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หากผูอ้ า่ นสนใจทีจ่ ะศึกษางานเขียน
เกี่ ย วกั บ การรู ้ จั ก ตั ว เองและรู ้ จั ก วา
ลียุลลอฮ (บุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของ
อัลลอฮฺ (ซบ.) ในหนทางของปรัชญา
อิสลาม เพื่อรู้จักตัวตนที่แท้จริงอย่าง
ใคร่ครวญ ทีเ่ ชือ่ มโยงกับศาสตร์ ตาเซาวุฟ
(ศาสตร์แขนงหนึง่ ทีศ่ กึ ษาทางด้านจิตใจ
การขัดเกลาจิตใจ) โดยเฉพาะมุสลิม
ที่ทำ� อามัล (คุณงามความดี) แล้วอาจมี
ชิรกิ ค่อบียซ์ อ่ นอยู่ (เป็นความต้องการที่
แอบแฝงพร้อมกับการท�ำความดี และ
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การภั ก ดี ต ่ อ อั ล ลอฮฺ (ซบ.) ศาสตร์ นี้ ถู ก ประพั น ธ์ ขึ้ น มาเพื่ อ สอนถึ ง วิ ธี
การขัดเกลาจิตใจให้บริสทุ ธิโ์ ดยแท้จริง เพราะศาสตร์นตี้ ระหนักดีว่า อามัล
(คุณงามความดี) ของคนๆ หนึ่ง ไม่ได้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อ
อัลลอฮ์ (ซบ.) แล้ว แน่นอนว่า อามัล (คุณงามความดี) ทีเ่ ขาได้กระท�ำไว้นนั้
ย่อมไม่เกิดผลบุญอย่างแน่นอน ดังทีท่ า่ นบาชิร์ บิน อัลฮาริส ได้พูดถึงผู้ที่มี
ความรูท้ างด้านศาสตร์นวี้ า่ (นักซูฟ)ี บุคคลเหล่านัน้ จะเป็นบุคคลทีช่ ำ� ระจิตใจ
ของเขาให้บริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮฺ (ซบ.) อยู่เสมอ (สภาตะเซาวุฟอิสลามแห่ง
ประเทศไทย) หนังสือเล่มนีไ้ ด้รบั การยอมรับจากนักปราชญ์มสุ ลิมในประเทศ
มาเลเซีย และถูกตีพิมพ์เผยแพร่รวมทั้งสิ้น 22 ครั้ง นับตั้งแต่ปีคริสตศักราช
1972-1987 หรือราวพุทธศักราช 2515 - 2530 โดยถูกเขียนและตีพิมพ์ใน
ภาษามาลายูท้องถิ่น และมลายูกลาง ซึ่งหนังสือเล่มนี้มีความต่างไปจาก
หนังสือเล่มทั่วไปที่ถูกเขียน ค�ำเตือนในการอ่าน แทนบทน�ำ อันเนื่องจากผู้
เขียนให้ความส�ำคัญกับผู้อ่าน ย�้ำเตือนผู้อ่าน ให้ผู้อ่านทุกคนอ่านเป็นบท
และตามขั้ น ตอนของการอ่ า นเพื่ อ ให้ ผู ้ อ ่ า นเข้ า ใจศาสตร์ นี้ อ ย่ า งลึ ก ซึ้ ง
ดัง ข้อความในหนังสือเล่มนี้ ที่ว่า
“อย่าอ่านหนังสือเล่มนี้ ในรูปแบบแล้วแต่จะอ่าน แต่ให้อ่านให้เป็นขั้น
เป็นตอน อ่านทีละบท มิเช่นนั้นยากที่จะเข้าใจเรื่องนี้ เนื่องจากเป็นศาสตร์
ที่ลุ่มลึกและยากต่อการเข้าใจ”
หนังสือเล่มนีน้ บั ว่าเป็นความท้าทายของผูป้ ริทศั น์หนังสือ นอกจากจะ
ต้องแปลจากภาษามาลายูเป็นภาษาไทยแล้ว จะต้องใช้ค�ำหรือประโยคเพื่อ
ให้ผอู้ า่ นหนังสือปริทศั น์เล่มนีไ้ ด้เข้าใจเนือ้ ความในหนังสืออย่างลึกซึง้ เช่นกัน
หนังสือเล่มนี้นับว่าเป็นหนังสือเก่าแก่ตั้งแต่ปี 1972 ผ่านมาเกือบหลาย
ทศวรรษ แต่ยังคงความหมายและสร้างคุณค่าให้กับผู้คนมากมาย ดังที่
อิสมาแอ บินหะยีอับดุลรอฮมาน ซึ่งเป็นผู้รู้ด้านอิสลามและอีหม่ามมัสยิด
มูฮ�ำหมัดดี โกตาบารู กลันตัน ได้กล่าวน�ำในหนังสือเล่มนี้ว่า (หน้า 6)
หลังจากที่ฉันได้อ่านหนังสือเล่มนี้ “การรู้จักตัวเองและวาลียุลเลาะห์” ของ
มุซตอฟา มูฮำ� หมัดอัลอียาซี (อัล-อะห์มาดี) มีความรูส้ กึ ดีใจทีส่ ดุ เพราะเนือ้ หา
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ทั้งหมดเข้าใจง่าย เข้าถึงการเรียนรู้ทางด้านจิตใจอย่างใคร่ครวญลุ่มลึกได้
เป็นอย่างดี เป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่มีคุณค่าต่อมวลมนุษย์ชาติโดยเฉพาะ
มวลมนุษยชาติรนุ่ สุดท้ายและเป็นศาสตร์ทสี่ ามารถอยูไ่ ด้ทา่ มกลางความเจริญ
เติบโตของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือได้เริม่ ต้นด้วยค�ำว่า “ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ (ซบ.) ผู้ทรงเมตตา
ปราณีเสมอ” ผู้เขียนได้เขียนด้วยพระนามของพระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่
สรรเสริญในความเมตตาของพระองค์ พร้อมทั้งได้สรรเสริญต่อท่านศาสดา
มูฮ�ำหมัด (ซล.) ซึ่งเป็นศาสนทูตของพระองค์ ผู้เขียนได้แสดงความยิง่ ใหญ่
ของพระองค์ที่ให้โอกาสผู้เขียนสามารถเขียนหนังสือเล่มนี้ได้อย่างสมบูรณ์
พร้ อ มทั้ งผู ้ เ ขี ย นได้ขอบคุณ ต่วนกู โต๊ะครู ฮะยี ด าวุ ด บิ นหะยี อุ ม าร์
บาลาดี บูกิตอาบัล กือลันตัน ดารุลนาอิม ซึ่งเป็นครูสอนที่ถ่ายทอดศาสตร์
ทางด้านจิตใจให้กบั ผูเ้ ขียน ซึง่ โต๊ะครูนบั ว่าเป็นนักปราชญ์ผรู้ ทู้ างด้านศาสตร์
ตาเซาวุฟ (ศาสตร์แขนงหนึง่ ทีศ่ กึ ษาทางด้านจิตใจ การขัดเกลาจิตใจ) ผูค้ นทัว่ ไป
ยากที่ จ ะพบเจอตัวท่า น ผู้เ ขีย นยัง ได้แนะน�ำท่ า นอาจารย์ ข องท่ า นว่ า
ท่านอาจารย์ของท่านเป็นผู้ที่สามารถสัมผัสถึงจิตใจของผู้เขียนได้ดี
ในตอนท้ายของบทน�ำ ผูเ้ ขียนยังได้ตอกย�ำ้ วิธกี ารอ่านหนังสืออีกครัง้ ว่า
“อย่าได้อ่านหนังสือเล่มนี้เพียงช่วงเวลาว่างเท่านั้น เพราะหนังสือเล่มนีม้ ี
เนือ้ หาทางด้านการเรียนรูท้ างด้านจิตใจอย่างใคร่ครวญ” ควรใส่ใจและเรียนรูม้ นั
อย่างใคร่ครวญ นอกจากนีผ้ เู้ ขียนได้เขียนเพิม่ เติมว่า “ผูเ้ ขียนได้เขียนอย่าง
เข้าใจง่ายที่สุดแล้ว เนื่องจากเขียนเป็นภาษามลายูท้องถิ่นและบางส่วน
เป็นภาษามลายูกลางผู้อ่านควรใส่ใจในหนังสือเล่มนี้ให้มาก”
หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 7 บทด้วยกัน ได้แก่ บทที่ 1 เราคือใคร?
เรามาจากไหน? เราจะไปไหน? และอะไรคือความหมายของวิญญาณและ
จิตใจ?
ผูเ้ ขียนได้นำ� เสนอให้ทราบถึงความหมาย ความแตกต่างระหว่างจิตใจ
วิญญาณ,อารมณ์ และสติปัญญา (หน้า 20) พร้อมทั้งได้อธิบายความหมาย
ของใจ วิญญาณ อารมณ์ และสติปญ
ั ญานัน้ มีความหมายทีต่ า่ งกันอย่างสิน้ เชิง
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ผูเ้ ขียนได้แบ่งความหมายของใจออกเป็นสองรูปแบบคือ 1) เป็นลักษณะก้อน
เนื้อที่มีขนาดใหญ่หรือขนาดก�ำมือของมนุษย์ อยู่ด้านซ้ายมือของมนุษย์
มันมีความหมายทางกายภาพ และมันสามารถเห็นด้วยตาเปล่า สามารถ
สั ม ผั ส ได้ ก้ อ นเหล่ า นี้ ไ ม่ ไ ด้ ต ่ า งกั บ ก้ อ นเนื้ อ หั ว ใจของสั ต ว์ โ ลกทั่ ว ไป
2) ความหมายที่สองก็คือ หัวใจที่ไม่สามารถสัมผัสได้ เห็นได้และมองจาก
สายตาได้ และไม่สามารถทีจ่ ะผ่าหัวใจก้อนนีด้ ว้ ยมีดผ่าตัดได้ แต่มนั สัมผัสได้
ด้วยความรู้สึกจากภายใน ซึ่งความหมายของจิตใจดังกล่าวนั้น ผู้เขียน
พยายามอธิบายความต่างของหัวใจทัง้ สองได้อย่างชัดเจน พร้อมตอกย�้ำให้
มนุษย์รู้จักตัวเองอย่างใคร่ครวญ เพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตบนเส้นทางของ
พระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์
นอกจากความหมายและประเภทของจิตใจทีผ่ เู้ ขียนได้อธิบายในบทที่ 1
ข้างต้นแล้ว ผู้เขียนยังได้แบ่งประเภทและความหมายของค�ำว่าวิญญาณ
ออกเป็น 2 แบบ กล่าวคือ เป็นปรากฏการณ์ทางกายภาพของมนุษย์ที่
เกิดจากความรูส้ กึ และเป็นค�ำสัง่ จากจิตมนุษย์ หรือทางการแพทย์ในปัจจุบนั
เรียกว่า ลมหายใจ (หรือวิญญาณมนุษย์) ซึง่ ปรากฏการณ์ดงั กล่าว ก็สามารถ
สังเกตได้จากสัตว์โลกทั่วไป ซึ่งลมหายใจดังกล่าวแทบไม่มีความหมาย
ในสายตาของพระองค์ (หน้า 23) และอีกหนึ่งประเภทของค�ำว่าวิญญาณที่
ผูเ้ ขียนได้อธิบายคือ ปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ จากพระองค์ทเี่ ข้าไปอยูใ่ นจิตใจ
ของมนุษย์ หรือเรียกว่าจิตวิญญาณนั่นเอง
นอกจากนี้ หนังสือยังได้อธิบายความหมายและรูปแบบของอารมณ์
แบ่งออกเป็น 2 ความหมาย คือ เป็นปรากฏการณ์ทแี่ สดงออกมาจากความรูส้ กึ
ของมนุษย์ เช่น ความโกรธ ความชอบ อารมณ์ทางเพศ ตลอดจนพฤติกรรมต่างๆ
ทีถ่ กู มนุษย์ทว่ั ไปได้อธิบายออกมาว่าเป็นพฤติกรรมแสดงออกของมนุษย์นนั่ เอง
นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้อธิบายความหมายของอารมณ์อีกหนึ่งรูปแบบคือ
ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ แยกความดีความงามออกจากความร้ายและ
ความเลวกันได้ ปรากฏการณ์นจี้ ะเกิดขึน้ ได้กบั มนุษย์ซงึ่ ต่างไปจากสัตว์ทวั่ ไป
นอกจากนีผ้ เู้ ขียนยังได้แบ่งประเภทและความหมายของสติปญ
ั ญาในบทที่ 1
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ออกเป็น 2 ประเภทเช่นกัน คือ 1) สติปญ
ั ญาทีส่ ามารถรับรูด้ ว้ ยปรากฏการณ์
ของมนุษย์ พฤติกรรมของมนุษย์ และการรับรู้ของมนุษย์ 2) สติปัญญาที่มี
องค์ความรู้ สามารถยกระดับความเป็นมนุษย์ให้ใกล้ชดิ กับพระองค์ (หน้า 26)
บทที่ 2 ผู้เขียนได้น�ำเสนอเรื่องราวของความต่างของจิตวิญญาณที่
ท�ำให้มนุษย์เข้าถึงความเป็นจริงสูงสุด ซึ่งเป็นภาวะที่ท�ำให้มนุษย์ น�ำไปสู่
ความสุขอย่างแท้จริง สามารถเชื่อมโยงชีวิตทั้งโลกนี้และโลกหน้า ซึ่งเป็น
โลกอันนิรนั ดร์ทไี่ ด้รบั การตอบแทนทีด่ สี ำ� หรับคนทีภ่ กั ดีและศรัทธาต่อพระองค์
ในบทนีผ้ เู้ ขียนได้แบ่งประเภทของลักษณะจิตวิญญาณ ทีจ่ ะน�ำไปสูพ่ ฤติกรรม
ที่เป็นบุคคลอันเป็นรักยิ่งของพระองค์ ออกเป็น 7 กลุ่ม ดังนี้ (หน้า 28-44)
1. กลุ่มนัฟซูอัมมารอฮ คือ ลักษณะกลุ่มคนที่มีจิตใจที่ชอบท�ำแต่
สิง่ ทีไ่ ม่ดี ท�ำตามความพึงพอใจและความต้องการของตนเอง และมีแนวโน้ม
อาจจะท�ำความชั่วอยู่ตลอด
2. กลุม่ นัฟซูเลาวามะฮฺ คือ ลักษณะกลุม่ คนทีม่ จี ติ ใจทีย่ งั ไม่สมบูรณ์
นัก ยังไม่เข้มแข็งอาจจะน�ำไปสู่การกระท�ำความดีและความชั่วในบางเวลา
3. กลุ่มนัฟซูมุลฮามะฮฺ คือ ลักษณะกลุ่มคนที่ไม่เสียดายเงินทอง
รูส้ กึ พึงพอใจกับสิง่ ทีม่ ี เป็นพฤติกรรมทีย่ อมจ�ำนนตนต่อพระองค์ มีความอดทน
ต่อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆ ในชีวิตเพื่อพระองค์
4. กลุม่ นัฟซูมฎุ มาอินนะฮฺ คือ ลักษณะกลุม่ คนทีไ่ ด้รบั ความเมตตา
(ริซกี) จากพระองค์ และเป็นบุคคลทีพ่ ร้อมต่อการบริจาคในเส้นทางของพระองค์
ยอมจ�ำนนทุกอย่างให้กับพระองค์ ศรัทธาและเชื่อมั่นต่อพระองค์ด้วย
ความบริสุทธิ์ใจ
5. กลุ่มนัฟซูรอฎียะห์ คือ ลักษณะกลุ่มคนที่มีจิตใจสูงสุดเพื่อ
พระองค์เคร่งครัดต่อหลักคุณธรรมจริยธรรมของพระองค์
6. กลุม่ นัฟซูมรั ฎียะฮฺ คือ ลักษณะกลุม่ คนทีม่ พี ฤติกรรม แสดงออกที่
พระองค์ตอบรับในทุกการกระท�ำ
7. กลุ่มนัฟซูกามัล คือ กลุม่ คนทีม่ จี ติ ใต้สำ� นึกระดับสูง การกระท�ำ
วาจา จิตใจ และมีวิญญาณเพื่อพระองค์อัลลอฮฺเท่านั้น
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ลักษณะกลุ่มบุคคลเหล่านี้จะสามารถเป็นได้ต่อเมื่อ บุคคลเหล่านั้นได้
กระท�ำและสัมผัสน�ำไปสูก่ ารพัฒนาจิตใต้สำ� นึกตัง้ แต่ 7 กลุม่ ดังกล่าวข้างต้น
และทีส่ ำ� คัญผูเ้ ขียนพยายามอธิบายและสอดแทรกการสร้างแรงบันดาลใจให้
กับผูอ้ า่ น ซึง่ ท้ายบทนัน้ ผูเ้ ขียนให้ผอู้ า่ นกลับไปทบทวนชีวติ ของผูอ้ า่ นอยูใ่ น
ระดับไหน กลุม่ ใด และผูเ้ ขียนยังได้ตอกย�ำ้ ว่า ขณะนีเ้ ราก�ำลังท�ำอะไร เพือ่ ใคร
และสุดท้ายของชีวติ เราจะไปไหน หรือท่านจะเป็นคนทีพ่ ร้อมต่อการเปลีย่ นแปลง
หรือเป็นคนเลวที่สุดตลอดชีวิต
บทที่ 3 ผู้เขียนได้พยายามอธิบายเพื่อให้ผู้อ่านเข้าถึงการท�ำความดี
เพือ่ พระองค์ เริม่ ต้นจากจิตใจ อารมณ์ สติปญ
ั ญา และน�ำไปสูก่ ารท�ำความดี
เพื่อพระองค์ ในบทนี้ผู้เขียนยังได้อธิบายความหมายของศาสตร์ทางด้าน
การศึกษาจิตใจอย่างใครครวญว่า มิใช่ศาสตร์ทเี่ ป็นทฤษฎีเท่านัน้ ผูท้ จี่ ะเข้าใจ
เรื่องศาสตร์นี้จะต้องน�ำไปปฏิบัติจึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ “ฉันใดที่ศาสตร์
วิทยาศาสตร์ จะทราบถึงผลการทดลองก็จะต้องมีการทดลอง ศาสตร์การรูจ้ กั
ตัวเองอย่างใคร่ครวญก็ฉันนั้น”
ในบทนี้ ผูเ้ ขียนได้พยามสะท้อนให้เห็นถึงวิธกี ารของมนุษย์จะเป็นบุคคล
ทีม่ คี วามศรัทธาต่อพระองค์อย่างถ่องแท้ คือ การได้รบั แสงสว่างหรือทางน�ำจาก
พระองค์ แต่มนุษย์ก็จะต้องท�ำความดีเพื่อพระองค์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้อธิบายวิธีการที่จะได้รับแสงสว่างหรือทางน�ำจาก
พระองค์ (หน้า 48) ว่า แสงสว่างนั้นคือปรากฏการณ์หรือความรู้สึกนึกคิด
ของมนุษย์ที่เข้าถึงพระองค์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ และจิตใจนั้นจะต้องได้รับ
การพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ความรู้สึกนึกคิดที่เลวร้ายจะต้องได้รับการพัฒนา
น�ำไปสู่พฤติกรรมเพื่อสร้างความดีเท่านั้นจึงจะเป็นบุคคลที่สามารถใกล้ชิด
พระองค์ได้
บทที่ 4 ผู้เขียนได้อธิบายถึงการต่อสู้ของมนุษย์จากอารมณ์ใฝ่ต�่ำ และ
มารร้ า ยชั ย ฎอน เพื่ อ ให้ ม นุ ษ ย์ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาทางด้ า นพฤติ ก รรม
มี แ รงบั น ดาลใจเพื่อต่อสู้ใ นการท�ำความดี ผู้เ ขีย นได้ แ บ่ ง ลั ก ษณะของ
นัฟซูอมั มาเราะห์หรือจิตใจใฝ่ตำ�่ ของมนุษย์วา่ เป็นบุคคล อวิชชา โลภ หยิง่
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ท�ำร้าย ซึ่งถ้ามนุษย์สามารถห้ามปรามชีวิตตัวเองออกจากลักษณะกลุ่มคน
เหล่ า นี้ ไ ด้ ก็ ส ามารถขึ้ น อี ก ขั้ น หนึ่ ง ของการท� ำ ความดี นั่ น ก็ คื อ กลุ ่ ม
คนนัฟซูเลาวามะฮฺ คือ การมีจิตลักษณะที่ยังไม่สมบูรณ์พอ อาจจะหลงไป
ในทางของศาสนา หรืออาจจะเป็นบุคคลท�ำความดี กล่าวคือเป็นบุคคลทีอ่ ยู่
ระหว่างความดีและความชั่วนั่นเอง เป็นการกระท�ำที่ดีกว่าขั้นจิตใจใฝ่ต�่ำที่
ไม่ได้รับการขัดเกลาและพัฒนา ผู้เขียนยังได้อธิบายเพิ่มเติมว่าจิตลักษณะ
ของกลุ่มคนนัฟซูเลาวามะห์ จะรู้สึกรักต่อพระเจ้าอยู่ในความรูสึกผิด อยู่ใน
การขออภัยต่อพระเจ้า รู้สึกผิดเมื่อได้กระท�ำผิด แต่จิตลักษณะดังกล่าวนั้น
ถึงแม้มนุษย์จะรูส้ กึ ตัว แต่อาจจะกลับไปท�ำความชัว่ ได้อกี ครัง้ เมือ่ มนุษย์อยู่
กับความเคยชิน
นอกจากนี้ ผู้เขียนยังได้อธิบายเพิ่มเติมว่า จิตลักษณะที่สูงขึ้นมาอีก
ระดับคือ กลุม่ คนนัฟซูมลู ฮามะฮฺ คือ ลักษณะของกลุม่ คนทีจ่ ำ� นนต่อพระเจ้า
เป็นจิตลักษณะที่ท�ำไปเพราะรู้สึกด้วยเพียงแค่วิญญาณภายนอก ไม่ใช่
จิตวิญญาณ (หน้า 64) และอีกขัน้ ของจิตลักษณะของมนุษย์ทสี่ งู กว่านัน้ ก็คอื
กลุ่มคนนัฟซูมุฎมาอินนะห์ เป็นลักษณะของกลุ่มคนที่มีความศรัทธาต่อ
พระเจ้าด้วยความบริสุทธิ์ใจ ได้รับความเมตตาจากพระองค์ในทุกรูปแบบ
ซึง่ ลักษณะกลุม่ คนเหล่านีจ้ ะมีความรูส้ กึ ว่า พระเจ้าจะอยูเ่ คียงข้างเขาตลอดชีวติ
ท�ำด้วยลักษณะการมีจิตวิญญาณเพื่อพระองค์ นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้
อธิบายถึงจิตลักษณะที่สูงกว่านั้นอีก ก็คือ กลุ่มคนนัฟซูรอฎียะฮฺ เป็นกลุ่ม
คนทีม่ จี ติ ลักษณะเคร่งครัดต่อพระองค์ ทุกการงานเพือ่ พระองค์ จะไม่กระท�ำ
สิ่งใดนอกจากค�ำสั่งของพระองค์เท่านั้น และจิตลักษณะที่สูงสงที่สุดของ
มนุษย์ทั้งหลายนั้นก็คือ กลุ่มคนนัฟซูกามิล คือลักษณะของจิตมนุษย์ที่ได้
รับการตอบรับจากพระองค์ในทุกการกระท�ำ จะเห็นได้ว่า ผู้เขียนได้อธิบาย
ลักษณะของจิตมนุษย์ที่ได้รับการพัฒนาในแต่ละขั้น ตั้งแต่การเป็นมนุษย์ที่
ไม่ได้รับการพัฒนาน�ำไปสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ในเส้นทางของพระเจ้า
ผูเ้ ขียนได้อธิบายวิธกี ารน�ำสูไ่ ปการเป็นบุคคลทีม่ จี ติ ลักษณะของความมนุษย์
เหนือมนุษย์ได้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
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ซึง่ สอดคล้องกับค�ำเตือนแรกทีผ่ เู้ ขียนฝากไว้กอ่ นทีผ่ อู้ า่ นจะอ่านเรือ่ งนี้ ซึง่ นับว่า
เป็นวิธกี ารทีเ่ ป็นต้นแบบของนักเขียนทางด้านจิตวิญญาณทีพ่ ยายามอธิบาย
เนื้อหาของศาสตร์ที่ยากให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น
บทที่ 5 ผูเ้ ขียนได้อธิบายถึงวิญญาณของมนุษย์กอ่ นจะเข้ามาอยูใ่ นตัว
มนุษย์วา่ เป็นสิง่ ทีอ่ ยูก่ บั พระเจ้ามานาน รูจ้ กั พระเจ้ามานาน ก่อนทีว่ ญ
ิ ญาณ
จะเข้าไปในตัวมนุษย์และใช้ชีวิตพร้อมๆ กับมนุษย์บนโลกท่ามกลางวิกฤต
อันเลวร้าย แต่ถา้ มนุษย์สามารถขัดเกลาตัวเองออกจากวิกฤตอันเลวร้ายของ
สังคมได้ แน่แท้วญ
ิ ญาณของมนุษย์กจ็ ะเหมือนอยูก่ บั พระเจ้าตัง้ แต่แรกเริม่ ที่
พระเจ้าได้สร้างวิญญาณขึ้นมานั่นเอง กล่าวคือ การรูจ้ ักพระเจ้าอย่างลุม่ ลึก
และรู้จักพระเจ้าอย่างใคร่ครวญ นอกจากนี้ยังได้น�ำเสนอปรากฏการณ์ที่
พระองค์สร้างวิญญาณของลูกอดัม (มนุษยชาติ) ออกเป็น 2 รูปแบบกล่าวคือ
วิญญาณทางกายภาพ และวิญญาณทางคุณค่า ทั้งนี้บุคคลนั้นจะต้องพร้อม
เอาชนะความต้องการของร่างกาย ความรู้สึก มารร้าย และสังคม เพื่อที่จะ
สามารถอยูเ่ หนือความเป็นมนุษย์ นัน่ คือการทีเ่ ป็นบุคคลใกล้ชดิ กับพระเจ้า
มากขึ้น ทั้งนี้ผู้เขียนยังได้อธิบายถึงวิธีการที่จะใกล้ชิดกับพระเจ้าไว้ว่า
(หน้า127) ต้องรูจ้ กั การช�ำระล้างวิญญาณน�ำไปสูอ่ สิ รภาพของวิญญาณ และ
มีวญ
ิ ญาณทีส่ มบูรณ์สะอาดไม่มคี วามสกปรกในจิตใจ ซึง่ ทัง้ หมดนัน้ ก็จะต้อง
เริ่มจากการขัดเกลาจิตใจของมนุษย์นั้นเอง
นอกจากนัน้ ผูเ้ ขียนได้อธิบายถึงทีม่ าของศาสตร์บนโลกใบนี้ คือศาสตร์
ทางด้านกฎเกณฑ์และศาสตร์ทจี่ ะต้องใช้ความคิด โดยผูเ้ ขียนได้แบ่งศาสตร์
ตามกฎเกณฑ์ออก 2 ประเภท คือ ศาสตร์ทางด้านจริยศาสตร์ ที่แสดงถึง
ความเป็นหนึ่งเดียวของพระเจ้า และอีกด้านคือศาสตร์ที่แสดงถึงสิทธิของ
มนุษย์ที่พึงมีต่ออัลลอฮฺ (ซบ.) บ่าว และความเป็นตัวตน นอกจากนี้ผู้เขียน
ได้อธิบายถึงศาสตร์จะต้องใช้ความคิดว่าเป็นองค์ความรูท้ จี่ ะต้องใช้ความคิด
สร้างสรรค์ อาทิศาสตร์ทางด้านดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ เคมี และ
สิ่งมีชีวิต (หน้า 141) ซึ่งศาสตร์ที่ได้กล่าวนั้นเป็นพื้นฐานส�ำคัญที่บุคคลใกล้
ชิดพระเจ้าจะเข้าใจในองค์ความรู้นั้นด้วย
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ความยิ่งใหญ่ของบรรดาผู้ศรัทธาที่ใกล้ชิดพระองค์ คือ บุคคลที่จะได้
รับการสรรเสริญจากพระองค์ พระเจ้าจะขอบคุณบุคคลเหล่านัน้ พระเจ้ารักษา
ในความเป็นตัวตน เขาเสมือนเป็นตัวแทนของพระองค์ พระเจ้าให้ความมัน่ ใจ
ถึงสิง่ ทีเ่ ขาจะได้รบั ความเมตตาจากพระองค์ พระเจ้าจะอภัยโทษในสิง่ ทีเ่ ขา
ขอรับค�ำอภัยโทษ พระเจ้าจะเป็นดังสหาย จิตใจจะยิง่ ใหญ่ จะเป็นผูน้ ำ� ของสังคม
ค�ำอ�ำนวยพรของบุคคลนัน้ จะได้รบั การตอบรับจากพระองค์ เป็นบุคคลทีจ่ ะ
ถูกเมตตาจากมนุษยชาติทั้งหลาย
นอกจากนีผ้ เู้ ขียนยังได้อธิบายเพิม่ เติมถึงความยิง่ ใหญ่ในฐานะการเป็น
มนุษย์ทสี่ มบูรณ์ ก็คอื จะมองโลกนีเ้ ป็นเพียงแค่ทพี่ กั พิงระหว่างการเดินทาง
เพียงเท่านัน้ เขาจะท�ำการใดบนโลกใบนีเ้ พือ่ ชีวติ ในโลกอาคีเราะห์ (โลกหน้า)
และเขาจะได้รบั ความสุขบนโลกใบนีแ้ ละสามารถสัมผัสทัง้ ความสุขในโลกนี้
และโลกหน้าไปพร้อมกัน
กล่าวโดยสรุปแล้ว หนังสือเล่มนีไ้ ด้นำ� เสนอเนือ้ หาทีก่ อ่ ให้เกิดการพัฒนา
จิตลักษณะของความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ นี่ บั ถือศาสนาอิสลาม
ทีอ่ ยากใกล้ชดิ กับพระองค์ผา่ นองค์ความรู้ ตาเซาวุฟ (ศาสตร์เพือ่ การรูจ้ กั ตัวเอง
อยากใคร่ครวญและการขัดเกลาจิตใจให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์) ด้วยภาษา
การเขียนทีเ่ ข้าใจง่าย เรียบง่ายในภาษามลายูทอ้ งถิน่ และบางส่วนเป็นภาษา
มลายูกลาง หนังสือเล่มนีท้ ำ� ให้ผอู้ า่ นได้เข้าใจถึงการพัฒนาระดับขัน้ การเป็น
คนธรรมดาน�ำไปสูก่ ารเป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์แบบ ทัง้ ในระดับร่างกาย สติปัญญา
จิตใจ เพื่อให้มนุษย์ที่เกิดบนโลกใบนี้ใช้ชีวิตบนพื้นฐานของความดีงาม
สามารถสร้างคุณประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นต่อไป
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