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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

มุสลิมใหม อับบาส (ภคพล คีบสูงเนิน) :  
“ผมแอบอิจฉามุสลมิ ... ที่เขาเปนมุสลิมต้ังแตเกิด” 

 
ชื่อ :  ภคพล คีบสูงเนิน   
เกิดวันที่ 28 มกราคม 2519 เปนคนกรุงเทพ โดยกําเนิด เปนบุตรคนที่ 3 ในบรรดาพี่ นองทั้งหมด 3
คน สวนพี่ชายคนโตเสียชีวิตแลว ครอบครัว และญาติพี่นองเปนพุทธทั้งหมด และไมไดใชชีวิตกับ
ครอบครัวตนเองตั้งแตเกิด 
จบการศึกษาปริญาตรี : ดานการโรงแรมและการทองเที่ยว 
ปจจุบัน : ทํางานที่โรงแรมเชอราตันแกรนด สุขุมวิท 
เปลี่ยนความเชื่อเปนคริสเตียนเมื่อป 2548 และรับอิสลามเมื่อเดือน พฤษภาคม 2552 
 
ลําดับเหตุการณทั้งหมดตั้งแตเกิดจนรับอิสลาม 
 
ความทรงจําในวัยเด็ก     

ผมเกิดที่โรงพยาบาลราชวิถี ตอนนั้นพอแมผมอยูสมุทรปราการนับแตผมจําความไดในวัย
เด็ก ผมก็รูอยูแลววาผมไมไดอยูกับพอแมที่ใหกําเนิดผม ซึ่งผมก็ไมไดรูสึกนอยเนื้อตํ่าใจอะไร
มากมาย เพราะครอบครัวที่ผมอยูดวยที่กรุงเทพก็ใหความอบอุนผมดี มีพอกับแมที่เลี้ยงผมมา 
พี่ชายอีกสองคน และก็พี่สาวอีกสองคนพี่สาวคนเล็กหางกับผม สิบสองป แลวพี่สาวคนโตก็แกกวา
ผมเกือบยี่สิบป พอแมผมแทๆ ไมไดหายไปไหนหรอกครับ ก็ยังอยูนะแหละในเวลานั้น กับพี่ชายผม
แทๆ อีกสองคน ผมเปนคนเล็กสุดทองอีกเชนเคย  ผมมา อยูกับครอบครัวที่เลี้ยงผมมาจนโต ที่มา
อยูที่นี่เพราะตอนชวงผมอายุประมาณหนึ่งเดือน เปนเพราะแมกับพอผมแทๆ ตองขายของ ไมมี
เวลาเลี้ยง  มีคน อธิบายใหผมฟงวา แทจริงเขามาฝากเลี้ยงในระยะเวลาสั้นๆ เทานั้น อาจจะเดือน
หรือสองเดือนแตชวงเวลาสั้นนั้นๆ ผมก็ไมเขาใจวา ความจําในชวงนั้นของผมจะดีอะไรหนักหนา
สุดทายผมไมยอมกลับ แลวพอเลี้ยงผมก็ไมยอมใหเอากลับคืนไปทั้งๆที่ไมใชลูกของตัวเอง พอเลี้ยง
ผมเปนตํารวจ เลากันมาผมมาอยูบานหลังนี้พรอมกับอาการปอดบวม ซึ่งในตอนแรกไมมีใครรู 
แลวพาไปคลินิกหรือโรงพยาบาลอะไรสักอยาง หมอบอกวาถามาชากวานี้คงไมรอด ผมเขาอนุบาล
ในโรงเรียนคริสต แตกลับไมรูจักพระเยซู เคยเห็นแตรูปปน แลวรูวาวันคริสมาสตนี่มีของขวัญ ผม
ชอบกลองของขวัญแมวามันจะเปนของขวัญปลอม หรือกลองขนมอันละสองบาท ที่เปนรูปกลอง
ของขวัญก็ยังชอบที่ผมเรียนที่นั่นเพราะพี่สาวคนเล็กเรียน ม.ตนที่นั่นดวย เรียนอยูปหรือสองปนี่ละ 
เพราะพอพี่สาวจบม.ตน ผมก็ยายเขา โรงเรียนประถมแถวบานซึ่งเปนโรงเรียนชื่ออิสลามแตสอน
สามัญภายในโรงเรียนก็ มีมัสยิดดวย อิสลามเปนยังไงไมรู รูแตวาไมกินหมู กับละหมาดวันศุกร 
เพราะเห็นจากเพื่อน เรียนอยูจนจบป.6 พอ ม.ตน กับม.ปลายก็ยายไปเรียนโรงเรียนวัด  
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ความคุนเคยกับอิสลาม 

ที่บานผมจะเรียกมุสลิมวา แขก ตอนประถมผมเรียนที่โรงเรียนอัสสละฟยะฮวิทยาลัย 
ต้ังแตประถมหนึ่งถึงประถมหกไมไดอยากรูอยากเห็นอะไรมากมายเกี่ยวกับอิส ลาม รูวา แขกนุง
โสรง ไมกินหมู ละหมาดแควันศุกร เพราะเห็นเพื่อนที่เปนมุสลิมในหองไปละหมาด แตไมรูวาตอง
ทําหาเวลา บานผมก็อยูใกลชุมชนมุสลิม มีพระเจาชื่ออัลลอฮฺ เปนใครมาจากไหนก็ไมรู แตชวงที่
ผมเร่ิมเขาวัยรุน ผมชอบอะไรแบบอิสลามหลายอยาง เชนการแตงกาย คือนุงโสรง เสียงสวด 
ตัวอักษรอาหรับ ผมก็เคยมีคูมือหัดละหมาด และบัญญัติในอิสลาม ไมรูนึกไงถึงไปซื้อมาอาน แตก็
อานไมเขาใจ 

ภาพของอิสลามในวัยเด็กมีแตความรุนแรง  ข้ี โกง สกปรก  ทารุณสัตว 
นั่นเปนสิ่งที่ผมเห็นจากสื่อในขาวโทรทัศน ภาพสงครามสวนใหญกับความทรงจําในวัยเด็ก 

อเมริกาตองรบกับประเทศอมุสลิมทุกครั้งไปสิ ถาความรูในตอนเด็ก พวกมุสลิมเปนผูรายตลอด 
คิดแบบไมรูที่มาที่ไป  

ยืมเงินแลวไมใช พวกแขกนี่ข้ีโกง แมผมมาบน แมวาอาจไมไดเกิดกับแมผมเอง แตเกิดกับ
คนรูจัก แมก็มักจะมานั่งบน ใหผมไดยิน เร่ืองความสกปรกนี่ ผมวาสภาพแวดลอมโนมนําใหผมคิด
ไปเองมากกวา อยางการทําอาหาร ผมก็ไมเคยไปนั่งดูเขาทําหรอก แตเพราะบานคนมุสลิมสวน
ใหญในละแวกนั้น คลายกับชุมชนแออัด เลยตองคิดเอาไวกอน เร่ืองการเชือดสัตวในงานเทศกาลก็
เหมือนกัน ผมวามันนาสงสารออก แตผมก็ลืมนึกไปวาเนื้อสัตวที่ผมกินทุกวัน ก็โดนเชือด
เหมือนกัน เพียงแตผมไมเห็น แตนั่นอาจเปนความสงสัย ไมไดใสใจอะไรหนักหนา ทางใครก็ทาง
มัน ไมถึงขั้นติดความคิดในแงลบ นั่นคือความรูสึกในวัยเด็ก 
 
ศาสนาพุทธกับผมเปนอยางไร  

ผมเปนชาวพุทธ  ซึ่งติดตัวแตกําเนิด ที่บานนับถือก็นับถือดวย การปฏิบัติใสบาตรคงจะ
นับคร้ังไดในหนึ่งรอบป ทําแลวก็สบายใจดีนะ แตก็ไมคอยทํา เรียนศาสนาในบทเรียนในโรงเรียน รู
วาทําดีไดดีทําชั่วไดชั่ว ไมตองคิดไรมากมาย  ศาสนาทุกศาสนาสอนใหเปนคนดีเหมือนกันหมด 
ศาสนากับการดําเนินชีวิตประจําวันเหมือนจะอยูคนละทาง ไมทําชั่ว ไมเอาเปรียบ คดโกงใครเปน
พอ พอเริ่มเขาวัยรุน ผมเร่ิมไมชอบการทรงเจาเขาผี ไมรูทําไม รูแตวาทําไมเจาหรือเทพพวกนี้ตอง
ลดตัวลงมาอยูในคน แลวมาปนอยูในศาสนาพุทธไดยังไงก็ไมรู พุทธกับพราหมณ ปนกันไปปนกัน
มา คงเกิดจากการที่เห็นวาอะไรดีก็ทําไปเถอะ ไมเดือดรอนใคร ไมหนักหัวกบาลใคร แถมสบายใจ
อีกตางหาก การทํานายทายทัก ไมไดแสวงหาสิ่งเหลานี้  แตก็มีบางที่ชอบดูชอบอานทํานายดวง 
หากหมอดูทักวาดี ก็ลองทําตาม แตสุดทายไมวาหมอดูจะทํานายวาดีหรือไมดี  สุดทายก็ลงเอย 
ดวยความทุกข หากทํานายวาดี แตก็ตองทําโนนทํานี่เสียเงินเสียทองไป อยางนอยก็คาหมอดูละ 
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เวลาที่ไมไดเปนตามคําทํานายที่ทายวาดี ก็กลายเปนทุกขหนักกวาเดิม เพราะคาดหวังสูง  ผมก็
ไมไดคน หาอะไรมากมายกับศาสนาความเชื่อที่ผมมีมาแตกําเนิด 
 
เมื่อผมบวชพระ  

ผมบวชพระตอนอายุ 27  ที่ วัดเทพศิรินทร ซึ่งไมเคยคิดฝนมากอนวาจะไดบวชวัดนี้ ผม
บวชแค 15 วัน เพราะลางานไดเทานั้น ตอนบวชก็บอกตามตรงวาอยากใหถึงวันสึกไวไว คงจะยัง
เขาไมถึง ต่ืนเชามาก็เดินสายบิณฑบาต แถวตลาดมหานาคกับตลาดโบเบ ใครจะคิดบางวา ตอง
เดินเทาเปลาลุยน้ําในตลาดที่ดําๆ กลับมาวัดก็ฉันทเชา ตอดวยทําวัตรเชา มีการปลงอาบัติหลังทํา
วัตรเชา กรณีที่เราอาจทําผิดบัญญัติสงฆ  สิบเอ็ดโมงก็ฉันทเพล หัวค่ําก็มีการฝกใหนั่งสมาธิ มีอยู
วันหนึ่งที่ผมมีความรูสึกวาตัวผมลอยได ขณะทําสมาธิ  ประมาณ หาวินาที แตอาจเกิดจากเหน็บ
กินมากกวา เพราะวัดนี้เปนพระอารามหลวง จึงมีพระที่มีชั้นยศหลายรูป สุดทายผมก็สงสัย วา
ทําไมตองแบงชั้น แบงยศ แมกระทั่งนักบวช สรุปวาผมไมคอยไดอะไรจากการบวชสักเทาไหร 
  
ความเชื่อของผมเปนแบบไหนกับเรื่องทั่วๆไป และเรื่องการเปลี่ยนศาสนา  

ผมเปนคนที่ไมได เชื่ออะไรงายๆ ถาไมมีหลักฐานหรือการพิสูจนใหเห็น ถาไมนับเร่ืองของ
ศาสนาเพราะวามันพิสูจนไมได ตองรอดูที่ผล ที่มาที่ไปเปนอยางไร ไมรูเพราะขี้เกียจคน การนินทา
ผูอ่ืนในแงไมดี แลวนํามาพูดตอๆกัน โดยไมไดสืบความจริง ใชไมไดกับผม บางเรื่องผมจะถามจาก
เจาตัวเลย วาจริงไหม ถาเปนความเชื่อประเภทโชค เครื่องรางของขลัง ผมก็ไมกลาหลบหลูเพราะ
ไมรูวามีจริงหรือไมจริงแตก็เชื่อไวกอน คิดวาปลอดภัยดี เพราะไมรูวาจะพิสูจนอยางไร ผมก็ตอง
ยอมเชื่อไปโดยปริยาย ถึงกับวาบางครั้งผมก็แสวงหาสิ่งเหลานี้บาง เมื่อผมคิดจะรวย หรือหางาน
ทํา 

เร่ืองการเปลี่ยนศาสนานะหรือ ลืมไปไดเลย ใครจะกลา ที่บานก็พุทธทั้งนั้น  เปนชาวพุทธ
สบายจะตาย ไมตองมีกฏเกณฑอะไรมากมาย แลวคนสวนใหญในประเทศเขาก็นับถือกัน ศาสนา
ไหนๆ ก็สอนใหเปนคนดีเหมือนกัน ที่บอกวาพระเจาสรางโลก ไมตองเวียนวายตายเกิด ก็รูนะ แลว
จะพิสูจนยังไง ใครก็พูดกันได แลวไหนคนรอบขาจะมองวาโลเล จะมาหาวาผมบา นี่คือ ความคิด
ชวงผมเรียนมหาวิทยาลัย แมในใจจะชอบอิสลามแตเปนการชอบแคเปลือกของศาสนา จากส่ิงที่
ผมเห็นภายนอก 
 
ผมเบื่อหนายชีวิตสุดสุด 

ชวงเวลาที่ผมหันกลับมาดูชีวิตตัวเองกับความเชื่อทางศาสนาคือตอนที่ ผมเร่ิมรูสึกเบื่อกับ
งานที่ทํา เมื่อเราเจอแตการแกงแยงแขงขัน ความไมยุติธรรมของสังคมโลก การปลิ้นปลอนเพื่อให
ไดในสิ่งที่ตนเองตองการในตําแหนงหนาที่การงาน บางครั้งผมรูสึกสิ้นหวังกับชีวิตบนโลกใบนี้ หนี
ความบาปไมพน แลวไหนจะตองตายแลวกลับมาเกิดใหมอีก ความคิดหนึ่งมันแลนเขามาในหัวผม 
ไหนๆ ผมก็หนีบาปไมพนแลว ก็สนุกกับบาปซะเลยจะดีกวา ทุกคนยอมมีดานมืดของตัวเอง จริง
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ไหม แตไอส่ิงที่เราสนุกดวยกลับเปนความสุขชวงสั้นๆ บางครั้งแทนที่มันจะสุขมันกลับกลายเปน
ความทุกขแทน ผมเบื่อกับพวกพระปลอม ก็โจรหมผาเหลืองดีดีนี่เอง คร้ังหนึ่งผมเคยใสบาตร แต
แทนที่พระนั่นจะใหผมเอาขาวใสในบาตรกลับใหผมใสขาวลงบนถุงพลาสติก นั่นเปนการใสบาตร
คร้ังสุดทายในชีวิตผม แมจะมีหลายคนแยงวา ทําๆ ไปเถอะ ถาใจเราคิดดี ก็ไดบุญเหมือนกัน แต
ผมยอมไมได เหมือนเปดชองใหคนทําชั่ว หากผมคิดเชนนั้น 
 
คุณวามีใครอยูบนทองฟาไหม?  

ไมรูสิ วันหนึ่งขณะที่ผมไปเที่ยวนครนายกกับเพื่อนๆ พี่ๆ ที่ทํางาน มันชวงเวลาที่ผมเบื่อกับ
ชีวิตสุดๆ ทั้งเรื่องงานกับชีวิตสวนตัวที่คิดวา ตัวเองไรคุณคา ในคืนนั้นขณะที่ทุกคนกําลังรองคารา
โอเกะกันอยางครื้นเครงในหองจัดเลี้ยง ผมออกมาอยูกลางสนามคนเดียว ตรงแคมปไฟ ผมมองไป
บนทองฟาอันมืดมิดที่มีดวงดาวเปนจุดๆ อยูทั่วๆ ไปนั่น แลวผมก็แหงนหนาพูดกับทองฟาวาผม
อยากเปลี่ยนศาสนา อยากเปลี่ยนความเชื่อ ผมจะทําอยางไรดี ลึกๆ ผมอาจจะนึกถึงใครบางคน ที่
คนบนโลกเรียกวา พระเจา แตผมก็พูดไปอยางนั้นแหละ ผมไมรูหรอกวานั่นเปนจุดเริ่มตนของ
บางอยาง ที่พลิกชีวิตผมไป ประตูในใจที่กําลังเปดออกเพื่อคนพบความยิ่งใหญ  
 
เมื่อชีวิตไมเหมือนเดิม 

ผมเกิดอาการเบื่องานที่ทําอยูแบบสุดๆ  ประมาณ ปลายป 2547 ผมก็ออกจากงาน
โรงแรมดวยเหตุผลวาจะไปชวยญาติทํารานอาหารที่ตางประเทศซึ่งไมแนนอนวาจะไดไป แตบวก
กับอาการเบื่องานเลยลาออกมาซะงั้น ผมออกไปเรียนภาษาอยูพักนึง เปนภาษาฝร่ังเศส เรียนยัง
ไมจบคอรส ก็ออกมาทํางานที่โรงแรมเล็กๆ แหงหนึ่งแถวรัชดา เงินเดือนตางจากที่เกาลิบ แตจะมา
นึกเสียดายทําไมก็ตัดสินใจเอง กอนที่จะมาทํางานโรงแรมแหงนี้  ผมวางงานอยูประมาณเกือบครึ่ง
ป ตอนแรกก็สบายๆ เพราะยังมีเงินเก็บเหลืออยู ผานไปสองสามเดือน เร่ิมเบื่อ แลวเงินก็เร่ิมจะรอย
หรอ จึงเริ่มหางานแลวมาไดงานที่โรงแรมแหงนี้ และเปนชวงที่ผมมีปญหาชีวิต ถึงขั้นความคิดจะ
ฆาตัวตาย รูสึกวาไมอยากอยูในโลกนี้อีกแลว แตเหตุที่ผมระลึกอยูเสมอวา ไมวาศาสนาไหนๆ ก็
สอนวาการฆาตัวตายนั้นบาป ผมจึงไดแตคิด 
 
คิดจะเปลี่ยนศาสนา 

ชวงที่วางงาน เรามีความคิดที่จะเปลี่ยนศาสนา ศาสนาแรกที่ผมนึกถึงในชวงเวลานั้น คือ 
ศาสนาอิสลาม  แตก็คิดถึงขอบังคับทั้งหลาย มันยากวะ! ละหมาดตั้งหาเวลา แถมอดกินหมูดวย 
อาหารโปรดหลายอยางก็มีหมู ตองขลิบอีกเจ็บตายชัก ไหนจะภาษาอาหรับอีก ภาษาไทยทองยัง
ไมคอยจะจําเลย แตสุดทายผมก็ลองไปคุยกับคนที่เปนมุสลิมที่ลงประกาศเรื่องราวศาสนาในเว็บ ดู 
เขานัดผมไปคุย แถว ม.รามคําแหงผมจําซอยไมได เขาไปดวยความกลาๆ กลัวๆ ผมไมไดรับคํา
ตอบอะไรมากมาย นอกจากหนังสือสองสามเลม ที่อานก็ไมคอยเขาใจ ผมเดินกลับออกมาดวย
อาการมึนๆ รูสึกเสียเวลา ยังไงก็ไมรู ผมมีเพื่อนสนิทเปนมุสลิมคนหนึ่งคบมาแตเด็ก ผมบอกอยาง
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กระตือรือรนวาอยากเปลี่ยนศาสนามาอิสลาม มีความเห็นวาไง คําตอบที่ได ก็คือ เปนพุทธนะดี
แลว อิสลามนะประมาณวายากนะ แลวก็คิดวาผมไมจริงจัง คงพูดเลน ชวงเวลานั้นเปนเวลาแหง
ความสับสน จนเมื่อผมลมเลิกความตั้งใจ ความสับสนก็จางหายไป แตผมก็ไมเคยลืมเร่ืองพระเจา  
ความจริงผมคิดจะเรียนศาสนาอิสลามอยางจริงจัง ชวงที่ผมกําลังทํางานอยูโรงแรมเล็กๆ แถวรัช
ดา แตก็ติดที่วาเขาสอนแควันอาทิตย ซึ่งผมทํางาน โอกาสที่จะรับหรือรูจักอิสลามดับวูบไปอีกครั้ง
เพราะคิดอยูตลอดเวลาวา จะรับอิสลามไดตองเรียนรูกอน ถาผมตายไปกอนคงอดเปนมุสลิม 
 
กลายเปนคริสเตียน เพราะการขอแลวได บนบานศาลกลาวดีดีนี่เอง 

วันเวลาผานไป 1 ป  พอดี นับแตออกจากงานที่เชอราตัน ประมาณเดือนกันยายน 2549 
ผมรูจักเพื่อนคนหนึ่งผาน อินเตอรเน็ต ผมไมรูวากอนวาเขาเปน คริสเตียน จนเมื่อเขาชวนผมไป
คริสตจักรหรือโบสถของชาวคริสต ผมไปดวยความอยากรูอยากเห็น เปนเพราะในใจลึกๆ ของผม
อยากเปลี่ยนศาสนา ผมจึงไปโบสถแหงนั้นซึ่งใชสถานที่ของโรงหนังเกาแหงหนึ่งในซอยโชคชัย 4 
เมื่อผมไปถึงมีคนยืนตอนรับอยูตรงทางเขา ดวยทาทียิ้มแยมแจมใส ผมจําบรรยากาศในวันนั้นไดดี
ทีเดียว เมื่อไดเวลา เขาเหลานั้น เร่ิมตนดวยการรองเพลงนมัสการพระเจา เร่ิมดวยเพลงเร็ว ทุกคน
ยืนตบมือรองเพลงดวยทาทางที่มีความสุข หรือที่คริสเตียนเรียกวาอาการชื่นชมยินดีในพระเจา ผม
นั่งนิ่ง ไมมีอาการตอบสนองใดๆ หลังจากนั้นมีพิธีมหาสนิท กินขนมปงไรเชื้อกับน้ําองุน การ
ตอนรับคนที่มาโบสถคร้ังแรก ผมไดลูกอมเยอะมาก ปดทายดวยคําเทศน ซึ่งเทศนโดยคนที่ไมใช
บาทหลวง แตเปนคนที่จบดานศาสนศาตรมา ที่นั่นมีการสอนไบเบิ้ล หลังจากเสร็จกิจกรรมใน
โบสถ หลังจากวันนั้นผมก็ถูกเชิญใหมารวมกลุมในวันพุธ ซึ่งเรียกวากลุมแคร ซึ่งผมเขาใจวาแคนัด
กินขาวกันธรรมดา แมวานิสัยของผมจะชอบกิน แตผมก็ปฏิเสธไป  

เหตุการณผานมา ประมาณ 2 อาทิตย หลังจากที่ไปโบสถแหงนั้น ผมไมรูนึกยังไง อยาก
กลับไปทํางานที่เชอราตันอีก อาจเพราะเบื่องานที่ทําอยูอีกแลว แตก็ไมรูทําไง ตอนที่ผมออกจาก
เชอราตันมา ผมบอกกับเพื่อนรวมงานทุกคนวาผมจะไมกลับไปทํางานที่นั่นอีก วันหนึ่งขณะที่ผม
กลับจากไปเยี่ยมพี่ชายแถวบางจาก สุขุมวิท ผมปวดทองอยางรุนแรง และก็ต้ังใจวาจะแอบแวะไป
เขาหองน้ําที่เชอราตันไมใหใครเห็น หลังจากเสร็จธุระสวนตัวเปนที่เรียบรอย ผมก็พบกับเพื่อนที่
ทํางานในแผนกเดียวกันโดยบังเอิญ เขาเขามาทักผมและบอกกับผมวามีพี่ในแผนกปวยยายไปอยู
แผนกอื่น มีตําแหนงวาง ผมสนใจจะกลับมาทําไหม ผมก็ไมไดตอบรับหรือปฏิเสธ แตก็กลับมาคิด
ดูสองสามวัน ผมจึงตัดสินใจกลับไปสมัครงานใหม ในตําแหนงเดิม สุดทายผมก็ได ซึ่งวันที่ผมกลับ
เขาไปคุยกับผูจัดการในแผนกนะแหละ เปนวันที่ผมบอกกับเพื่อนผมที่โบสถวา ถาผมไดผมก็จะรับ
เชื่อพระเยซูเปนพระเจา(ถาผมขออัลลอฮฺ ผมคงเปนมุสลิมต้ังแตตอนนั้น) แลวผมก็ไดกลับไปทําที่
เชอราตันอีก  หลังจากวันนั้น ผมก็เร่ิมไปโบสถ ผมยังไมไดรูสึกศรัทธาอะไรมากมายนะ ความรูสึก
เชื่อแบบตอนเปนพุทธนะ ปกติคนที่ไปโบสถคร้ังแรก เขาจะออกไปรับเชื่อที่หนาเวทีกับศิษยาภิบาล 
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เชื่อไหมวา ผมไมเคยออกไป แตผมก็เชื่อจริงๆ นะ และแถมยังดีใจเล็กๆ วา ไมไดเปนมุสลิมก็ไม
เปนไร อยางนอยก็พระเจาเดียวกัน 

 
เมื่อผมสัมผัสและรับรูไดวาพระเจาเปนจริง 

ชวงแรกๆ ของการเลิกไหวรูปเคารพนี่มันก็กลัวๆ อยูนะ คือคิดไปวาถาเราไมไหวแลวเจา
พวกนี้จะไมคุมครองเรา กลัวจะมาทํารายเราอีกตะหาก แตสุดทายผมก็ปฏิเสธสิ่งเหลานี้ได ความ
เชื่อของผมชวงนั้นเปนแบบการบนบานศาลกลาว ขอไดก็ดีขอไดก็เชื่อ ไมลบหลู พระเจาก็ยังคงไม
ยิ่งใหญมากไปกวาเทพทั้งหลายในโลกนี้ แตเมื่อผมเร่ิมปฏิบัติศาสนากิจ แบบคริสเตียนเพิ่มมากขึ้น
ประกอบกับพระเจาอวยพรผมหลายๆ เร่ืองติดตอกัน ต้ังแตเร่ืองเล็กๆ ไปจนเรื่องใหญๆ บางอยาง
ผมแคคิด ผมก็ได แรกๆ มันก็ตองคิดวาบังเอิญอยูแลว เพราะความศรัทธาผมยังไมถึงพอที่จะคิด
รอยเปอเซ็นตวามาจากพระเจา แตเพราะไดในสิ่งที่ขอถี่ๆ เขา ประกอบการที่เราแสดงความเชื่อ
ออกมาเปนการกระทํา คือ การดําเนินชีวิตในแบบคริสเตียน ความลังเลสงสัยในตัวพระเจาก็
หายไป ความบังเอิญไมมีในโลก เร่ิมคิดวาทุกอยางพระเจากําหนดไวหมดแลว แตยังมีอยูเร่ืองหนึ่ง
ที่ยังไมหายไปจากใจของผม  พระเจาของคริสตกับอิสลามเปนพระเจาเดียวกัน!!! 
 
เมื่อผมยอมพระเจา ความศรัทธาจึงเกิด ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง...อีกครั้ง   

การมาโบสถวันอาทิตย อธิฐานเฝาเดี่ยว สามัคคีธรรมกับพี่นองคริสเตียน อานคัมภีรไบ
เบิ้ล การรองเพลงสรรเสริญนมัสการพระเจา เปนหลักการดําเนินชีวิตแบบคริสเตียน คือหลักการ
การรักษาศรัทธานั่นเอง ส่ิงเหลานี้ ผมไมรูมากอนหรอกวาจะเปนสิ่งที่สรางศรัทธาใหกับเราในเวลา
ตอมา การที่จะตองมาแคร คือ เขากลุมทุกวันพุธเนี่ยเปนเรื่องยากสําหรับผมในตอนแรก เพราะ
ตองทิ้งเวลาสวนตัวในชวงเวลานั้นไป เพราะผมยังมองไมเห็นคุณคาหรือความสําคัญ ผมยัง
สาละวนอยูกับชีวิตแบบเดิมๆ นัดเพื่อนกินขาว ดูหนัง ไมยอมใหเวลาของพระเจามากอน ผมก็มัก
หัวเสียอยูบอยๆ เมื่อมีงานที่โบสถเขามากะทันหัน แลวตองตัดสินใจทิ้งธุระสวนตัวที่เรามีอยูไป 
ตอนนั้นผมกับพระเจาเปนอยางไร? ถาเรื่องการตระหนักและเห็นคุณคาของพระเจานั้นผมวายังมี
นอยอยูนะ แตเร่ืองการตอบแทนพระคุณพระเจากับส่ิงที่พระองคอวยพร ผมระลึกอยูเสมอ นั่นเปน
แรงขับเคลื่อนแรกใหผมละทิ้งชีวิตสวนตัวออกไป นิสัยผมถานัดใครไวแลวจะไมยอมเลิกนัด นัด
กอนก็มิสิทธิ์กอน กลายเปนงานพระเจาตองมากอนเสมอ และผมเริ่มจัดกระบวนการความคิด การ
ลําดับความสําคัญของการใชเวลาใหม ในชวงแรกเปนเรื่องที่ยากที่จะเขาใจ แตสุดทายมันก็เปน
การทดสอบที่ผมผานไปได เร่ืองการถวายสิบลดซึ่งเปนสวนหนึ่งของวิถีคริสเตียน ผมก็ไมเคยขาด 
ซึ่งในชวงแรก ผมก็รูสึกแปลกๆ เพราะเราไมเคยถวายทรัพยเยอะขนาดนั้นมากอน แตสุดทายก็
กลายเปนความเคยชิน เปนเรื่องปกติไป ผมไมเคยโกงสิบลด แมแตบาทเดียว ซึ่งการถวายนี้ เปน
การทําใหเราเปนคนที่มีจิตใจกวางขวางมากขึ้น การแตงตัวมาโบสถ ผมใชเวลาเปนปเลยทีเดียว
กวาจะเปลี่ยนจากเสื้อยืดกางเกงยีนส มาเปนสแลคโดยที่ยังไมผูกเนคไทด และในปตอมาผมจึง
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ยอมผูกเน็คไทด ชีวิตผมเปลี่ยนไปเร่ือยๆ ดวยการเห็นความสําคัญ ความยิ่งใหญของพระเจาใน
ชีวิตของผม เปนการถวายพระเกียรติแดพระเจา  ผมเรียนรูวาความคิดในแงลบ ความขมขื่น
ใจ  การไมใหอภัยผูอ่ืน เปนอุปสรรคในการเดินติดตามพระเจา  มารจะเขามาแทรกโดยงาย สิ่ง
เหลานี้ทําใหผมเปนผูใหญมากขึ้น เมื่อเราสามารถเอาชนะมันได ผมพยายามทําชีวิตใหเปน
แบบอยางกับผูอ่ืนเพื่อเขาจะไดเห็นความยิ่งใหญของ พระเจาผานชีวิตผม อยากใหเขารักพระเจา
เหมือนผม  แลวอะไร เลาที่เปนจุดทําใหผมพลิกชีวิตอีกครั้งหนึ่ง... 
 
พระเจายิ่งใหญเกินกวาจะลงมาเปนมนุษย 

ในจิตสํานึกผม ไมเคยรวมพระเจากับพระเยซูเขาดวยกัน เวลาผมอธิฐานขอ ผมก็ยังแยก
เปนสองบุคคล พระเจาก็คือพระเจา พระเยซูก็คือพระเยซู  ในระยะหลังผมเริ่มมองเห็นถึงความไม
เทาเทียมกันของคนในโบสถ การยกชูผูนํา การอางสิทธิอํานาจที่มาจากพระเจา ซึ่งผมมองวาไมได
ชวยใหคนมีศรัทธาที่แทจริง เหตุการณลาสุด คือการที่พยามยามจะจัดงานเลี้ยงวันเกิดของผูนําใน
กลุมที่จะตองทําออกมาใหดูดีเปนที่ประทับใจเซอรไพรส เขาปรึกษากันในรถ ในขณะที่ผมขับรถอยู 
ผมก็มีความคิดแว็บหนึ่งผานเขามา ... ทําไมถึงไมเอาใจพระเจานะ มัวแตเอาใจคนในโลกนี้อยูได
....  นั่น ทําใหผมกลับมาหาคําตอบอีกครั้ง 

ตองรูใหได วาทําไมอิสลามไมเชื่อวาพระเยซูเปนพระเจา เพราะอารมณชั่ววูบ 
ผมรูสึกแยๆ มาหลายวันหลังจากเหตุการณที่เกิดขึ้นในรถ อธิฐานขอพระเจายังไงก็ไมหาย 

พยายามลบความคิดที่ไมดีออกไป  ผมรองไหแบบไรสาเหตุ สุดทาย ผมตัดสินใจคนหาความจริง
เร่ืองพระเจาของอิสลามอีกครั้ง ไมรูทําไปเพื่ออะไร เพราะคิดวา คําตอบที่ไดก็เหมือนเดิม คือพระ
เยซูเปนแคคนธรรมดา แลวก็ไมไดตายบนไมกางเขน 

17 พฤษภาคม  52 ผมสงเมล ไปหาอาจารยชารีฟ วงศเสงี่ยม ที่คนไดจากกูเกิ้ล สําหรับ
ผูสนใจอิสลาม เพียงเพื่อจะไดรับคําตอบพอหอมปากหอมคอ ตอบกลับมาทางเมล วาในทัศนคติ
ของทาน พระเยซูเปนใคร คิดวาอาจารยตอบเมลมาแลวก็คงไดรับคําตอบแบบครอบจักรวาล
เหมือนเมื่อเกือบส่ีปกอน แลวเราก็กลับมาอยูโบสถตามเดิม  

 
แตหาเปนเชน นั้นไม... 
 
ในวันเดียวกันนั้นเอง วันนั้นผมก็ไมเขาใจวา ทําไม ผมตองกลับไปเช็คเมล เหมือนรอคอย

คําตอบ ซึ่งสุดทายอาจารยก็ขอเบอรผม คําตอบไมใชในอีเมลอยางที่ผมคิด อาจารยนัดเจอผมที่
ศูนยกลางอิสลามแหงประเทศไทย  ผมก็ไมรูวาทําไมถึงรับปากวาจะไป ผมไปดวยอาการกลาๆ
กลัวๆ อารมณแบบเดียวกันกับที่นัดเจอมุสลิมแถวรามในครั้งกระโนน ผมเจออาจารยพรอมกับ
มุสลิมอีกสี่หาคน ผมก็ไมไดใสใจอะไรมากมาย วามาทําไมกันเยอะแยะ ดี มีเพื่อนคุยเยอะ กลับ
รูสึกเชนนั้น เรานั่งคุยกันอยูนาน สองชั่วโมงเห็นจะได หรือจะบอกวา อาจารยเปนฝายพูดอยูคน
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เดียวก็วาได พรอมหลักฐาน ผมไมรูหรอกวาไอหลักฐานที่วาเนี่ยเขารูไดอยางไรวาจะทําใหผม
เปลี่ยนศาสนาไดภายในชั้วขามคืน นั่นคือคัมภีรไบเบิ้ล ในหลายๆ เวอรชั่น ความขัดแยงใน
ตัวหนังสือเอง ผมก็ไมไดเกงอะไรมากมายกับการวิเคราะหไบเบ้ิล แตกระนั้น ขอความตอนทายไบ
เบิ้ลที่วาผูใดแกไขเปลี่ยนแปลงหนังสือนี้ก็ตองมีอันเปนไปหรือไดรับความพินาศยังคงอยูในความ
ทรงจําของผม ผมไมเคยอานไบเบิ้ลในเวอรชั่นอื่นเลย เพราะผมก็มีความสุขกับพระเจาและกับไบ
เบิ้ลในเลมที่อานอยู จนลืมหาความจริง และนี่คงเปนสิ่งที่พระเจาตอบคําอธิฐานผมที่ผมอธิฐานไว
วา ดวยเหตุที่คริสตปฏิเสธวาพระเจาเดียวกันกับอิสลาม ซึ่งตรงขามกับอิสลามที่บอกวาเปนพระ
เจาเดียวกัน ขอใหพระองคทําใหผมเห็นความจริงและความเท็จ ซึ่งแนนอนตองมีฝายใดฝายหนึ่ง
โกหกผม  

ผมรับอิสลามในวันนั้น  ดวยความรูสึกดีๆ ที่เหมือนหลุดพนจากอะไรบางอยาง ความ
เขาใจในพระเมตตาของอัลลอฮฺ(มุสลิมเรียกพระเจาวาอัลลอฮฺ)และ ที่พระองคยกโทษบาปทั้งหมด
ให และสิ่งดีๆ ที่เราตั้งใจทําเพื่อพระองคก็ยังคงอยู พรอมกับอาการเครียดเล็กๆ อยูรวมเดือน มิใช
ความสับสนในพระเจา แตเปนเรื่องการที่เราออกจากโบสถ การชี้แจง ความจริงผมอยากจะหนี คือ
ไมติดตอกับคนที่โบสถเลย แตอาจารยบอกใหเราชี้แจงเพื่อใหเขาไดรับรู ผมชวนคนที่โบสถเหลานั้น
ใหมาโตกับอาจารย แตก็ไมมีใครมาสักคน โตกันในเมลก็ไมมีเหตุผลหรือหลักฐานเพียงพอจะมา
ชี้แจงแกกับอาจารย ใชเพียงแคความเชื่อกับขอความในไบเบิ้ลที่ไมรูที่มาที่ไปมากลาวอาง 
 
เกิดอะไรขึ้นบาง เมื่อผมรับอิสลาม? 
  อยางแรกคงเปนเรื่องการแสดงทัศนคติในแงลบตางๆ นานาของคนในโบสถ วาผมทําอะไร
แบบไมมีเหตุผล ไมพอใจคนในโบสถบาง ไมรูไบเบิ้ลบางแลวยังจะไปรับอิสลาม 

เสียงเยยหยันของคนที่ทํางาน หาวาผมขาดความอบอุน หรือแมจะมีคนมาถามผมวาผม
ยังสติดีอยูหรือเปลา ถึงเปลี่ยนศาสนาบอยๆ แคสําหรับผมนั่นคือการทดสอบ ซึ่งถาเทียบกับคนอ่ืน
ก็คงเปนแคเร่ืองเล็กนอยเทานั้น ผมโดนทดสอบอยางหนักมาแลวชวงหนึ่งตอนที่ผมเปนคริสเตียน 
ในชวงเวลานั้นแหละที่ทําใหผมไดรูวาศรัทธาที่แทจริงเปนเชนไร และการรักษาศรัทธาตองทํา
อยางไร   

ผมพยายามจะหาเวลา เขากลุมกับอาจารยอยูเสมอ คือการไปกินน้ําชาในตอนค่ําเกือบทุก
วัน เราคุยแตเร่ืองศาสนา สําหรับบางคนอาจจะดูยิ่งตึงเครียด แตนั่นเปนเรื่องที่ทําใหผมคลาย
เครียด ผมคุนกับการฟงบรรยายเรื่องศาสนา การเขากลุมสามัคคีธรรม ซึ่งแนนอน นอกเหนือจาก
การละหมาดหาเวลาแลว เปนสิ่งที่ทําใหผมรักษาอีหมานไวใกลชิดอัลลอฮฺ อยูตลอดเวลา  

และวันนี้ผมก็ไดอยูตอหนาพระเจาที่เที่ยงแทในพระนามของอัลลอฮฺ  พระผูทรงยิ่งในความ
เมตตา พระผูทรงยิ่งในความกรุณา พระองคผูทรงเขาใจมนุษยที่พระองคทรงสรางดีที่สุดโดยมิตอง
ผานใคร ไมวาจะเปนพระเยซูหรือใครก็ตาม ความรับผิดชอบเปนของผมโดยตรง ... อัลฮัมดุลิลลาฮฺ 
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ฝากไวสําหรับผูที่อัลลอฮฺอยากจะใหกลับมาหาพระองค 

 
ฝากถึงชาวพุทธ   
กอนอื่นผมขอถามทานกอนวาศีลหา ซึ่งมีแคหาขอเทานั้นในชีวิตประจําวันของทาน ทาน

ทําไดหรือไม ? แลวถาทานเกิดพลาดพลั้งทําลงไป ทานจะใหใครยกโทษใหทาน ? ทานตองรอคอย
เวรกรรมที่กําลังจะตามมาหรือเปลา ? ทานหมดสิทธิ์ไปนิพพานแลวใชหรือไม ? คือการที่ไมตอง
กลับมาเกิดอีก การเวียนวายตายเกิดเปนสิ่งที่ทานอยากใหเกิดกับทานหรือ ? แลวรูปเคารพ
ทั้งหลายทั้งปวง ที่บางครั้ง ตองฆากัน เหยียบกันตายก็มี พุทธสอนไวจริงหรือ? 

เพื่อนสนิทผมคนหนึ่ง กลาวหาวาผมสุดโตง ไมยึดทางสายกลาง จริงจังกับศาสนามาก
เกินไป เมื่อผมเลือกที่จะแตงงานกับผูหญิงที่ผมเห็นหนาแคสองครั้ง โดยเลือกที่อิหมานและศาสนา
ของเธอ ขาดเหตุผลในแบบที่ชาวโลกเขาทํากัน 

คบหากันอยางนอยสักปสองปหรือมากกวาจะดีกวาไหม ถาตองเลิกกันทําอยางไร ลูกไม
เปนด็กมีปญหาหรือ มีลูกแลวคาใชจายเยอะนะ ทั้งๆ ที่ตัวเองก็แตงงานแลว แลวมีอะไรกับแฟน
กอนแตงอีกตางหาก 

ฉันไมอยากเปลี่ยน ศาสนา เพราะบรรพบุรุษเชื่อมาแบบนี้ คุณแนใจไดอยางไรวาสิ่งที่คุณ
ประพฤติอยูคุณทําตามบรรพบุรุษ หรือเหมือนแคเปลือกนอก หากตระกูลคุณเปนโจร คุณจะเปน
โจรดวยไหม ? 

การนั่งวิปสสนากรรมฐาน ไมจําเปนตองทําสําหรับคนที่มีหรือแสวงหาพระเจา เพราะคนที่
มีพระเจา แทจริงอยูที่ไหนก็มีสันติสุขซึ่งมากกวาความสุข 

ความสุข มักเกิดจากสถานการณเปนตัวกําหนด  เชน สอบได ถูกล็อตเตอรี่ แตสักพัก มันก็
จะหาย ไมมั่นคง แลวก็ตองแสวงหาครั้งแลวครั้งเลา หาความสุขอยางอื่นมาชดเชยไปเรื่อยๆ 

สันติสุข สถานการณมิไดเปนตัวกําหนด เชน การเผชิญความทุกขยากทั้งหลายทั้งปวง คน
ของพระเจาเชื่อเสมอวา คือการทดสอบ แทนที่จะตองแสวงหาความสุขอยางอื่นมาชดเชย เรา
แสวงหาพระเจาแทน  

ผมจะบอกวาอัลลอฮฺไมเคยทําใหผมผิดหวังในการตอบแทน การอวยพร การหลุดพนจาก
บาป ความเมตตาที่หาที่ไหนไมไดอีกแลวในโลกนี้ การลบบาป แถมดวยการเขาสวรรค เมื่อผม
เลือกทําในสิ่งที่พระองคกําหนดเอาไว ความกลัวความกังวลทั้งหลายก็จางหายไปสิ้น แมไมไดด่ังที่
ขอหรืออยางที่หวัง การอวยพรในสิ่งที่ใหญกวารออยูเสมอ ความทุกขยากลําบาก พระองคสรางมา
เพื่อใหเราเขมแข็ง มิใชเพื่อใหเราทอแทสินหวัง เมื่อใดที่ทานยังมีลมหายใจที่พระองคประทานมาให
อยู ทานยังมีโอกาสกลับใจเสมอ  แตเมื่อไหร ที่เราไมสามารถบอกไดวาพระองคจะเอาลมหายใจ
กลับคืนไป โอกาสของทานสิ้นสุดลงแลว 
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ฝากถึงชาวคริสต   
ผมไมรูวาทานถูกหามสงสัยในพระเยซูหรือไม แตสําหรับผม ผมถูกหาม แมกระทั่งในบท

เพลงสรรเสริญนมัสการตอนหนึ่ง “เชื่อเถิดเทานั้น เชื่อเทานั้นเดี๋ยวนี้.....” อิสลามไมเคยสอนใหผม
เชื่ออยางงมงาย ไรสาระ อิสลามเชื่อดวยหลักฐานความจริง เหตุและผล คุณมีสิทธิที่จะสงสัยได
ตลอดเวลา ถาหากคุณคิดวามีศาสนาที่ดีกวาหรือเปนจริงกวาอิสลาม คุณสามารถยกมาชี้แจงได
ทันที 
  คุณเคยเอาพระลักษณะของพระเจากับพระลักษณะของพระเยซูมาเปรียบเทียบกันบาง
หรือไม ? 
   พระเจาใจรายมากเลยใชไหมที่ไมยอมยกโทษใหกับคนที่พระองคสรางมา ถึงตองสงพระ
เยซูมา ? หรือฤทธานุภาพของพระองคไมมีในโลก  คุณคิดวาพระเจาเที่ยงแทควรจะมีกี่องค ? หาก
คุณคิดวามีองคเดียว ทําไมอิสลามจึงอางวา พระเจาของคริสตกับอิสลามเปนองคเดียวกัน แลวถา
คุณกลาวอางวาพระเจาของศาสนาไหนก็ศาสนานั้นไมเกี่ยวกัน แลวพระเจาของใครละที่สรางโลก 
โลกมีเพียงใบเดียวมิใชหรือ? ลองหาคําตอบซิ 

คุณเคยลองคนหาไบเบิ้ลฉบับแรกของโลกนี้ไหม แลวคุณยังจําขอความในวรรคสุดทาย
ของไปเบิ้ลไดหรือไม ผมคาดการณวา วันหนึ่งขอความที่วานั้นจะตองถูกตัดออกไปในไปเบิ้ลเวอร
ชั่นที่ ..... สังคายนา(แกไขปรับปรุง)โดย ...  

การใหหรือการอวยพร ที่คุณคิดวามาจากพระเจา มารซาตานก็ทําไดเหมือนกัน เพียงแคมี
ความเชื่อ แตไมมีหลักฐานการพิสูจน เทานั้นคุณก็เสร็จมันแลว 

คําพูดที่หวานหอม  ดนตรีเสียงเพลงอันไพเราะ สําหรับผมในตอนนี้ ก็เหมือนมารซาตาน
มาหยิบยื่นขนมหวานชิ้นโปรดที่คุณอยากจะไดชิมมันใหกับคุณอยู   

คุณยังจําชวงเวลาที่พระเยซูเสด็จกลับมายังโลกมนุษย แลวชี้หนาวามนุษยบางจําพวกที่
วิ่งไปหาทานวา “อายชาติชั่ว เราไมรูจักเจา” ไดไหม วานอกจากคนหนาไหวหลังหลอกแลว ยังมีคน
พวกใดอีก ... จงหาคําตอบที่วาไบเบิ้ลตอนไหนที่วา พระเยซูเปนพระเจา แลวเขียนโดยใคร หากมี 
พระเยซูเปนคนเขียนเองจริงหรือ ? 
 

ฝากถึงมุสลิม  
ผมมักจะแอบอิจฉามุสลิมเดิมๆ ที่เขามีความรูมากกวา อิจฉาที่เขาไดเปนมุสลิมต้ังแตเกิด

ในครอบครัวมุสลิม ที่เขาไดรับรูความจริงจากอัลลอฮฺ ไดรูถึงสัญญาณเตือนตางในยุคสุดทาย และ
ก็ยังนึกเสียดายแทนสําหรับมุสลิมอีกหลายๆ คนที่ไมเห็นคุณคาของการละหมาด คนที่ยังสนุกอยู
กับโลกดุนยา โลกที่ไมมีความจริงแทแนนอน 
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การเรียนรูเร่ืองศาสนาไมใชเปนสิ่งที่นาเบื่อสําหรับผมเลย แตเปนเรื่องที่นาตื่นเตน กับส่ิง
ที่อัลลอฮฺมาบอก เพื่อใหเราดําเนินชีวิตในโลกนี้ไดอยางปลอดภัย บางอยางอาจดูเปนเรื่องยาก ที่
ยาก เพราะไมลงมือทํา แตเมื่อผมลงมือทําในสวนของผม อัลลอฮฺทรงชวยผมเสมอ การคบเพื่อน
ผมก็วามีความสําคัญการอยูในกลุมคนที่มีความประพฤติดํารงอยูในทางของอัลลอฮฺ การทํา
กิจกรรมทางศาสนารวมกัน นั่นเปนสิ่งที่มุสลิมทุกคนควรทบทวนอยูเสมอ  

“เมื่ออัลลอฮฺใหอาวุธสําหรับตอสูกับความชั่วรายเลวทรามของโลกนี้มาแลว คุณจะยอม
ปลอยใหมันทูหรือข้ึนสนิมกระนั้นหรือ”  

 
... ขอใหอิหมาน(ศรัทธา)ของขาพระองค เต็มลนอยูเสมอในจิตใจ เหมือนธารน้ําที่ไมมีวัน

เหือดแหง และใหลมหายใจสุดทายในโลกที่ไมแนนอนนี้  
 
ขาพระองคไดกลาววา...ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ (ไมมีพระเจาอื่นองคใดที่ควรคาถูกกราบ

ไหวเวนแตอัลลอฮเทานั้น). 
 
ที่มา อิสลาม.net 
 


