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การสรรเสริญทั้งมวลเปนสิทธิของอัลลอฮฺพระผูอภิบาลแหงสากล
จักรวาล คําสดุดีและความสันติสุขจงมีแดทานนบีมุหัมมัด (ศ็อลลัลลอฮฺ 
อะลัยฮิ วะสัลลัม) วงศาคณาญาติและเหลาสาวกของทาน ตลอดจนผูที่
ดําเนินตามทางนําของทาน ตราบจนกระทั่งวันสิ้นโลก 
 ผู เขียนหนังสือเลมนี้ คือ อบู อะมีนะฮฺ บิลาล ฟลิปส ชาว
แคนาดา เขารับนับถือศาสนาอิสลาม ในป ค.ศ. 1972 ที่เมืองโตรอนโต 
ประเทศแคนาดา สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะอุศูลุดดีน จาก
มหาวิทยาลัยอิสลามเมืองมะดีนะฮฺ ป ค.ศ. 1979 และปริญญาโทสาขา 
ศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยแหงริยาด ค.ศ. 1985 ศึกษาปริญญาเอกที่
มหาวิทยาลัยแหงเมืองเวลล ประเทศอังกฤษ เขาไดเขียนหนังสือวิชาการ
เกี่ยวกับอิสลามเปนจํานวนหลายเลม  



 

หนังสือ “ศาสนาที่เที่ยงแท” ที่ทานถืออยูนี้ เปนผลงานเขียนของ
เขาที่ไดพยายามเสนอหลักการขั้นพื้นฐานแหงการเชื่อถือเกี่ยวกับพระผู
เปนเจาในอิสลาม 
 อิสลามเปนศาสนาที่เที่ยงแท ศาสนาเดียวที่ถูกรับรองโดยพระผู
เปนเจาที่แทจริงของมวลมนุษย ซึ่งจําเปนตองเคารพภักดีเพียงพระองค
เดียวเทานั้น 
 อิสลามเปนศาสนาแรกและศาสนาสุดทายแหงบรรดาศาสดา
ทั้งหลายที่อัลลอฮฺสงมายังมนุษยชาติ ไดเรียกรองใหมนุษยชาติเคารพ
ภักดีเฉพาะพระผูทรงสรางที่แทจริง(อัลลอฮฺ) และละทิ้งการเคารพบูชา
สรรพสิ่งทั้งหลายทั้งมวลอันเปนสิ่งถูกสราง 
 การไมเขาใจตอหลักการขั้นพื้นฐานของหลักความเชื่อถือ ทําให
มนุษยหลงผิด โดยไปหลงยึดถือสิ่งตาง ๆ ตลอดจนมนุษยดวยกันเปน
พระเจา ซึ่งถือเปนบาปกรรมอันยิ่งใหญที่มนุษยไดกอขึ้น ที่พระผูเปนเจา
ไมอาจอภัยใหได เขาเหลานั้นจะตองพบจุดจบดวยการขาดทุนอยาง
มหันต 
 มหาบริสุทธิ์ ย่ิงแหงอัลลอฮฺ พระผูเปนเจาที่แทจริงแตเพียง
พระองคเดียวเทานั้น หากมีขอบกพรองหรือความผิดพลาดประการใด 
ขอพระองคไดโปรดอภัยโทษใหแกขาพระองค แทจริงพระองคทรงกรุณา
ปรานีเสมอ 
 

วาบิลลาฮิตเตาฟก วัลฮิดายะฮฺ 
วัสลาม 

อบู ยุซรอ อิสมาอีล อะหฺมัด 
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ศาสนาอิสลาม 

  
 
ส่ิงแรกที่มนุษยเราควรรับทราบ และทําความเขาใจอยางกระจางแจง
เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม ก็คือ ความหมายของคําวา “อัล-อิสลาม”   

ศาสนาอิสลามไมไดถูกตั้งขึ้นตามชื่อบุคคลอยางเชนศาสนาอื่นๆ 
เชน ศาสนาคริสต ซึ่งไดตั้งชื่อตามชื่อของเยซูคไรสท และศาสนาพุทธถูก
ตั้งชื่อตามพระพุทธเจา สวนศาสนาขงจื้อก็ถูกตั้งชื่อตามขงจื้อ และลัทธิ
มารคซิสมก็ถูกตั้งชื่อตามคารล มารค หรือไมก็จะตั้งชื่อตามเผาพันธุ เชน 
ศาสนายูดายไดถูกตั้งชื่อตามยูดาหและศาสนาฮินดูก็ไดถูกตั้งชื่อตาม
พวกฮินดูสเปนตน 
 แตอิสลามเปนศาสนาที่แทจริงของอัลลอฮฺ ดวยเหตุนี้ช่ือของ
ศาสนานี้ ซึ่งหมายถึงหลักการแหงพระผูเปนเจา (อัลลอฮฺ) หรือการนอบ
นอมยอมตนยังพระประสงคแหงพระองค คําวา “อิสลาม” เปนศัพท
ภาษาอาหรับ แปลวา การยอมจํานน การนอบนอมยอมตนตออัลลอฮฺอัน
เปนพระเจาที่แทจริง และควรแกการเคารพภักดี และผูใดไดปฏิบัติ
เชนนั้นยอมไดช่ือวา “มุสลิม” นอกจากนั้น คําๆ นี้ยังหมายถึง “ความ
สันติ” ซึ่ ง เปนผลสืบเนื่องมาจากการมอบตนเองอยางสิ้นเชิงยัง
จุดประสงคแหงอัลลอฮฺ ดวยเหตุดังกลาว อิสลามจึงไมใชศาสนาใหมที่
เพิ่งถูกนํามาโดยทานศาสดามุหัมมัด (ขอความสันติสุขจงมีแดทาน) เมื่อ
ศตวรรษที่ 7 ณ ประเทศอาหรับเทานั้น แตเปนศาสนาที่แทจริงและ
ดั้งเดิมของอัลลอฮฺที่ไดถูกนํามากลาวถึงอีกครั้งตางหาก 
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 อิสลามเปนศาสนาเดียวกันที่ไดถูกประทานใหแกศาสดาอาดัม 
มนุษยและศาสดาคนแรกของอัลลอฮฺ สูมวลมนุษยชาติทั้งปวง ช่ือของ
ศาสนาแหงพระผูเปนเจาคือ “อิสลาม” มิไดถูกตั้งขึ้นโดยมนุษยรุนหลัง ๆ 
แตไดถูกเลือกโดยอัลลอฮฺ ดวยพระองคเอง และไดถูกกลาวถึงอยาง
ชัดเจนในคัมภีร อัล-กุรอานโองการสุดทายที่ไดถูกประทานมายังมวล
มนุษยชาติ พระองคไดมีดํารัสวา  

tΠöθ u‹ø9$#  àM ù= yϑ ø.r&  öΝä3s9  öΝä3oΨƒ ÏŠ  àM ôϑ oÿ øC r&uρ  öΝä3ø‹n= tæ  © ÉL yϑ ÷è ÏΡ  àMŠÅÊ u‘ uρ 

ãΝä3s9 zΝ≈ n= ó™ M}$# $ YΨƒ ÏŠ 4 Ç  

ความวา “วันน้ี ขา(อัลลอฮฺ)ไดทําใหศาสนาของสูเจาสมบูรณ
สําหรับสูเจาแลว และไดใหความโปรดปรานของขาครบถวน
แกสูเจา และขาพึงพอใจ(เลือก)อิสลามเปนศาสนาสําหรับสู
เจา”(อัล-กุรอาน 5 : 3) 

 
⎯tΒ uρ ÆtG ö; tƒ uö xî ÄΝ≈ n= ó™ M}$# $ YΨƒÏŠ ⎯n= sù Ÿ≅t6 ø)ãƒ çµ ÷ΨÏΒ  

ความวา “และผูใดแสวงอื่นไปจากศาสนาอิสลาม ดังน้ันมัน
จะไมถูกยอมรับจากเขา”(อัล-กุรอาน 3 : 85) 

  
$ tΒ  tβ% x.  ãΝŠ Ïδ≡tö/Î)  $ wƒ ÏŠθ åκu‰  Ÿω uρ  $ |‹ÏΡ#uóÇnΣ  ⎯Å3≈ s9uρ  šχ% x.  $ Z‹ÏΖym 

$ Vϑ Î= ó¡•Β 
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ความวา “และอิบรอฮีม (อับราฮัม) ไมไดเปนยิว และไมได
เปนคริสต แตเขาเปนผูบริสุทธ์ิเท่ียงธรรม เปนมุสลิม (ผู
นอบนอม)” (อัล-กุรอาน 3 : 67) 

  
ทานจะไมพบในคัมภีรไบเบิลเลยวา พระผูเปนเจา (อัลลอฮฺ) ได

ตรัสตอประชาชาติของศาสดามูซา (โมเสส) หรือลูกหลานของเขาเหลานั้น
วา ศาสนาของพวกเขาคือยูดาย และพระองคก็มิไดทรงตรัสตอผูเล่ือมใส
ในพระเยซูคริสตวา ศาสนาของพวกเขาคือศาสนาคริสต ความจริงแลว
แมกระทั่งชื่อของทานก็ไมใชพระเยซู เพราะคําวา “คไรสท” นั้นมาจาก
ศัพทภาษากรีกวา “คไรสทโตส” (CHRISTOS) ซึ่งหมายความวา ถู ขัด 
เช็ด นั่นหมายถึง คําวา “คไรสท” (CHRIST) เปนศัพทภาษากรีก ที่ถูก
แปลมาจากศัพทภาษาฮิบรูวา “เมสสิอาห” (MESSIAH) ซึ่งเปนเพียงฉายา
และสวนคําวา “เยซู” เปนศัพทภาษาลาติน ที่ไดมาจากภาษาฮิบรูวา      
“อีเซา” (ESAU) 
 เพื่อเปนการงายในการทําความเขาใจ ขาพเจาใครขอเรียกทาน
ศาสดา “อีซา” (ขออัลลอฮฺทรงเมตตาทาน) วา เยซู ศาสนาของทาน คือ 
ส่ิงที่ทานไดเชิญชวนบรรดาผูเล่ือมใส อันเปนสิ่งเดียวกับบรรดาศาสดา
กอนหนาทานไดปฏิบัติและเชิญชวนมา ทานไดเชิญชวนประชาชนของ
ทานสูการนอบนอม ยอมจํานนอยางสิ้นเชิงยังพระประสงคแหงอัลลอฮฺ 
(นั้นคืออิสลาม) และทานไดตักเตือนประชาชนของทานใหออกหางจาก
พระเจาจอมปลอมที่มนุษยไดกุข้ึน ในคัมภีรพันธะสัญญาใหม ทาน
ศาสดาเยซูไดสอนใหบรรดาสาวกและผูเล่ือมใสสวดคําวิงวอนดังนี้ 
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“ความประสงคแหงพระองคทาน (อัลลอฮฺ) จะเกิดข้ึนบนผืนพิภพน้ี ดังได
มีข้ึนในสวนสวรรค” 
 

สาสนแหงอัล-อิสลาม 

เนื่องจากการมอบตนยังพระประสงคแหงอัลลอฮฺอยางสิ้นเชิงนั้น 
เปนการแสดงถึงแกนแทแหงการเคารพภักดี ซึ่งเปนรากฐานของสาสน
แหงอัลลอฮฺ ทั้งนี้เพราะทุกสรรพสิ่งนอกเหนือจากอัลลอฮฺผูทรงสรางแลว 
สรรพสิ่งทั้งปวงลวนเปนสิ่งถูกสรางมาจากพระองค อาจกลาวไดวาแกน
แทของอัล-อิสลามก็คือ การเรียกรองมนุษยชาติใหออกหางจากการ
เคารพภักดีตอสิ่งถูกสราง แตทวาเชิญชวนมนุษยสูการเคารพภักดีตอผู
ทรงสรางสรรพสิ่งแตเพียงผูเดียวเทานั้น เฉพาะพระองคเทานั้นที่สมควร
ไดรับการเคารพภักดี เพราะการขอพรจะถูกสนองตอบโดยพระองค
เทานั้น หากมนุษยวิงวอนขอตอตนไมและบังเอิญคําวิงวอนขอของเขา
เปนจริง มิไดหมายความวาตนไมไดตอบสนองคําวิงวอนขอของเขา
แตอัลลอฮฺตางหากที่เปนผูอนุมัติใหสถานการณเปนไปตามที่เขาวิงวอน
ขอ เราอาจจะกลาววามันเปนเชนนั้น แตทวาสําหรับผูบูชาตนไมแลวเขา
ยอมไมไดคิดเชนนั้นแนนอน เชนเดียวกันถาจะวิงวอนขอตอพระเยซู 
พระพุทธเจา พระกฤษณา นักบุญคริสโตเฟอร นักบุญยูเด หรือแมแต
ทานศาสดามุหัมมัด ผูซึ่งเปนบาวผูใกลชิดอัลลอฮฺมากที่สุด ก็ยอมไมถูก
ตอบรับโดยบุคคลเหลานี้ แตการตอบรับเปนไปโดยอัลลอฮฺเทานั้น 
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 ทานศาสดาอีซา (พระเยซูคริสต) มิไดส่ังสอนใหศรัทธาในคํา
สอนของตัวทานเอง หรือเคารพภักดีในตัวแทน แตใหเคารพภักดี
ตออัลลอฮฺ พระผูเปนเจาที่แทจริง ดังปรากฏอยูในคัมภีรอัล-กุรอาน 

øŒÎ)uρ  tΑ$ s%  ª!$#  © |¤ŠÏè≈ tƒ  t⎦ ø⌠ $#  zΝtƒ ótΒ  |MΡr&u™  |M ù= è%  Ä¨$ ¨Ζ= Ï9  ’ ÎΤρ ä‹Ïƒ ªB$# 

u’ ÍhΓé&uρ  È⎦ ÷⎫yγ≈ s9Î)  ⎯ÏΒ  Èβρ ßŠ  «!$#  (  tΑ$ s%  y7 oΨ≈ ys ö6 ß™  $ tΒ  ãβθ ä3tƒ  þ’ Í<  ÷β r&  tΑθ è% r& 

$ tΒ }§øŠs9 ’ Í< @d,ys Î/ 4  

ความวา “และ (จงรําลึกถึงเวลา) เม่ืออัลลอฮฺตรัส (ในวนัฟน
คืนชีพวา) โออีซาบุตรมัรยัมเอย (เมื่อยังมีชีวิตในโลก) เจา
พูดแกมนุษยหรือวา จงยึดถือฉันและแมของฉันเปนพระเจา
สององคอ่ืนจากอัลลอฮฺ เขากลาววา มหาบริสุทธ์ิแดพระองค 
ไมพึงท่ีฉันจะกลาวในส่ิงท่ีฉันไมมีสิทธ์ิ (ที่จะกลาวเชนนั้น)” 
(อัล-กุรอาน 5 : 116) 

  
ทานศาสดาอีซามิไดตั้งตนเองขึ้นเปนพระเจา ถึงแมวาทานจะ

ไดรับการเคารพภักดีจากผูอื่น แตตัวทานเองเคารพภักดีตออัลลอฮฺองค
เดียวเทานั้น หลักการพื้นฐานที่สําคัญขอนี้ ไดถูกกลาวถึงไวในอารัมภบท
หรือ สูเราะฮฺ อัลฟาติหะฮฺ (โองการที่ 5) ดังนี้วา 

x‚$ −ƒÎ) ß‰ç7÷è tΡ y‚$−ƒ Î)uρ Ú⎥⎫Ïè tG ó¡nΣ ∩∈∪  

ความวา “เฉพาะพระองคเทาน้ันท่ีเราเคารพภักดี และเฉพาะ
พระองคเทาน้ันท่ีเราขอความชวยเหลือ”  
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และพระองคอัลลอฮฺไดตรัสอีกในโองการหนึ่งของอัล-กุรอานวา 
tΑ$ s% uρ ãΝà6š/u‘ þ’ ÎΤθ ãã÷Š$# ó=Éf tG ó™ r& ö/ä3s9  

ความวา “และผูอภิบาลของสูเจาไดตรัสวา “จงขอตอขา แลว
ขาจะตอบสนองคําขอของสูเจา” (อัล-กุรอาน 40 : 60) 

  
เปนที่นาสังเกตวา สาสนขั้นพื้นฐานแหงอิสลาม ก็คือการชี้ใหเห็น

ถึงความแตกตางในเอกลักษณระหวางอัลลอฮฺพระผูเปนเจาที่แทจริงกับ
สรรพสิ่งที่ถูกสรางของพระองค กลาวคืออัลลอฮฺไมใชส่ิงที่ถูกสรางและ
ไมไดเปนสวนหนึ่งของสรรพสิ่งที่ถูกสรางทั้งหลาย สรรพสิ่งทั้งหลาย
ไมใชพระองคและไมไดเปนสวนหนึ่งของพระองค 
 เปนที่ประจักษอยางชัดแจงวาการที่มนุษยหันไปเคารพบูชาตอ
สรรพสิ่งถูกสรางแทนที่จะเคารพภักดีตอพระเจาผูทรงสรางสรรพสิ่ง
เหลานั้น สวนมากมีสาเหตุมาจากความไมเขาใจตอแนวความคิดดังกลาว
นี้ เชน เชื่อวาธาตุแทของอัลลอฮฺทรงมีอยูในทุกแหงหนในสิ่งถูกสราง
ตางๆ และทรงอยูหรือเคยมีอยูในสรรพสิ่งถูกสรางในบางลักษณะ ซึ่งได
ถูกนํามาเปนเหตุผลในการเคารพภักดีสรรพสิ่งถูกสรางตางๆ เหลานั้น 
แมวาการเคารพภักดีเชนนี้ อาจจะถูกเขาใจวา เปนการเคารพภักดี
ตออัลลอฮฺ โดยวิธีผานสิ่งถูกสรางของพระองคเปนสื่อก็ตาม 
 อยางไรก็ตามสาสนแหงอัล-อิสลามดังที่ไดนํามาโดยบรรดา
ศาสดาแหงอัลลอฮฺ คือการเคารพภักดีตออัลลอฮฺเพียงองคเดียว และให
หางไกลจากการเคารพภักดีตอสรรพสิ่งถูกสรางของพระองค ทั้งนี้ไมวา
จะโดยทางตรงหรือทางออม ดังที่พระองคอัลลอฮฺตรัสไวอยางชัดเจนวา  
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|Nθ äó≈ ©Ü9$# (  
ความวา “และแทจริงเราไดสงรอซูล (ศาสดา) มายังทุก
ประชาชาติ (โดยคําบัญชาใช) ใหเคารพภักดีตอขา (อัลลอฮฺ) 
และใหออกหางจากส่ิงเคารพจอมปลอม” ( อัล-กุรอาน 16 : 
36) 

  
เมื่อบรรดาผูกราบไหวรูปปนถูกสอบถามถึงสาเหตุของการ

กระทําเชนนั้นขึ้น คําตอบที่มักไดรับ ก็คือ พวกเขาเพียงแตเคารพภักดี
พระเจาที่ทรงสถิตอยูในรูปปนเทานั้น พวกเขาตางอางวารูปปนหินนั้นเปน
เพียงจุดศูนยรวมแหงธาตุแทของพระเจาและมันเองหาใชพระเจาไม 
 ใครก็ตามที่ไดยอมรับเอาแนวความคิดการมีอยูของพระเจาใน
ส่ิงถูกสราง ยอมยอมรับตามเหตุผลของผูเคารพบูชารูปปนนั้น ในขณะที่
บุคคลผูมีความเขาใจในสาสนขั้นตนแหงอิสลามและคําส่ังสอนอยาง
แทจริงจะไมยินยอมตอการเคารพรูปปนอยางเด็ดขาด ถึงแมวาจะไดรับ
การอธิบายดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 
 บรรดาผูที่อางตนเปนพระเจา นับตั้งแตยุคโบราณกาล ได
พยายามอางเหตุผลความเชื่อถือที่ผิด ๆ โดยกลาววาพระเจาทรงสถิตอยู
ในรางของมนุษย พวกเขาไดแสดงสิทธิ์วาถึงแมพระเจาจะทรงสถิตอยูใน
ตัวเราทุกคน ตามความเชื่อถือของพวกเขา แตพระองคทรงสถิตอยูใน
รางของพวกเขามากกวาคนอื่น ๆ ดวยการกลาวอางนี้ เราจึงสมควร
เคารพบูชานอบนอมตอพวกเขาเหลานี้ ทั้งนี้หากไมใชพระเจาในราง
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มนุษยก็อาจจะเปนศูนยรวมของพระเจาที่อยูภายในรางของมนุษย
ทํานองเดียวกัน บรรดาผูที่เชื่อวา คนนั้น คนนี้เปนพระเจา หลังจากที่เขา
ไดตายไปแลวนั้น รวมทั้งบรรดาผูยอมรับแนวความเชื่อที่ผิด ๆ เกี่ยวกับ
การสถิตของพระเจาในรางมนุษยตางก็ยอมรับขออางนั้นเปนอยางดี
สําหรับผูที่เขาใจในหลักการแหงสาสนขั้นพื้นฐานและบทคําสอนของ
อิสลามยอมไมยินยอมเปนอันขาดที่จะเคารพบูชามนุษย ไมวาจะตกอยู
ภายใตสถานการณเชนใด 
 แกนแทในหลักการศรัทธาคือความเชื่อถือในศาสนาของอัลลอฮฺ 
คือ การเรียกรองเชิญชวนตอการเคารพภักดีตออัลลอฮฺ ผูทรงสรางองค
เดียว และปฏิเสธตอการเคารพบูชาตอสิ่งถูกสรางตาง ๆ ไมวาส่ิงนั้นจะ
เปนมนุษย ลิง วัว ชาง ภูเขา ดวงดาว หรืออื่น ๆ ก็ตาม นี่คือความหมาย
ที่แทจริงของคติพจนแหง อัล-อิสลามที่วา  

א 
(ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ) 

ความวา “ไมมีพระเจาอ่ืนใดท่ีมีสิทธ์ิแกการเคารพภักดี นอกจากอัลลอฮฺ” 
  

ผูใดไดเปลงคํา ๆ นี้ ดวยจิตใจที่ศรัทธามั่น เขาจะไดอยูภายใต
รมเงาแหงอิสลามและศรัทธาอยางบริสุทธิ์ใจ และดวยความเชื่อมั่นใน
คําๆ นี้ เขาจะไดเขาสูสวนสวรรค ดวยเหตุนี้ทานศาสดาสุดทายแหง 
อิสลามไดกลาววา “ผูใดท่ีกลาววาไมมีพระเจาอ่ืนใด (ที่สมควรแกการ
เคารพภักดี) นอกจากอัลลอฮฺ หลังจากน้ันเขาไดตายไปจากโลกนี้ ดวย
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ความเช่ือม่ันดังกลาว เขายอมจะไดเขาสวนสวรรคอยางแนนอน”(รายงาน
โดย อบู ซัรฺ รวบรวมโดยอัล-บุคอรีย และมุสลิม) 
 นอกจากนี้ คํา ๆ นี้ยังมีความหมายรวมถึงการยอมจํานนโดย
ส้ินเชิงยังประสงคแหงอัลลอฮฺผูทรงเอกะ การมอบตนตอพระองคดวย
ความยําเกรงและเชื่อฟงตอบทบัญญัติของพระองค รวมทั้งปฏิเสธการ
เชื่อในพระเจาหลายพระองค 
 
สาสนแหงศาสนาปลอม 

 ในโลกเรานี้มีแนวความคิด นิกาย ความเชื่อถือ ลัทธิ ศาสนา
หลักปรัชญา สํานักนิกาย และกลุมตาง ๆ มากมาย ซึ่งตางก็กลาวอางวา
ลัทธิความเชื่อถือของตนนั้นเปนแนวทางที่ถูกตองหรือวิถีทางเดียวเทานั้น
ที่จะนํามนุษยสูพระผูเปนเจาได เราจะตัดสินไดอยางไรวาศาสนาหรือ
ลัทธิใดถูกตอง หรือวาทุกลัทธิความเชื่อถือเหลานี้ถูกตองหมด ? วิธีที่เรา
จะหาคําตอบนี้ไดคือ เบื้องตนตองยุติปญหาความแตกตางที่ผิวเผินใน
คําส่ังสอนของผูที่อางถึงความสัจจะอันสูงสุด และพิสูจนใหเห็นถึง
จุดหมายสําคัญของการเคารพภักดี แมนจะเรียกรองโดยตรงหรือไมก็
ตาม  

ศาสนาอื่นๆ (ที่ไมใชอิสลาม) มักมีแนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ
พระผูเปนเจาทํานองเดียวกัน คือพวกเขาจะอางวามนุษยคือพระเจา หรือ
คนนั้นคนนี้เปนพระเจา หรือธรรมชาติคือพระเจา หรือไมก็พระเจาคือสิ่ง
ที่มนุษยเสกสรรขึ้นตามจินตนาการของตน ซึ่งอาจกลาวไดวาคําสอน
เบื้องตนของศาสนาที่ไมเที่ยงแทเหลานั้นก็คือ พระผูเปนเจาสามารถ
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ไดรับการเคารพภักดีในคุณลักษณะของสิ่งถูกสราง ศาสนาเหลานั้นได
เชิญชวนมนุษยชาติสูการเคารพบูชาสิ่งถูกสรางโดยเรียกส่ิงเหลานั้นวา
พระเจา เชน ศาสดาเยซู ไดเชิญชวนผูเล่ือมใสใหเคารพภักดีตอพระผู
เปนเจาผูทรงสรางแตมีบรรดาผูอางตนวาเปนผูยึดถือและปฏิบัติตาม
คําส่ังของทานในยุคตอมาไดเชิญชวนมนุษยใหบูชาตัวของพระเยซูเอง
โดยอางวา ทานศาสดาเยซู คือพระเจา 
 พระพุทธเจา ถือเปนนักปฏิรูปผูหนึ่งซึ่งไดนําเอาหลักการแหง
มนุษยธรรมมาใหแกศาสนาแหงอินเดีย พระองคทานมิเคยอางตนเปน
พระเจา และทานไมเคยแนะนําส่ังสอนใหบรรดาสาวกผูปฏิบัติตามยึดเอา
ตนเปนสิ่งบูชา แตกระนั้นชาวพุทธสวนมากนอกประเทศอินเดีย ไดยึด
ถือเอาพระองคเปนพระผูเปนเจาและไดประดิษฐรูปเหมือนขึ้นเปนที่
กราบไหว 
 ดวยอาศัยหลักการแหงการพิ สูจน เอกลักษณ  แยกแยะ
จุดมุงหมายในการเคารพบูชาจะทําใหเราสามารถทราบถึงศาสนาปลอม
ไดอยางชัดเจน และยังทราบถึงพื้นเพความเปนมาของการอุตริอยาง
แทจริงดังมีหลักฐานปรากฏอยูในสูเราะฮฺ ยูสุฟ : 40 จากคัมภีรของพระผู
เปนเจาที่สัจจริงวา 

$ tΒ tβρß‰ç7÷è s? ⎯ÏΒ ÿ⎯Ïµ ÏΡρ ßŠ Hω Î) [™!$ yϑ ó™ r& !$ yδθßϑ çG øŠ£ϑ y™ óΟçFΡr& 
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ความวา “พวกเจาหาไดกราบไหวบูชาส่ิงใดเลยนอกจาก
บรรดานามที่พวกเจาต้ังช่ือข้ึนโดยพวกเจาเองและบรรพบรุุษ
ของพวกเจา อัลลอฮฺมิไดประทานหลักฐานใดในขอน้ีลงมา 
ไมมีการตัดสินใดนอกเสียจากเปนของอัลลอฮฺ พระองคทรง
มีบัญชาแกพวกเจาวา จงอยาเคารพภักดีตอผูใด เวนแต
พระองคเทา น้ัน น่ันคือศาสนาอันม่ันคง แตวามนุษย
สวนมากไมรู” 

  
บางทานอาจโตแยงวาทุกศาสนาก็ลวนสอนแตในเรื่องความดี

งามจึงไมเห็นแปลกที่ เราจะปฏิบัติตามศาสนาใดก็ได คําตอบก็คือ 
แทจริงแลวศาสนาอื่นๆ ทั้งหลาย สอนใหบูชาสิ่งที่ถูกสรางซึ่งถือเปนสิ่งที่
ช่ัวรายที่สุด 
 การที่เราเคารพสักการะบูชาสรรพสิ่งที่ถูกสราง แทนที่จะเคารพ
บูชาพระเจาผูทรงสราง นี่แหละคือบาปอันยิ่งใหญที่มนุษยไดกระทําขึ้น 
ทั้งนี้ เพราะมันคานกับจุดประสงคที่แทจริงของการถูกบังเกิดของ
มนุษยชาติ กลาวคือมนุษยชาติไดถูกสรางขึ้นมา เพื่อเคารพภักดีตอพระ
เจาคืออัลลอฮฺพระองคเดียว ดังที่พระองคทรงกลาวไวในอัล-กุรอาน
อยางชัดเจนวา  

$ tΒ uρ àMø)n= yz £⎯Ågø: $# }§ΡM}$#uρ ω Î) Èβρß‰ç7÷è u‹Ï9 ∩∈∉∪  

ความวา “และขามิไดบังเกิดญินและมนุษยมาเพ่ืออ่ืนใด 
นอกจากเพ่ือเคารพภักดีตอขาเทาน้ัน”(อัล-กุรอาน 51 : 56) 
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เพราะฉะนั้นการเคารพ สักการะ หรือบูชาตอสรรพสิ่งที่ถูกสราง
อันเปนเนื้อแทของการเคารพบูชารูปปน ซึ่งไมใชพระผูเปนเจาที่แทจริง 
จึงนับวาเปนบาปที่ไมสามารถใหอภัยโทษไดอยางเด็ดขาด ผูใดตายไปใน
สภาพของการเปนผู เคารพบูชารูปปนเขายอมไดปดกั้นกฎกําหนด 
(โชคชะตากรรม) ของเขาในโลกหนาเสียแลว นี่ไมใชความคิดเห็นแตเปน
ขอเท็จจริงของโองการแหงอัลลอฮฺ ที่ไดถูกประทานมายังมนุษยชาติใน
พระคัมภีรฉบับสุดทาย คืออัล-กุรอานวา  

¨β Î) ©!$# Ÿω ãÏøó tƒ β r& x8uô³ç„ ⎯Ïµ Î/ ãÏøó tƒ uρ $ tΒ tβρ ßŠ y7 Ï9≡sŒ ⎯yϑ Ï9 â™!$ t±o„ 4  

ความวา “แทจริงอัลลอฮฺไมทรงอภัยแกผูท่ีไดต้ังภาคีตอ
พระองค (เพราะสิ่งทั้งหลายถูกกําเนิดใหมีข้ึนเพื่อรับใชและ
อํานวยประโยชนสําหรับมนุษย และไมใชเพื่อเปนที่เคารพ 
สักการะบูชาของมนุษย) และทรงอภัยแกบาปอ่ืนนอกจาก
(การต้ังภาคี)น้ัน สําหรับผูท่ีพระองคทรงประสงค”(อัล-     
กุรอาน 4 :48) 

 
ความเปนศาสนาสากลของอัล-อิสลาม 

เนื่องจากผลตามมาของการนับถือศาสนาปลอมนั้นรายแรงยิ่ง
นัก ดังนั้นศาสนาที่แทจริงของอัลลอฮฺ (พระผูเปนเจา) จึงสมควรไดรับ
การเขาใจและบรรลุผลสําเร็จในระดับสากล และไมไดจํากัดเฉพาะ
ประชาชาติใดประชาชาติหนึ่งเทานั้น อีกทั้งยังไมจํากัดเวลา สถานที่และ
ไมมีเงื่อนไขตางๆ เฉกเชนการพรมน้ําเพื่อไถบาปในคริสตศาสนา  
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ภายในขอบเขตของการจํากัดความในหลักการสําคัญของอัล-
อิสลาม (คือการนอบนอมยอมตนยังพระประสงคแหงพระเจา) แลว
ตั้งอยูบนรากฐานแหงความเปนศาสนาสากล ฉะนั้นเมื่อใดที่มนุษยมี
ความเขาใจอยางแทจริงวาอัลลอฮฺทรงคุณลักษณะเอกะ และทรง
แตกตางอยางสิ้นเชิงจากสรรพสิ่งถูกสรางแลวโดยยอมจํานนตออัลลอฮฺ 
เขาก็คือ “มุสลิม” ทั้งรางกายและจิตใจและมีสิทธิ์จะไดเขาสวรรค  

ดังนั้นผูใดก็ตามไมวาเขาจะอาศัยอยู ณ แหงหนใดสมัยใดใน
โลกใบนี้ เขาก็สามารถเปนมุสลิมได ทั้งนี้โดยเพียงปฏิเสธการเคารพ 
สักการะบูชาสรรพสิ่งที่ถูกสรางตางๆ และหันสูการเคารพภักดีตออัลลอฮฺ 
เพียงองคเดียวเทานั้น 

เปนที่นาสังเกตวา การยอมรับและการยอมจํานนตออัลลอฮฺ
จําเปนตองมีการแยกแยะระหวางสิ่งที่ดีงาม ถูกตอง และสิ่งที่ช่ัวราย ผิด
ศีลธรรม และจําตองทราบวา วิธีการเลือกเชนนี้แสดงใหเห็นถึงการ
ยอมรับของตน โดยการแยกแยะการทําความดีที่ประเสริฐสุด ก็คือ การ
เคารพตออัลลอฮฺพระองคเดียวเทานั้น ขณะที่การกระทําชั่วที่รายแรง
ที่สุด ก็คือการเคารพบูชาสรรพสิ่งที่ถูกสรางคูเคียงกับการเคารพภักดี
ตออัลลอฮฺหรือแทนการเคารพภักดีอัลลอฮฺ ขอเท็จจริงดังกลาวไดถูก
สาธยายไวในคัมภีรอัล-กุรอานที่วา 

¨β Î) t⎦⎪ Ï%©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ š⎥⎪ Ï% ©!$#uρ (#ρ ßŠ$ yδ 3“ t≈ |Á ¨Ζ9$#uρ š⎥⎫Ï↔ Î7≈ ¢Á9$#uρ 

ô⎯tΒ z⎯tΒ#u™ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# Ÿ≅ Ïϑ tãuρ $ [s Î=≈ |¹ öΝßγ n= sù öΝèδ ãô_ r& 

y‰Ψ Ïã óΟÎγ În/u‘ Ÿω uρ ì∃öθ yz öΝÍκö n= tæ Ÿω uρ öΝèδ šχθ çΡt“ øt s† ∩∉⊄∪     



22 

ความวา “แทจริงบรรดาผูศรัทธาและบรรดาผูเปนยิวและ
คริสตและศอบีอีน(ศาสนาอ่ืนท่ีไมใชยิวและคริสต) ผูใด (ก็
ตามที่) ศรัทธาในอัลลอฮฺและวันสุดทายและไดประกอบการ
งานท่ีดี ดังน้ันสําหรับพวกเขาท้ังหลายจะไม มีความ
หวาดกลัวแกพวกเขาท้ังหลาย ณ พระผูอภิบาลของพวกเขา 
และพวกเขาท้ังหลายจะไมระทม”(อัล-กุรอาน 2 :62) 

 
öθ s9uρ öΝåκ̈Ξr& (#θ ãΒ$ s% r& sπ1 u‘ öθ−G9$# Ÿ≅‹ ÅgΥM}$#uρ !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& ΝÍκö s9Î) ⎯ÏiΒ öΝÍκÍh5§‘ 

(#θ è= Ÿ2V{ ⎯ÏΒ óΟÎγ Ï% öθ sù ⎯ÏΒ uρ ÏM øt rB ΟÎγ Î= ã_ ö‘ r& 4 öΝåκ÷]ÏiΒ ×π ¨Β é& ×ο y‰ÅÁ tFø)•Β ( 

×ÏVx.uρ öΝåκ÷]ÏiΒ u™!$ y™ $ tΒ tβθè= yϑ ÷è tƒ ∩∉∉∪    

ความวา “และมาตรวาพวกเขาดํารงม่ันในเตารอฮแฺละอินญีล 
(โดยมิไดบิดเบือน) และส่ิงท่ีไดถูกประทานลงมาแกพวกเขา 
จากพระผูอภิบาลของพวกเขา แนนอนพวกเขาจะไดเสวยสุข
ท้ังจากเบ้ืองบนของพวกเขาและจากเบื้องลางเทาของพวกเขา 
(คือไดรับการโปรดปรานจากฟากฟาและพื้นพิภพ) (ทวา)ใน
หมูพวกเขามีคณะท่ีแนวตรง (อยูในสายกลางที่เที่ยงธรรม) 
แตสวนมากของพวกเขานั้น เร่ืองเลวรายแทๆ ท่ีพวกเขาได
กระทํา” (อัล-กุรอาน 5 :66) 
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การยอมรับในอัลลอฮฺ 
ปญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้คือ มนุษยชาติพึงศรัทธาในอัลลอฮฺอยาง

ไร? ในเมื่อความเปนไปในดานสังคมและวัฒนธรรม มีความแตกตางกนั? 
สําหรับบรรดามนุษยชาติทั้งมวลแลว จําเปนตองมีความรับผิดชอบใน
การเคารพภักดีตออัลลอฮฺ  

เราไดเรียนรูจากคัมภีรอัล-กุรอานวา การยอมรับพระผูเปน
เจาของมนุษยชาติไดมีอยูแลวในจิตวิญญาณของพวกเขา ซึ่งนับเปน
ธรรมชาติ (ฟฏเราะฮฺ)แตเดิมของมนุษยตั้งแตถูกบังเกิด 
 ในสูเราะฮฺ อัล-อะอฺรอฟ โองการที่ 172-173 พระองคอัลลอฮฺได
ทรงอธิบายใหเราทราบวา เมื่อพระองคไดทรงสรางอาดัมผูเปนมนุษย
และศาสดาคนแรกขึ้นมา พระองคไดทรงบันดาลใหลูกหลานของทาน 
บังเกิดขึ้นบนพื้นพิภพ และใหเขาทั้งหลาย กลาวคํามั่นปฏิญาณตอ
พระองควา “ขามิใชพระผูอภิบาลของสูเจาดอกหรือ ? เขาเหลาน้ันไดให
คํายืนยันวาถูกตองแลว เราขอยืนยันตอการเปนพระผูอภิบาลของ
พระองค” 
 หลังจากนั้นพระองคไดทรงสาธยายตอไปถึงสาเหตุที่ทรงให
บรรดามนุษยชาติใหคํามั่นสัญญาวาเพราะพระองคคือผูทรงสราง และ
ทรงเปนผูเปนเจาที่แทจริง ผูสมควรแกการเคารพภักดีแตเพียงผูเดียว  

พระองคไดทรงบอกไวถึงกรณีที่สูเจา (มนุษยชาติ) จะกลาวอาง
ในวันแหงการฟนคืนชีพวา “แทจริงเราไมเคยทราบเรื่องเหลาน้ีมากอน 
หรือไมทราบเลยวาพระองคคืออัลลอฮฺพระผูเปนเจาของเรา ไมมีใครบอก
ใหเราทราบเลยวาเราตองเคารพภักดีตอพระองคเทาน้ันผูเดียว” พระองค
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ไดทรงอธิบายตอไปวา “หากวาพวกสูเจาจะกลาวในวนัน้ันวาแทจริงบรรดา
บรรพบุรุษของเราตางหากผูซ่ึงไดต้ังภาคีแกอัลลอฮฺ และเราเปนเพียง
ลูกหลานของเขาเหลาน้ันพระองคจะทําลายพวกเราเพราะเหตุท่ีเขา 
(บรรพบุรุษ) ไดกอการมุสากระน้ันหรือ?” 
 เหตุนี้ เด็กทารกทุกคนลวนถูกกําเนิดมาดวยความบริสุทธิ์ที่
ศรัทธามั่นในอัลลอฮฺและความโนมเอียงในการเคารพภักดีตอพระองค
ตั้งแตแรกคลอดซึ่งเรียกในภาษาอาหรับวา “ฟฏเราะฮฺ” 
 กลาวคือหากเด็กทารกไดถูกละทิ้งไวโดยลําพัง เขาก็ยอมทําการ
เคารพภักดีตออัลลอฮฺตามวิถีทางของเขา แตทั้งนี้การเจริญเติบโตของ
เด็กสวนมากไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวเขา ทั้งที่มองเห็น
และมองไมเห็น ทานศาสดา (ศ็อลลัลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม) เคยไดกลาว
วาอัลลอฮฺไดตรัสวา “ขาไดสรางบรรดาบาวของขามาในศาสนาอัน
เท่ียงตรง แตบรรดามารไดทําใหพวกเขาหลงทาง” และทานศาสดาได
กลาวอีกวา “เด็กทุกคนลวนเกิดมาในสภาพแหง “ฟฏเราะฮฺ” ธรรมชาติอัน
บริสุทธ์ิ หลังจากน้ันบิดามารดาของเขาไดเล้ียงดูทําใหเขาเปนยิว คริสต 
และบรรดาผูบูชาไฟ เชนเดียวกับปศุสัตวท่ีไดคลอดลูกในสภาพที่เปน
ธรรมชาติ ทานเห็นบางไหมวาตัวใดบางท่ีคลอดมาท่ีผิดไปจากธรรมชาติ
ดังกลาวน้ัน” (รวบรวมโดย อัล-บุคอรีย และมุสลิม) 
 ดังนั้น เมื่อเด็กไดนอมรับตอกฎแหงธรรมชาติของรางกาย
มนุษยตามที่อัลลอฮฺไดทรงกําหนดไวตามชาติกําเนิด จิตวิญญาณของเขา
ก็ยอมนอบนอมโดยธรรมดาตอความเปนจริงที่วา อัลลอฮฺคือพระผูเปน
เจาและพระผูทรงสรางของเขา แตบิดามารดาของเขาตางหากไดพยายาม
ทํ า ให เขาประพฤติปฏิบัติอย างอื่ นในขณะเยาว วัย  เด็ก ยังไมมี
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ความสามารถพอที่จะตานทานหรือคัดคานในความตองการของบิดา
มารดาได ดังนั้นศาสนาที่เด็กปฏิบัติตามในขณะนั้น จึงถือเปนเพียง
ประเพณีและการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนของผูปกครอง อัลลอฮฺจึงไมเอาผิด
และไมลงโทษเด็กจากการปฏิบัติตามเพราะสาเหตุดังกลาว 

ตลอดระยะเวลาที่มนุษยมีชีวิตอยู ตั้งแตเยาววัยจนกระทั่ง
เสียชีวิต เขาสามารถสังเกตเห็นเครื่องหมายตางๆ มากมายในทุกภูมิภาค
ของพื้นโลก และแมกระทั่งในรางกายของเขาเอง 
 จากเครื่องหมายตาง ๆ เหลานี้ เขาทราบเปนอยางดีถึงการมีอยู
จริงของพระผูเปนเจาหรืออัลลอฮฺ หากมนุษยมีความซื่อสัตยตอตนเอง
แลวไซร เขาจําตองปฏิเสธพระเจาจอมปลอมทั้งหลายและแสวงหาเฉพาะ
อัลลอฮฺองคเดียวเทานั้น สูหนทางที่จะทําใหเปนการงายสําหรับเขา แต
หากวาเขายังขืนปฏิเสธเครื่องหมายตาง ๆ แหงอัลลอฮฺ และยังทําการ
เคารพบูชาสรรพสิ่งที่ถูกสรางอยูตอไป เขาก็จะหาทางรอดไดยากย่ิงขึ้น
ตัวอยางเชน เรื่องราวที่ไดเกิดขึ้นในภาคใตของทิศตะวันออกของเขตอะ
เมซอน ซึ่งเปนเขตปาไม ประเทศบราซิล ชนเผาดั้งเดิมไดกอสราง
กระทอมหลังใหมข้ึน เพื่อประดิษฐานบูชาควัตซ ซึ่งถือเปนตัวแทนพระ
เจาสูงสุดของสรรพสิ่งทั้งหลาย ในวันรุงขึ้นไดมีชายหนุมคนหนึ่งเขาไป
นมัสการและในระหวางที่เขากําลังกราบอยูตอหนาส่ิงที่เขาเขาใจวามันคือ 
พระผูทรงสราง และเปนผูทรงประทานเครื่องยังชีพแกเขานั้น ทันใดเขา
ไดเห็นสุนัขตัวหนึ่ง ไดเดินเขามาในกระทอม ตอนที่เขาไดเงยหนาขึ้นดู
พอดีเขาไดเห็นสุนัขตัวนั้นไดยกขาขึ้นและเยี่ยวรดรูปปนบูชา ดวยความ
เจ็บแคนใจชายหนุมคนนั้นจึงไลติดตามสุนัขออกไปนอกวัด แตเมื่อ
ความโกรธไดลดลง เขาจึงคิดและสํานึกข้ึนไดวารูปปนนั้นคงจะเปนพระ
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เจาแหงสากลจักรวาลไมไดเปนแน ฉะนั้นพระเจาตองอยูที่อื่น เขาจึงควร
เลือกที่จะปฏิบัติตามความคิดสติปญญา และแสวงหาพระผูเปนเจา 
หรือไมก็คงตองกระทําการที่ไมซื่อสัตย และหลอกลวงตนเองอยูตอไป 
ตามความเชื่อถือที่ผิดๆ ของเผาพันธุของเขา มันอาจจะเปนเรื่องแปลก 
แตทวานั่นเปนสัญญาณหนึ่งจากอัลลอฮฺ ที่ไดเกิดขึ้นกับชายหนุม มันเปน
สัญญาณที่แนะนําวาส่ิงที่เขากําลังเคารพบูชาอยูนั้นเปนสิ่งที่หลงผิด 
 บรรดาทานศาสดาไดถูกสงลงมายังประชาชาติทุกเผาพันธุ ดังได
กลาวไวกอนหนานี้ เพื่อที่จะชวยค้ําจุนเอาไวซึ่งธรรมชาติอันบริสุทธิ์แหง
มนุษยชาติ ในความเชื่อถือที่พึงมีตออัลลอฮฺและการโนมเอียงที่มีมาแต
กําเนิดของมนุษยชาติตอการเคารพภักดีตอพระองค พรอมทั้งสนับสนุน
ความเปนจริงแหงพระผูเปนเจาในสัญญาณตางๆ ที่พบเห็นประจําวัน 
ที่อัลลอฮฺไดทรงประทานให  

แมตอมาคําสอนของศาสดาสวนมากจะถูกบิดเบือนไป แต
บางสวนก็ยังรักษารูปเดิมไวได คําสอนเหลานั้นไดช้ีแนะถึงสิ่งที่ถูกตอง
และสิ่งที่ผิด เชน ในกรณีของบัญญัติ 10 ประการของคัมภีรเตารอฮฺ(ของ
ชาวยิว) การยืนยันเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของทานนบีอีซา (เยซูคริสต) ใน
คัมภีรพันธะสัญญาใหม กฎหมายที่ยังคงมีอยู ซึ่งไดบังคับใชในกรณีเกิด
คดีฆา ลักขโมย ผิดประเวณีในสังคมมนุษย 
 เพราะฉะนั้น มนุษยทุกชีวิตตองรับผิดชอบตอความศรัทธา 
เชื่อมั่นในอัลลอฮฺ (พระเจา) และการยอมรับในศาสดาแหงอัลลอฮฺ หรือ 
อัล-อิสลาม อันหมายถึงการนอบนอม และยอมตนยังพระประสงค
แหงอัลลอฮฺ  



27 

 เราขอพรตอพระองคอัลลอฮฺ ผูทรงไดรับการยกยองสรรเสริญ
ทรงไดโปรดคุมครองรักษาเราใหอยูในหนทางที่ถูกตอง ยังหนทางที่
พระองคไดทรงชี้นํา และแทจริงพระองคคือ ผูทรงกรุณา ผูทรงปรานี
เสมอ การสรรเสริญทั้งมวล ความกตัญูจงมีแดพระองค พระผูอภิบาล
แหงสากลจกัรวาล และขอประสาทพร สันติสุข ความจําเริญ จงมีแดทาน
ศาสดา (ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม) ครอบครัวของทาน บรรดาสาวก
ของทานตลอดถึงบรรดาผูปฏิบัติตามแบบฉบับของทานเหลานั้นดวย
เทอญ...อามีน 
 

***** 


