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เสนทางสูอิสลามของ อดีตคริสเตียน โรมันคาทอลกิ Iman (Monica) Aparicio 
 

Iman (Monica) Aparicio เธอเปนสาวแมกซิกัน ประเทศที่เกือบรอยเปอรเซนตเปนคนนับ
ถือศาสนาคริสตสายโรมันคาทอลิก เธอเกิดและโตมากับครอบครัวที่คอนขางเครงครัดในเรื่อง
ศาสนา เธอเลาวาครอบครัวของเธอปลูกฝงเธอใหเชื่อในคริสเตียน ไปโบสถ สวดมนต ทําทุกสิ่งทุก
อยาง ดวยเหตุผลที่โตมากับครอบครัวที่เครงครัดทางศาสนาและคนที่นั่นก็แทบจะไมรูจักศาสนา
อ่ืนเลย เธอเลยไมเคยมีความคิดที่จะเสาะหาหรือทําความรูจักและเขาใจศาสนาอื่น เธอไมเคยคิด
แมแตจะถามตัวเองวาสิ่งที่เธอเชื่อ ผิดถูกแคไหนอยางไร คนที่นั่นก็ไมเคยคิดจะตรวจสอบวา ที่ฟงๆ
จากโบสถนั้น จริงๆแลวมีอยูจริงในคําภีรไบเบิลหรือไม 

พอเธออายุได 10 ขวบ เธอและครอบครัวไดยายไปอยูทางเหนือของแมกซิโก ซึ่งเปนเมือง
ชายแดนที่ติดกับอเมริกา ที่นั่นทําใหเธอพบกับสามีของเธอ เคาเปนมุสลิมและเปนคนที่ดีมาก 
ครอบครัวของเราก็ชอบเคามาก เมื่อเธออายุได 23 ป เธอตัดสินใจแตงงานกับสามีของเธอ ตอน
แตงงานกัน เธอยังคงเปนคริสตโรมันคาทอลิกและเธอเลาวาไดทําสัญญากันระหวางเธอกับสามี
ของเธอ สามีเธอขอวาถามีลูก อยากใหลูกไดรับการดูแลและโตมาแบบอิสลาม สวนเธอขอสามีเธอ
วา เธอไมตองการใหสามีเธอแตงงานมีภรรยาหลายคน สามีเธอบอกวา ไมตองหวงหรอกครอบครัว
เคาไมนิยมมีภรรยาหลายคนอยูแลว  

ในตอนนั้นเธอก็คิดวา ก็คงไมมีปญหาอะไร สามีเธอเปนคนนารัก ถาลูกๆเธอจะเติบโตมา
เปนมุสลิมก็คงไมมีปญหาอะไร แตเมื่อเธอมีลูกใหกับเคาคนแรก ดวยความรักของแม เธอกลับมี
ความรูสึกวา ไมได ฉันตองดูแลและเลี้ยงดูลูกของฉันใหเปนคริสตโรมันคาทอลิก  

จริงๆ ตอนนั้นเธอเกิดอยากผิดสัญญากับสามีเธอดวยเหตุผลที่เธอเชื่อวาศาสนาที่แทจริง
จากพระเจาคือคริสเตียน ไมใชอิสลาม และเธอไมตองการใหลูกของเธอตกนรก เธอเลยตัดสินใจ
สอนลูกเธอเกี่ยวกับคริสเตียนอยางลับๆ เชนตอนที่สามีเธอไปทํางานเปนตน เธอขอใหลูกเธอปด
เร่ืองนี้ อยาใหคุณพอและครอบครัวของคุณพอเคาทราบ 

Fatma, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, ... 
ฟตมา ในนามของพระบิดา, พระบุตร, และพระจิต ... 
เธอไดสอนลูกสาวเธอ ฟตมา ในเรื่องการขอพรจากพระเจา เธอไดเอาไมกางเขนมาใหลูก

เธอจูบพรอมกับบอกวา นี่เปนสิ่งที่จะดูแลพวกเราเพราะฉะนั้นเราตองเชื่อมัน เธอสอนในแบบที่เธอ
ไดเรียนรูมา ไมวาจะเปนการขอพรจากนางฟา จากเทวดา จากพระนางเมรี เซนตตางๆ ฯลฯ วัน
หนึ่งเธอเกิดนึกไมออกแลววาจะขอพรจากใครไดอีก เธอเลยบอกลูกสาวเธอวา 

Well, Fatma, we gonna ask God!!! 
โอเค ฟตมา เราจะขอพรจากพระเจา!!! 
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ลูกสาวเธอเลยถามไปวา แลวพระเจานี่ใครเหรอ? เธอสอนลูกเธอไปวา พระเจาคือผูที่สราง
เรา สรางพอแมของเรา และทานนั้นนิรันดร ไมมีวันตายไมมีวันเกิด จากนั้นเธอก็เอาไมกางเขนมา
ใหลูกสาวเคาไหวอีก แลวบอกลูกสาวเคาไปวา ฟตมา ขอบคุณพระเจาซะ คราวนี้ลูกสาวงง เลย
ถามแมไปวา แลวนี่มันอะไรละแม เธอบอกลูกสาวเธอไปวา ก็พระเจางัย บุตรของพระเจา (อัสตัฆฟ
รุลลอฮฺ) ลูกสาวเธอเลยถามไปแบบงงๆ วา ก็ไหนวาพระเจาไมมีวันเกิดไมมีวันตาย แลวไหงอันนี้
ตายละแม? 

And I, I...have never ever in my whole life realized that FACT!!! 
และฉัน... ทั้งชีวิตของฉันไมเคยนึกถึงหลักความจริงเรื่องนี้เลย ไมเคย!!! 
ลูกสาวเธอไมหยุดถามอีก แลวพระเจามาจากไหนละ พอเธออธิบายวาเกดิมาจากพระนาง

มัรยัม (อัสตัฆฟรุลลอฮฺ) ลูกเธอก็เลยรองออ... มีคนใหกําเนิดทาน...แลวก็ถามเธออีกวา ก็ไหนวา
พระเจาไมมีจุดเริ่มตนไมมีที่ส้ินสุดละ? แลวทําไมคนนี้มีวันเกิด? ลูกสาวเธอถามวา ก็ไหนวาพระ
เจามีอํานาจทําไดทุกอยางแลวทําไมเราตองขอพรจากอันนั้นอันนั้น ไมวาจะเปน เซนต นางฟา? 
ทําไมละแม? และอีกหลายๆ คําถามที่เธอตอบไมไดและตกใจเปนอยางมากกับทุกๆ คําถามที่ลูก
สาวของเธอถามมา ลูกสาวเธอกลาววามันขัดแยงกันเองนะแม ตอนนั้น เธอตอบไมไดจริงๆ คิดแต
เพียงวา จะทําอยางไรใหลูกสาวเคาเชื่อในคริสเตียน เธอเลยบอกลูกเธอไปวา  

You must believe in it!!! 
เธอตองเชื่อมัน!!! 
เธอบอกดวยวา ที่ผานมาเธอไมเคยนึกถึงเรื่องการขอพรจากพระเจาองคเดียว เชื่อใน

ความเปนพระเจาองคเดียวที่เราไมตองพึ่งตัวกลาง เธอไมเคยคิดถึงเรื่องนี้เลย เพราะมันเปนความ
เคยชินจากการปลูกฝงเรื่องศาสนาของเธอมาตั้งแตเด็กๆ แลว 

เธอรูสึกสับสนกับหลายๆ คําถามของลูกสาวเธอมากๆ เพราะเปนสิ่งที่เธอไมเคยถาม
ตัวเองมากอน หลายอยางมีความขัดแยงกันเอง เธอเลยตัดสินใจไปปรึกษานางชีและคนอื่นๆที่
คอนเวนท แตแลวเธอก็ไมไดคําตอบอะไร นอกเสียจากคําวา เธอตองเชื่อมันเพราะมันเปนศาสนา
ของเธอ และนั่นเปนสิ่งที่ไบเบิลบอกมา แตพอเธอถามตอวาทําไมหลายๆ บทในคําภีรไบเบิลมีการ
ขัดแยงกันเอง บาทหลวงก็ตอบไมได เธอก็ขอดูไบเบิลของแท บาทหลวงก็ใหไมได ไมวาจะถาม
อะไรคนที่โบสถก็ไมสามารถใหคําตอบที่สมเหตุสมผลได ผานไปสามวัน เธอเลยออกมาจากโบสถ
ดวยความผิดหวังเพราะไมสามารถหาคําตอบและความจริงได นอกจากความผิดหวังแลว เธอก็
หมดศรัทธาในศริสเตียนโรมันคาทอลิคไปมาก เธอรูสึกวามันมีความวางเปลาในจิตใจของเธอ เธอ
เลยตัดสินใจขอพรจากพระเจา  

โอพระเจา ไดโปรดชี้ทางนําใหดวย ควรจะทําตามใครดี? เพื่อจะไปสูทานไดโดยตรง? คริส
เตียน? หรือ มุสลิม?  
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เธอกลาววา ในความรูสึกของเธอ อิสลามก็ไมไดมีดีอะไร หนุมๆ มุสลิมตามถนนหนทาง 
(เขาใจวาตอนนั้นเธอยายไปอยูที่ประเทศแถบอาหรับ) ก็เหมือนๆ ฝร่ัง เหมือนคนชาติอ่ืนๆ ไมเห็น
วาจะดีเดนกวาคนที่นับถือศาสนาอื่นเลย สวนสาวๆ ก็เหมือนกัน แตงหนากันขางละเปนกิโล ผา
คลุมก็ใสคร่ึงหัว มันเห็นไดชัดวาแตละคนทําไปเพราะมันเปนวัฒนธรรมอาหรับมากกวาการทําไป
เพราะความเชื่อในอิสลาม เพราะฉะนั้นก็ไมแตกตาง  ไมมีอะไรที่ทําใหเคารูสึกวาอิสลามดีกวาคริส
เตียนแตอยางใด 

เพราะฉะนั้น ตลอดทั้งเดือน เธอมองลูกสาวที่เฝารอคําตอบที่เคยถามไป เธอเองไม
สามารถหาคําตอบใหลูกสาวเธอได เธอจึงเฝาขอพรจากพระเจา โอพระเจา ไดโปรดชี้ทางนําให
ดวย ควรจะทําตามใครดี? ชวยเธอดวย ไมวาจะกอนนอนหลังจากตื่นนอนเธอก็ยังคงขอพรจาก
พระเจาใหชี้นําทางที่แทจริงใหแกเธออยางตอเนื่อง 

ประมาณกอนหนาที่จะถึงเดือนรอมฎอนไดไมนาน มีคืนหนึ่งเธอฝน ความฝนที่เปลี่ยนชีวิต
เธออยางถาวร เธอฝนเห็นเธอและลูกสาวเธอแตงกายตามแบบอิสลามอยูกันในหองเล็กๆ  ในตอน
นั้นเธอกําลังทําการสุูด(กราบที่พื้นตามแบบอิสลาม เหมือนในตอนละหมาด) พรอมๆกับกลาวคํา
วา  

อัลลอฮุอักบัร อัลลอฮุอักบัร อัลลอฮฺผูยิ่งใหญ อัลลอฮฺผูยิ่งใหญ 
ทุกๆ คร้ังที่เธอกลาวคํานี้ อัลลอฮุอักบัร อัลลอฮฺผูยิ่งใหญ ตัวของเธอก็โตขึ้น โตขึ้น

เร่ือยๆ  เธอมีความรูสึกโลงและดีใจ เธอรูวา นี่ตองเปนหนทางที่ถูกตองแนนอน ...และในขณะนั้น 
ขางๆ หองที่เธออยูกับลูกสาวเธอนั้น เธอไดเห็นชัยฏอน นัยนตาเปนสีแดง ชัยฏอนจะไมเขามาใน
หองที่เธอและลูกเธออยู ชัยฏอนไดบอกเธอวา  

หามเปนมุสลิม จะเชื่ออะไรก็ได แตอยาเชื่อในอิสลาม เปนอะไรก็ได แตอยาเปนมุสลิม
เด็ดขาด 

ชัยฏอนก็เร่ิมพูดคําหยาบ พยายามทําใหเธอกลัว เธอเอง...ไมเขาใจเหมือนกันวา เพราะ
อะไร เธอไดกลาวคําวา อาอูซูบิลลาฮิ มินัชชัยฏอนิรรอญีม (ขอใหอัลลอฮฺปกปองเธอจากชัยฏอน) 
เธอไมเขาใจเหมือนกันวาเธอกลาวคํานั้นเปนภาษาอาหรับไดอยางไร หลังจากที่เธอกลาว ชัยฏอน
ก็ไดหายไป ตอนนั้นเธอไมรูสึกกลัวอะไรเลย เธอก็ยังคงทําตักบีร อัลลอฮุอักบัร อัลลอฮฺผูยิ่งใหญ 
ตอเนื่องไปเรื่อยๆ ตัวเธอและลูกๆ ของเธอก็โตขึ้นๆ และนอกจากนั้นเธอยังกลาวคําวา สุบหานะร็
อบบิยัลอะอฺลา (อัลลอฮฺผูสูงสง) ในขณะที่กราบที่พื้น  

จากนั้น เธอก็รูสึกตัว...เธอตื่นจากความฝน ในเวลาเดียวกันเปนเวลาละหมาดศุบห 
(ละหมาดชวงรุงอรุณ) คราวนี้เธอตัดสินใจกลาวตักบีรในขณะที่เธอรูสึกตัว 

อัลลอฮุอักบัร อัลลอฮุอักบัร  
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เธอเองรูสึกดีใจมาก เธอเชื่อวานั่น อัลลอฮฺไดตอบรับพรของเธอ เธอดีใจมากๆ เธอดีใจ
ที่อัลลอฮฺชี้ทางเธอ และเธอขอใหเปนคนที่ถูกเลือกใหเปนมุสลิมตลอดไป เพราะนั่นหมายถึงการที่
ไมตองลงนรก ความแตกตางระหวางมุสลิมกับไมใชมุสลิมคือ ถาไมเปนมุสลิมแลว ไมใชวาจะตอง
ถูกทําโทษโดยการตกนรกหนึ่งป รอยป หรือพันป แตมันจะตลอดไป เธอดีใจที่อัลลอฮฺชี้ทางเธอ 
และเธอขอใหเปนคนที่ถูกเลือกใหเปนมุสลิมตลอดไป เชาของวันนั้น เธอตัดสินใจกลาวชะฮาดะฮฺ 

ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ และมูฮัมหมัด คือศาสนทูตของอัลลอฮฺ และเมื่อเดือน
รอมฎอนเริ่มเธอก็ถือศีลอดอยางมีความสุข 

จริงๆ แลว เธอกลาววาเชาวันนั้นเธอวุนมาก วุนหาผาคลุม เสื้อผาที่ถูกตองเพราะเธอ
ตองการเปนมุสลิมในตอนนั้นเลย เธอเอาผาอะไรก็ไดที่หาเจอในวันนั้นมาคลุมเปนผาคลุมไปกอน 
เพราะเธอตองการอยูในแนวทางที่ถูกตองในทันที หลังจากนั้น...หลังจากที่เธอตัดสินใจเขารับ
อิสลาม เธอมีความรูสึกผิดหวังเล็กนอยวาทําไม ไมเคยมีใครสอนเธอ ไมเคยมีใครบอกเธอ ทําไม? 
หรือเคาเหลานั้นไมรูคุณคาของอิสลาม? ไมรูวามันมีคาแคไหน บางคนก็แทบไมสนใจศาสนาตวัเอง
เลย  

เพราะเหตุนั้น เธอตัดสินใจวา เธอจะคนเผยแพรศาสนาอิสลามเอง เผยแพรเทาที่ความรูที่
เธอมีอยู หากเปนพระประสงคของอัลลอฮฺ 

หลังจากเธอเขารับอิสลาม เธอก็สองจิตสองใจวา ควรไปเยี่ยมครอบครัวเธอเมื่อไหรดี แต
เธอคิดวาไมวันใดก็วันนึง เธอก็จะตองไปเยี่ยมพวกทานอยูแลว วันที่เธอตัดสินใจกลับไปเยี่ยม
ครอบครัวของเธอ ในสภาพที่เปนมุสลิมะฮฺแนนอนวาพวกเคาตองเห็นเธอและฮิญาบ(ผาคลุม)ของ
เธอ เพราะเธอไมเคยคิดจะถอดฮิญาบออกอยูแลว เพราะฮิญาบเปนหนาที่ของเธอ เปนศรัทธาที่
เธอมีตออิสลาม อีกอยางมันเปนอีกหนทางนึงของการเชิญชวนอีกดวย ถึงแมวาเพิ่งเปนมุสลิมแคป
เดียว ถึงแมจะรูแค ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ มูฮัมหมัด รอซูลลุลลอฮฺ เธอก็จะเผยแพรมันออกไป เทาที่
ทําได เพราะฉะนั้นการกลับไปเยี่ยมบานของเธอเปนการทาทายอยางมาก ไมมั่นใจวาพวกเคาจะ
รับเธอไดหรือไม  

พอเธอเดินทางถึง ประมาณวาทุกคนตองการเจอเธอ เหมือนเธอเปนคนแปลก คนใหม 
จริงๆ แลว เธอก็ยังเปนเธอคนเดิมไมเปลี่ยนแปลง จะแตกตางก็เพียงแคความศรัทธาตอพระเจาที่
ออกมาจากตัวเธอ (เพราะคริสเตียนจะแยกวา ศรัทธาอยูที่ใจ ชีวิตประจําวันก็ดําเนินปกติ) เวลา
เธอละหมาด ทุกคนอยากรูมากกวาเธอทําอะไรอยู แตก็เกรงใจที่จะถามเธอตรงๆ หลังจากที่
ละหมาดเสร็จ ก็มีการถามวา นั่นเธอออกกําลังกายเหรอ? ไมก็ถามวา อืม ตอนนี้เธอเชื่อใน นาง
เทเรซาเหรอ? (Mother Teresa of Calcutta) เธอก็ตอบพวกเคาไปวา เธอเปนมุสลิม ตัวจริงเสียง
จริง เราไมจําเปนตองเปนนางชีหรอก ถาจะปฏิบัติตนในทางศาสนา แตพวกเขาไมเขาใจ เขาเขาใจ
วาคนที่คลุมผาก็จะมีแตพวกนางชี เธอก็อธิบายวา ถาเราศรัทธาเราก็ปฏิบัติเลย เชน นางแมรี 
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(มัรยัมแมของนบีอีซา) นางคลุมฮิญาบ นางเปนสตรีที่ดีที่สุด เปนตัวอยางที่ด่ีที่สุด เมื่อนางคลุมเรา
ก็คลุมเหมือนนาง ไมเห็นแปลก อะไร  

If you believe in it, you do it!! 
ถาเราเชื่อ เราศรัทธา เราก็ปฏิบัตตาม!! 
การเขารับอิสลามของเธอ เปนอะไรที่สรางความประหลาดใจใหทุกคนเปนอยางมาก 

เพราะภาพอิสลามและมุสลิมในแมกซิโกมีแตทางลบ มีเดียตางๆ สวนมากไดรับอิทธิพลจาก
อเมริกาที่มักจะโยงมุสลิมกับการกอการราย ทําใหพวกเขาไมเขาใจวา ทําไมเธอเขารับอิสลาม เขา
ไมเขาใจวา มุสลิมที่ดีก็มีเยอะ เธออธิบายพวกเคาไปวา จริงๆ ก็เหมือนกันทุกศาสนา คริสเตียนก็มี
ทั้งที่ดีและไมดี มุสลิมก็เชนกัน และเธอยังหวังอีกวา เรามุสลิมจะเปนพี่นองกัน จริงๆแลวเธอให
ความสําคัญเกี่ยวกับเร่ืองนี้เปนอยางมาก ไมใชวา 

ฉันแมกซิกัน 
ฉันอาหรับ 
ฉันเอธิโอเปยน 
ฉันจีน 
ฯลฯ 
อันดับแรก เราเปนมุสลิม เราเปนพี่นองกัน  
จริงๆ แลวเราควรแนะนําวาตัวเองเปนมุสลิม สวนเรื่องเชื้อชาติ มันไมไดสําคัญอะไรเลย 

เธอหวังวา ทุกคนจะคิดเหมือนเธอ จริงอยูในความเปนจริงแลวมันไมใชอยางนั้น เพราะเวลาไปไหน
มาไหน ก็จะเจอแตคนแนะนําตัวเองเรื่องเชื้อชาติกอนเปนอันดับแรกวาเปนคนที่ไหนอยางไร แต
สําหรับเธอแลวถาใครถามวาเธอเปนใครมาจากไหนเธอจะตอบไปวา 

ฉันเปนมุสลิม และเปนชาวแมกซิกัน ซึ่งอยางหลังไมไดสําคัญอะไรเลย 
จริงๆ แลวตอนที่ฉันรับอิสลามในตอนแรก ลูกสาวเธอก็แปลกใจและถามเธอไปวา ก็ไหน

วาอยาเชื่อฟงคนอาหรับ? เธอก็อธิบายลูกสาวเธอไป จริงอยูในตอนแรกเธอคิดอยางนั้นจริงๆ 
อาหรับหรืออิสลามเธอคิดวาเปนอันเดียวกันเพราะการเปนอยูของมุสลิมทั่วๆ ไปตามทองถนนใน
อาหรับ พวกเคาไมคอยสนใจเรื่องเผยแพร การปฏิบัติตนตามแบบอิสลามอยางจริงจัง ชีวิตการ
เปนอยูของคนเหลานั้นแทบจะแยกไมออกวาอันไหนอิสลามอันไหนวัฒนธรรมอาหรับ 

เพราะเหตุนั้น เธอเชื่อและตั้งใจวา เธอจะสรางภาพลักษณใหมของอิสลาม ดวยความรู
เทาที่เธอมีอยู. 
 
ดูวิดีโดจาก Youtube ไดที่ : http://www.youtube.com/v/WFO3uM4KUDY 
ถอดความและเรียบเรียงใหมโดย ซันไชน 


