอีกครั้งหนึ่ง ผู้ศรัทธาจะต้องปฏิบัติต่อ

อัลกุรอานเสมือนจดหมายที่ส่งมาจากพระผู้อภิบาลแห่งชั้นฟ้ามายังปวง

บ่าวของพระองค์ และน้อมรับขุมพลังอันนิรันดร์แห่งความปีติยินดีด้วยกับ

ความกระตือรือร้นแห่งศรัทธา ให้มีความใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺ ตะอาลา อย่าง

สม่�าเสมอ (อัล-มุรอกอบะฮฺ)

อลั-มุรอกอบะฮ ฺคอื การเพง่ความสนใจไปทีโ่ลกภายใน โดยการรกัษา

และสอดสอ่งดแูลและเพง่ความสนใจในทกุดา้นทีม่คีวามหมาย ในทางตะเซา

วฟุไดอ้ธบิายความหมายของมรุอกอบะฮฺว่า “การรกัษาหวัใจใหพ้น้จากสิง่ที่

จะทำาอนัตรายตอ่มนั” และอกีความหมายหนึง่คอื “อลัลอฮทฺรงเหน็ฉนัในทกุ

เวลา และพระองคท์รงกำาลงัมองมายงัหวัใจของฉัน” ดงันัน้ อลั-มรุอกอบะฮฺ

จงึมคีวามหมายในทกุ ๆ  มติแิหง่ชวีติมนษุย ์เชน่เดยีวกบัการใครค่รวญ พรอ้ม

กับการหมั่นตรวจสอบตนเองอยู่เสมอ 

เชน่นีจ้งึเปน็การทีห่วัใจต่ืนอยูท่กุขณะ ในการพุง่ความสนใจและความ

สามารถท่ีจะไดม้าซึง่สภาวะทีจ่ติวิญญาณยดึมัน่อยูก่บัอลัลอฮ ฺตะอาลา และ

ให้พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริง ทางไปหาอัลลอฮฺที่สั้นที่สุด
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อาณาจักรแหง่หวัใจ เปน็ทีท่ีเ่หมาะสมส�าหรบัการใครค่รวญและมเีปา้
หมายอันกว้างไกลเช่นเดียวกับโลกวัตถุภายนอกที่ปรากฏอยู่ทั้งหมด ช่าง
สวยงามเสยีจรงิส�าหรบัเรือ่งราวทีเ่มาลานา ญาลาลดุดนี อรั-ฺรมูยี ฺได้สาธยาย
ถึงความส�าคัญของอัล-มุรอกอบะฮฺ เรื่องมีอยู่ว่า “วันหนึ่ง ชาวศูฟียฺคนหนึ่ง
เดินทางไปท่ีสวนอันสวยงาม เพื่อที่จะขัดเกลาจิตวิญญาณ เพื่อที่เขาจะได้
ท�าการใคร่ครวญอย่างลึกซึ้ง เขารู้สึกอิ่มเอิบไปกับสีสรรของพืชนานาพันธ์ุ 
เขาจงึหลบัตา และเริม่ท่ีจะท�าการร�าลึกถงึอลัลอฮ ฺ“ท�าไมทา่นถงึนอนหลบั” 
เขาถาม “จงเปิดดวงตาของท่าน” ศูฟียผู้นั้นจึงได้กล่าวตอบว่า “บรรดา
ผู้ที่เพิกเฉยละเลย” “และชีวิตควำมเป็นอยู่แห่งโลกนี้นั้น มิใช่อะไรอื่น
นอกจำกสิง่อ�ำนวยประโยชนแ์หง่กำรหลอกลวงเทำ่นัน้” (อาละอมิรอน, 185)

อัล-มุรอกอบะฮ ฺเป็นเสน้ทางทีส่�าคญัยิง่ส�าหรบัการไปยงัอลัลออฮ ฺตะ
อาลา และเป็นการเติมเต็มความรู้ การรู้จัก วิทยปัญญา และความลับต่าง 
ๆ จนกระทั่ง อัล-มุรอกอบะฮฺ ได้ตระเตรียมหนึ่งในเส้นทางอันหลากหลาย
ในการยกระดับความหมายอันแท้จริง ซึ่งเปี่ยมด้วยวิทยปัญญาและรัศมีใน
การช�าระจิตใจให้บริสุทธิ์ (ตะเซาวุฟ)

ผู้ศรัทธาที่ก�าลังพยายามอยู่บนเส้นทางมุรอกอบะฮฺนี้จ�าเป็นที่จะ
ต้องเริ่มที่หัวใจของเขาก่อนเป็นอันดับแรก ท�าการนั่งประหนึ่งเขาอยู่ในการ
ละหมาด และท�าการมุ่งตรงไปยังพระผู้อภิบาลของเขา





จริยธรรมกำรคิดใคร่ครวญ
ทุกส่ิงทุกอย่างบนโลกใบน้ีน้ันเปรียบเสมือน

กระจกเงาท่ีสะท้อนถึงการรู้จัก ความเข้าใจ และ
การเข้าถึงการมีอยู่และความย่ิงใหญ่ของ อัลลอฮฺ            
ตะอาลา เป็นเงาท่ีแสดงถึงอ�านาจและความย่ิงใหญ่ท่ีมี
อยู่เบ้ืองหน้าของบ่าวท่ีมีความส�านึก ส�าหรับผู้ท่ีจะเข้า
ถึงและมีความเข้าใจเก่ียวกับความลับและวิทยปัญญา
ในกระจกเงาน้ี เง่ือนไขส�าคัญก็คือความใสสะอาดและ
ความบริสุทธ์ของกระจกหัวใจในตัวของเขา
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กำรใคร่ครวญ ของบรรดำผู้ที่อัลลอฮฺ รัก

วันหนึ่งท่านอบูบักร อัซซิดดิก ได้ร�าลึกถึงวันแห่งการฟื้นคืนชีพท่าน
ได้น่ังคดิใคร่ครวญเกีย่วกบัสวรรค์ นรก แถวของบรรดามาลาอกีะห ์(อปุทตู) 
การพลิกและพับของท้องฟ้า ภูเขาที่ถูกท�าให้แตกแยกออกจากกัน และการ
ดับศูนย์ของดวงอาทิตย์ บรรดาดวงดาวทั้งหลายบนท้องฟ้าท่านได้กล่าวว่า 
“ฉันอยากเป็นหนึ่งในพืชสีเขียวที่งอกเงย เมื่อสัตว์ผ่านมาเห็นก็ได้กินฉันไป 
หรอืไมแ่ลว้กอ็ยา่ใหฉ้นันัน้ถกูสรา้งมาเลย” และหลังจากนัน้ อัลลอฮฺ ก็ไดท้รง
ประทานองค์การแก่ท่านศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม ความว่า

“และส�ำหรับผู้ทีย่�ำเกรง ตอ่กำรยนืหนำ้พระพกัตรแ์หง่พระเจำ้ของ
เขำ (เขำจะได)้ สวนสวรรคส์องแหง่” (อลั-อลซู ีรฮู ฺอลัมาอาน ีอรรถาธบิายกรุอาน

ซูเราะฮฺ อัร-เราะหฺมาน, 46)

ในอีกเหตุการณ์หนึ่ง ท่านซัยดีนา อาบูบักร อัศศิดดิก ได้มองนกตัว
หนึ่งบนต้นไม้ ท่านได้กล่าวว่า “เจ้านั้นช่างโชคดีเหลือเกิน โอ้เจ้านกน้อย 
ด้วยพระนามของอัลลอฮ ฉันอยากเป็นเหมือนเจ้าเหลือเกิน ชีวิตที่เกาะอยู่
บนตน้ไม้ กนิผลไม้แลว้ก็บินไป เจ้านัน้ไมต่อ้งถูกสอบสวนหรอืการถกูทรมาน 
โอ้อัลลอฮฺ ฉันอยากเป็นต้นไม้ที่อยู่ข้างทาง ที่เมื่ออูฐผ่านมาก็ได้ถอนฉัน นำา
ฉันเข้าไปในปากของมัน เคี้ยวฉัน และก็กลืนฉันลงไปในท้องของมัน และ
สุดท้ายก็ถ่ายฉันออกเป็นของเสีย และก็ไม่ได้เป็นมนุษย์” (อิบนุอาบีชัยบะฮฺ 

อัล-มุซันนัฟ เล่ม 8 หน้า 144)

ซัยดีนา อาลี อิบนู อาบีตอลิบ รอดียัลลอฮฮูอันฮู ท่านได้กล่าวว่า 
“ปราชญ์ที่แท้จริง คือผู้รู้ที่ไม่ทำาให้ผู้อื่นหมดความหวังในความเมตตาขอ
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งอลัลอฮ ตาอาลา ไมเ่ปน็ต้นเหตุใหผู้้อืน่ไปสู่การทำาส่ิงท่ีไม่ดีงาม และไมเ่ป็น

ผูท้ีท่ำาใหผู้อ้ืน่นัน้รูส้กึปลอดภัยจากความเจ็บปวดของบทลงโทษของอลัลอฮ 

ทั้งหมดนั้นก็เพราะว่าบุคคลจะไม่ได้รับประโยชน์ใด ๆ  ในการทำาอีบาดะห์ที่

ปราศจากความรูแ้ละความเขา้ใจ เชน่เดยีวกนักบัการไมไ่ดร้บัประโยชนใ์ด ๆ  

ในการอ่านอัลกุรอานที่ขาดการใคร่ครวญ” (ซุนัน อัด-ดารีมี อัลมุกอดดิมะฮฺ 29)

ท่านซัยดีนา อาลี อิบนู อาบีตอลิบ ได้กล่าวอีกเช่นกันว่า “จะมี

ประโยชน์อันใดเล่าสำาหรับการละหมาดที่ไร้ความสงบในหัวใจ (คูช๊ัวะ) จะ

มีประโยชน์อันใดในการถือศิลอดที่ปลอดจากการปฏิบัติสิ่งที่ไร้สาระ จะ

มีประโยชน์อันใดสำาหรับการอ่านที่ไร้การใคร่ครวญ จะมีประโยชน์อันใด

สำาหรับความรู้ที่ปราศจากการถ่อมตน จะมีประโยชน์อันใดสำาหรับความ

ร่ำารวยทีป่ราศจากการให้ทานและการกุศล จะมีประโยชนอ์นัใดการมเีพือ่นที่

ไรก้ารดแูลซึง่กันและกนั จะมีประโยชนอ์นัใดสำาหรบัความเมตตาท่ีไม่นรินัดร 

และจะมีประโยชน์อันใดสำาหรับการขอวิงวร (ดุอา) ที่ขาดความบริสุทธิ์ใจ” 

(อิบนุฮาญัร อัล-มุนับบิฮาต หน้า 31)

ในช่วงเวลาอื่น ๆ ท่านซัยดีนา อาลี รอดียัลลอฮฮูอันฮู ได้พินิจไปยัง

สิ่งต่าง ๆ อย่างใคร่ครวญ และท่านมักคิดพิจารณาอย่างลึกซึ้งเสมอ ท่าน

ร้องไห้หนักเหมือนเด็กก�าพร้าท่ีขาดพ่อ และตัวส่ันเหมือนคนท่ีก�าลังเจ็บ

ป่วย เพราะความเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺ ตาอาลา ท่านชอบท�าอีบาดะห์ และ

ชอบที่จะบ�าเพ็ญตน ท่านรับประทานอาหารแต่เพียงเล็กน้อย และท�าความ

ดีใหม้าก ส�าหรับทา่นแลว้ศาสนานัน้มเีกยีรตแิละมค่ีามากกวา่สิง่อืน่ใด ท่าน

ได้กล่าวว่า “ความดีทั้งหมดได้รวมอยู่ใน 4 ประการ คือ การเงียบ การพูด 

การมอง และการขยับ กล่าวคือทุก ๆ การพูดที่ไม่ใช่เพื่อการสรรเสริญ (ซิ

กรุลลอฮฺ) นั้นคือสิ่งที่ไร้ประโยชน์ ทุก ๆ การเงียบ (ไม่พูดคุย) ที่ไม่ใช่เพื่อ

การคิดทบทวนก็คือการหลงลืม ทุก ๆ การมองที่ไม่ใช่เพื่อได้รับบทเรียนนั้น

คือการไม่สำานึก และทุก ๆ การขยับที่ไม่ใช่เพื่อการทำาอีบาดะห์นั้นคือความ

ว่างเปล่า หวังว่าอัลลอฮฺ ตาอาลา จะทรงรักผู้ที่คำาพูดของเขานั้นเป็นการซิ

กรุลลอฮฺ การเงียบของเขานัน้เพื่อการคดิใครค่รวญ การมองของเขานั้นเพือ่
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หวงัในบทเรยีน และการขยบัของเขานัน้เพือ่การเคารพภักดหีรอือีบาดะหต์อ่
อัลลอฮฺ และต่อผู้อื่นนั้นเข้าพยายามรักษาลิ้นและมือของเขา” (อาบูนัชร อัท

ทูซี อัล-ลูมา ฟิ อัล-ตาเซาวุฟ หน้า 182)

ซอหาบะห์ที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่ง ท่านอับดุลลอฮ อิบนู มัสอูด รอดี
ยัลลอฮฮูอันฮู ได้อธิบายถึงบุคคลแห่งอัลกุรอานไว้ดังต่อไปนี้ “บุคคลแห่งอัล

กุรอาน เขาจะนิ่งเงียบในขณะที่ผู้อื่นก�าลังเสวนา บุคคลแห่งอัลกุรอาน ส�าหรับเขาการ

หลั่งหยดน้�านั้นคือหนึ่งในความสุข บุคคลแห่งอัลกุรอานคือผู้ที่มีเกียรติ เขาจะเป็นผู้ที่คิด

ใคร่ครวญและสงบเสง่ียม และเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพและจริยธรรมที่มั่นคง” (อาบูนูอัยมฺ 

อัล-ฮิลยะฮฺ เล่ม 1 หน้า 130)

ท่านอูน อิบนู อับดิลลาฮ อิบนู อุตบะฮฺ กล่าวว่า ฉันได้ถามต่อ อุมมู 
ดัรดะ ว่า “อีบาดะฮฺที่มาเป็นลำาดับต้นของท่านอาบูดัรดะคืออะไร” และ
เธอก็ได้ตอบว่า “การคิดและการนำาเอาบทเรียนจากมัน” (วากิ อิบนุ อัล-ญาร

ราฮฺ อัซ-ซุฮดฺ หน้า 474)

ท่านอามิรอิบนู อับดุล กอยซ์ ตาบีอีนระดับสูง ได้กล่าวว่า “ฉันได้ยิน
จากผูค้นไมใ่ชเ่พยีงคนเดยีว สองคนหรอืสามคน แตฉ่นัไดย้นิจาก ศอฮาบะฮฺ
ของทา่นรอซูลหลายท่าน พวกเขาไดก้ล่าววา่ แทจ้รงิ แสงหรอืรศัมขีองความ
ศรทัธานัน้คือการคิดใครค่รวญ (ดว้ยหวัใจทีเ่ตม็เปีย่มดว้ยความเขา้ใจ)” (อบินุ

กาซิร อัต-ตัฟซิร เล่ม 1 บทอัลอิมรอน 190)

มบีคุคลทา่นหนึง่ไดก้ล่าวต่อท่านราบิอ ฺอบิน ุไฮซัม “โปรดแนะนำาฉนั
ได้รู้จักบุคคลที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่าน” และท่านได้ตอบว่า “เขาคือบุคคลที่
คำากล่าวของเขานั้นคือการสรรเสริญต่ออัลลอฮฺ (ซิกรฺ) การนิ่งเงียบของเขา
คือการคิดทบทวน แท้จริงแล้วเขาผู้นั้นดียิ่งกว่าฉัน” (อาบูนุอัยมฺ อัล-ฮิลยะฮฺ 

เล่ม 2 หน้า 106) 

อบู สุไลมาน อัดดารานี กล่าวว่า “จงทำาความคุ้นชินให้ดวงตาของ
ท่านด้วยกับการร้องไห้ และสร้างความคุ้นเคยแด่หัวใจของท่านด้วยกับการ
คดิใครค่รวญ” และทา่นไดก้ลา่วอกีวา่ “จงคดิวา่ดนุยานัน้เปรยีบเสมอืนมา่น
ของวนัอาคเีราะฮ ฺ(โลกหนา้) สำาหรบับรรดาคนท่ีเปน็ท่ีรกัยิง่ของอลัลอฮ ฺ(วา
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ลียุลลอฮฺ) เขาจะคิดว่ามันคือความขาดทุน จงคิดถึง โลกหน้าให้มาก เพราะ

นั่นจะทำาให้เราค้นพบกับวิทยปัญญาและชีวิตชีวาของหัวใจ” (อัล-ฆอซาลี อัล-

อิฮฺยา เล่ม 6 หน้า 45)

ในหนงัสอืรตุบาตลุ ฮายาฮฺ (Rutbatul Hayah) ท่านยซุูฟ อลั-ฮามาดา

น ีไดก้ลา่ววา่ “ในขณะทีก่ำาลงัใครค่รวญ อมีานจะเปลง่ประกายภายในบคุคล 

และจะตามมาดว้ยกบัการงานทีด่ ีดว้ยเหตนุีเ้ราจงึตอ้งคดิใครค่รวญไปพร้อม

กับการปฏิบัติความดีในทุก ๆ สถานการณ์”

ท่านฟูไดล์ อิบนุ อิยาด ได้กล่าวว่า “การคิดนั้นคือ กระจก ที่กำาลัง

จะสื่อถึง ความยิ่งใหญ่และอำานาจของอัลลอฮ ซบ. และเขาคือ ผู้ชี้นำาใน

แนวทางที่ดีและในแนวทางที่ไม่ดีสำาหรีบท่าน.” (al-Ghazli, al-Thya’, jilid 6, 

halaman 44)

มูหัมหมัด อิบนูอับดุลลอฮฺ ได้กล่าวว่า “การคิดนั้น มีห้าประการ คือ 

ประการที่หนึ่ง การคิดเกี่ยวกับ อายัต อัลกุรอาน อัลลอฮ  ตาอาลา จะทรง

นำามาซึ่งความเข้าใจ ประการท่ีสอง การคิดเก่ียวกับความเมตตา อัลลอฮ 

ตาอาลา จะทรงนำามาซึ่งความรัก ประการที่สาม การคิดเกี่ยวกับคำาสัญญา

และผลบุญ อัลลอฮ ตาอาลาจะทรงนำามาซึ่งกำาลังใจและแรงจูงใจ ประการ

ที่สี่ การคิดเกี่ยวกับบทลงโทษและผลตอบแทน อัลลอฮ ตาอาลา จะทรง

นำามาซึ่งความรู้สึกกลัว และประการท่ีห้า การคิดเก่ียวกับการยับยั้งความ

ต้องการทางอารมณ์ที่พระองค์ทรงมอบให้ และอัลลอฮฺ ตาอาลา จะนำามา

ซึ่งความรู้สึกละอายใจและความเสียใจ”

อาบูฎอลิบ อัล-คัดฮิ กล่าวว่า “บทสรุปของความดีนั้นจะได้รับตราบ

นานเทา่ทีไ่ดท้ำาการคดิทบทวน การเงยีบคือความปลอดภัย การกระทำาสิง่ที่

มุสาคือความขาดทุนและเศร้าใจ ในวันแห่งการตัดสิน (กียามัต) เขาจะต้อง

ประสบเจอกับความเศร้าสลด เพราะได้มองข้ามความจริงของโลกหน้า แต่

กลับเอาโลกนี้เป็นเป้าหมายหลักของชีวิต” (อัล-บัยฮากี ชู’อับ อัล-อีมาน เล่ม 7 

หน้า 417 รายงานที่ 10812) 
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จงหลั่งล�ำธำรแห่งกำรคิดใคร่ครวญสู่แผ่นดินอันอุดม
สมบูรณ์

อัลลอฮฺ ตาอาลา ได้ประทานความสามารถในการใช้สติปัญญาให้กับ

บ่าวของพระองค์ พระองค์ทรงสร้างล�าธารแห่งการคิดที่หล่ังไหลอย่างพรั่ง

พรูอยู่ภายในมนุษย์ทุกคน ล�าธารที่ไม่เคยหยุดนิ่งเพราะต้องไหลหลั่งอยู่

ตลอดเวลา ถ้าหากว่าปล่อยให้ล�าธารสายนี้หลั่งไหลไปเองโดยไร้ผู้ควบคุม

แลว้ แน่นอนล�าธารน้ีกจ็ะหลงทางโดยไมรู่ว้า่ควรมุง่ไปทางใด    ล�าธารนีอ้าจ

ไหลไปในทุกท่ีซ่ึงอาจเป็นที่ที่ถูกและอาจเป็นที่ที่ผิด บางครั้งก็ไหลไปอย่าง

ไร้ประโยชน์ เช่นเดียวกับอีกค�าพูดหนึ่งที่ได้กล่าวว่า แน่นอนว่าล�าธารจะ

ไหลไปยงัพืน้ทีท่ีไ่มรู่จ้กั เสมอืนกับก่ิงไม้ท่ีล่องลอยอยูบ่นกระแสน้�าทีไ่หลริน

ดังน้ันความสมารถท่ีแท้จริงก็คือการควบคุมล�าธารแห่งการคิดที่ได้

กลา่วขา้งต้นไปสูดิ่นแดนทีมี่ความอดุมสมบรูณ์ และส่งผลใหเ้กดิส่ิงเกบ็เกีย่ว

ที่มีความเป็นสิริมงคล

อัลลอฮฺ ตาอาลา ได้ตักเตือนบรรดาพวกที่ไม่ต้องการใช้ความคิดและ

การใคร่ครวญในความเมตตาของพระองค์ อัลลอฮฺ ทรงตรัสว่า

“แทจ้รงิสตัว ์ทีช่ัว่รำ้ยยิง่ ณ อลัลอฮนฺัน้ คอื ทีห่หูนวก ทีเ่ปน็ใบ ้ซึง่

เป็นผู้ที่ไม่ใช้ปัญญำ” (อัล-อันฟาล, 22)

อัลลอฮฺ ตาอาลา ได้ทรงตรัสเช่นเดียวกันว่า 

“และแน่นอนเรำได้บังเกิดส�ำหรับญำฮันนัม ซึ่งมำกมำยจำกญิน 

และมนุษย์ โดยที่พวกเขำมีหัวใจซึ่งพวกเขำไม่ใช้มันท�ำควำมเข้ำใจและ

พวกเขำมีตำ ซึ่งพวกเขำไม่ใช้มันมอง และพวกเขำมีหู ซึ่งพวกเขำไม่

ใช้มันฟัง ชนเหล่ำนี้แหละประหนึ่งปศุสัตว์ ใช่แต่เทำ่นั้น พวกเขำเป็นผู้

หลงผดิยิง่กวำ่ ชนเหลำ่นีแ้หละ พวกเขำคอืผูท้ีเ่ผลอเรอ” (อัล-อะรอฟ, 179)

หัวใจของเรานั้นเปรียบเสมือนกระจกเงา กระจกนี้จะหมองหม่นหรือ

สกปรกกเ็พราะการกระท�าทีห่ลงลมืและปฏเิสธ กระจกนีจ้ะผอ่งใสถา้หากวา่
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มีความยึดมั่นในการมีอยู่จริงของอัลลอฮฺ ตาอาลา และการเข้าหาพระองค์

ด้วยความรักท่ีบริสุทธิ์ มนุษย์จึงต้องคิดทบทวนอย่างสม่�าเสมอเกี่ยวกับข้อ

ค�าถามตา่ง ๆ  ดงัเช่น เหตใุดเจา้ถงึถกูสง่มายงัโลกแหง่นี ้ ผูใ้ดทีเ่ปน็ผูใ้หป้จัจยั

ทีเ่ปน็ประโยชนต์า่ง ๆ  แก่เรา และเส้นทางทีเ่ราก�าลังเดนิทางนีจ้ะสิน้สดุทีใ่ด

คนที่หลงใหลในอารมณ์ใฝ่ต่�าของตนเอง จนเขานั้นห่างไกลจากสิ่ง

ทีแ่ท้จรงินี ้ไม่เคยคิดใครค่รวญเพือ่เข้าถงึและเขา้ใจเกีย่วกบัอลัลอฮ ฺตาอาลา 

และหลักฐานต่าง ๆ  ที่บ่งบอกถึงการมีอยู่ของพระองค์ ดังนั้นเขาจะไปสู่โลก

หนา้ด้วยความรูส้กึโศกเศรา้และเสยีใจทีเ่ตม็ไปดว้ยความขาดทนุ ดว้ยเหตนุัน้ 

เขา้นัน้ไม่ตา่งอะไรจากบรรดาพวกสตัวท์ีห่ลงทางและหลงลมืเพียงเพราะเปา้

หมายของพวกมนันัน้มเีพยีงการหาของกิน  น้�าด่ืม และการตามอารมณใ์ฝต่่�า

ตามสัญชาติญาณ อัลลอฮฺ ตาอาลา ทรงตรัสไว้ความว่า 

“เจำ้ไมเ่หน็ดอกหรอื ผู้ทียึ่ดเอำอำรมณ์ต่�ำของเขำเปน็พระเจำ้ของ

เขำ แล้วเจ้ำจะเป็นผู้คุ้มครองเขำกระนั้นหรือ หรือเจ้ำจะคิดว่ำ ส่วนใหญ่

ของพวกเขำจะได้ยินหรือใช้สติปัญญำ พวกเขำมิใช่อื่นใดดอก นอกจำก

เป็นเช่นปศุสัตว์ ยิ่งไปกว่ำนั้น พวกเขำยังจะหลงทำงเสียอีก” (อัล-ฟุรกอน, 

43-44)

บ่าวที่อัลลอฮฺ ตาอาลา ทรงรักท่านหนึ่งได้กล่าวว่า “ส�าหรับผู้ที่มีสติ

ปญัญา โลกนีส้วยงามเพราะดว้ยการสรา้งสรรคข์องอลัลอฮ ฺตาอาลา  ส�าหรบั

ผู้ที่โง่เขลา โลกนี้เป็นเพียงแค่ที่กินและดื่มเท่านั้น”

ในอกีความคดิเหน็หนึง่ การคิดนัน้เป็นไปตามท่ีได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี ้

และเสมอืนดาบสองคมทีส่ามารถน�าไปใชใ้นแนวทางทีด่แีละในแนวทางทีเ่ลว

ร้าย ในความคิดนี้มนุษย์สามารถน�าเอาอารมณ์ใฝ่ต่�าเข้าไปในตัวของมัน ใน

ขณะเดยีวกนักส็ามารถน�าเอาสิง่ทีด่แีละบรสิทุธิเ์ขา้ไปไดเ้ชน่เดยีวกนั อลัลอฮ ฺ

ตาอาลา ทรงเน้นย้�าส�าหรับบุคคลที่น�าเอาศักยภาพทางความคิดที่พระองค์

ทรงประทานให้ไปใช้ในหนทางที่เลวร้ายและเสียหาย ความว่า
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“และมเิคยปรำกฏวำ่ชวีติใดจะศรทัธำเว้นแตด่ว้ยอนมุตัขิองอลัลอฮ ์

และพระองค์จะทรงลงโทษแก่บรรดำผู้ไม่ใช้สติปัญญำ” (ยูนุส, 100)

จารึกและความเสียหายที่ใหญ่ยิ่งที่สร้างไว้โดยมนุษย์ก็คือโรคความ

อกตัญญูและการปฎิเสธ ใครผู้ใดที่ไม่ท�าให้หัวใจของตนเองนั้นทุ่มเทไปกับ

การใคร่ครวญและใช้สติปัญญาต่อบทบัญญิตหรืออายัตต่าง ๆ ของอัลลอฮฺ 

ตาอาลา และเขาไม่คิดทบทวนและท�าความเข้าใจ ดังนั้นเขาก็ไม่สามารถที่

จะออกห่างและหลุดพ้นจากโรคที่กล่าวมาข้างต้นได้

สติปญัญาบรโิภคแสงสวา่งแหง่ความศรทัธาและขบัเคล่ือนไปโดยทาง

น�าของการชี้น�าจากอัลลอฮฺ (วะหฺยู) จะพบเจอกับแนวทางแห่งความเข้าใจ

และการจ�านนต่ออัลลอฮ ตาอาลา ในขณะที่สติปัญญาที่ไม่ได้ปฏิบัติตามที่

ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น จะไม่ได้รับความดีงามและความเที่ยงตรงที่แท้จริง นี่

คือการโกหกที่ใหญ่โตซึ่งเหล่านักปรัชญาต่างมีความเห็นที่ตรงกันว่าบุคคล

นั้นจะพบเจอกับความจริงก็ด้วยกับการใช้ปัญญา โดยไม่สามารถละทิ้งทาง

น�าจากวะหฺยูได้ ท่ีเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าพวกเขาต่างคิดไปเองว่าสติปัญญา

ของพวกเขาที่ช่างห่างไกลจากแสงเทียนแห่งศรัทธานั้นสามารถท่ีจะน�าพา

พวกเขาให้พบเจอกับหนทางอันเที่ยงตรงและดีงาม

ในอีกแง่มุมหนึ่ง บุคคลได้ใช้ความเมตตาที่ได้รับประโยชน์จากการใช้

สติปญัญาในการคดิใครค่รวญไปในหนทางท่ีถกูต้อง สติปัญญาและหวัใจทีไ่ม่

ได้ยุ่งไปกับสิ่งที่ไร้สาระที่ไม่ได้ให้คุณค่าหรือความหมายใด เพื่อเป็นตัวอย่าง 

พระด�ารัสของอัลลอฮฺมีดังนี้ 

“และบรรดำผู้ที่พวกเขำเป็นผู้ผินหลังให้จำกเรื่องไร้สำระต่ำง ๆ” 

(อัล-มุมีนูน, 3)

เช่นเดียวกับที่อัลลอฮฺ ตาอาลา ทรงตรัสไว้ว่า

“และบรรดำผู้ไมเ่ป็นพยำนในกำรเทจ็ และเมือ่พวกเขำผำ่นเรือ่งไร้

สำระ พวกเขำผ่ำนไปอย่ำงมีเกียรติ” (อัล-ฟุรกอน, 72)
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ในฮาดษิของท่านศาสนทตู ศอ็ลฯ ท่านไดก้ล่าววา่ “หนึง่ในสญัลกัษณ์

ที่แท้จริงของอิสลามคือการที่คน ๆ หนึ่งห่างไกลจากสิ่งที่ไร้สาระ” (อัตตีมีซี 

อัซ-ซุฮฺด 11)

ยาที่ดีท่ีสุดในการรักษาโรคของอารมณ์ใฝ่ต่�านั้นคือการตั้งไว้ซึ่งสติ

ปัญญาไว้กับสิ่งที่มีประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งที่ไร้สาระ เมื่อใดที่คิดในสิ่ง

ที่ไร้ประโยชน์ นั่นเปรียบเสมือนประตูที่จะน�าไปสู่สิ่งเลวร้ายและความพาย

แพ้ บุคคลท่ีคิดไปในสิ่งที่ไร้คุณค่าจะท�าให้สูญเสียสิ่งส�าคัญที่ประโยชน์ของ

ชีวิตซึ่งเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับตัวของเขาเอง

อบิน ุอลั-เญาซ ีไดก้ลา่ววา่ “หวัใจทีมุ่ง่ไปยงัสิง่ทีม่บุาฮฺ (หากกระทำาสิง่

นั้นจะไม่ได้รับผลบุญใด ๆ เช่นเดียวกันหากละเว้นก็ไม่ได้รับการตัดสินใด ๆ 

เชน่เดยีวกนั) ยงัสามารถทำาใหห้วัใจเรานัน้มืดหม่นได ้แล้วจะเปน็อยา่งไรกบั

หัวใจทีส่าละวนอยูก่บัสิง่ท่ีฮารอม” ถา้หากว่ามนี้�าท่ีเปล่ียนสภาพไปเนือ่งจาก

น้�าหอม น้�านัน้ยงัไมส่ามารถน�าไปใชส้�าหรบัวุดฮฺุ (น้�าละหมาด) ได ้แลว้จะเป็น

อย่างไรหากปนเปื้อนกับการเลียของสุนัข ด้วยเหตุนี้อูลามะอาวุโสท่านหนึ่ง

ได้กล่าวไว้ว่า “ใครผู้ใดที่ปฏิบัติส่งมุบาฮฺจนเป็นเรื่องปรกติ เขาคนนั้นจะไม่

ไดล้ิม้รสความสุขแห่งการอภยัโทษจากอลัลอฮ ฺตาอาลา” “โอ ้อลัลอฮ ฺโปรด

ให้ฉันได้เป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มคนที่ได้ลิ้มรสความหอมหวานจากการได้รับการ

อภัยโทษจากพระองค์ด้วยเถิด” (อัล-บัรซาวี ตัฟซีร รุฮฺ อัล-บายาน อัล-มุมีนูน 51)

ถ้าหากมีผู้ใดที่สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการคิดใคร่ครวญ การ

ตระหนัก การหลงใหล การใฝ่ฝัน หรือการจินตนาการในสิ่งที่ดีงาม แน่นอน

ชัยฏอนมารรา้ยกจ็ะท�าหนา้ทีใ่นการสง่เสรมิไปสูส่ิง่ทีช่ัว่รา้ย ดังนัน้มนุษยจ์งึ

ไม่เห็นคุณค่าของการคิดใคร่ครวญ และคุณค่าจากการประทานสติปัญญา

และหัวใจจากอัลลอฮฺ ตาอาลา เขากลับน�าสิ่งที่มีค่านี้สู่การสร้างภัยพิบัติ

และอันตรายต่อตัวเอง ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เป็นประโยชน์ ดังนั้นผู้ศรัทธาทุกคนจะ

ต้องใช้สติปัญญาและความคิดของเขาเพื่อความสัจจริงและความดีเสมอ ดัง

ที่ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานและอัลฮาดิษของท่านศาสนทูต ศ็อลฯ
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กำรคิดและกำรกล่ำวค�ำสรรเสริญนั้นต้องสม่�ำเสมอ

เชคยซูฟุ อลั-ฮามาดาน ีไดก้ล่าวว่า “หวัใจและการกล่าวสรรเสรญิ (ซิ
กรฺ) น้ันเปรียบเสมือนต้นไม้กับน้ำา ส่วนหัวใจกับการคิดปรียบเสมือนต้นไม้
กับผล ต้นไม้ไม่อาจชุ่มชื้นและเขียวขจีได้โดยปราศจากน้ำา และแน่นอนผล
จากต้นไม้ข้างต้นก็ต้องรอการแตกแขนงของกิ้งก้านและดอกไม้ ซึ่งหากเรา
พจิารณาและหวงัผลจากต้นไมด้งักลา่ว ต้นไมน้ัน้ไมอ่าจออกผลได ้เนือ่งจาก
ยังไม่ถึงฤดูของมัน แต่เป็นช่วงของการใส่ปุ๋ยดูแลต้นไม้ ซึ่งต้องทำาการรดน้ำา
และป้องกันพวกสัตว์หรือแมลง รวมไปถึงวัชพืชที่อาจยับยั้งการเติบโต ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องคอยรับแสงจากดวงอาทิตย์ หากส่ิงท่ีกล่าวมาข้างต้น
สามารถจัดเตรียมให้กับต้นไม้ได้ ต้นไม้นี้ก็จะสามารถเติบโตขึ้นได้ แผ่ขยาย
กิ่งก้านสาขาและเต็มไปด้วยใบไม้สีเขียว ในขณะที่ต้นไม้มีความอุดมสมบูร์ 
นัน่กห็มายถึงเวลาทีจ่ะออกผล และฤดนูีก้เ็ปน็เวลาของการเกบ็เกีย่วผลผลติ
และผลประโยชน์จากมัน” (อัล-ฮามาดานี  รุตบะฮฺ อัล-ฮายะฮฺ หน้า71)

ท่านฮาซัน อัล-บัศรี ได้กล่าวว่า “ผู้ที่มีสติปัญญาจะใช้ความคิดเพื่อ
การสรรเสริญจนเป็นนิสัย และเขาก็ใช้การสรรเสริญไปสู่ความคิด ซึ่งส่งผล
ใหห้วัใจของเขาเกดิการสนทนา หวัใจท่ีสนทนาถงึคำากล่าวท่ีดงีามท้ังหลาย” 

(อัล-ฆอซาลี อัล-อิฮยา เล่ม 6 หน้า 46)

 ค�ากล่าวสั้น ๆ มีอยู่ว่า การกล่าวค�าสรรเสริญต่ออัลลอฮฺ (ซิกรฺ) กับ
การคิดใคร่ครวญน้ันเป็นส่ิงที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ลักษณะการ
สรรเสริญท่ีส�าคัญที่สุดก็คือการปฏิบัติที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความส�านึกและ
การคิดใคร่ครวญความหมาย ท่านซัยยิด ควาจา มุฮัมมัด ปารีซา หนึ่งใน
บรรดาผู้รู้อาวุโส ได้อธิบายถึงแนวคิดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นไว้ว่า “ในขณะที่
ท่านได้กล่าวค�าปฏิญานตน (ชาฮาดะฮฺ) ท่านได้กล่าวว่า “ไม่มีพระเจ้าอื่น
ใด” ดังน้ันท่านจึงคิดว่าทุกสรรพส่ิงบนโลกนี้นั้นจะสิ้นสุดไป ดังนั้นจากสิ่ง
ดังกลา่วทา่นจึงตอ้งท�าใหหั้วใจนัน้ปลอดไปจากทกุสรรพสิง่และใหส้ิง่อืน่น้ัน
ห่างไกลไปจากหัวใจและความคิดสติปัญญานอกจากอัลลอฮฺ หลังจากนั้นก็
เติมเตม็หวัใจไปดว้ยความส�านกึและความเขา้ใจทีว่า่ทา่นไมใ่ช่อืน่ใดนอกจาก
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เป็นบ่าวของอัลลอฮ ฺในขณะทีก่ลา่วค�าวา่ "อลิลลัลอฮ"ฺ และทา่นกท็�าการคดิ

ใตรต่รองถึงการมีอยูข่องอลัลอฮทฺีม่เีพยีงหนึง่เดียวไมใ่ชส่องและมอียูนิ่รันดร 

และทา่นกม็ุง่สูก่ารจ�านนและมอบความรกัตอ่อลัลอฮฺ ตาอาลา อยา่งจรงิแท้

และมั่นคงภายในหัวใจ” 

มุฮัมมัด บาฮา อุดดีน นัคชาบันดี ได้กล่าวว่า “เป้าหมายของการ

กล่าวค�าสรรเสริญ (ซิกรฺ) ไม่ใช่แค่กล่าวค�าว่า “อัลลอฮ” และ “ลาอีลาฮา

อิลลัลลอฮฺ” แต่ท่านจงมุ่งไปยังพระองค์ด้วยทั้งตัวและหัวใจของท่านพร้อม

กับมองไปยังความเมตตาที่พระองค์ทรงประทานให้” 

ท่านเมาลานาญาลาลุดดีน อัล-คูนาวี กล่าวว่า “อัลลอฮฺ ตาอาลา 

ผู้ทรงเอกะและนิรันดร ผู้ทรงไม่มีสิ่งใดเหมือนและไม่มีสอง ได้ทรงตรัสว่า 

“จงกลา่วค�าสรรเสรญิตอ่อลัลอฮฺ” เนือ่งจากเม่ือพระองคท์รงมองเราในกอง

ไฟ พระองค์จะประทานแสงสว่างให้กับเรา ซิกรฺที่กล่าวโดยปากและลิ้นโดย

ปราศจากการคิดใคร่ครวญนั้นเป็นเพียงแค่การเผลอฝันเท่านั้น ในขณะที่

ซิกรฺที่กล่าวขึ้นโดยจิตวิญญาณ หัวใจ และความรู้สึกจากภายในอันบริสุทธิ์ 

นั่นหมายถึงความบริสุทธิ์และอิสระจากการเพ้อฝันและค�าพูดที่ล่องลอย 

ความรกัจะเกดิข้ึนส�าหรบับคุคลทีก่ลา่วพระนามของอลัลอฮไฺปพรอ้ม

กับความเข้าใจและการคิดใคร่ครวญความหมายพระนามของพระองค์ 

เพราะการซิกรุลลอฮฺน้ันไม่ใช่การกล่าวซ้�าไปซ้�ามาเท่านั้น แต่คือการเน้น

ย้�าความรู้สึกรักต่ออัลลอฮฺให้เกิดขึ้นภายในหัวใจที่เปรียบเสมือนศูนย์กลาง

ของความส�านึก

ภาพของการซิกรฺและการคิดนั้นคือการที่มนุษย์สามารถเข้าถึงความ

รักต่ออัลลอฮฺ ตาอาลา และในกระบวนการมอบความรักนั้นเขาก็จะไปถึง

การรู้จักพระองค์ (มะรีฟาตุลลอฮฺ) และในท้ายที่สุดแล้วเขาก็จะได้เป็นผู้ที่

ได้รับการคัดเลือกจากอัลลอฮฺ ตาอาลา ให้เป็นวาลีของพระองค์ 

ซิกรฺสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1� การซิกรฺด้วยลิ้น
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2� การซิกรฺด้วยร่างกาย

3� การซิกรฺด้วยหัวใจ

การซิกรฺด้วยลิ้น หมายถึง การกล่าวค�าสรรเสริญต่ออัลลอฮฺ ด้วยกับ

พระนามและคุณลกัษณะของพระองคอ์นัสูงส่ง การสรรเสรญิ และการท�าให้

บริสุทธิ์ รวมถึงการอ่านคัมภีร์ต่าง ๆ และการวิงวอนหรือดุอาต่อพระองค์  

การซิกรฺด้วยร่างกาย หมายถึง การใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในการ

ปฏิบัติตามค�าส่ังใช้ของอัลลอฮฺ ตาอาลา และการหลีกห่างหรือละทิ้งในสิ่ง

ที่พระองค์ทรงห้าม

การซิกรฺด้วยหัวใจ เป็นไปตามค�าอธิบายของ อัล-มาลีกี ฮัมดี อาฟัน

ดี ที่กล่าวว่า “ซิกรฺด้วยหัวใจ คือ การร�าลึกถึงอัลลอฮฺ ตาอาลา ด้วยหัวใจ” 

ซิกรฺนี้สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้ 

1� การคิดใคร่ครวญถึงสัญญาณต่าง ๆ ที่บ่งชี้ถึงการมีอยู่จริงของอัล

ลออฮ ฺตาอาลา และคณุลกัษณะของพระองค ์รวมถงึการคน้หาค�าตอบทีเ่ปน็

ข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับพระองค์ที่เกิดขึ้นภายในหัวใจ

2� การคิดใคร่ควรญถึงบทบาทหน้าที่ของเราที่มีต่ออัลลอฮฺ และ

ภารกิจในฐานะบ่าวของพระองค์ โดยคิดใคร่ควรญผ่านสิ่งที่พระองค์ทรงใช้

ใหป้ฏบิตัแิละสิง่ทีท่รงหา้มและให้หลีกหา่ง รวมถงึหลักฐานและวิทยปัญญา

ต่าง ๆ ของพระองค์ และเนื่องจากเรานั้นต่างเข้าใจสาระส�าคัญของการ

ศรัทธาและเชื่อฟังค�าสั่งใช้ของพระองค์ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายในการปฏิบัติ

3� การคิดใคร่ครวญถึงสรรพสิ่งที่พระองค์สร้างไว้ ทั้งสิ่งที่เห็นและสิ่ง

ที่เร้นลับ และตระหนักว่าทุกส่ิงและอะตอมท่ีพระองค์ทรงสร้างไว้นั้นล้วน

เป็นกระจกสะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ของจักรวาลของพระองค์ กระจกน้ัน

สามารถส่องแสงจักวาลที่สวยงามและความยิ่งใหญ่ดังกล่าว และหัวใจที่น�า

เอาแสงสว่างมาทบทวนด้วยความส�านึกจะเป็นเหตุให้เขานั้นไปถึงโลกแห่ง

ความสงบสุขและความมีเกียรติที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น 
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ดังนั้นไม่มีจุดสิ้นสุดส�าหรับการคิดใครครวญนี้ และในสถานภาพดัง

กล่าวมนุษย์จะหลุดพ้นจากตนเองและจักรวาล ความส�านึกทั้งหมดที่มีต่อ
อัลลอฮฺ ตาอาลา และจะไม่มีร่องรอยหรือสัญลักษณ์ใดจากการใคร่ครวญ
นอกจากผู้ท่ีได้คิดใคร่ครวญเท่านั้น ส่ิงที่เรารู้จักและสัมผัสได้ คือส�าหรับผู้
ที่ร�าลึก มีผู้คนมากมายที่พูดคุยและกล่าวถึงประเด็นนี้ ที่ส่วนน้อยเท่านั้นที่
สามารถไปถึงจุดนั้น และจะไม่สามารถพูดถึงตัวเองได้ นอกเสียจากเขาได้
ปฏิบัติและท�ามันอย่างเป็นปรกติและต่อเนื่อง (อัล-มาลีลี มุฮัมมัด ฮัมดี ยาซีร, 

ฮักกุน ดีนียะฮฺ กุรอาน, อิสตันบูล, 1935, อัลบากอเราะอฺ, 152) 

การมีของทรพัสิง่คอืกระจกทีส่ะทอ้นปรากฏการณ์ตา่ง ๆ  ของอลัลอฮ ฺ
ตาอาลา ที่มีอยู่ในมือแห่งอ�านาจของพระองค์ ต่อหน้าผู้ที่รับรู้และมีความ
ตระหนกั แทจ้รงิแลว้ความเขา้ใจ วิทยปญัญา และความลับท่ีมีอยูใ่นกระจก
นี้นั้นผูกมัดกับความบริสุทธ์และความใสสะอาดของกระจกหัวใจของมนุษย์
นั่นเอง 

คลื่นความรักจากอัลลอฮฺ ตาอาลา ที่แผ่ขยายมาจากเบื้องบน ได้เดิน
ทางไปสู่หัวใจของผู้ท่ีมีศรัทธา มนุษย์โดยทั่วไปแล้วเปรียบเสมือนกระจก
ของความสวยงามบนโลกใบนี้ มนุษย์นั้นคือเสี้ยวหนึ่งของร่องรอยหยดน้�า
แห่งอัลลอฮฺที่แท้จริง ส�าหรับบุคคลที่เข้าถึงสิ่งนี้และมีความคิดท่ีสมบูรณ์ 
ส�าหรับเขาแล้วศาสนาอิสลามคือศาสนาที่อมตะและนิรันดร

ยำมค่�ำคืนเป็นช่วงเวลำดีที่สุดส�ำหรับกำรคิดใคร่ครวญ

บุคคลที่มีความรักเขามักจะพรรณนาถคงคนที่เขารักอยู่เสมอ และ
บุคลลที่พรรณนาถึงสิ่งใดสิ่งหน่ึงอยู่เสมอก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงระดับ
ของความรักของเขาที่มีต่อส่ิงนั้น ความยิ่งใหญ่ของความรักของคนหน่ึง
คน สามารถวัดได้จากการอุทิศตนของเขาต่อความรักนั้น ด้วยเหตุน้ีการ
ละท้ิงเตียงนอนอันแสนนุ่มและผ้าห่มอันอบอุ่นในยามค่�าคืน และมุ่งหน้าสู่
การสักการะอัลลอฮฺ ตาอาลา ถือเป็นปรากฏการณ์แห่งรักที่เท่ียงแท้และ
สวยงามที่สุด 
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เราควรคิดใคร่ครวญอยู่เสมอว่าช่วงเวลาค่�าคืนนั้นน�าพาซึ่งความ
เมตตา และการให้อภัยจากอัลลอฮฺ ตาอาลา เพราะด้วยความประเสริฐใน
เวลาค่�าคนืจากความเมตตาของอลัลอฮ ฺตาอาลา สง่ผลใหน้กบางชนดิสง่เสียง
ร้องอย่างไพเราะ เช่นเดียวกันที่ดอกไม้หลายชนิดได้แผ่กลิ่นเกสรดอกไม้อัน
หอมอบอวล ซึง่ชา่งนา่เศรา้และขาดทนุยิง่ส�าหรบัผูท้ีไ่มเ่ห็นคณุคา่และความ
ประเสริฐของช่วงเวลาค่�าคืนนี้ 

ในหนึง่วนัชว่งเวลาทีด่ท่ีีสุดก็คอืชว่งเวลาค่�าคนื นัน่คือชว่งหนึง่ในสาม
ส่วนสุดท้ายของเวลาค่�าคืน ช่วงเวลาดังกล่าวสมองและความคิดของเรานั้น
ห่างไกลจากความวุ่นวายต่าง ๆ หัวใจของเรานั้นปลอดโปร่งและใสบริสุทธิ์ 
ความสงบสขุไดห้อ่หม่นภาของหวัใจ คอืชว่งเวลาทีถ่กูสง่มาซึง่ความเมตตาจา
กอัลลอฮฺ เป็นช่วงเวลาที่พระองค์ใกล้ชิดกับบ่าวของพระองค์มากที่สุด และ
ช่วงเวลาสุดท้ายของค่�าคืนก็เป็นช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุดส�าหรับการคิดใคร่ครวญ
ส�าหรับผู้ที่ต้องการได้รับบทเรียนที่มีค่าที่สุด ณ เวลานี้ หัวใจของมนุษย์นั้น
มุง่หน้าสูอ่ลัลอฮอฺยา่งเตม็เปีย่ม และชว่งเวลานีย้งัเปน็ชว่ยเวลาท่ีเตม็ไปดว้ย
ไอเดียที่ดีงามและความคิดที่มีความประเสริฐมากที่สุด 

อัลลอฮฺ ตาอาลา ทรงตรัสไว้ความว่า  

“โอ้ ผู้คลุมกำยอยู่เอ๋ย! จงยืนขึ้น (ละหมำด) เวลำกลำงคืน เว้น
แต่เพียงเล็กน้อย (ไม่ใช่ตลอดคืน) ครึ่งหนึ่งของเวลำกลำงคืน หรือน้อย
กว่ำนั้นเพียงเล็กน้อย หรือมำกกว่ำนั้น และจงอ่ำนอัลกุรอำนช้ำ ๆ เป็น
จังหวะ (ชัดถ้อยชัดค�ำ) แท้จริงเรำจะประทำนวัจนะ (วะฮียฺ) อันหนัก
หน่วงแก่เจ้ำแท้จริงกำรตื่นขึ้นในเวลำกลำงคืนนั้นเป็นเวลำที่ประทับใจ
ยิ่งและเป็นกำรอ่ำนที่ชัดเจนยิ่ง แท้จริงส�ำหรับเจ้ำนั้นในเวลำกลำงวันมี
ภำรกิจมำกมำย” (ซูเราะห์มูซัมมิล, 1-7)

ช่วงเวลากลางวันที่ตรงข้ามกับช่วงเวลาค่�าคืนอันสงบสุขนั้นเป็นช่วง
เวลาที่ทุกวินาทีเต็มไปด้วยความวุ่นวายและการส่งเสียงที่ดังสนั่น บุคคลที่
ไมเ่หน็คณุค่าของเวลาค่�าคืนทีเ่ตม็ไปดว้ยบทเรียนมากมายมหาศาลนัน้จะไม่
สามารถมุ่งหน้าสู่อัลลอฮฺ ตาอาลา ในเวลาที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายในช่วง
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กลางวันได้ รวมถึงการเข้าถึงจิตวิญญาณและรัศมีในการปฏิบัติศาสนกิจใน

ช่วงเวลากลางวันได้อย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกัน 

เป็นช่วงเวลาสั้น ๆ เท่านั้นของช่วงค่�าคืนส�าหรับการคิดใคร่ครวญ 

และค้นหาบทเรียน โดยเฉพาะการปฏิบัติศาสนกิจหรือการท�าอิบาดะฮฺต่อ

อัลลอฮฺ ในขณะที่กลางวันนั้นก็เป็นความเมตตาจากอัลลอฮฺ ตาอาลา แก่

มนษุยส์�าหรบัชว่งเวลาในการแสวงหาปจัจยัยงัชพี หมายความวา่ในชว่งเวลา

ค่�าคืนผู้ศรัทธาจะมุ่งหน้าไปสู่อัลลอฮฺท่ามกลางสังคมหรือบุคคลอื่น ๆ ที่ยัง

คงหลับไหล ด้วยเหตุนี้ท่านหญิงอาอีชะฮฺ รอฎิยัลลอฮุอันฮา ได้กล่าวเกี่ยว

กับความมุ่งม่ันและใส่ใจของท่านรอซูล ศ็อลฯ ต่อช่วงเวลาอันประเสริฐยิ่ง

ดังกล่าวว่า ท่านหญิงฯ ได้กล่าวว่า “จงอย่าละทิ้งการกิยามุลลัย (ละหมาด

ยามค่�าคืน) เพราะท่านรอซูล ศ็อลฯ ไม่เคยที่จะละทิ้งมัน ทั้งในช่วงที่ท่าน

ป่วยหรือไม่สามารถท่ีจะลุกขึ้นยืนได้ ซ่ึงท่านก็จะละหมาดด้วยกับท่านั่ง” 

(อาบูดาวูด, อัตตาเตาวุอฺ, 18) 

ทา่นรอซลู ศอ็ลฯ ได้ใชเ้วลาในชว่งค่�าคืนไปกับการคิดใครค่รวญ ทา่น

ได้ท�าการกิยามุลลัย การก้มกราบหรือละหมาดจนเคราของท่านเปียกชุ่ม

เนือ่งจากหยดน้�าตา และเทา้ของทา่นนัน้บวมเปง่เนือ่งจากการยนืทีย่าวนาน 

ผูรู้อ้าวโุสท่านหนึง่กลา่วว่า “ไม่มกีญุแจใดท่ียิง่ใหญ่ส�าหรบัการไขประ

ตูสู่อลัลอฮ ฺและไขประตทูอ้งทะเลแหง่การคดิใครค่รวญดว้ยกบัการตืน่ข้ึนมา

ในยามค่�าคืน แทจ้รงิแลว้เวลาดงักลา่วมนษุยห์า่งไกลจากการปฏสิมัพนัธต์า่ง 

ๆ ร่างกายที่ผ่อนคลายจากการพักผ่อน สมาธิและความคิดที่โปร่งใส และ

หัวใจที่อ่อนโยน กล่าวโดยสรุปว่า เวลาดังกล่าวคือช่วงเวลาท่ีดีและเหมาะ

สมที่สุดของช่วงเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน สายลมแห่งความผาสุขและ

นุ่มนวลที่พัดผ่านในช่วงเวลาดังกล่าว และแสงสว่างก็ถูกซ่อนไว้ในความมืด 

อัลลอฮฺ ตาอาลา ทรงตรัสไว้ความว่า 
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“สขีำ้งของพวกเขำเคลือ่นหำ่งจำกทีน่อน พลำงวิงวอนตอ่พระเจำ้
ของพวกเขำดว้ยควำมกลัวและควำมหวงั และพวกเขำบรจิำค สิง่ทีเ่รำได้
ให้เป็นเครื่องยังชีพแก่พวกเขำ” (อัซซัจญดะฮฺ, 16)

ค�าสรรเสรญิทีก่ลา่วเอย่โดยผูศ้รทัธาในยามค่�าคนื การทบทวนตนเอง 
และคดิใครครวญถงึการลงโทษจากอลัลอฮฺ ตาอาลา การร�าลึกถงึความตาย 
และความดีต่าง ๆ ที่ได้ปฏิบัติในช่วงชีวิตของเขา การอ่านและทบทวนอัลกุ
รอาน ท่ีกล่าวมาท้ังหมดนี้ล้วนเป็นการงานที่ดี (อามัลซอและฮฺ) ที่อัลลอฮฺ 
ตาอาลา ทรงโปรดปราณยิ่งและทรงให้ความคุ้มครอง

อัลลอฮฺ ตาอาลา ทรงประกาศข่าวดีแก่บ่าวของพระองค์ ผู้ท่ีท�าให้
ช่วงเวลาค่�าคืนมีชีวิตชีวา และช่วงเวลาของเขาหมดไปกับการใช้จ่ายเพ่ือ
ความพอพระทยัของอลัลอฮ ฺตาอาลา (อินฟาก) พระองคท์รงตรสัไว ้ความวา่ 

“ดังนั้น จึงไม่มีชีวิตใดรู้สิ่งที่ถูกซ่อนไว้ส�ำหรับพวกเขำ ให้เป็นที่
รื่นรมย์แก่สำยตำ เป็นกำรตอบแทนในสิ่งที่พวกเขำได้กระท�ำไว้” (อัซซัจญ

ดะฮฺ, 17)

ท่านรอซูล ศ็อลฯ ได้อธิบายถึงพระด�ารัสข้างต้นว่า อัลลอฮฺ ตาอาลา 
ทรงตรัสว่า “ฉันได้เตรียมไว้สำาหรับบ่าวที่ซอและฮฺของฉันในสิ่งที่ไม่เคย
เห็นด้วยตา ไม่เคยได้ยินด้วยหู และไม่เคยรับรู้โดยหัวใจมนุษย์” (อัลบูคอรี, 

อัล-คัลกฺ, 8) 

ณ จุดนี้เราต่างเข้าใจได้แล้วว่าความประเสริฐของสวนสวรรค์ที่เรา
ยังไม่เคยรับรู้น่ันห่างไกลอย่างยิ่งจากส่ิงที่เราเคยรับรู้มาก่อน ในบางสาย
รายงานได้กล่าวว่า ความประเสริฐดังกล่าวนั้นไม่อาจรับรู้ได้เสียนอกจาก
บรรดารอซูลและมาลาอีกะฮฺเท่านั้น 
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กำรคิดใคร่ครวญ: กุญแจสู่สัจธรรมและทำงรอด

การบรรลุถึงสัจธรรมนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมันเกิดข้ึนผ่าน

กระบวนการคิดใคร่ครวญเท่านั้น แล้วผู้ที่ท�าตัวตาบอดหูหนวกต่อการมีอยู่

ของพระผู้เป็นเจ้าจะสามารถพานพบกับเส้นทางท่ีถูกต้องได้อย่างไร ไม่ใช่

ว่าพวกเขาไร้เหตุผลเวลาที่พวกเขาพูดว่า “สิ่งใดท่ีไม่ช่วยปลุกความรู้สึกให้

ตื่นรู้ สิ่งนั้นก็ไม่ใช่ความรู้”

ดังที่อัลลอฮฺ ตาอาลา ทรงตรัสถึงชุดความคิดของผู้ปฏิเสธศรัทธาว่า

ท�าไมเขาถึงไม่สามารถค้นพบสัจธรรมได้ว่า

“แท้จริงเจ้ำจะไม่ท�ำให้คนตำยได้ยินและจะไม่ท�ำให้คนหูหนวก

ได้ยินกำรเรียกร้องเชิญชวนเมื่อพวกเขำหันหลังกลับ” (อัน-นัมลฺ, 80)

ความรู้สึกนึกคิดท่ีได้รับการอบรมภายใต้การชี้น�าด้วยวิวรณ์ของ

พระผู้เป็นเจ้าจะช่วยคุ้มครองความรู้สึกของมนุษย์ที่มีต่อความกลัว ความ

เลอะเลือนและความปรารถนาอันหลักลอยไร้เหตุผล เมื่อน�าส่ิงนี้มาหลอม

รวมเข้ากับความพยายามท่ีจะด�าเนินตามท่านศาสนทูตมุฮัมมัด (ขอความ

ศานติและความจ�าเริญจงประสบแด่ท่าน) ด้วยเยื่อใยแห่งรักแล้ว สิ่งนี้เอง

ที่จะเป็นเครื่องมือน�าทางเราไปสู่สัจธรรมและความดีงาม นอกเหนือจาก

ปาฏิหาริย์ท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดของท่านศาสนทูตมุฮัมมัดแล้ว หากพิจารณา

เพียงศีลธรรมและชีวิตท้ังหมดที่สะท้อนออกมาจากตัวท่านก็นับว่าเพียง

พอแล้วที่จะใช้ความซื่อสัตย์และความดีงามของท่านสร้างความเชื่อมั่นแก่

ผู้คนให้ด�าเนินตามทุกสิ่งท่ีท่านได้เรียกร้องเชิญชวน ดังนั้นหากมนุษย์ใช้ทั้ง
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กระบวนการคิดใคร่ครวญร่วมกับความช่วยเหลือท่ีได้รับจากพระผู้เป็นเจ้า
แล้ว มนุษย์ก็จะรอดพ้นจากการยึดถืออัตตาตนเป็นใหญ่และก้าวข้ามข้อ
จ�ากัดของเหตุผลไปได้ 

ชะตากรรมและสภาพการณ์แห่งความส�านึกผิดของผู้ที่อยู่ในไฟนรก
ได้รับการพรรณนาให้เห็นภาพจากคัมภีร์อัลกุรอานความว่า

“และพวกเขำจะตะโกนอยูใ่นนรกนัน้วำ่ “ข้ำแตพ่ระเจำ้ของเรำ ขอ
พระองคไ์ดท้รงโปรดน�ำเรำออกไป [จำกนรก] เพือ่เรำจะไดป้ฏิบตักิำรงำน
ท่ีดีอ่ืนจำกที่เรำได้ปฏิบัติไปแล้ว และเรำมิได้ให้อำยุของพวกเจ้ำยืนนำน
พอดอกหรอื เพือ่ผู้ทีใ่ครค่รวญจะไดร้�ำลกึถงึขอ้ตกัเตอืน และ [ยิง่กวำ่น้ัน] 
ได้มีผู้ตักเตือนมำยังพวกเจ้ำแล้ว [ดังนั้น] พวกเจ้ำจงลิ้มรส[กำรลงโทษ] 
เถิด เพรำะส�ำหรับบรรดำผู้อธรรมนั้นจะไม่มีผู้ช่วยเหลือ” (อัล-ฟาฏิรฺ, 37)

มีความหมายว่ามนุษย์สามารถบรรลุถึงสัจธรรมและทางรอดที่           
นิรันดร์ด้วยทางสองทางคือ

1� ดว้ยการพานพบกบัมสุลมิผูท้รงธรรมและนอ้มรบัการชว่ยเหลอืของ
บคุคลดงักลา่วทีเ่ชือ่ถอืได ้พรอ้มยดึมัน่ในสจัธรรมจากพระผูเ้ปน็เจา้และแบบ
อยา่งของทา่นศาสนทตูมฮุมัมดัผา่นการดลใจและจติวญิญาณทีพ่วกเขาไดร้บั

2� ด้วยการใช้ความสามารถของเขาในการครุ่นคิดใคร่ครวญและ
ตระหนักถึงทางน�าของอัลกุรอานและสุนนะฮ์เพื่อพบกับสัจธรรม ซึ่งจะ
กระท�าได้ก็ต่อเมื่อเขาได้ละทิ้งอัตตาของเขา การไม่น้อมรับเชื่อฟัง ‘อะฮฺลุล 
หะกีเกำะฮฺ’ และไม่ได้รับการฝึกจิตใจให้เข้มแข็งแล้ว การสยบยอมด�าเนิน
ตามจิตใจอย่างมืดบอดอาจน�าไปสู่ความหายนะในบั้นปลาย

กำรคิดใคร่ครวญที่แท้จริงคือกำรยืนยันตนต่อภำวะกำร
มีอยู่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

ดงัท่ีได้รบัการกลา่วไวแ้ลว้ เปน็ไปไมไ่ดท้ีม่นษุยจ์ะบรรลถุงึแกน่แทข้อ
งอลัลอฮฺ ตาอาลา เพราะเครือ่งมอืเดยีวส�าหรบัมนษุยท์ีส่ามารถน�ามาใชเ้ปน็
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ประตูสูอ่งค์ความรูไ้ดก็้คอืประสาทสัมผัสทัง้ห้า สตปิญัญาการใชเ้หตุผล และ

ความรูส้กึแห่งหัวใจ แต่อยา่งไรกต็ามความสามารถทัง้หมดทีม่นษุยไ์ด้รับนัน้

มอียูอ่ยา่งจ�ากดั เนือ่งดว้ยเครือ่งมอืทีจ่�ากดันีเ้องจงึไมม่หีนทางใดท่ีจะน�าพา

มนุษย์ให้บรรลคุวามเข้าใจตอ่พระผูเ้ปน็เจา้ผูท้รงเปน็สรณะ ผูท้รงเดมิ ผูท้รง

นิรันดร์ และอนันตกาล ซึ่งเครื่องมือที่จ�ากัดจึงมีค่าเท่ากับความเข้าใจของ

มนุษย์ที่มีอยู่อย่างจ�ากัดนั่นเอง

การพาตัวเองเข้าไปในกิจกรรมที่เกินขอบเขตความสามารถของ

มนุษย์ เช่น การคิดใคร่ครวญถึงสภาวะที่แท้จริงของพระผู้เป็นเจ้า หรือการ

หาทางไขปริศนาและความลึกลับของชะตากรรมความเป็นไปของสิ่งต่าง 

ๆ กิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่ได้รับการห้ามปรามไว้ในอัลกุรอานและสุ

นนะฮ์ ความล้มเหลวของการใช้ความคิดเพื่อพิเคราะห์ถึงสภาวะที่แท้จริง

ของพระผู้เป็นเจ้าจะน�าไปสู่ความวิบัติ ไม่ต่างอะไรกับการพุ่งเข้าไปในความ

คิดที่ขีดความสามารถของมนุษย์มิอาจหยั่งถึง แน่นอนว่ามันจะน�าไปสู่เส้น

ทางแห่งความหายนะได้ 

นี่จึงเป็นเหตุที่ท่านนบีมุฮัมมัด (ขอความศานติและความจ�าเริญจง

ประสบแด่ท่าน) กล่าวว่า 

“พวกท่านทั้งหลายจงใคร่ครวญในสิ่งที่อัลลอฮฺ ตาอาลาสร้าง พวก

ทา่นอยา่ไดใ้ครค่รวญใน[ตัวตนของ]อลัลอฮฺ ตาอาลา เพราะแท้จรงิการคาด

คะเนของท่านนั้นมิอาจบรรลุถึงพระองค์” (ดู Daylami, II, 56; Haythami, I, 81; 

Bayhaki, Shuab, I, 136)

อิบนุ อะเราะบีย์ ได้กล่าวว่า

“ไม่ว่าจะมีสิ่งใดแล่นผ่านความคิดของท่านต่อ [สภาวะที่แท้จริง

ของ]อัลลอฮฺ ตาอาลา โปรดทราบไว้ว่าแท้จริงแล้วพระองค์ ทรงเป็นอ่ืน

จากสิ่งนั้น”

แน่นอนว่าตามหลักการอิสลามและดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น หนึ่ง

ในคุณลักษณะที่ส�าคัญของพระผู้เป็นเจ้าคือ ‘มุคอละฟะฮฺ ลิล หะวาดิษ’ 
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หมายถงึไมม่คีณุลกัษณะของส่ิงถกูสรา้งใด ๆ  ท่ีเปรยีบเสมอเหมอืนพระองค ์
เราเพียงให้คุณลักษณะของพระองค์ดังพระองค์เป็นผู้ทรงปรีชาญาณ ผู้ทรง
ยตุธิรรมและคณุลกัษณะอืน่ ๆ  อกีมากมายทีพ่ระองคท์รงมอบไวใ้นคณุสมบตัิ
ของมนุษย์ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ปลอดจาก ‘ชิรกฺ’ หรือการยกสิ่งใด ๆ มา
เป็นภาคีเทียบเคียงพระองค์ มวลการสรรเสริญเป็นของพระองค์ที่ให้เรามี
ศรัทธาต่อพระองค์ในฐานะ ‘มุคอละฟะฮฺ ลิล หะวาดิษ’

ในทางตรงข้าม นอกจากจะน้อมรับความเป็นไปไม่ได้ที่จะบรรลุถึง
สภาวะที่แท้จริงของอัลลอฮฺ ตาอาลา ถึงกระนั้นความเชื่อมั่นในความเป็น
เอกะและการมีอยู่ของพระองค์ก็เป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นได้ ด้วยการคิดใคร่ครวญ
สัญญาณและคุณลักษณะของพระองค์ผ่านส่ิงถูกสร้างในจักรวาลและ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ตามขอบเขตความเข้าใจของมนุษย์และสิ่งถูกสร้างอื่น 
ๆ ทีม่อียูอ่ยา่งจ�ากดั ซึง่นัน่กถ็อืว่าเพยีงพอ ณ พระผู้เปน็เจ้าแล้วท่ีจะยอมรบั
ผู้ยึดมั่นในคุณลักษณะดังกล่าวว่าเป็น ‘มุอฺมิน’ ผู้ศรัทธา เป็นเหตุว่าท�าไม
นกัปราชญช์าวมสุลมิสว่นใหญมั่กกล่าวในท�านองเดียวกันว่า “จุดสูงสุดของ
ความรู้คือความรู้ที่ได้รู้จักอัลลอฮฺ ตาอาลา”

มนุษย์มีคุณสมบัติที่จะท�าความเข้าใจคุณลักษณะหนึ่งสู่ปฐมเหตุของ
คณุลกัษณะนัน้ เขา้ใจผูท้รงสร้างผ่านส่ิงถกูสรา้งของพระองค์ เขา้ใจตัวศิลปนิ
ผ่านงานสร้างสรรค์ของศิลปิน เข้าใจที่มาของเหตุผ่านผลลัพธ์ของมัน ด้วย
การมองดสูรรพสิง่ท่ีพระองคท์รงสรา้งขึน้มา ซ่ึงแต่ละส่ิงนบัว่าเป็นงานศิลปะ
ที่แท้จริงที่มนุษยชาติสามารถบรรลุถึงความยิ่งใหญ่ ความงดงามและความ
เมตตาสูงสุดของพระองค์ตามระดับความสามารถของเขา มนุษย์บางคน
อาจมีความเข้าใจในสรรพสิ่งต่าง ๆ ได้มากมายดั่งมหาสมุทร ซึ่งเป็นความ
รู้ของอัลลอฮฺตราบเท่าที่พระองค์ทรงประสงค์ที่จะประทานความรู้แก่เขา 

เมาลานา รูมีย์ กล่าวว่า “วันหนึ่งความปรารถนาในตัวข้าพเจ้าได้ถูก
ปลุกให้ตื่นขึ้นมา ให้ข้าพเจ้าได้เห็นรัศมีของพระองค์ท่ีปรากฏในตัวมนุษย์ 
ราวกับว่าข้าพเจ้าได้เห็นมหาสมุทรที่ปรากฏในหยดน้ำา และได้เห็นดวง
อาทิตย์ที่ปรากฏในเถ้าธุลี”
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การสะท้อนคิดต่อคุณลักษณะ การกระท�า และการงานของพระผู้

เป็นเจ้าด้วยหัวใจและเจตนาที่บริสุทธิ์นับว่าเป็นเรื่องยากที่จะท�าให้เขาตก

อยู่ในสถานะของผู้ปฏิเสธศรัทธา การปฏิเสธศรัทธาเกิดข้ึนเมื่อกิจกรรม

ทางปัญญายุติลงและดุลยภาพแห่งความรู้สึกนึกคิดของหัวใจแปรปรวน 

มันจึงเป็นเรื่องที่เกิดข้ึนได้ยากส�าหรับผู้ที่สติปัญญาและหัวใจยังคงท�างาน

ปกติสมบูรณ์ ที่จะถูกชักจูงไปสู่เส้นทางแห่งการปฏิเสธศรัทธา และแม้ว่า

เขาจะลืมตาในโลกแห่งการปฏิเสธ ความเป็นไปได้ที่เขาจะหลุดออกมาจาก

วังวนแห่งการปฏิเสธนั้นมีสูงมาก ตัวอย่างที่ดีที่สุดของกรณีนี้คือเรื่องราว

ของนบีอิบรอฮีม (ขอความศานติจงประสบแด่ท่าน) ท่านเกิดมาในสภาพ

แวดล้อมที่มีรูปป้ันรูปเคารพเป็นสิ่งสักการะบูชา แต่ในท่ีสุดท่านก็สามารถ

ยอมรับการมีอยู่และความเป็นเอกะของอัลลอฮฺ ตาอาลาโดยอาศัยอ�านาจ

ตามสตปิญัญาและความสามารถภายในของท่าน ซ่ึงเรือ่งราวเหล่าน้ีปรากฏ

ในคัมภีร์อัลกุรอานมากมาย 

การปฏิเสธศรัทธาจึงเป็นไปไม่ได้ส�าหรับผู้ที่มีความคิดสติปัญญา

ซื่อตรง การอ้างว่าสิ่งใดไม่มีอยู่จริงมิอาจยุติข้อโต้แย้งได้ หากการพิสูจน์ที่มี

น้�าหนักและหลักฐานที่ชัดเจนนั้นไม่ได้ถูกน�ามาแสดง อะไรคือเป้าประสงค์

ของการอ้างว่าสิ่งนั้นไม่มีอยู่จริง ในเมื่อความมหัศจรรย์ลี้ลับของชีวิต ความ

ตายและจักรวาลยังคงรอการไขค�าตอบ นี่จึงเป็นเหมือนกรณีของผู้ที่ไม่

ตระหนักว่าตนเองก�าลังเผชิญกับความทุกข์ทรมานเนื่องจากความหิวโหย 

เพยีงเพราะรา่งกายของเขาออ่นแอเกนิกวา่จะรูส้กึได ้ดงันัน้การปฏเิสธความ

หิวโหยของเขาจึงไม่ได้แสดงให้เห็นอะไรไปมากกว่าความจริงท่ีว่าความเจ็บ

ปว่ยของเขาน้ันมีความรนุแรงมากเพยีงใด ผูท่ี้ระบบประสาทของเขาท้ังหมด

เปน็อมัพาตหรอืผูท้ีต่กอยูใ่นภาวะหมดสติ เขาจะไม่รูสึ้กเลยว่าเขาก�าลงัโดน

ตะปตูอกทิม่เข้าไปในรา่งกาย หรอืมมีดีมาตดัชิน้สว่นอวยัวะของเขาประหนึง่

แผ่นกระดาษที่ถูกห่ันย่อย เช่นเดียวกับผู้ที่มีอาการป่วยไข้ทางจิตวิญญาณ

โดยท่ีเขาเองก็ไม่ทันได้ตระหนักรู้ตัว ดังที่อัลลอฮฺ ตาอาลาทรงตรัสถึงคน

เหล่านี้ในคัมภีร์อัลกุรอานว่า 
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“เขาเหล่านั้นเป็นเหมือนดั่งคนหูหนวก เป็นใบ้ และตาบอด ...”

พระผูเ้ปน็เจา้ทรงประทับแรงโนม้เอยีงทางธรรมชาติไว้ในตัวมนษุยท์กุ

คนให้มีความปรารถนาและอ�านาจที่จะน�าไปสู่การศรัทธาและการแสวงหา

สัจธรรมที่แท้จริง การไม่ตระหนักส�านึกหรือการตัดขาดความศรัทธาและ

สัจธรรมออกจากตัวตนของมนุษย์นั้นเป็นเพียงบ่อเกิดของอาการหูหนวก

ตาบอดทางจิตวิญญาณเท่านั้น ถึงอย่างไรแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธา 

แต่จติวญิญาณของเขากม็ศีกัยภาพพอเพือ่จะเขา้ใจหรอือยา่งนอ้ยท่ีสุดกย็นื

อยู่ ณ จุดเริ่มต้นบนเส้นทางที่จะน�าไปสู่สัจธรรมนี้ แต่คุณลักษณะเช่นนี้อาจ

ถกูระงบัไวม้ใิห้เขาสามารถแหวกว่ายลุกขึน้มาลืมตาสู่พ้ืนผิว เนือ่งจากผลกระ

ทบทีไ่ดร้บันัน้ท�าใหเ้ขาตอ้งสญูเสยีสมรรถภาพทางจติวญิญาณไปแลว้ เสมอืน

หน่ึงวา่มนษุยไ์มส่ามารถจ�าความใด ๆ  เก่ียวกับความฝันอนัเลือนรางของเขา

หลังจากที่เขาตื่นขึ้นมาพร้อมความทรงจ�าอันพร่ามัว 

เดิมแล้ววิญญาณในตัวมนุษย์นั้นได้รับการฝังแรงโน้มเอียงทาง

ธรรมชาตสิูค่วามศรทัธา ซึง่เปน็สิง่ทีเ่ราพบไดใ้นวยัเดก็ เชน่ความหวิกระหาย

ที่รอรับการตอบสนอง เหมือนเด็กเล็กท่ีเห็นบิดาของเขาก�าลังสักการะต่อ

พระผู้เป็นเจ้า เขาจะไม่ถามค�าถามใด ๆ เกี่ยวกับรายละเอียดของรูปแบบ

การสกัการะ แต่เขาจะพยายามเรยีนรูค้วามยิง่ใหญข่องพระผู้เป็นเจ้า เม่ือเขา

เริ่มมีความพยายามที่จะแสดงออกเพื่อสรรเสริญ ‘ความยิ่งใหญ่’ ของพระผู้

เปน็เจา้น้ีด้วยตัวเอง เขาจึงหันไปพึง่พาค�าอธบิายทางกายภาพ เนือ่งจากเดก็

เล็กยังไม่สามารถท�าความเข้าใจกับส่ิงท่ีได้รับการอธิบายในเชิงนามธรรม

เท่าใดนัก เป็นเหตุท่ีเขาเริ่มถามถึงจ�านวนของอัลลอฮฺว่ามีเท่าไร และอะไร

ที่ก�าลังรอเขาอยู่หลังความตาย เขาจะถามค�าถามด้วยความกระตือรือร้นว่า

สวรรคแ์ละนรกนัน้เป็นสถานทีเ่ช่นใด เขาจะพบวา่ตวัเองอยูใ่นกระบวนการ

แสวงหาความจริงอย่างไม่หยุดยั้ง เพราะส่ิงเหล่านี้ไม่ได้มีเหตุจูงใจอื่นใด

นอกจากความหิวกระหายทางจิตวิญญาณที่ฝังแน่นอยู่ในแรงโน้มเอียงทาง

ธรรมชาติของเขา เม่ือแรงโน้มเอียงทางธรรมชาติท่ีถูกฝังแน่นได้ผลักดันให้

เขาต้องแหวกว่ายขึ้นมาลืมตาสู่พื้นผิว เขาผู้นั้นก็จะได้รับการพลิกผันแปร
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สภาพให้เป็น ‘มุอฺมิน’ ผู้ศรัทธา เมื่อแรงโน้มเอียงทางธรรมชาตินี้ถูกจองจ�า

กักขังไว้ภายใต้จิตส�านึก มันก็ไม่ต่างอะไรกับนกที่ถูกขังกรง ท�าให้เขาต้อง

แปรสภาพกลายเปน็ผูป้ฏเิสธศรทัธา หลงัจากทีถ่กูกกัขังเปน็เวลาหลายป ีนก

ที่ลืมวิธีโบยบินก็จะไม่สามารถออกบินได้อีกต่อไป แม้ว่ามันจะถูกปล่อยให้

ออกมาแล้วกต็าม เพราะสภาพปกีของมนันัน้แขง็เปน็หนิปนูไปเสียแล้ว เชน่

เดียวกัน เม่ือความรูส้กึแหง่ศรัทธาถกูระงบัไว้จากการตืน่รูข้องจติส�านึก ด้วย

เงื่อนไขของกาลเวลา ความสามารถในการศรัทธาก็ถูกท�าให้มืดบอดดับไป

เพราะฉะน้ัน เราจึงต้องพยายามแสวงการรู้จักซึ่งอัลลอฮฺ ตาอาลา

ผู้ทรงสร้างเราจากความว่างเปล่า และบังเกิดเราด้วยการประทานโอกาส

และความสามารถทีด่ทีีส่ดุ พระองคท์รงประทานวทิยปญัญาและความรูข้อง

พระองค์แกเ่รา จนน�าไปสูค่วามสามารถทีช่่วยใหเ้ราบรรลถุงึพระองค์ ผูท้รง

ยิ่งใหญ่สูงสุด จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องท�าความเข้าใจที่ถูกต้อง

เกี่ยวกับคุณลักษณะและการกระท�าของพระองค์ 

อลัลอฮ ฺตาอาลา ผู้ทรงปรชีาญาณในทุกการงานของพระองค ์พระองค์

ทรงเปิดเผยวิวรณ์โองการแรกแก่ศาสนทูตมุฮัมมัด ศ็อลฯ ด้วยข้อความว่า 

‘จงอ่านด้วยพระนามของพระผู้เป็นเจ้าของเจ้า ผู้ไม่มีภาคีและหุ้นส่วนอัน

ใดสำาหรับพระองค์’ ผ่านการคัดค้านที่ได้รับการประสงค์ล่วงหน้า ที่มิอาจ

ฝา่ฝนืความคดิจติใจท่ีน้อมรบัทางน�าและไม่ยอมรบัการปฏิเสธศรทัธา แทนที่

พระองค์จะทรงเริ่มการเปิดเผยด้วยการเน้นไปที่คุณลักษณะของพระองค์ที่

มิอาจโต้แย้งได้ แต่พระองค์กลับเลือกกล่าวถึงตัวพระองค์ด้วยสถานะของ

ผู้ทรงสร้าง ดังความว่า 

“จงอ่ำนด้วยพระนำมของพระผู้เป็นเจ้ำของเจ้ำผู้ทรงสร้ำง ���” 
(อัล-อฺะลักฺ, 1) 

แม้แต่เหล่าผู้สักการะบูชาในรูปเคารพต่างก็ทราบดีว่ารูปเคารพที่

พวกเขาสกัการะนัน้ไมไ่ดม้สีถานะเปน็ผูส้รา้งใด ๆ  เลย หากพวกเขาสามารถ

ตระหนักถึงความจริงข้อนี้ได้ พวกเขาก็จะทราบว่าแท้จริงแล้วอัลลอฮฺ         
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ตาอาลา คือพระเจ้าที่แท้จริงเพียงหนึ่งเดียว พระองค์ผู้ทรงควรค่าแก่การ

สักการะ สรรเสริญและขอบคุณ 

ค�าอรรถาธบิายบางสว่นจากตฟัซรี อลั-บยัฎอวยี ์ไดอ้ธบิายถงึประเดน็

นี้ว่า 

“อัลลอฮฺ ตาอาลาได้กล่าวในสูเราะฮ์ อัล-อฺะลักฺ ถึงความโปรดปราน

ของพระองค์ที่ได้ยกเกียรติมนุษย์จากระดับต่ำาสุดสู่ระดับสูงสุด ดังนั้น

พระองค์จึงเน้นย้ำาไปท่ีวาระการสร้างเป็นลำาดับแรก คือให้สำานึกในการก

ระทำาของพระองค์ที่ช่วยเรียกความคิดของมนุษย์กลับสู่พระผู้เป็นเจ้าที่แท้

จรงิ ประการทีส่อง พระองคท์รงเนน้ย้ำาไปท่ีการอา่นเขยีน ซ่ึงหมายถงึความ

สามารถในการไดย้นิเสยีงเรยีกรอ้งของพระผูเ้ปน็เจา้ หรอืกลา่วไดว้า่พระองค์

ทรงผสานเอาศาสตร์แห่งเหตุผลและศาสตร์แห่งเรื่องเล่ารวมเข้าด้วยกัน”

พระผูเ้ปน็เจา้ทรงใหก้ระบวนการคดิใครค่รวญจากการสรา้งสรรคข์อง

พระองค์เป็นหนทางให้กับผู้ปฏิเสธพึงรับเกียรติแห่งศรัทธา ในทางกลับกัน

ส�าหรับผู้ศรัทธา การคิดใคร่ครวญก็จะเป็นหนทางท่ีจะช่วยยกระดับความ

เชื่อมั่นในศรัทธาแก่เขา 

ทุกสิ่งอยู่ในสภำวะไม่หยุดนิ่งและเปลี่ยนแปลงได้เสมอ

หากเราเฝ้ามองปรากฏการณ์ความเป็นจริงแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างใน

จักรวาลนี้มีการเปลี่ยนแปลงเสมอ สับเปล่ียนจากสภาพปรากฏหนึ่งไปสู่

อีกสภาพปรากฏหนึ่ง ตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงในครรภ์มารดา ที่มีการ

เปลี่ยนแปลงจากลิ่มเลือดไปเป็นก้อนเนื้อ แล้วก็เปลี่ยนแปลงต่อไปเรื่อย ๆ 

จนกลายสภาพเป็นเนื้อหนังและเป็นกระดูกตามล�าดับ เราสามารถสังเกต

เหน็ได้วา่การเปลีย่นแปลงนัน้ไดเ้ขา้มาครอบคลมุทกุ ๆ  ปรากฎการณจ์�านวน

มากมายมหาศาล ต้ังแต่ดวงดาวไปจนถึงดาวเคราะห์ แร่ธาตุไปจนถึงพืช

พรรณธรรมชาติ และอื่น ๆ อีกมากมาย
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มีการเคล่ือนที่คร้ังใหญ่ของวัตถุระดับอะตอมเพียงอนุภาคเดียว 

อนุภาคย่อยของอะตอมอย่างอิเล็กตรอนซึ่งมีมวลต่�ามากก็จะมีการโคจร

ด้วยความเร็วมหาศาลเท่าที่ความคิดจะจินตนาการถึง ในทางตรงกันข้าม 

ความเร็วของโปรตอนและนิวตรอนซ่ึงถูกบีบอัดด้วยมวลที่ต่�ากว่า ยังต้อง

โคจรรอบตัวด้วยความเร็วกว่า 60,000 กิโลเมตรต่อวินาที ด้วยความเร็ว

อันมหาศาลนี้เองที่ท�าให้อนุภาคเหล่านี้ดูเหมือนว่าเป็นไอน้�าเดือดที่พลุ่งขึ้น

มาด้วยเหตุที่ความร้อนจัด

โคลงสองบรรทดัข้างล่างนีไ้ด้พรรณนาใหเ้หน็ถงึความสงา่งามวา่แมจ้ะ

มีเพียงอนุภาคเดียวนั้นก็เพียงพอแล้วที่จะเชื่อมโยงให้เห็นถึงความสัมพันธ์

ระหว่างตัวงานศิลปะกับตัวศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงาน

หาได้จำาเป็นไม่ ให้การรู้แจ้งเห็นจริงท้ังจักรวาลนั้นเป็นไปเพ่ือรู้จัก

พระองค์ท่าน แต่แค่เศษธุลีเดียวที่พระองค์ทรงสรรสร้าง ก็จักเป็นข้อพิสูจน์

ที่มากเกินพอเพียงแล้ว...

หากมนุษย์พึงตระหนักได้ว่าพื้นที่ของหัวเข็มขนาดเพียง 1 มิลลิเมตร 

น้ันบรรจุอนุภาคของอะตอมกว่า 100 ล้านล้านอนุภาค สิ่งนี้จะช่วยให้เรา

เคารพคุณค่าของระเบียบทางธรรมชาติด้วยความซาบซึ้งใจยิ่งขึ้น ถึงความ

โปรดปรานที่พระองค์ทรงก�าหนดให้ทุกส่ิงท่ีพระองค์ทรงสร้างนั้นเคลื่อนที่

ไปทั่วทั้งจักรวาล

จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค�านึงถึงปฐมเหตุที่อยู่เบื้องหลัง

การเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนไหวของปรากฏการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น ซึ่ง

แน่นอนว่าปฐมเหตุดังกล่าวก็คืออัลลอฮฺ พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงอานุภาพแห่ง

การบังเกิดท้ังมวล จึงเป็นเรื่องที่ไม่เข้ากับสติปัญญาอย่างแน่นอน หากเรา

มองปรากฏการณท์ีส่อดคลอ้งเปน็ระบบระเบยีบในหว้งจกัรวาลทัง้หมด แลว้

เรากลับเชื่อว่ามันไม่มีที่มาหรือเป็นเพียงเหตุบังเอิญ
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ทุกสิ่งถูกสร้ำงขึ้นมำอย่ำงมีเป้ำหมำย 

เป็นที่ชัดเจนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏในจักรวาลทั้งหมดต่างก็ถูก
สร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง ตามท่ีได้อธิบายไปแล้ว
ก่อนหน้า

- ดวงจันทรไ์ดร้บัแสงสว่างจากดวงอาทิตยแ์ลว้สะท้อนมายงัโลก สิง่มี
ชวีติจะรบัพลงังานจากดวงอาทิตยแ์ละจะไดรั้บการหลอ่เลีย้งใหเ้จริญเตบิโต 
เวลานั้นเกิดจากโลกและดวงจันทร์ได้โคจรรอบดวงอาทิตย์ ปรากฏการณ์
ต่าง ๆ เช่น ฤดูกาล แรมปี กลางวัน กลางคืน นั้นเกิดขึ้นเนื่องจากโลกได้
หมนุรอบแกนตวัเอง สว่นเดอืนกเ็กดิขึน้จากการทีด่วงจนัทรไ์ดโ้คจรรอบโลก 

- รา่งกายสดูเอาอากาศเขา้ไปทกุวนัเพือ่รบัแกส๊ออกซเิจนเขา้ปอดและ
ช�าระเลือดให้สะอาด อากาศเป็นหนึ่งในสิ่งที่มนุษย์ทุกคนเข้าถึงได้มากที่สุด 
เนื่องจากมันเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราต้องการมากที่สุด 

- ลมท่ีพัดก้อนเมฆที่อยู่เบื้องหน้า พัดพาฝนไปยังที่ที่ต้องการ ช่วย
เกลี่ยดินให้กับพืชพันธุ์และต้นไม้นานาชนิด ช่วยควบคุมอุณหภูมิความร้อน 
และช่วยช�าระอากาศให้บริสุทธิ์ 

- เช่นเดียวกับคุณประโยชน์ของท้องทะเลและมหาสมุทรนั้นก็มี
มากมายนับไม่ถ้วนเช่นกัน

นี่คือตัวอย่างของความส�าคัญของประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นมากมายจาก
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ และที่อดกล่าวถึงไม่ได้เลยในชีวิตมนุษย์คือประโยชน์
ทีม่อิาจประเมินค่าได้ของความเจดิจรัสของแสงสวา่งทีช่ว่ยใหเ้รามองเหน็สิง่
ตา่ง ๆ  หากใชส้ายตาเพง่พินจิไปยงัสิง่เหลา่นี ้คงเพยีงพอแลว้ทีจ่ะตระหนกัให้
เหน็ถงึวทิยปญัญาและเปา้หมายอนัยิง่ใหญท่ี่อยูเ่บ้ืองหลังการสรา้งสรรคข์อง
พระผู้เป็นเจ้า นอกจากนี้ การอนุมานเอาว่าปรากฏการณ์ที่กล่าวถึงทั้งหมด
เปน็เพียงธรรมชาติแห่งความบงัเอญิทีไ่รข้ือ่ไรแ้ป แลว้ปล่อยใหส้มมตุฐิานดงั
กลา่วมาปดิกัน้ความเชือ่เรือ่งอ�านาจการตัดสินและความคิดอนัประจักษช์ดั
แจ้ง ซึ่งแท้จริงแล้วปรากฏการณ์ทั้งหมดที่กล่าวมา ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามัน
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เป็นปรากฏการณ์การสรรสร้างของอัลลอฮฺ ตาอาลาพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริง

เพียงหนึ่งเดียว ผู้ทรงปรีชาญาณ ผู้ทรงอ�านาจ และผู้ทรงมหิธานุภาพสูงสุด

สิ่งแตกต่ำงมีที่มำจำกวัตถุเดียวกัน 

เมื่อมองลึกไปยังใจกลางของสิ่งต่าง ๆ  เราจะเห็นว่าสิ่งที่แตกต่างรอบ

ตัวเราน้ันมีลักษณะเหมือนกันทั้งหมด ซึ่งทั้งหมดนี้ก็มาจากส่ิงที่เรียกว่า

สสาร ดังนั้นองค์ประกอบต่าง ๆ จึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสารัตถะเดียวกัน 

ยกตัวอย่างเช่น วัตถุในอวกาศ ล้วนแต่มาจากสสารเดียวกัน แต่มันอาจมี

ลักษณะเฉพาะ มีต�าแหน่งเฉพาะ ความหนาแน่นเฉพาะ และมีอายุขัยที่

แตกตา่งกนัไป บางวตัถุมคีวามเยน็มาก ในขณะทีบ่างวตัถกุม็คีวามร้อนมาก 

พืชพันธุ์และสรรพสัตว์ต่างก็เป็นสรรพสิ่งที่สร้างขึ้นมาจากองค์

ประกอบ เช่น ไนโตรเจน คาร์บอน ออกซิเจน และไฮโดรเจน แม้ว่าจะไม่มี

การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบและสิ่งมีชีวิตเหล่าน้ี โดย

เฉพาะลกัษณะตา่ง ๆ  ทีแ่ตกต่างกัน เชน่ เรือ่งของการรบัรู ้เจตจ�านง พลงังาน 

การได้ยิน และการมองเห็น เป็นต้น 

ทั้งหมดนี้เป็นผลงานการสร้างสรรค์ของพระผู้เป็นเจ้า สิ่งมีชีวิตที่

หลากหลายและอุดมสมบูรณ์ท่ีเราเห็นเป็นประจักษ์พยานท่ัวท้ังจักรวาลน้ี

คอืงานศลิปะของพระองค ์มนัเปน็ไปไมไ่ดส้�าหรบัส่ิงมีชวิีตหนึง่ท่ีจะสามารถ

ผลิตงานศิลปะชิ้นเอกมากมายให้ด�ารงอยู่ จนกระทั่งทุกอย่างเริ่มมีลักษณะ

คล้ายคลึงกัน พระองค์คือ ‘วาญิบุล วุญูด’ หมายถึงความจ�าเป็นของการมี

อยู่นั้นมาจากตัวพระองค์เอง 

หรือกล่าวได้ว่า เป็นเรื่องที่ไม่ยากเกินความสามารถส�าหรับผู้ที่ใช้สติ

ปญัญาคดิใครค่รวญจะค้นพบพระผู้เป็นเจ้าของเขาและเทิดทูนพระองค ์ดว้ย

กระบวนการคดิใครค่รวญ ผู้ปฏิเสธจะพบกับความศรทัธา ขณะท่ีผู้ศรทัธาจะ

ท�าใหค้วามศรทัธาของเขานัน้มคีวามสมบรูณย์ิง่ขึน้ จนถงึจดุทีเ่ขาสามารถไต่

ระดับการศรัทธาสู ่‘มะอฺริฟะตุลลอฮฺ’ และ ‘มุหับบะฮฺ’ 
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หนทำงสู่ ‘มะอฺริฟะตุลลอฮฺ’ 

นักเทววิทยามุสลิมส่วนใหญ่กล่าวว่าภาระหน้าท่ีแรกของมนุษยชาติ
คอืค�าบญัชาทีก่�าหนดใหม้นษุยต์อ้งใชก้ระบวนการคดิใครค่รวญท้ังหมดเพือ่
ที่จะน�าพวกเขาไปสู่การรู้จักอัลลอฮฺ

เป้าประสงค์พื้นฐานของคัมภีร์อัลกุรอานคือการปลดปล่อยความ
คิดและหัวใจจากการครอบง�าของแนวคิดทุกชนิดที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺ   
ตาอาลาและคัมภีร์อัลกุรอานก็จะช่วยน�าทางพวกเขาสู่ ‘มะอฺริฟะตุลลอฮฺ’

มนุษย์ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้รู้จักและรับใช้พระผู้เป็นเจ้า ไม่มีวิธีการใดที่
สามารถใชเ้พือ่บรรลเุปา้หมายได้ดกีวา่การ ‘ซกิร’ฺ และการคิดใครค่รวญ การ
รบัใชแ้ละสักการะพระองค์เปน็ดัง่แกน่แทข้องชวีติมนษุย ์ในทางตรงกนัขา้ม 
‘ซิกร’ฺ เปน็หนึง่ในวธิกีารท่ีดทีีส่ดุส�าหรบัการสกัการะอลัลอฮ ฺตาอาลา‘ซกิร’ฺ 
และการคิดใคร่ครวญจึงเป็นเหมือนฝาแฝดที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้

ดว้ยเหตนุีจ้งึไมต่อ้งสงสยัเลยว่าสิง่ส�าคญัทีส่ดุในชีวติมนษุยคื์อการให้
ได้มาซึ่งการประสบพบกับความสุขและสันติที่นิรันดร์ เพราะความต้องการ
อื่น ๆ ในชีวิตมนุษย์นั้นมิอาจน�ามาเปรียบได้ มาถึงตอนนี้ เราจึงทราบว่าวิธี
การที่ส�าคัญที่สุดเพื่อบรรลุถึงความสุขและสันติที่นิรันดร์คือ ‘มะอฺริฟะฮฺ’ 

ความรูท้างวิทยาศาสตรคื์อการเขา้ใจเหตุการณ์ต่าง ๆ  ด้วยเหตุและผล 
ขณะที ่‘มะอรฺฟิะฮ’ฺ  คอืความรูต้อ่พระประสงค์ของพระผูเ้ป็นเจ้าท่ีอยูเ่บือ้ง
หลังเหตุการณ์ต่าง ๆ ดังนั้นความรู้ที่น�าพาให้มนุษย์ได้รู้จักอัลลอฮฺ ตาอาลา
จงึเรียกวา่ ‘มะอรฺฟิะตลุลอฮ’ฺ มีความหมายถงึการท�าความเขา้ใจตอ่การมีอยู่
ของพระผูเ้ปน็เจา้เทา่ทีศั่กยภาพทางความคิดของมนษุย์จะสามารถกระท�าได ้

เพราะฉะนัน้การ ‘ตะซกักรุ’ฺ (การร�าลกึ - ความรู้สึกตอกย้�าทางความ
คิด) จึงได้รับการกล่าวถึงมากกว่าค�าว่า ‘ตักวา’ (ความย�าเกรง) ในสูเราะฮ์ 
อัล-มุอฺมินูน โองการที่ 84-87 เพราะว่าด้วยกระบวนการคิดใคร่ครวญและ
การส�านึกทางจิตวิญญาณนี้เองท่ีท�าให้ความรู้ของมนุษย์ท่ีพึงได้รับนั้นทรง
คุณค่าเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งนั่นก็คือการตระหนักรู้ถึงการมีอยู่ของอัลลอฮฺ ตาอา
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ลาเนือ่งดว้ยความรูเ้ช่นนีท้ีจ่ะชว่ยปลกูฝงัใหม้นษุยต์ระหนกัถงึความจ�าเปน็ที่
จะตอ้งฝกึฝนตนใหเ้ปน็ผู้ทรงคุณธรรม และยอมละท้ิงส่ิงท่ีฝ่าฝืนกับค�าบญัชา
ของพระองค์ ดงันัน้ทกุการงานทีม่นษุยป์ฏบิติัจะไมม่คีา่ใด ๆ  หากการปฏิบตัิ
นั้นด�าเนินไปด้วยความปราศจากความรู้ต่ออัลลอฮฺ

จึงไม่มีต้องสงสัยเลยว่าความรู้ที่ประเสริฐสูงสุดคือความรู้แห่ง ‘มะอฺ
ริฟะตุลลอฮฺ’ ดังที่ญุนัยด์ อัล-บัฆดาดีย์ กล่าวว่า “หากความรู้ของข้าพเจ้า
ภายใต้แสงอาทิตย์นี้มีมากกว่าความรู้ของผู้แสวงหา ‘มะอฺริฟะฮฺ’ แล้วไซร้ 
ขา้พเจ้ากจ็ะไมก่ระทำาสิง่อืน่ใด นอกจากพยายามดิน้รนเพ่ือใหไ้ดม้าซึง่ [ความ
รู้แห่ง ‘มะอฺริฟะฮฺ’] นั้น”

อิบนุ ก็อยยิม อัล-เญาซียะฮ์18 ก็ได้กล่าวในท�านองเดียวกันว่า “ใน
คมัภรีอั์ลกรุอาน อลัลอฮฺ ตาอาลาได้เชิญชวนบ่าวผู้รับใช้ของพระองคส์ู ่‘มะอฺ
ริฟะตุลลอฮฺ’ ด้วยสองวิธี

1) ด้วยการคิดใคร่ครวญต่อสัญญาณแห่งสรรพสิ่ง[ในจักรวาล]ที่
พระองค์ทรงสร้างสรรค์ขึ้นมา

2) ดว้ยการคิดใครค่รวญตอ่สัญญาณแหง่โองการในคมัภีรอ์ลักรุอานที่
พระองค์ทรงประทานลงมา

ซ่ึงวิธีการแรกประกอบด้วยสัญญาณของพระผู้เป็นเจ้าที่มนุษย์
สามารถพินิจสังเกตได้ ขณะที่วิธีการที่สองประกอบด้วยสัญญาณของพระ
ผู้เป็นเจ้าที่มนุษย์สามารถประจักษ์เห็น ได้ยิน และตระหนักคิดได้” 

การใช้กระบวนการรู้สึกนึกคิดและใคร่ครวญในมิติจิตวิญญาณต่อ
สัญญาณเหล่านี้จะน�าพามนุษย์สู่ศรัทธาอันมั่นคงที่ผ่านการสืบเสาะค้นหา
สัจธรรมที่แท้จริง (อัล-อีมาน อัต-ตะหฺกีกี) อีกทั้งยังน�าไปสู่เป้าหมายสูงสุด
ของการมีอยู่ของชีวิต

มีกวีบทหนึ่งที่ได้พรรณนาถึงเรื่องนี้ไว้อย่างงดงามว่า

18 อิบนุ ก็อยยิม, ฟาวาอิด, หน้า 31-32
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ภายใตม้หาคมัภรีแ์หง่จกัรวาลอนักวา้งใหญไ่พศาล ภายใตม้หาคมัภีร์
แห่งดำารัสอันทรงเกียรติของเอกองค์อัลลอฮฺ 

ไม่ว่าอักษรตัวใดท่ีท่านพินิจพิจารณาอ่าน พระองค์คือความหมายท่ี
อยู่เบื้องหลังการสรรสร้างทั้งมวล...

กำรคิดใคร่ครวญต้องสะท้อนออกมำเป็นกำรปฏิบัติจริง

การบรรลุซ่ึงสัจธรรมผ่านการคิดใคร่ครวญ ไม่ว่าจะด�าเนินด้วย
กระบวนการ ‘ซิกรฺ’ และ ‘มุรอเกฺาะบะฮฺ’ ถือว่าเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะ
น�าความรูท้ัง้หมดไปสูก่ารปฏบิตั ิอยา่งไรกต็าม ไมว่า่บคุคลหนึง่จะตระหนัก
ถงึสจัธรรมจากพระผูเ้ป็นเจา้และโองการแหง่คัมภีรอ์ลักุรอานมากเท่าใด การ
คิดใคร่ครวญของเขาจะไม่มีความหมายอะไร หากเขาไม่ได้ปฏิบัติสิ่งที่เขา
เรียนรู้มาอย่างถูกต้อง เพราะการปฏิบัติเหมือนเป็นภาพสะท้อนภายนอกที่
แสดงออกมาจากการคิดใคร่ครวญและความรู้สึกทางจิตวิญญาณ

อิมาม อัล-เฆาะซาลีย์19 ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ไว้ว่า

“ความรู้คือดอกผลของการคิดใคร่ครวญ ท่ีได้รับมาจากความคิด
จิตใจ (หาล) และเปลี่ยนสภาพเป็นการกระทำาที่ดี เมื่อใดท่ีความรู้ได้สถิต
อยู่ในหัวใจแล้ว หัวใจก็เกิดกระบวนการเปล่ียนแปลง และเมื่อหัวใจได้รับ
การเปลี่ยนแปลง การกระทำาที่ขยับขับเคลื่อนผ่านอวัยวะของร่างกายก็จะ
ได้รับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการกระทำาจึงขึ้นอยู่กับความคิดจิตใจ และ
ความคิดในจิตใจก็ขึ้นอยู่กับความรู้ และความรู้ก็ขึ้นอยู่กับการคิดใคร่ครวญ 
น่ันมีความหมายว่าการคิดใคร่ครวญเป็นทั้งจุดเร่ิมต้นและกุญแจสู่คุณธรรม
ทัง้หมด การคดิใครค่รวญทีแ่ทจ้รงิคอืสิง่ทีช่ว่ยปลดปลอ่ยใหเ้รารอดพน้จาก
ความอัปลักษณ์ไปสู่ความงดงาม จากความละโมบโลภมากไปสู่การระงับ
ยับยั้งและความอิ่มอกอิ่มใจ การคิดใคร่ครวญในรูปแบบนี้จะยินยอมน้อม
รับการตระหนักรับรู้และการศรัทธาที่ภักดี” 

19 อิมาม อัล-ฆอซาลี, อิฮฺยาอฺ, 6, 47
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การคิดใคร่ครวญo
ด้วยการคิดใคร่ครวญและการตระหนักรับรู้ที่เอื้อต่อการน�าไปปฏิบัติ

จรงิ มนษุยจ์ะไดร้บัการเยยีวยาจากอาการปว่ยไขเ้วลาทีเ่ขาเหลียวมองความ
มหัศจรรย์ของจักรวาลด้วยความฉาบฉวย

บุคคลทั่วไปเวลาที่เขาประทับใจกับงานศิลปะที่มนุษย์ผู้เป็นศิลปินได้
สรา้งสรรคข์ึน้มา แมว้า่งานศิลปะท้ังหมดท่ีมนษุยส์รา้งสรรค์นัน้มพ้ืีนฐานมา
จากการสะท้อนลอกเลียนปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ แต่กระนั้นเขาก็ไม่
สามารถรู้สึกซาบซ้ึงใจถึงความงดงามแบบเดียวกันเวลาที่เขาเพ่งพินิจเฝ้าดู
จักรวาลที่โยงกลับไปหาผู้สร้าง ด้วยเหตุนี้ แทนที่ความมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่
ในสรรพสิ่งจะสร้างความเกรงขามให้กับเขา แต่เขากลับเห็นมันเป็นเพียง
เหตุการณ์ธรรมดาที่เกิดขึ้นเป็นปกติ  

ในทางกลับกัน ผู้ทรงธรรมทั้งหลายที่หัวใจของเขาได้รับการช�าระ
ล้างให้บริสุทธ์ิ เขาจะไม่แสดงการสรรเสริญใด ๆ ต่อภาพวาดของศิลปินที่
แสวงหาชื่อเสียงเรียงนาม แต่เขาจะให้ความส�าคัญและแสดงการสรรเสริญ
ตนต่อผู้ทรงสร้างที่แท้จริงกับงานสร้างสรรค์ชิ้นเอกของพระองค์ เขาจะมี
ความรู้สึกเพลิดเพลินกับการชื่นชมผลงานสร้างสรรค์ของพระผู้เป็นเจ้าที่
ถักร้อยสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติให้เราเห็นมากมายนับไม่ถ้วน เช่น ยามที่
เขาเพ่งมองไปยังก้านใบและไม้ดอกที่มีความหลากสีและหลากกล่ินของพืช
พรรณ ทั้งความหลากหลายของรูปทรงของต้นไม้แต่ละต้น ทั้งรสชาติที่เป็น
เอกลกัษณข์องผลไมแ้ตล่ะชนดิ แมว้า่ทัง้หมดนีจ้ะงอกเงยผลดิอกออกมาจาก
พืน้ดนิเหมอืนกนักต็าม หรือยามท่ีเขาเพง่มองไปยงัลวดลายอนัสวยงามนา่ทึง่
ที่ติดแนบอยู่บนปีกผีเสื้อ หรือยามที่เขาศึกษาความอัศจรรย์ของการก�าเนิด
ชีวิตมนุษย์ หรือยามที่เขาได้ยินเสียงเงียบ (ลิสานุล-หาล) ซึ่งเป็นวัจนะอัน
มหศัจรรยเ์รน้ลบัทีป่รากฏออกมาผา่นงานสรา้งสรรคข์องพระผูเ้ปน็เจ้า เชน่ 
การมองเห็นและการเข้าใจของมนุษย์ต่อปรากฏการณ์ต่าง ๆ ซึ่งทั้งหมดน้ี
มนุษย์จ�านวนมากยังคงเห็นมันเป็นเพียงเหตุการณ์สามัญธรรมดาเท่านั้น

ส�าหรับผู้ทรงธรรมที่มีลักษณะดังกล่าว เขาจะมองเห็นจักรวาลทั้ง
จักรวาลเป็นเหมือนหนังสือที่เขาต้องรออ่าน เขาได้ก้าวข้ามความสามารถ
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ปัจฉิมบท  o   _______________________________________________________

ในการรับรู้ผ่านงานขีดเขียนสู่ความรู้ทางปัญญาด้วยสายตาแห่งหัวใจ เช่น
เดียวกบัเมาลานา รูมีย ์ผูท้ีเ่ดมิแลว้เปน็บรูพาจารยค์นส�าคญัทีห่มกมุน่อยูกั่บ
ต�ารบัต�าราและกจิการภายในสถานศกึษาของราชวงศเ์ซลจกู แตว่นัหนึง่ทา่น
กลบัไดร้บัการจดุประกายโดยนกัรหสัยะชาวมุสลมิผู้มากเสนห์่ท่ีถอืพรตศฟูยี์
ส�านักเดอร์วิช นามว่า ชัมสุดดีน ตับรีซีย์ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา เมาลานา 
รูมีย์ ก็พบว่าความสว่างไสวในตัวเองของท่านนั้นก�าลังโชติช่วงด้วยไฟแห่ง
ความรัก��� ท่านเหมือนได้เกิดใหม่อีกครั้งในบรรยากาศแห่งความรัก ท่าน
เป็นเมาลานาคนเดียวกับผู้ที่เคยใช้สายตามองเห็นคุณค่าของต�ารับตาราท่ี
เปน็ลายลกัษณอ์กัษรจากงานขดีเขยีน แตบ่ดันีท้า่นไดก้ลายเปน็ผูท้ีพ่เิคราะห์
จบัจอ้งระเบียบแบบแผนทีซ่อ่นอยูภ่ายใตค้วามล้ีลับของจักรวาลดว้ยสายตา
แหง่หวัใจ และหลงัจากชว่งเวลานัน้เองท่ีกวีนพินธ์ชิน้เอกของท่านท่ีชือ่ ‘มษั
นะวี’ ได้ถือก�าเนิดขึ้นมา ซึ่งเป็นงานเขียนของท่านที่พร�่าพรรณนาถึงความ
ลี้ลับของคัมภีร์อัลกุรอาน จักรวาล และชีวิตมนุษย์ 

ดว้ยเหตเุชน่นีเ้อง เราจงึเหน็ไดว้า่ไมมี่ความปติยินิดใีดทีจ่ะสุขสนัต์มาก
ไปกว่าบ่าวผู้รับใช้ที่แท้จริง ผู้ซึ่งหัวใจของเขาได้รับการช�าระ สติปัญญาของ
เขาไดร้บัการชีน้�าและหยัง่รูด้ว้ยรศัมแีหง่ศรทัธา ชวีติของเขาไดร้บัการน�าทาง
สูบ่รรยากาศแหง่การคิดใครค่รวญและการตระหนกัรบัรูท้างจิตวญิญาณ จน
กระทั่งท้ายที่สุดเขาก็สามารถบรรลุถึง ‘มะอฺริฟะตุลลอฮฺ’ !
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