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ซอลาฮุดดีน (ภูมินทร) หวังทรงธรรม
"ชีวิตกับศาสนาเปนเรื่องเดียวกัน"
ประวัติสวนตัว
ซอลาฮุดดีน (ภูมินทร) หวังทรงธรรม
- เปนคนกรุงเทพ โดยกําเนิด บานอยูที่เจริญกรุง 67 พี่นอง 5 คน (เสียชีวิต 1 คน) ปจจุบัน
อายุ 40 ป
- จบการศึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวะอุตสาหการ มหาวิทยาลัย พระจอมเกลาธนบุรี
- สถานภาพ แตงงานแลว (ภรรยากําลังมีบุตร อินชาอัลลอฮ)
- ปจจุบัน เปนหัวหนางาน อยูบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง
สนทนา ถาม-ตอบ
Islammore : เขาอิสลามไดนานแคไหนแลว ?
ซอลาฮุดดีน : นับจนถึงวันนี้ ประมาณ 1 ป 7 เดือน
Islammore : ทุกคนมีเหตุผล ของซอลาฮุดดีน อะไรคือสาเหตุที่เขารับอิสลาม ?
ซอลาฮุดดีน : เพราะความแตกตางในการปฏิบัติตนของมุสลิมดวยกันเอง ความจริงแลว ชวงที่ผม
ทํางานไดรูจักกับผูหญิงคนหนึ่ง ซึ่งทําใหเห็นขอแตกตางในมุสลิมที่ผมเคยรูจัก คือ ปกติมุสลิมที่ผม
คบอยูเวลาไปกินขาว เราจะเลือกรานขาวมันไก ซึ่งรานนั้นขายแตไกอยางแนนอน แมจะไมใช
รานอาหารอิสลามก็ตาม พวกเพื่อนมุสลิมที่รูจักก็กินขาวกับผมไดปกติ โดยไมมีปญหาอะไร แต
เพื่อนคนนี้ไมยอมกิน บอกวากินไมได ผมจึงถามเพื่อหาคําตอบ แลวจึงไดรูคําตอบที่ไมเคยทราบ
เลย
แลวเขาเปนคนที่ละหมาดครบ 5 เวลา ทําใหผมรูสึกถึงความดีที่แตกตางจากมุสลิมคนอื่นๆ
จึงทําใหมีความรูสึกวา "ชีวิตกับศาสนาเปนเรื่องเดียวกัน"
การตัดสินใจของผม มีสวนหนึ่งจากผูหญิงคนหนึ่ง ปจจุบัน คือ ภรรยา แตไมใชวาผมเขารับ
เพราะการแตงงานอยางเดียว คือถาศึกษาแลวไมใช ผมก็คงไมไดรับอิสลาม ทุกอยางก็คงจะจบไป
แตเมื่อผมไดศึกษา และเปรียบเทียบแลว ทําใหรูสึกวา นี่คือสิ่งที่คนหามาตลอด และคงไมยอม
ปลอยใหหลุดลอยไปอยางแนนอน
Islammore : มุมมองมุสลิมกอนเขารับอิสลาม กับหลังเขารับแลว แตกตางกันหรือไม
อยางไร ?
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ซอลาฮุดดีน : ของผมไมคอยแตกตางเทาไหร และไมมีมุมมองในแงลบกับมุสลิม เพราะสมัยเปน
เด็กนักเรียน ไดเรียนในโรงเรียนที่เจาของเปนมุสลิม แตเปนโรงเรียนสามัญนะครับ อาหารที่กินใน
โรงเรียนเปนอาหารมุสลิม เพื่อนๆที่โรงเรียนก็เปนมุสลิม จึงไดอยูรวมกับสังคมมุสลิมมาโดยตลอด
ฉะนั้นการที่มุสลิมจะมีทั้งดี และไมดี จึงเปนเรื่องปกติของสังคมมนุษย
ผมจะมองวามุสลิมที่ไมไดอยูในหลักการศาสนา เปนเรื่องของตัวบุคคล ไมไดเกี่ยวกับคํา
สอนของศาสนา เพราะมนุษยในทุกศาสนา มีทั้งคนดี และคนเลว จึงเปนเรื่องที่ผมมองวาไม
แตกตางและไมไดคาดหวังวามุสลิมทุกคนจะตอง เปนคนดีทั้งหมด มุมมองกอนและหลังรับอิสลาม
จึงไมคอยมีผลตอการนับถือศาสนาอิสลามของผม
Islammore : วิถีการดําเนินชีวิตตางไปจากเดิมหรือไม ?
ซอลาฮุดดีน : สําหรับผม คิดวาตนเองไมไดเปลี่ยนอะไร แตคนรอบขางจะบอกวาเราเปลี่ยนไป อาจ
เปนเพราะแตกอนที่นับถือศาสนาพุทธ ผมก็ไมไดไหวรูปปน รูปภาพ หรือหลุมฝงศพของบรรพบุรุษ
ที่ตายไป และศาลเจาตางๆ ดวยความเคารพ ผมไหวและปกธูปตามที่ญาติๆสั่งใหทํา แตจิตใจไม
เคยมีความรูสึกถึงความเคารพเลยแมแตนอย เพราะ ตามหลักศาสนาพุทธที่ไดศึกษามา แทจริง
แลวการสรางรูปปนตางๆ เกิดขึ้นหลังจากพระพุทธเจาปรินิพพาน ผานมา 500 ป และหลักคําสอน
ของศาสนาพุทธไมเคยมีการไหวรูปปน หรือทําเครื่องรางของขลังแบบสมัยปจจุบันนี้
วิถีชีวิตโดยรวมเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ทําใหไดอยูกับสิ่งที่เรียกวาความดีตลอดเวลา เชน
การละหมาด 5 เวลา ชีวิตและศาสนาไดรวมมาเปนเรื่องเดียวกัน เพราะแตกอนที่ผมเปนพุทธ
อยากทําวัตร 5 เวลา เมื่อเห็นมุสลิมสามารถละหมาด 5 เวลาได ผมเลยอยากที่จะแขงบาง แตก็ไม
สําเร็จ มันไมมีแรงกระตุนหรืออยากที่จะทํา และไมรูวาทําไปเพื่ออะไร
เมื่อกอนคิดอยากทําความดีอยูในหลักของศาสนาพุทธตองไปบวชเปนพระ แตเราก็อยากมี
ภรรยา มีครอบครัว ไมสามารถตัดกิเลส ตัณหาได เลยไมคิดที่จะบวช พอมาพบศาสนาอิสลาม เลย
ทําใหรูวา การทําความดีสามารถทําควบคูไปกับการใชชีวิตประจําวันไดตลอดเวลา ไมตองแยก
ศาสนาออกจากโลกแหงความเปนจริง ชีวิตที่แทจริงไดอยูในหลักการศาสนาที่แทจริง "ศาสนากับ
การดําเนินชีวิตสามารถไปดวยกันอยางครอบคลุม"
ทําใหจิตใจอยูในหลักการทําความดี
ตลอดเวลา อยางเชน เมื่อจะไปไหน ตองวางแผนมากขึ้น ทําอะไรก็ตองวางแผน เพื่อไมใหสูญเสีย
เวลาละหมาด
Islammore : การละหมาด ทําใหเรารูสึกอยางไรบาง ?
ซอลาฮุดดีน : ทําใหจิตใจตั้งมั่นอยูในความดี เราเจตนาละหมาดเพื่ออัลลอฮ ทุกอยางไมวาจะทํา
การงานอะไรก็เพื่ออัลลอฮ เมื่อไดเรียนรูและศึกษามากขึ้น จึงทําใหเขาใจวา ทําไมเราจึงตองทํา
เพื่อพระองค เพียงองคเดียว อัลลอฮเปนผูใหกําเนิด ผูบังเกิดทุกสิ่ง เพราะฉะนั้นจึงสามารถหาจุด
ศูนยกลาง และมีพลังเพื่อที่จะทําความดีเพื่อพระองคตลอดเวลา
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เมื่อกอนเราทําความดีแตไมคอยมีความบริสุทธิ์ใจ เพราะเราจะทําเพื่อโออวด เพื่อใหมนุษย
ยกยอง ใหเขารูวาเราเปนคนดี แตตอนนี้เราทําเพื่ออัลลอฮ มิใชเพื่อการโออวด แมมนุษยไมรู
แตอัลลอฮทรงรู เพื่อผลบุญที่จะไดรับการตอบแทนจากพระองค เมื่อเรามาสูการละหมาด ทําใหเรา
ไดกลับมาสูการทําความดีเพื่ออัลลอฮ อีกครั้ง และเปนอยางนี้เรื่อยไป
Islammore : จุดแข็งของอิสลาม ?
ซอลาฮุดดีน : คือ การทองจําอัลกุรอาน เพราะการอานภาษาอาหรับ ถาผิดแมตัวอักษรเดียวจะทํา
ใหความหมายเปลี่ยนไป และถาอานถูกตองจะไดรับผลบุญ หนึ่งตัวอักษรเทากับสิบความดี และนี่
เปนอีกความดีที่เราสามารถทําไดอยางงายดาย เพราะฉะนั้นจึงมีนักทองจําอัลกุรอานมาตั้งแตยุค
ของทานนะบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม คัมภีรอัลกุรอานจึงไดรับการปกปองรักษา
การผิดเพี้ยนและบิดเบือน ทําใหแนใจวา สิ่งที่สอนที่บอกกลาวไวในอัลกุรอาน มาจากอัลลอฮ และ
ไมมีการเพิ่มเติมหรือเสริมแตงอยางแนนอน
ตอนนี้พยายามอานอัลกุรอานภาษาอาหรับ และความหมายภาษาไทยดวย เพื่อใหทราบวา
จริงๆแลว อัลลอฮ ทรงกลาววาอะไรบาง เพื่อนําไปใชในการดําเนินชีวิตใหถูกตอง
Islammore : มีปญหากับครอบครัวเดิมไหม?
ซอลาฮุดดีน : มีบาง เปนเรื่องของความรูสึกกับคนที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแตเล็ก แตโดยพื้นฐานจะเปน
คนทีมั่นใจตนเอง ใชชีวิตในทางที่เราเลือกเองมาตั้งแตตน ทุกคนเลยเคารพความคิดซึ่งกันและกัน
และการดําเนินชีวิตของแตละคน ญาติพี่นองคนอื่นจึงไมมีปญหาอะไร
ตอนนี้คงเหลือแต อา ที่เปนคนเลี้ยงดูเรามาตั้งแตเล็ก อยากให อา มาอยูดวยกัน อยากเลีย้ ง
ดูในยามที่ทานแกชรา เพราะทานเลี้ยงเรามาตั้ง 20 กวาป ทําไมแคชวงเวลาอีกไมกี่ปที่ทานมีชีวิต
อยูนี้เราจะเลี้ยงทานไมได
ความรูสึกของ อา ตอนนี้ ?
เราจะไมคอยพูดถึงกันในเรื่องความรูสึก แตจะเขาใจกัน อา จะเสียใจและผิดหวัง สิ่งที่
เกิดขึ้นจะกระทบทางจิตใจมากกวา เพราะทานกลัววา เมื่อทานตายใครจะไหว ใครจะใหอาหาร
ใครจะเผากระดาษเงิน กระดาษทองไปใหทาน ตามความเชื่อของเขา
คิดวาสามารถที่จะดะวะฮ อา มาเขาอิสลามไดไหม ?
อินชาอัลลอฮ แตตางคนตางมีความคิดของตนเอง จะมีทิฐิและความเชื่อ ที่ถูกปลูกฝงมา
ตั้งแตดั้งเดิม แตเราก็ตองพยายาม อยางนอยกอนที่ทานจะตายใหทานไดกลาว "ลาอิลา
ฮะอิลลัลลอฮ มุฮัมมะดุรเราะซูลลุลลอฮ"
Islammore : มีปญหากับเพื่อนรวมงานไหม ?
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ซอลาฮุดดีน : กับ เพื่อนรวมงานไมมีปญหาอะไร อาจเพราะเราเปนหัวหนางาน และผูรวมงานจะมี
ทั้งมุสลิม และไมใชมุสลิม ที่เปนมุสลิมเลยกลายเปนทําใหเขาตองละหมาด ตองกลาวสลาม แต
กอนเขาไมคอยที่จะปฏิบัติอยางที่ควรจะทํา แตเดี๋ยวนี้ อัลฮัมดุลิลลาฮ
เวลาละหมาด จะละหมาดที่ทํางาน ผูรวมงานก็จะเห็นและจะทราบกัน แตผมจะพยายาม
เดินไปละหมาดที่มัสยิดที่อยูใกลที่ทํางาน ไมเคยขาดละหมาด และไมตองใชกอฎอ ผมจะละหมาด
ในเวลาตลอดและไมมีอุปสรรคอะไรที่ทําใหตองขาดการละหมาด และปจจุบันการงานของผม
กลับทําใหผมมีเวลาละหมาดมากขึ้นกวาแตกอนเสียอีก อัลฮัมดุลิลลาฮ
Islammore : ความรูสึกในการไปทําฮัจญ ?
ซอลาฮุดดีน : อัล ฮัมดุลิลลาฮ ดีใจและปลื้มใจมาก เที่ยวบินของผมเปนเที่ยวบินที่มีปญหาปด
สนามบิน ตอนแรกคิดวาไมไดไปแลว หัวใจตกหายไปที่ไหนไมรู รองไหเลยครับ ภรรยาบอกวา
สงสัยไมไดไปแลว เลยพูดบอกเขาไปวา ไมไดสิเราตองไดไป ชวยกันขอดุอาร พี่นองที่จะไปทั้งหมด
ชวยกันขอดุอาร แลวอัลลอฮ ก็เปดทางใหทุกอยางผานไปดวยดี พอไดไปรูสึกเหมือนเราไดรับของที่
มีคา และพอไปถึงก็ไมผิดหวังเปนฝนของมุสลิมทั่วโลก เปนโอกาสที่นอยคนจะไดรับจากพระองค
และเปนความภาคภูมิใจของตนเอง
จริงๆแลวแตกอนที่ยังไมเปนมุสลิม ก็เคยเห็นในทีวี ยังนึกวา เขาไปเตรียมซักซอมกันที่ไหน
คนเปนลานถึงไดทําทุกอยางพรอมเพรียงกันหมด แลวไปอยูในที่เดียวกันเวลาเดียวกัน ตางเชือ้ ชาติ
ตางภาษา ทําไมถึงทําทุกอยางไดเหมือนกัน ยังคิดอยากไปดูวาเขาเตรียมพรอมกันอยางไร ถาม
เพื่อนวาถาไมใชมุสลิมจะไปเมืองนั้นไดไหม เพื่อนก็บอกวาไมได แตไปเมืองอื่นได
แตตอนนี้รูแลววา ทุกคนเตรียมพรอมมากันเองตั้งแตเล็ก มุสลิมทุกคนเราปฏิบัติเหมือนกัน
หมด ละหมาดเหมือนกัน ถือศีลอดเหมือนกัน ทําฮัจญปฏิบัติเหมือนกันทั่วทั้งโลก นี่คือความ
ยิ่งใหญจริงๆ แตกตางจากศาสนาอื่น อยางพุทธเวลากราบ จะกราบไมเหมือนกัน คนจีนกราบอีก
อยาง คนไทยกราบอีกอยาง คนทิเบตกราบอีกอยาง คนอินเดียก็กราบอีกอยาง สรุปวาแคกราบยัง
ไมเหมือนกันเลย
Islammore : เมื่อเห็นกะอบะฮ ครั้งแรก รูสึกอยางไร ?
ซอลาฮุดดีน : เรา จะเห็นแตในรูปภาพ และคําบอกกลาว พอไปเห็นกะอบะฮ รูสึกปลื้มปติอยาง
บอกไมถูก ดีใจ ตื้นตันใจ ผมไป ตอวาฟ คนเดียวบอยมาก เพราะบางครั้งภรรยาละหมาดไมได ผม
ก็จะเดินไปคนเดียว
Islammore : อยากบอกอะไรกับมุสลิม ?
ซอลาฮุดดีน : อยาก ใหมุสลิมเขามาศึกษาหลักการศาสนาอิสลามอยางแทจริง จากคัมภีรอัลกุ
รอาน และฮะดิษ ที่แปลความหมายภาษาไทย ซึ่งมีใหอานกันแลว เพราะถาไดทราบหลักการอยาง
แทจริงแลว คิดวาเราจะไมมีปญหากับคนรอบขาง และจะทําใหคนอื่นเขาใจในศาสนาอิสลามดวย
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เหมือนปญหาภาคใต ถาเขารูวาหลักการอิสลามคืออะไร คิดวาไมนาจะเกิดปญหาแบบนี้
อยางแนนอน และจะทําใหภาคใตสงบสุข และมีความจําเริญมากยิ่งขึ้นดวย
สําหรับมุลิมะฮ อยากใหพวกเธอคลุมฮิญาบครับ เพราะผมชอบมองคนที่คลุมฮิญาบ ตั้งแต
กอนที่จะเขารับอิสลาม ดูแลวทําใหรูสึกสบายตา และคิดวาคนที่คลุมฮิญาบ อยางนอยเธอก็ปฏิบัติ
ตามหลักการศาสนา และเธอตองเขมแข็งกวาคนที่ไมคลุมฮิญาบ เพราะคนที่คลุมฮิญาบ คนทั่วไป
จะรูวาเธอคือมุสลิม ถาเธอทําในสิ่งที่ไมถูกตอง อาจจะแตงตัวรัดรูป หรืออื่นๆ คนก็จะมองถึง
ศาสนาของเธอ แตคนที่ไมคลุมฮิญาบจะทําอะไรก็ไมมีใครรู เพราะเธอไมกลาที่จะเปดเผยตัวตน
ของเธอเอง
สุดทาย อยากบอกวา ชีวิตนี้แสนสั้นนัก เราไมสามารถที่จะเปลี่ยนโลกทั้งใบได แตเรา
สามารถที่จะเปลี่ยนตัวเราเอง ในเมื่อมุสลิมที่ไดอิสลามมาอยางงายดาย ทําไมคุณถึงไมทําตาม
หลักการของศาสนา เพราะการทําความดีในชีวิตนี้มีไมมากนัก ขนาดวันหนึ่งเราอยากจะทําความดี
มากๆ บางครั้งก็หมดวันหมดเวลาแลว ไมมีเวลาไปทําอยางอื่นแลว
ขอฝากใหมุสลิมทุกคนไดเขาใจหลักการอิสลามอยางแทจริง ปฏิบัติศาสนากับการดําเนิน
ชีวิตใหไปดวยกัน และ ชีวิตนี้แสนสั้นนัก เราไมสามารถเปลี่ยนโลกนี้ได ไมสามารถเปลี่ยนคนอื่นได
แตเราสามารถเปลี่ยนตนเองใหเปนคนดี เพื่อพระองคอัลลอฮได
Islammore ขอ ขอบคุณ ซอลาฮุดดีน ที่ใหขอคิดดีๆ กับผูที่เขามาศึกษาในเว็บไซร อิสลาม
มอร ขอพระองคอัลลอฮ ทรงประทานความสุข ความจําเริญใหกับครอบครัว ขอพระองคทรง
ประทานบุตรที่ซอและฮ ใหกับทั้งสองทาน และขอพระองคทรงประทานพร และทางนําที่ถูกตองใน
การดําเนินชีวิต เพื่อกาวตอไปอยางมั่นคง ดวยเถิด ....อามีน
และ เมื่อคุณอานคุณจะรูวา ฮิดายะฮ จากพระองค อัลลอฮ มิได ไดมาโดยงายๆ และ
พระองคจะมอบใหกับผูที่ใชสติปญญา ในการคิดและไตรตรอง ถึงการดําเนินชีวิตวา
เสนทางไหน คือ เสนทางที่ทําใหมีความสุขอยางแทจริง
เสนทางไหน คือ เสนทางที่จะนําไปใชไดในชีวิตจริง
เสนทางไหน คือ เสนทางที่จะเปนประโยชนหรับมนุษยชาติอยางแนนอน
เสนทางไหน คือ เสนทางแหงความจริง
เสน ทางที่จะเดินไปถึงสวรรค เสนทางที่จะทําใหเรากาวตอไปอยางมั่นคงโดยไมหลงทาง
ทุกคนคงจะมีคําตอบอยูกับตัวเองแลว และ คําตอบนั้นจะนําคุณไปในทางที่คุณเลือกเอง นรก หรือ
สวรรค อยูที่คุณเลือกเอง
http://islammore.com/main/content.php?page=sub&category=43&id=1069
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