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ตักวา กุญแจมหัศจรรย
บอยครั้งที่เรามักจะไดยินคําวา “ตักวา” ไดยินบอยจนชาชินโดยไมมีความรูสึกใดๆ ตอคําๆ
นี้ อี ก ความคุ น ชิ น ทํ า ให เ ราไม ไ ด รั บ ประโยชน อ ะไรเลย ทั้ ง ๆ ที่ ไ ม ค วรจะเป น เช น นั้ น เพราะ
ความหมายที่แทจริงของคําวา “ตักวา” มีนัยยะอันทรงพลังยิ่งใหญมากในชีวิตของมนุษยผูหนึ่งที่
ศรัทธาตอพระผูเปนเจา และประชาชาติมุสลิมทั้งหมดที่นอมรับการศรัทธาตอพระองค
ตักวา ในเชิงนิรุกติศาสตรมีความหมายวา การปองกัน การหลีกเลี่ยง การระมัดระวัง (ดู ลิ
สานุล อะหรับ)
อุละมาอทางภาษาอาหรับบางทานเชน อิบนุ ฟาริส บอกวา “ตักวา” ในความหมายทาง
ภาษามาจาก “การพูดนอย” !!
ในตัฟสีรของอิมาม อัล-กุรฏบีย มีการอธิบายตักวาที่นาสนใจวา “ระดับของผูตักวานั้นสูง
กวาผูศรัทธาและผูเชื่อฟง(ฏออัต) ผูตักวาหมายถึงผูที่ปกปองตนเองจากการลงโทษของอัลลอฮฺ
ดวยการปฏิบัติความดีและดวยการขอดุอาอที่บริสุทธิ์ใจ คํานี้นํามาจากความหมายของการปองกัน
สิ่งมิชอบดวยการนําเครื่องกีดขวางมากั้นระหวางทานกับสิ่งนั้น” (เลม 1 หนา 161)
อบู ยะซีด อัล-บุสฏอมีย กลาววา “ผูตักวา หมายถึง ผูที่เมื่อเขาพูด เขาพูดเพื่ออัลลอฮฺ
และเมื่อเขาทํา เขาทําเพื่ออัลลอฮฺ” (เลมเดิม)
อบู สุลัยมาน อัด-ดารอนีย กลาววา “บรรดาผูตักวานั้นคือผูที่อัลลอฮฺดึงเอาความหลงใหล
ในตัณหาออกจากหัวใจของพวกเขา” (เลมเดิม)
อุมัร บิน อัล-ค็อฏฏ็อบ ไดถามอุบัยย ถึงความหมายของตักวา อุบัยย ถามอุมัรกลับไปวา
“ทานเคยเดินผานทางที่เต็มไปดวยหนามบางไหม?” อุมัรตอบไปวา “ใช เคย” อุบัยยถามอีกวา
“แลวทานทําเชนไร?” อุมัรกลาววา “ฉันก็ตื่นตัวและระแวดระวัง” ผูถูกถามครั้งแรกจึงตอบวา “เชน
นั่นแหละคือตักวา” (เลมเดิม หนา161-162)
มีการอธิบายและใหความหมายคําวาตักวาอีกมากมายในตําราของอุละมาอ แตขอสรุปที่
นาจะทําความเขาใจไดงายและกระชับที่สุดก็คือ การประพฤติตนโดยใชเกณฑของอาคิเราะฮฺ
เพราะอาคิเราะฮฺคือเกณฑที่บริสุทธิ์ตอเอกองคอัลลอฮฺเพียงผูเดียว นี่หมายความวา ทุกสิ่ง
ที่เราปฏิบัติและทุกความเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวันจะตองมีการผูกไวกับการตอบแทนของอัลลอ
ฮฺ ณ ชีวิตหลังความตาย มิใชสักทําไปแตเพื่อความสําราญในโลกนี้โดยไมไดคํานึงถึงดินแดนอัน
นิรันดรในโลกหนา ดินแดนที่หากเปนการผลตอบแทนที่ดีก็จะไดมีความสุขยั่งยืนไมสูญสลาย แต
หากเปนการทรมานก็จะทุกขสาหัสไมมีวันรอดพนเวนแตผูที่อัลลอฮฺทรงประสงคเทานั้น
คําอธิบายนี้ยืนยันไดดวยโองการอัลกุรอานที่ระบุอยางชัดเจนใหเรา “ตักวา” ตอวันอาคิ
เราะฮฺ ในขณะที่บางอายะฮฺระบุให “ตักวา” หรือปองกันตนจากไฟนรกซึ่งอยูในบริบทของวันอาคิ
เราะฮฺเชนกัน ดังสองอายะฮฺตอไปนี้
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ﺖ َو ُه ْﻢ ﻻ
ْ ﺴ َﺒ
َ ﺲ ﻣَﺎ َآ
ٍ ن ﻓِﻴ ِﻪ ِإﻟَﻰ اﻟﱠﻠ ِﻪ ُﺛ ﱠﻢ ُﺗ َﻮﻓﱠﻰ ُآﻞﱡ َﻧ ْﻔ
َ ﺟﻌُﻮ
َ »وَا ﱠﺗﻘُﻮا َﻳ ْﻮﻣًﺎ ُﺗ ْﺮ
«ن
َ ﻈَﻠﻤُﻮ
ْ ُﻳ
ความวา “พวกเจาจงตักวาตอวันที่พวกเจาจะถูกนํากลับสูอัลลอฮฺ แลวทุกชีวิตก็จะ
ไดรับผลตอบแทนอยางสมบูรณตอสิ่งที่เขาไดกระทําไว และพวกเขาจะไมมีการถูก
อธรรมแตอยางใดไม” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 281)
«ﻦ
َ ت ِﻟ ْﻠﻜَﺎ ِﻓﺮِﻳ
ْ ﻋ ﱠﺪ
ِ »وَا ﱠﺗﻘُﻮا اﻟﻨﱠﺎ َر اﱠﻟﺘِﻲ ُأ
ความวา “และจงตักวาตอไฟนรกที่ซึ่งถูกเตรียมไวแกบรรดาผูปฏิเสธศรัทธา” (อาล อิ
มรอน : 131)
ผูตักวาจึงหมายถึงผูที่มองการณไกลทะลุถึงวันหนา ความสําเร็จที่พวกเขาหมายปองมี
จุ ด หมายเป น สวรรค อัน ไมมี วั น สลาย และเป น ความสํ า เร็ จ ที่ ทํา ใหพ วกเขารอดพ น จากความ
ลมเหลวและการขาดทุนดวยการตองรับโทษในไฟนรกอันรอนระอุอยางทุรนทุราย
การมองเชนนี้มิไดหมายถึงวาตองละเลยดุนยา ทวาแผนการเพื่อความสําเร็จระยะยาวใน
อาคิเราะฮฺยังมักจะสรางผลพลอยไดเปนความสําเร็จบนโลกนี้ดวย เพราะผูที่ปฏิบัติตนดวยความ
ระมัดระวังตอแผนการในระยะยาว ยอมตองละเอียดออนตองานในระยะสั้นดวยอยางไมตองสงสัย
ดังนั้น ตักวาจึงเปนกุญแจหลักของผูหวังความสําเร็จ และเปนคําสั่งที่อัลลอฮฺสงั่ ใชบา วของ
พระองคอยางชัดเจนวา
«ن
َ »وَا ﱠﺗﻘُﻮا اﻟﱠﻠ َﻪ َﻟ َﻌﱠﻠ ُﻜ ْﻢ ُﺗ ْﻔِﻠﺤُﻮ
ความวา “จงตักวาตออัลลอฮฺเถิด เผื่อวาสูเจาจะประสบความสําเร็จ” (อัล-บะเกาะ
เราะฮฺ : 189, อาล อิมรอน : 130, 200)
นี่คือคําสั่งในภาพรวม ถาลงลึกในรายละเอียดปลีกยอย เราจะพบวาอัลกุรอานสั่งและ
ชี้แนะใหเราใชตักวาในการประพฤติปฏิบัติและกิจกรรมทุกสวนที่เกี่ยวของกับชีวิต ตั้งแตเรื่อง
สวนตัว ครอบครัว สังคม การเมือง และเรื่องในระดับสากล ดังจะเห็นไดจากดัชนีพฤติกรรมและ
คําสั่งที่เกี่ยวของกับการตักวาโดยคราวๆ ตอไปนี้
ดานความเชือ่ การศรัทธา อะกีดะฮฺ จิตวิญญาณ
การยึดมั่นในคําสอนของอัลลอฮฺ 3:102, การเลือกเสนทางที่เที่ยงตรง 6:153, การหักลาง
ขอสงสัยในคัมภีร 2:24, วันกิยามะฮฺ 2:48, 123, การเอาชนะกับไสยศาสตร 2:103, คําสั่งตอชาว
คัมภีร 2:41, การศรัทธาตออัลกุรอาน 6:155, เหตุแหงปจจัยยังชีพ 7:96, ความปลอดภัยจาก
ชัยฏอน 7:210, การซื่อสัตยตออิสลาม 30:31, คําสั่งแกทานรอซูล 23:1, การศรัทธาตอรอซูล
57:28, บรรยายลักษณะของนรก 39:16, บรรยายลักษณะของสวรรค 39:20, 73, การไมล้ํา
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หนาอัลลอฮฺและรอซูล 49:1, การตามทานรอซูล 59:7, การเขาใจชีวิตบนโลกดุนยา 47:36, การ
เชิญชวนของบรรดานบี 26:108, 110, 126, 131, 132, 144, 150, 163, 179, 184, การเชิญชวน
ของนบีนูหฺ 23:23, 71:3, การเชิญชวนของนบีฮูด 7:65, การเชิญชวนของนบีอิบรอฮีม 29:16, การ
เชิญชวนของนบีมูซา 7:128, การเชิญชวนของนบีอิลยาส 37:124, การเชิญชวนของนบีอีซา 3:50,
43:63
ดานการปฏิบัติ ขอบัญญัติ มารยาท
ความรู 2:282, การละหมาด 20:132, การถือศีลอด 2:183, การใหเกียรตินครมักกะฮฺ 5:2,
หัจญ 2:196, 197, 203, การลาสัตวของผูทําหัจญ 5:96, การเชือดสัตวพลี 22:37, ความยุติธรรม
และการเปนพยาน 5:8,108, การสั่งเสียกอนตาย 2:180, การสั่งเสียแกภรรยาที่ถูกหยา 2:241,
การใชจาย 64:16, ดอกเบี้ย 2:278, 3:130, การจายหนี้สิน 2:281, 282, อาหารการกิน 5:4, 88,
93, ของดีกับของไมดี 5:100, การปกปดรางกายดวยเสื้อผา 7:26, การเขาบาน 2:189, คําสั่งแก
ภรรยาทานรอซูลและมารยาทการพูดของผูหญิง 23:32, การปกปดเอารัตของผูหญิง 23:55, การ
พูดสิ่งที่ดี 23:70, มารยาทของมุอมิน การกลาวหา การไมไววางใจ การนินทา 49:12, การกระซิบ
กระซาบ 58:9, การนอบนอมและไมหยิ่งยโส 28:83,
ดานครอบครัว สังคม การเมือง การปกครอง สงคราม
การรวมกับภรรยา 2:223, การหยาราง 2:231, 65:1, การไกลเกลี่ยระหวางสามีภรรยา
4:128, คาดูแลบุตร 2:233, ครอบครัว เครือญาติ 4:1, การมีภรรยาหลายคน 4:129, 131, การ
ระวังฟตนะฮฺของภรรยาและบุตร 64:16, การเปนพี่นองของมุอมิน 49:10, การรับผิดชอบรวมกัน
ตอสังคม 8:25, พวกรักรวมเพศ 11:78, 15:69, การลงโทษฆาตกร 2:179, อาชญากรรม 2:194,
206, การสงคราม 3:123, การใหเกียรติเดือนตองหาม 9:36, การผูกสัมพันธกับผูปฏิเสธ 5:57, การ
แบงทรัพยสงคราม 8:1, การใชทรัพยสินที่ยึดจากสงคราม 8:69, การทําสัญญากับคูสงคราม 9:4,
7, การอดทนตออุปสรรคในการทํางานเพื่ออิสลาม 16:127-128, การอดทนตอการปะทะตอสูทาง
ความคิดและจิตวิทยา 3:120, 125, 184, การปะทะเผชิญหนากับความเท็จและบททดสอบ 3:172,
198, 200, การเปนประชาชาติเดียวกัน 23:52
ดัชนี้ขางบนนั้นชี้ใหเห็นวา ถาคุณตองการใหชีวิตสวนตัวประสบความสําเร็จ ทั้งในดานจิต
วิญญาณและรางกาย คุณตองอาศัยตักวาเปนตัวนํา ถาคุณอยากประสบความสําเร็จในเรื่อง
ครอบครัว การดูแลภรรยาและลูกๆ คุณตองมีตักวาอยูในใจ ถาคุณตองการความสูงสง เปนที่เชิดชู
และมีเกียรติตอหนาประชาชาติอื่นๆ คุณไมอาจมองขามตักวาไปได ... ฯลฯ
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ปญหาทุกอยางแมกระทั่งเรื่องพลานามัย สุขภาพจิต ปญหาสังคม เศรษฐกิจ พฤติกรรม
ทางเพศ อาชญากรรม ฯลฯ สามารถใชตักวาเพื่อแกไขได !!!
ชางนาทึ่ง ที่มีคําสั่งเกี่ยวกับตักวาครอบคลุมทุกอิริยาบทของวิถีชีวิตมากมายเชนนี้ กระนั้น
เราทั้งหลายก็มิพักจะเขาใจและนําคําสั่งเหลานี้มาใชจริงๆ นอยคนนักที่มุงมั่นเรียนรูและปฏิบัติ
ตามคําสอนของอัลลอฮฺและรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ในการใชคําสั่งตักวาอยางจริงจัง
ระยะหางระหวางประชาชาติมุสลิมกับชัยชนะและความสําเร็จจึงยังไกลโขอยูอยางนาสงสารและ
นาสมเพชยิ่ง
เรามีกุญแจแหงชัยชนะและการรอดพนอยูในมือ แตมองไมเห็นคุณคา จึงทิ้งขวางไมใยดี
มัน ทุกวันนี้จึงตองกล้ํากลืนกับการถูกย่ํายีเหยียดหยาม และมีชีวิตอยูในจมปลักแหงความแหลก
เหลวอยางสุดแสนขมขื่น
มันคงจะเปนเชนนี้อีกนานตราบกระทั่งเราทั้งหมดสํานึกและปรับปรุงตัวเองอีกครั้ง เพราะ
จะไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นหากไมใชเราเองที่ตองการจะเปลี่ยนแปลง
«ﺴ ِﻬ ْﻢ
ِ ﺣﺘﱠﻰ ُﻳ َﻐ ِّﻴﺮُوا ﻣَﺎ ِﺑَﺄ ْﻧ ُﻔ
َ ن اﻟﱠﻠ َﻪ ﻻ ُﻳ َﻐ ِﻴّ ُﺮ ﻣَﺎ ِﺑ َﻘ ْﻮ ٍم
»ِإ ﱠ
ความวา “แทจริงอัลลอฮฺจะไมทรงเปลี่ยนแปลงหมูชนใด กระทั่งพวกเขาเปลี่ยนแปลง
สิ่งที่อยูในตัวพวกเขา” (อัร-เราะอฺด : 11)
คําสั่งใหตักวาคงเปนเพียงคําสั่งเดียวที่อาจจะเปนกุญแจมหัศจรรย เพื่อจะใชไขทางออก
ใหแกประชาชาติอิสลามที่ประสบกับความเพลี่ยงพล้ําและความเปนจริงอันนารันทดในปจจุบัน
แนนอนที่สุด ไมมีทางอื่นนอกจากตองศึกษา “ตักวา” อยางจริงจัง ตีความหมายของมันให
ชัดเจน อธิบายใหแจมแจงในทุกเรื่อง ตักเตือนซึ่งกันใหทุกคนรับรู และปฏิบัติใชมันอยางแข็งขันให
มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด สมกับที่ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม สั่งเสียกับเราวา
“ทานจงตักวาตออัลลอฮฺ ไมวาจะอยู ณ ที่ใดก็ตาม” (อัต-ติรมิซีย : 1987)
อยางนอยที่สุด “ตักวา” ควรตองเปนจุดเริ่มตนที่มุสลิมจะใชวางแผนเปนจุดสตารทเพื่อ
การดั้นดนสูหลักชัยที่ยังอยูอีกไกลขางหนา มันควรตองถูกปลูกฝงในทุกอณูความรูสึกนึกคิดและ
การปฏิบัติของพวกเรา รวมทั้งตองถายทอดใหอนุชนทุกรุนเปยมดวยพลังนี้ ถาหากเราหวังที่จะเห็น
ความสําเร็จและชัยชนะอีกครั้ง.
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