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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

โต Hangman (ฟรเดาซ ศรัทธายิ่ง) จากหนุมนักรองดังสูหวงแหงศรัทธา 
 

วันนี้ทีมงาน อิสลาม.net   ไดมีแขกรับเชิญที่ทุกทานอาจจะรูจักกันดี ในนาม ของ โต silly fool หรือ 
โต hang man   แตวันนี้ พี่โตจะมาในนามของ  ฟรเดาซ  ศรัทธายิ่ง ที่จะเลาถึงชีวิต มุสลิมและ การ
แสดงจุดยืนที่ถูกตองของมุสลิม 
 
ทีมงาน อิสลาม.net : อัสสลามมูอาลัยกุมครับ ( ขอความสันติประสบแดทานผูเปนมุสลิม) 
รบกวนพี่โต แนะนําตัวนึดนึงครับ 
พี่ โต : อัสลามมูอาลัยกุมวะเราะมาตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ 
 
ทีมงาน อิสลาม .net :  ครับ นี่คือ พี่โต ในแบบฉบับผูศรัทธา กอนอื่นตองรบกวนพี่โต เลาถึงชีวิต
มุสลิมที่ผานมาสักนิดครับ 
พี่โต : อืม ............. จะเริ่มยังไงดีละ   กอนอื่นก็คงตอง อัลฮัมดุล้ิลลาฮ(ขอบคุณอัลลอฮฺผูเปนพระ
เจา)กอน เพราะไมมีใครรูจักอิสลามได ถาอัลลอฮฺไมเปดใจให  อัลลอฮฺตองใหเราะหมัต(ความโปรด
ปราน)กอน และคุณถึงจะไดรูจักอิสลาม มันไมใชแฟชั่น  ไมใชอะไรทั้งนั้น  มันคือความจริง ซึ่งเปน
นิสัยของผมตั้งแตเด็กแลว ผมเปนคนชอบการคนหาความจริง และการที่ผมเลนดนตรีก็เพราะ
ตองการบอกความจริงในสิ่งที่ผมพอจะรูบาง  ชื่อเสียงหรือเงินทอง เปนเรื่องที่มาหลังจากนั้น ไมใช
ประเด็นหลัก  แตในบางครั้งที่ผิดไป ก็เพราะเราใชชีวิต ดําเนินไปตามกระแสสังคม เราคิดไปวามัน
ไมผิด เพราะเราไมรู เราจึงทําไปโดยคิดวาไมผิด  เชน บางคนเรียนทนาย คิดวามันสวยหรู แตจริงๆ
แลวจะมีสักกี่คน วากฏหมายที่ไมใชชะรีอัตนั้นฮะรอม การใชชีวิตของผมก็เปนวัยรุนธรรมดาคน
หนึ่ง แตถาเรารูแลววาอันไหนฮะรอมไมฮะรอม ผมคิดวาคนที่จะรูได อัลลอฮฺจะตองรัก อัลลอฮฺจะ
ลงบททดสอบ หรือบาลาอ(ลงโทษ) เพื่อใหรูวาพระองคทรงมีอยูจริง  ซึ่งผมก็โดนเชนนั้น และผมก็
ถือวา อัลลอฮฺรักผม 
 
ทีมงาน อิสลาม .net :  ถาจะพูดไปแลว พี่โต ก็ถอนตัวออกมาจากวงการ แฟชั่น ดนตรี ออกมา
เยอะพอสมควร อะไรคือ แรงจูงใจ หรือแรงบันดาลใจครับ? 
พี่โต :  ขอแรก คือ ความผิดหวัง ที่ไมสามารถ จะถายถอดความรู ความจริง ผานดนตรีได  เพราะ 
ผมไมเคยเขียนดนตรีเกี่ยวกับการเมือง พอผมเริ่มรูวาดนตรี มันถายถอดเรื่องชีวิตไมได ถายถอด
ความถูกตอง อะไรถูก อะไรผิด ไมสามารถทําใหคน คิดดี ทําดีได  ผมก็เร่ิมผิดหวัง และ ผมก็เร่ิมหา
วิธีวาความจริงมันคืออะไร ผมก็ถอยออกมาคิดดูชีวตตัวเองกอน วา จริงๆ แลว เราคือใคร เกิดมา
ทําไม ใครสรางเรา ศาสนาคืออะไร ศาสนาอื่นๆ เปนอยางไร  และ ศาสนาของเราเปนอยางไร  มัน
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เร่ิมจากความสงสัย  เปนลักษณะอยางหนึ่งของผมตั้งแตเด็กและอัลลอฮฺให  ที่บานผมชอบคุยกัน
เร่ืองปรัชญา ความคิด ศาสนา ไอเร่ืองดนตรี เนี่ยจริงๆ ที่คนเห็น มันคือประเด็นของสื่อ แต
จุดประสงคตอนแรก ของผมไมใชอยางนั้น ผมไมไดอยากดัง ผมแคอยากสื่อส่ิงดีๆ ใหคนคิด นั่นคือ 
ความตั้งใจแรกของผม  และผมก็ทราบวา เราพูดสิ่งดีๆ ผานดนตรีมันไมโดนใจ แตถาเราพูด ส่ิงที่
เปนของซาตานซึ่งเปนอัปมงคลมันจะโดนใจผูคน มันทําใหผมคิดไดวา  วิธีเดียวที่ผมคนพบคือ
จะตองพูดความจริง และผมก็ไดรูมากขึ้นหลังจากไดอานคัมภีรอัลกรุอานฉบับแปล ทุกครั้งในหอง
กอนที่ผมจะแสดงคอนเสิรต วันละ ๒-๓ ชั่วโมง ผมก็เร่ิมเขาใจอะไรมากขึ้น  และ ผมก็อยากจะพูด
ในสิ่งที่ผมรู  แตมันก็ไมสามารถที่จะถายทอดผานดนตรีได  เพราะถาทําได ทานนบี(ศาสนทูตมุหัม
มัด)ก็คงเปนนักรองไปแลว ผมก็เลยคิดวาผมควรจะพูดเปนภาษาคนปกติ เผื่อวาจะเขาไปใจจิตใจ
คนไดดีข้ึน  ตอนนี้รูสึกวาดนตรีเปนอุปกรณที่ใชส่ือสารไมได เพราะคนไมมองวาผมตองการสื่อ
อะไร มองกันแตภาพลักษณวา เท รวย ไมยอมมองวาผมทําอะไร  อยางที่ทานนบีบอก วาใช
ไมได  ก็เลยคอยๆ ถอนตัวออกมา ปที่แลวผมก็ไปฮัจญมา  ก็ขอดุอาอวาถาไมดีเปนบาปจริง ก็ ขอ
ใหอัลลอฮฺเอาออกไปดวย 
 
ทีมงาน อิสลาม .net :  กอนจะมาถึงจุดนี้ตองตอสูอะไรมาบางครับ? 
พี่โต :  ผมคิดวาเรื่องตอสู มันเปนเรื่องเล็กนอยนะครับ  แมกระทั่งเรื่องดนตรีผมก็งัดกับเคามา
เยอะเหมือนกันไมวาจะกับใครก็ตาม  แตเร่ืองความถูกตองผมยิ่งยอมไมได โดยเฉพาะถาผมคิดวา
ผมเดินถูกทางแลว เปนนิสัยของผม ผิดคือผิด ถูกคือถูก จะเอาของผิดมาใหผมพูดวาถูกไมได  และ
ผมก็คิดวา อิสลามมัน unlimited สําหรับผมแลวมันถูกตองที่สุด 
 
ทีมงาน อิสลาม .net :  ถา พี่โต มั่นใจขนาดนี้แสดงวา ไดศึกษาศาสนาอื่นมาบางแลว 
พี่โต : ก็ศึกษาครับ อยางที่โรงแรมมีไบเบ้ิล ผมก็หยิบมาอาน พระเทศผมก็ฟง แตสุดทายก็เลือก
อิสลาม 
 
สุดทายพี่โตก็ไดฝากพวกเราวา  โลกนี้จริงๆ แลวไมมีอะไร  ของจริงอยูที่โลกอาคิเราะฮฺ โลกนี้แค
ทางผานเทานั้น 
  
ทีมงานหวังวาทุกทาน จะนําไปคิดใหมาก และ ขอดุอาอใหทุกทานประสบกับทางนําและแสงสวาง 
 
ที่มา เว็บ อิสลาม.net 
http://xn--y3chol1aj.net/articles/interested-islam/117-hangman.html 
 


