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มุสลิมใหม ธวัฐ (ชะฮีด) อนทิม :
ผมรูสึกดีเสมอเวลาผมไดสุูดตอพระเจา
ชื่อ : ธรัฐ อนทิม
ชื่ออาหรับ: ชะฮีด
เกิดวันที่ 10 สิงหาคม 2531 ปจจุบันมีอายุ 21 ป เปนบุตรคน
โต มีน อ งสาวคนเล็ ก หนึ่ ง คน สมาชิ กในบ านเป น ชาวพุ ท ธ
ทั้งหมด
ป จ จุ บั น กํ า ลั ง ศึ ก ษา อยู ที่ ค ณะนิ เ ทศ-ศิ ล ป มหาวิ ท ยาลั ย
อัสสัมชัญ
ทางสูอิสลาม: ผมคุนเคยกับอิสลามมาตั้งแตผมยังเล็ก
เนื่องจากถิ่ นกํ าเนิ ดผมไดอยู ในแถบที่ มีพี่ นองมุส ลิม อาศัยอยู
เปนจํานวนมาก ผมคุนเคยกับเสียงอะซานในเวลาศุบหฺ(ชวง
เชาตรู)ตั้งแตเด็ก เพราะผมตองตื่นแตเชาเพื่อไปเรียนที่ โรงเรียน
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กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และนั่นเปนจุดเริ่มตนที่ทําใหผมได
สนใจวาพระผูเปนเจาคือใคร?
ผมศึกษาที่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนมาเปนเวลา 12
ปเต็ม โรงเรียนนี้เปนโรงเรียนคริสตนิกายโปรแตสแตนท และมัก
เผยแพรศาสนาใหเด็กตางศาสนาไดเรียนรูอยางเต็มใจ โดยเปน
วิ ช าที่ มี อ าจารย ที่ มี ค วามรู ท างศาสนามาสอนทุ ก ๆ อาทิ ต ย
อาทิตย ล ะหนึ่ ง คาบเรี ยน ซึ่ ง ต า งกั บโรงเรี ยนในนิ กาย โรมัน คาทอลิ ก ที่ จ ะแยกเด็ กคริ ส ต แ ละเด็ กศาสนิ กอื่ นออกอยาง
ชัดเจน
ผมเริ่มเชื่อวาพระเจามีจริง และพระองคทรงรูถึงจิตใจ
เรา ตั้งแตผมอยูชั้นประถม 4 ซึ่งทุกๆป ทางโรงเรียนจะมีวันหนึ่ง
ที่เรียกวาเปนวันเปดใจรับพระเยซูคริสตเขามาในชีวิต และผมก็
ไดเขาไปเปดใจรับมาสองครั้งสองครา แตก็ไมสําเร็จเพราะเวลา
ผมกลับมาบาน ผมบอกแมผมวา ผมเปนคริสตแลว ผมจะไป
โบสถวันอาทิตย แมก็จะตอวาผม และผมก็ไมเขาใจ สุดทายผม
ก็หลงลื ม จนไม มี โอกาสได ไ ปโบสถ สั กครั้ ง นั่ นคงเปน การ
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กําหนดที่ ยิ่ง ใหญ ของ อั ล ลอฮฺ ซุ บฮานะฮูวะตะอาลา อยาง
แนนอน...
หลังจากนั้นพอยางเขาวัยคะนอง ผมก็เริ่มลืมพระผูเปน
เจา เพราะดวยความที่ทางบานเปนพุทธ แตไมไดเครงครัดมาก
นัก ทําใหผมตองไปรวมพิธีสําคัญทางศาสนาบางเปนบางครั้ง
แตผมมักจะไมคอยไปเพราะผมติดเพื่อน และเพศตรงขาม ตาม
ประสาวัยอยากรูอยากเห็น อยากลอง จนผมไดรูจักกับยาเสพ
ติดตางๆ และผมก็เริ่มใชมันบอยขึ้น จนใชทุกวัน
ช ว งนั้ น เป น ช ว งที่ ชี วิ ต ผมน า เกลี ย ดที่ สุ ด ผมไม ย อม
เอ็นทรานซเพราะวาผมขี้เกียจ ซึ่งเปนเหตุผลที่ไรสาระมาก ผม
กําลังจมดิ่งสูความเลวราย ผมแอบนํายาเสพติดมาไวในบาน
จนพอแมจับไดหลายครั้งหลายครา แตผมก็ไมเลิก พอแมเสียใจ
มาก จนไมพูดกับผมเปนเดือนๆ ผมดําเนินชีวิตอยูในวังวงเดิมๆ
ตั้งแต ม.5 จนเขามหาลัย ซึ่งผมก็ยังไมเลิก แถมยังจะหนักขอขึ้น
ทุกวัน แลวยังมีเรื่องผูหญิงมาของเกี่ยว ทําใหผมเรียนไดแยมาก
ซึ่งก็ทําใหพอแมลําบากใจเหมือนเดิม จนผมไดมาพบกับ อุมัรฺ
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ซึ่งในตอนที่รูจักกันแรกๆ นั้น เขาก็เปนคนแบบเดียวกับ
ผม จึงสนิทกันอยางรวดเร็วในเวลาไมนาน และชักชวนกันใชยา
เสพติดกั น อย างสนุ กสนาน ซึ่ ง ถ าเที ยบกั บในตอนนี้เ ขาได
เปลี่ยนไปมาก...
หลังจากนั้นไมนานผมก็ไมพบกับอุมัรฺอีกเปนเวลานาน
มาก ซึ่งมาทราบขาวอีกทีในตอนหลังวาไดเขารับอิสลามแลว
แตก็ยังไมพบเขาอยูดี ณ ตอนนั้นผมก็ไดสนใจกับอิสลามมาก
ขึ้น จึงไดขอหนังสือมาอานจากอาสะใภของผมซึ่งเปนมุสลิมะฮฺ
ประจวบกับผมมีโอกาสไดติดตามสารคดีท างชอง National
Geographic รายการ Inside Islam ซึ่งทําใหผมน้ําตาซึมและ
กลับมาคิดถึง พระผู เปน เจ าอี กครั้ง เมื่อรายการเจาะลึกไปถึง
หลักศรัทธาหกประการ
ผมคิ ด อยู ใ นใจมาตลอดหลั ง จากนั้ น ว า ผมจะเป น
มุสลิมใหได แตไมรูวาเมื่อไรเทานั้นเอง และนั่นทําใหผมไปขอ
หนังสือจากอาสะใภผมและเริ่มอานเมื่อมีเวลาวางจากการบาน
ที่มหาวิทยาลัย และชวงนั้นผมก็เริ่มไมดื่มเหลา สวนเรื่องทาน
หมูนั้น เหมือนเปนเรื่องแปลกเพราะผมไมชอบทานหมูมาตั้งแต
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เล็กอยูแลวจึงไมคอยมีปญหาแตอยางไร เหมือนกับเรื่องขลิบ
หนัง ปลายอวั ยวะเพศที่ ผมได ขลิ บมาตั้ งแต ผ มกํ าเนิดออกมา
จากครรภแมผมแลว
ชวงแรกที่ผมสนใจอิสลาม เพื่อนๆ ในกลุมเริ่มหาวาผม
เพี้ยนบาง และเมาเยอะไปเลยเลอะเลือน และตอวาลอเลียน
ตางๆ นานาๆ เพราะเขาคิดว า อี กสองสามวั นผมก็เ ลิกสนใจ
อิสลามแลว แตกลับกัน เหมือนเปนแรงกระตุน ทําใหผมอยากรู
เกี่ยวกับอิสลามมากขึ้น ผมเริ่มอานหนังสือ และ เปดเว็บไซต
ศาสนามากขึ้น ถามจากเพื่อนมุสลิมบาง และลองถือศีลอดใน
เดือนรอมฎอน ถึงจะไมสมบูรณเทาไรนัก แตผมก็รูสึกดี
เวลาผานไปลวงเกือบหนึ่งป ผมก็ยังปฏิบัติตัวฝกฝนที่
จะเปนมุสลิมอยู และไดแตหวังวาผมจะไดกลาวปฏิญาณตน
หลังจากเรียนจบสักวันหนึ่ง จนกระทั่งมาถึงเหตุการณสําคัญที่
ไดเปลี่ยนผมใหอยูในทางแหงสัจธรรม
ผมได ไ ปทํ างานประจํ า ครั้ ง แรกเกี่ ยวกั บสิ่ ง ที่ เ รียนมา
ดวยความที่ประสบการณยังดอย ทําใหถูกกดดันจากทางผูเปน
งานและกดขี่จากนายจาง ทําใหผมรูสึกทอแท หมดกําลังใจเปน
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อยางมาก แต ผ มก็ ยังคิ ดวาเปน บททดสอบจากพระเจาอยาง
แนนอน และในวันที่ผมตองแอบมารองไหเพราะไมไหวกับการ
ทํางานรวมกับคนเห็นแกตัว และใชอํานาจอยางลืมตัว ทําใหผม
อดไมไหวที่จะสื่อสารกับพระผูเปนเจา โดยการขอทานในใจวา
“ผมไมไหวแลว ผมอยากหลุดจากวั งวนเดิมๆ ผมอยากเปน
มุสลิมอยางแทจริง”
หลังจากนั้นเพียงสองวัน ทําใหผมพบกับ อุมัรฺ ผูซึ่งผม
ไมเจอกับเขามานานนับปอยางเหลือเชื่อ ผมถามเขาทันทีวาเคา
เปนมุสลิมแลวใชไหม เขาพยักหนา ผมไมรอชาทันที ผมบอก
เขาวาผมสนใจอิสลามมานานแลว แตยังไมไดกลาวปฏิญาณ
ตน เพราะยังไมพรอม เขาตอบผมวา นี่เปนโอกาสดีแลวที่จะได
กลาว เพราะถาผมตายไปกอนกลาวชะฮาดะฮฺผมจะเสียโอกาส
ทันที
ผมคุยกับเขาสักพัก และตัดสินใจทันทีวาผมจะเขารับ
อิสลามเดี๋ยวนั้นเลย และแลวผมจึงไปกลาวปฏิญาณตนโดยมี
เพื่อนคนนี้เปนพยานใหผม...
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ผมกลับมาบานดวยความรูสึกแปลกๆ วาตนเองไดเปน
มุสลิมแลว แตผมก็ยังไมแนใจอยูดีวาจะปฏิบัติตัวไดไหม พรอม
กับคําถามตางๆ นานาในหัวใหขบคิด
ในตอนนั้นเอง พระเจาไดแสดงอํานาจของพระองคให
ผมไดรับรู ขณะนั้นผมยืนสูบบุหรี่อยูหลังบาน ผมไดยินเสียงอะ
ซานไมดังมากนัก จากมัสยิดที่ไมไกลจากบาน แตเสียงก็ดังขึ้น
เหมือนมีคนมาอะซานอยูขางหูกับคําวา “อัชหะดุ อัลลา อิลาฮะ
อิลลัลลอฮฺ” ผมรูสึกตกใจมาก ตัวสั่นเทา ทําอะไรไมถูก รีบทิ้ง
บุหรี่แลวเขาบานมาสุูดทันที ผมรูสึกแนแลว ใชแนๆ ผมจึงโทร
ไปคุ ยกั บอุ มั รฺ ทั น ที เขาบอกผมว า เป น สั ญ ญาณที่ ดี ผมจึ ง
ตัดสินใจกวาดลางสิ่งไมดีทั้งหลายที่ผมติดใจอยูทันที
หลังจากนั้นอุมัรฺ ก็จะสอนผมเกี่ยวกับเรื่องตางๆ และ
การปฏิบัติ รวมถึงโทรหาผมที่มหาวิทยาลัยทุกครั้งเมื่อถึงเวลา
ละหมาด และแลวผมก็ไดคุยกับ อ.ชารีฟ วงศเสงี่ยม ผมไดพบ
กับ อ.ชารีฟ ครั้งแรกเมื่อไปละหมาดวันศุกร ที่ศูนยกลางอิสลาม
แหงประเทศไทย หลังจากนั้น อาจารยก็จะคอยนัดผมมาเจอกับ
กลุมและไปฟงบรรยายเสมอๆ เพื่อใหความรูและรักษาอิมาน
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ไมใหลดหายไป และอุมัรฺ ก็พ าผมไปรูจักอาจารยที่ศูนยกลาง
อิสลามแหงประเทศไทยเพื่อเรียนเกี่ยวกับรุกน และอากิดะฮฺทุก
วันอาทิตย ซึ่งผมก็เรียนไดสามเดือนแลว หลังผมไดรับอิสลาม
ไมนาน
ทุกวัน นี้การเรียนและการปฏิบัติตัวของผมดีขึ้น อยาง
มาก จนหลายๆ คนเริ่มเห็นในความเปลี่ยนแปลง รวมถึงพอแม
ผมที่ตอนแรกออกจะไมชอบใจดวยซ้ํา ผมรูสึกภูมิใจที่ไดอยูใน
ศาสนาที่แทจริงของพระเจา ผมรูสึกปลาบปลื้มที่ไดกลาวตักบีร
และผมรูสึกดีเสมอเวลาผมไดสุูดตอพระเจา ผมจะน้ําตาคลอ
เบาและขนลุกเสมอ เวลาเดินจากบานไปละหมาดที่มัสยิด ซึ่ง
ทั้งหมดก็นับวาเปนพระประสงคของพระเจาโดยทั้งสิ้น ที่ทรงชี้
ทางนําใหกับบาวที่ออนแออยางผม อัลหัมดุลิลลาฮฺ
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