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บทความตอไปนี้ถูกเขียนขึ้นเพื่อที่จะเตือนสติผูที่ยังปฏิเสธการมีอยูของพระผูสรางที่แทจริง หรือ
เราจะเรียกวา พระผูเปนเจาที่แทจริงก็ได โดยมีความหวังวาพี่นองมุสลิมทานใดที่มีเพื่อนชาวตางศาสนิก
บทความนี้อาจจะเปนประโยชนแกเขาได ก็ขอนําบทความนี้ไปใชประโยชนใหมากที่สุดเพื่อเปนกาวแรก
ในการสะกิดจิตสํานึกเบื้องลึกของเขาผูนั้น อิสลามสอนเอาไววามนุษยทุกคนเกิดขึ้นมาโดยมีความเชื่อใน
พระผูเปนเจาที่แทจริงอยูตั้งแตเกิดแลว แตเนื่องมาจากสภาพแวดลอมตางๆที่อยูรอบตัวเขาทําใหเขาผู
นั้นมีความคิดความเชื่อที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เชนกลายเปนผูที่ปฏิเสธพระผูเปนเจาที่แทจริงไป และ
บางรายปากก็กลาววา ไมเชื่อในพระเจา หรือพระผูสรางที่แทจริง แตในขณะเดียวกันก็กราบไหวบูชาสิ่ง
ตางๆสารพัด ไมวาจะเปน ผีสางนางไม รูปปนตางๆ หรือไมก็ ตนไม ทั้งนี้อยางที่บอกไปแลววา มนุษย
เกิดขึ้นมาโดยถูกฝงความเชื่อในพระผูเปนเจาที่แทจริงมาในตัวแลว ดวยเหตุนี้มนุษยที่หลอกตัวเองก็เลย
ปฏิเสธ พระผูเปนเจา หรือพระผูสรางที่แทจริง และหันไปเคารพบูชา พระเจาที่จอมปลอมทั้งหลาย ซึ่ง
ภาษาอาหรับใชคําวา ตอฆูต ไมวาเขาผูนั้นจะไมเรียกสิ่งนั้นวาพระเจาแตหลีกเลี่ยงไปใชชื่ออื่นเพื่อปลอบ
ใจตัวเองและหลอกตัวเอง แตในจิตสํานึกลึกๆแลวเขาก็ไมอาจที่จะหลอกตัวเองได เมื่อพูดถึงเรื่องที่วา
มนุษยเกิดขึ้นมาพรอมกับความเชื่อในพระผูเปนเจาที่แทจริง ก็ทําใหนึกถึงคํากลาวที่วา ถาคุณเอาเด็กที่
เกิดมาใหมไปเลี้ยงในสถานที่ที่จัดเตรียมไวโดยเฉพาะ โดยไมใหไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมใดๆทั้งสิ้น
ไมวาจะเปนศาสนาหรือวัฒนธรรม และไมใหเด็กคนนั้นเห็นหรือพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูใด
ทั้งสิ้นเมื่อเขาโตมา เมื่อถึงเวลาก็เอาขาวเอาน้ําไปให แนนอนที่สุดเด็กคนนั้นจะเติบโตขึ้นมาในสภาพที่
เชื่อในพระผูเปนเจาที่แทจริงเพียงองคเดียว โดยไมตองมีใครไปสั่งสอนหรือบอกกลาวเขาเลย เพียงแตวา
เขาจะเรียก พระผูเปนเจาที่แทจริงผูนั้นโดยใชชื่อเรียกวาอะไรเทานั้นเอง แตที่สําคัญก็คือ เด็กคนนั้นจะ
เติบโตขึ้นมาโดยเชื่อถึงการมีอยูของพระผูสรางหรือพระผูเปนเจาที่แทจริง โดยไมตองมีใครไปสั่งสอน
มนุษยเติบโตมาพรอมดวยสติปญญาและเหตุผลที่จะเปนเครื่องชวยตัดสินในกิจการงานตางๆทั้ง
ที่มีความสําคัญและไมสําคัญ มนุษยมีความแตกตางไปจากสัตวตรงที่มนุษยรูจักใชสติปญญาและเหตุผล
ตั้งแตตื่นนอนขึ้นมา จนถึงเขานอนอีกครั้งหนึ่ง มนุษยเราจะใชความคิดอยูตลอดเวลา ไมคิดเรื่องโนนก็
เรื่องนี้ แมเมื่อเราหยุดพักจากการทํางานหนักที่เหน็ดเหนื่อยแลวก็ตาม แตกระนั้นความคิดของเราก็ไมรู
สึกเหน็ดเหนื่อยที่จะคิดหยุดพักบาง แตมันก็ยังคง คิดไปตางๆนาๆ เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เมื่อบอกวามนุษย
แตกตางไปจากสัตว คุณรูไหมครับวา เมื่อ หนึ่งพันป หรือ หนึ่งหมื่นปที่แลว นกอาศัยอยูที่ไหนกัน ?คุณ
ก็จะตอบวา อยูในรังหรือบนตนไม และในปจจุบันนี้ละครับ นกที่วานี้ อาศัยอยูที่ไหน ?... และคุณรูไหม
ครับวาเมื่อ หนึ่งพันป หรือ หนึ่งหมื่นปที่แลว มนุษย อาศัยอยูที่ไหนกัน ? และในปจจุบันนี้ มนุษยอาศัย
อยูที่ไหนกัน ? คงตอบและคิดอะไรบางอยางไดนะครับ ยอนกลับไปที่เรื่องความคิดของมนุษย มนุษย
ผูที่มีความคิดอยูตลอดเวลาคิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ เคยที่จะไดคิดอยางไมหลอกตัวเองบางไหมวา มนุษยทั้งหลาย
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รวมทั้งตัวเขาเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ไดอยางไร และเกิดขึ้นมาเพื่ออะไร ตายแลวจะไปไหน ใครเปนผูสรางเขา
มา รวมทั้งสรรพสิ่งที่อยูรอบๆตัวเขาที่เขาเห็นมันอยูทุกวันจนเคยชิน เชน โลกที่เขาอาศัยอยู สรรพสัตว
ทั้งหลาย รวมทั้งจักรวาลอันกวางใหญไพศาล อันหาขอบเขตมิได และที่สําคัญที่สุด นั่นคือตัวของเขาเอง
ใครกันเหลาที่ไดสรางสิ่งเหลานี้รวมทั้งตัวของเขาขึ้นมา อิสลามไดสอนใหมนุษย ใหใชสติปญญาและเหตุ
ผลที่มีอยูกับเขาอยางไมหลอกตัวเอง
โดยสอนใหมนุษยไดคิดและใครครวญถึงสิ่งตางๆเหลานี้และ
พยายามที่จะแสวงหาคําตอบ จากแหลงที่เชื่อถือได ในคัมภีรอัลกุรอาน ซึ่งมีโองการสั้นๆโองการหนึ่งได
ถามเราเอาไวใหไดคิดใครครวญวา :

“ พวกเจาเห็นสิ่งที่พวกเจาหลั่งออกมา (อสุจิ) แลวมิใชหรือ? พวกเจาสรางมันขึ้นมา
หรือวาเราเปนผูสราง ”
[ความหมายคัมภีรอัลกุรอาน บทที่ 56 โองการที่ 58-59]
ทานเคยเห็นน้ําอสุจิที่ทานหลั่งออกมาไหมครับ
?
ถามวาในปจจุบันนี้วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีมีความเจริญกาวหนาเปนอยางมาก แตถามวามีนักวิทยาศาสตรคนไหนบางไหมที่สามารถ
ออกมาประกาศวาตนเองสามารถที่จะสรางหรือผลิตน้ําอสุจิของมนุษยขึ้นมาเองได …มีไหมครับ ? มีนัก
วิทยาศาสตรคนไหนบางไหมครับที่ สามารถสรางหรือผลิตรังไขของเพศหญิงขึ้นมาได ? มีนักวิทยา
ศาสตรคนไหนบางครับที่ สามารถสรางหรือผลิตลูกอัณฑะขึ้นมาองได…มีไหมครับ ? มีนักวิทยาศาสตร
คนไหนบางไหมครับที่สามารถผลิต โปรตีนโมเลกุลขึ้นมาสักตัวหนึ่งได อันเปนสวนประกอบที่สําคัญของ
ชีวิตที่จะขาดเสียมิไดเปนอันขาด มีไหมครับ? นี่ยังไมตองพูดถึงเซลลซึ่งมีขนาดใหญกวา โปรตีนโมเลกุล
หลายรอยเทา ถาคนเรียนวิชาชีววิทยาจะรูดีในเรื่องนี้…ถามวามนุษยสรางมนุษยดวยกันเองขึ้นมาได
ไหม แมวาปจจุบันนี้วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะมีความเจริญกาวหนาอยางมาก อยางที่เราไดเห็นอยู
แลวก็ตาม แตกระนั้น มีมนุษยหรือนักวิทยาศาสตรคนไหนบางไหมครับที่สามารถสรางสิ่งเพียงไมกี่สิ่งที่
กลาวมาแลวขางตนได มีไหมครับ ? เมื่อ 50ปที่แลว หรือ 100 ที่แลว หรือเมื่อ 500 ปที่แลว วิทยา
ศาสตรยังไมมีความเจริญกาวหนาอะไรเลย เพราะฉะนั้นเลิกพูดไปไดเลย เพราะตอนนั้นเทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตรก็ยังไมรูอยูไหนเลย ก็ในเมื่อมนุษยยังสรางหรือผลิตแมแตอสุจิตัวเดียวขึ้นมาก็ยังไมได หรือ
แมแตมดตัวเล็กๆเพียงตัวเดียวมนุษยก็ไมมีความสามารถที่จะสรางขึ้นมาได สิ่งที่มนุษยผูมีสติปญญา
และเหตุผลนาจะถามตัวเองก็คือ :
แลวมนุษยเกิดมาไดอยางไร? บางคนก็จะตอบมาในทํานองวา เกิดมาจากเชื้ออสุจิ ถาเชนนั้นก็
ถามตอไปสิวา แลวตัวทานนี้เกิดมาจากน้ําอสุจิของใครครับ…? ทานก็จะตอบวา เกิดมาจากน้ําอสุจิของ
พอของทาน ก็ถามตอไปวาและพอของทานสรางหรือผลิตน้ําอสุจิขึ้นมาเองไดหรือไมหรือมีความสามารถ
ที่จะบังเกิดตัวเองขึ้นมาไดหรือไม…? ยอมไมไดอยางแนนอน ก็ถามตอไปวา แลวถาเปนเชนนี้ พอทาน
เกิดมาจากน้ําอสุจิของใครอีกทีครับ…? ทานก็จะตอบวา ของพอ ของพอของทานนั้นก็คือ ปู ก็ขอถาม
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เพื่อย้ําอีกวามนุษยสามารถที่จะผลิตน้ําอสุจิหรือบังเกิดตัวเองขึ้นมาไดไหม…? ก็ในเมื่อมนุษยไมมีความ
สามารถที่จะใหบังเกิดตัวเขาขึ้นมาเองได และก็ยังไมสามารถที่จะสรางหรือผลิตน้ําอสุจิขึ้นมาได ถาเชน
นั้นมนุษยเกิดมาไดอยางไร ? และใครกันที่เปนผูสรางที่แทจริงที่สรางมนุษยขึ้นมา ?
ยกตัวอยางเชน มีเลขที่ 1-100 ตัวทานเปนเลขที่ 100 เกิดมาจากน้ําอสุจิของเลขที่ 99 เลขที่ 99
ก็เกิดมาจากน้ําอสุจิของเลขที่ 98 และเลขที่ 98 ก็เกิดมาจากน้ําอสุจิของเลขที่ 97 ถามวาถาไมมีเลขที่ 50
จะมีเลขที่ 100 ไดไหมครับ? จะมีเลขที่ 99 ไดไหมครับ? และจะมีเลขที่ 98ไดไหมครับ? ยอมมีไมไดอยาง
แนนอน ก็ในเมื่อมนุษยสรางมนุษยดวยกันเองไมไดและก็ยังไมสามารถที่จะบังเกิดตัวเองขึ้นมาไดแลว
แลวมนุษยเกิดมาไดอยางไรกัน ใครกันเปนผูที่ สรางมนุษย ขึ้นมา ? ขอถามทานสักนิดวา ทานคิดวามัน
เปนไปไดไหม ที่พายุโทนาโดที่ไดพัดผานเขามายังกองเศษเหล็กและของเกาที่กองสุมกันอยูและสามารถ
ทําใหเกิดเปนเครื่องบินโบอิง 747 ขึ้นมาไดจากเศษเหล็กและของเกาที่กองสุมกันอยูนั้น ทานคิดวามัน
เปนไปไดหรือไม ? แนนอนผูที่มีสติปญญาไมตองใชเวลาคิดนานเลยที่ จะตอบคําถามนี้ และทานรูไหม
ครับวาความเปนไปไดที่มนุษยจะเกิดขึ้นมาเองโดย ”ธรรมชาติ” ที่บางคนชอบใชคํานี้กันเพื่อหลอกตัวเอง
และเปนการหาทางออกใหแกตัวเองอยางงายๆและเพื่อเปนการปลอบใจตัวเอง หรือการที่มนุษยจะเกิด
ขึ้นมาโดยความบังเอิญ
นั้นยิ่งมีความเปนไปไมไดหลายรอยหลายพันเทาเมื่อเทียบกับตัวอยางเรื่อง
เครื่องบินโบอิง 747 ที่ยกมาใหดูขางตนเสียอีก นี่เปนสิ่งที่นักวิทยาศาสตรไดเปรียบเทียบเอาไวใหดูเปน
ตัวอยาง
(Hoyle on Evolution," Nature, vol. 294, November 12, 1981, p. 105)
อยางที่ไดบอกไปแลววามนุษยหลายๆคนที่ชอบหลอกตัวเอง แตเมื่อตองเผชิญหนากับคําถาม
เชนนี้ ดังตัวอยางที่ยกมาใหดู ก็จะพูดออกไปโดยไมยั้งคิดเพื่อหาทางออกใหแกตัวเอง โดยกลาววา “
ธรรมชาติ” ไดสรางมนุษยขึ้นมา โดยที่ตัวเขาเองก็ไมรูวา “ ธรรมชาติ” ที่เขาพูดออกมานี้คืออะไรกัน มี
ลักษณะอยางไร เมื่อถึงจุดนี้ผมขอใหทานผูอานไดใชสติปญญาคิดดูอีกสักนิดหนึ่ง ถาผมจะถามทานวา
เปนไปไดไหมถาผมจะพูดวา” ปลอยให อิฐ หิน ปูน ทราย มันอยูอยางนั้นแหละ เดี๋ยวมันก็คงจะสรางตัว
เองเปนบาน ขึ้นมาตามธรรมชาติได” แนนอนถาเปนเชนนี้ แมใหรอเปนพันเปนหมื่นป ก็ไมมีวันที่ อิฐ
หิน ปูน ทราย เหลานั้นจะมารวมตัวกัน ตาม “ธรรมชาติ” และทําใหเกิดเปนบานขึ้นมาได แตสติปญญา
ของมนุษยบงบอกวา มันจะเปนบานขึ้นมาไดก็ตอเมื่อ มีผูใดผูหนึ่งที่มีสติปญญาและความรอบรู นํา อิฐ
หิน ปูน ทราย เหลานี้มาประกอบกันเปนบานหรือเปนอาคารขึ้นมา และแนนอนอยางที่สุดวารางกาย
มนุษยเรานี้มีอวัยวะตางๆที่มีระบบการทํางานที่ซับซอนมากไปกวาคอมพิวเตอรที่เราใชกันอยูหลายรอย
หลายพันเทานัก และเปนไปไดไหมละครับที่สวนประกอบตางๆของคอมพิวเตอรเหลานั้น จะมารวมตัว
กันขึ้นมาเองตามธรรมชาติจนกลายเปน คอมพิวเตอรสมัยใหมอันมีระบบการทํางานที่ซับซอน เปนไปได
ไหมครับ ที่สิ่งเหลานี้รวมทั้งโปรแกรมตางๆที่ติดมากับคอมพิวเตอรจะเกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติโดยที่
ไมมีผูที่ใสโปรแกรมใหกับมันและสรางมันขึ้นมา ?
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ไดมีการคํานวณความเปนไปไดที่โปรตีนทั้ง 200 ชนิดที่พบในแบคทีเรียเพียงตัวเดียว ที่จะเกิด
ขึ้นมาโดยบังเอิญโดยไมมีผูสรางและผูควบคุมมันใหเกิดขึ้น ความเปนไปไดก็คือ 1 ตามดวยศูนย
40,000 ตัว นั้นคือไมมีความเปนไปไดเลยแมแตนอย เพราะในทางคณิตศาสตรแลว ถา 1 ตามดวย
ศูนย 50 ตัว ก็ถือวา ไมมีความเปนไปไดแลว และนี่ ศูนยมีถึง 40,000 ตัว ก็ยิ่งไมตองพูดเลย ตัวอยางที่
ยกมาใหดู เปนเพียง เชื้อแบคทีเรียที่มีระบบการทํางานที่ไมซับซอนอไรมากเมื่อเทียบกันกับมนุษย และ
คุณรูหรือไมวา ในเซลลที่อยูในรางกายของมนุษยเรานี้ มี โปรตีนมากถึง 200,000 ชนิด ผูมีสติปญญา
คิดดูเอาเองก็แลวกัน วาใครกันที่เปนผูทรงควบคุมจัดการบริหารสิ่งเหลานี้ใหเกิดขึ้นมาได เพราะสิ่งเหลา
นี้เปนไปไมไดเลยที่จะเกิดขึ้นมาเองโดยความบังเอิญ หรือเกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติอยางที่ผูหลอกตัว
เองชอบใชเปนขออางเพื่อหาทางออกใหแกตนเอง เมื่อตองประสบกับคําถามเชนนี้
(Robert Shapiro, Origins: A Sceptics Guide to the Creation of Life on Earth, New York, Summit
Books, 1986. p.127)
ฉันใดก็ฉันนั้น ในเมื่อมนุษยไมสามารถบังเกิดตัวของเขาขึ้นมาเองได นั้นก็หมายความวา ตัวเขา
ไมอาจที่จะเปนผูสรางที่แทจริงได แตในทางตรงกันขาม เขาคือผูที่ถูกสรางขึ้นมา และแนนอนที่สุดสิ่ง
ถูกสรางหรือผูที่ถูกสรางนั้นก็ยอมที่จะตองมีจุดเริ่มตน ถาจะถามวา ตัวคุณและตัวผม รวมทั้งมนุษย
ทั้งหมดโลกที่มีอยูในตอนนี้ เมื่อ 200 ปที่แลวเราอยูที่ไหนกัน ? เราตอบไมไดแนวาเราอยูที่ไหนกัน แตถา
ถามวา ตัวคุณและตัวผมมีจุดเริ่มตนขึ้นมาบนโลกเมื่อไหร คุณและผมก็จะตอบคําถามนี้ไดเปนอยางดี
เมื่อเปนเชนนี้เราก็ตองยอมรับอยางหลีกเลี่ยงมิไดวา มนุษยเรามีจุดเริ่มตน และแนนอนวา สิ่งที่มีจุด
เริ่มตนจะตองเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นมา เพราะมันไมสามารถที่จะบังเกิดตัวของมันเองขึ้นมาได เรา
ทุกคนบังเกิดมาจากความไมมีมาสูความมีอยู ยกตัวอยางเชน บานที่เราอาศัยอยู ประกอบไปดวย อิฐ
หิน ปูนทราย ถาเราเอา หินมาวางไวกองหนึ่ง เอา ปูนมาวางไวอีกกองหนึ่ง เอา ทรายมาวางอีกกอง
หนึ่ง และก็เอา อิฐมาวางเอาไวอีกกองหนึ่ง ถามวา จะเปนไปไดไหมที่ของทั้งสี่สิ่งนี้ จะมารวมตัวกันเอง
จนกลายเปนบานขึ้นมา ? แนนอนมนุษยผูมีสติปญญายอมตอบวา เปนไปไมไดอยางแนนอน ถามวาถา
เราวางของทั้งสี่อยางนี้เอาไว และอีกหาสิบปเรากลับมาดูใหม ถามวา ของทั้งสี่อยางนั้นคือ อิฐ หิน ปูน
ทราย จะเปนอยางไร ? แนนอนมันก็จะคงอยูในสภาพเดิม มันถูกกองเอาไวอยางไร มันก็เปนอยูอยางนั้น
นั้นก็สรุปไดวา บานที่เราอาศัยอยูนี้ จะตองมีผูสรางเพราะมันสรางตัวเองขึ้นมาไมได และเมื่อมันเปนสิ่ง
ที่ถูกสรางขึ้นมา มันก็เปนสิ่งที่มีจุดเริ่มตน และในเมื่อมันเปนสิ่งที่ถูกสรางก็จะตองมีผูที่สรางมันขึ้น
มาอยางแนนอน เมื่อเปนเชนนี้แลว เราไมคิดที่จะยอนกลับมาดูตัวเราบางหรือ วา เราผูเปนมนุษย ก็
เปนสิ่งที่มีจุดเริ่มตน และเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นมา และใครกันที่เปนผู ที่สรางมนุษยขึ้นมา ? และสราง
มาทําไมกัน ? ตายแลวเราจะไปไหน? ผูที่สรางเราขึ้นมาเขาสรางเรามาทําไม เขาสรางเราแลวก็
ใหเราตายไปเลนๆอยางนั้นหรือโดยไมมีจุดมุงหมาย? และผูที่จะตอบคําถามตางๆเหลาไดดีที่สุดก็
คือ ผูที่สรางเราขึ้นมานั้นเอง ผูซึ่งเปนอยูและไมตาย เมื่อพูดถึงจุดนี้ก็มีสิ่งที่เราควรที่จะรับรูไวเปนความรู
เสริมวา เปนไปไมไดที่สิ่งที่ไมมีชีวิตจะสามารถใหกําเนิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาไดดวยตัวของมันเอง อยางที่
ไดยกตัวอยางเรื่อง อิฐ หินปูน ทรายมาใหดูแลว เปนไปไดไหมที่อิฐ หินปูน ทรายซึ่งตัวมันเองเปนสิ่งที่ไม
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มีชีวิต มันจะสามารถใหกําเนิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีชีวิตขึ้นมาได หรือมันจะสามารถใหกําเนิดสิ่งที่ไมมีชีวิต
ดวยกันเองเชนบานขึ้นมาได เปนไปไดหรือ? เมื่อเปนเชนนี้ผูที่สรางมนุษยขึ้นมาจึงเปนผูที่เปนอยูและไม
ตาย และในขณะเดียวกันตัวเราเองนั้นมีจุดเริ่มตน และก็จะตองมีจุดจบดวยกันทุกคนอยางแนนอน ดัง
นั้นตัวเราจึงไมมีสิทธิที่จะเปนผูที่จะมาตอบคําถามเหลานั้นได ในเมื่อเปนเชนนี้แลวทานไมคิดที่จะคิดใช
สติปญญาที่ทานมีอยูในการแสวงหาคําตอบตอคําถามที่สําคัญตอชีวิตทานเหลานี้บางหรือ? ทานคิดหรือ
วา ผูที่เขาไดสรางทานขึ้นมา เขาจะสรางทานขึ้นมาอยางไรจุดมุงหมาย ไรแกนสาร …ทานคิด
อยางนั้นหรือ?ทานคิดวา ตายแลวก็สุดกันแคนั้นจบกันเพียงแคนี้หรือ ? มันจะไมเปนการหลอก
ตัวเองไปหนอยหรือที่จะคิดเชนนั้น?
ทานหลอกตัวเองและหาทางออกใหแกตัวเองเพียงแคคิด
ปลอบใจตัวเองแบบงายๆอยางนี้หรือ? แตกระนั้นถาทานยอมรับแลววาจะตองมีผูสรางอยางแนนอน
แลวทานไมสนใจบางหรือที่จะถามคําถามตอไปวา แลวเขาสรางเรามาทําไมกัน มีจุดมุงหมายเพื่ออะไร ?
และถาทานตองการที่จะรูคําตอบ คําถามที่ทานตองถามตัวเองตอไปอีกก็คือ
“ แลวจะไปหาคําตอบที่แทจริงไดที่ไหนกัน?”
อิสลามซึ่งมีคัมภีรอัลกุรอานเปนทางนําแหงการดําเนินชีวิตและคัมภีรอัลกุรอานนี้ก็ยังสามารถ
ยืนยันและพิสูจนตัวของมันเองไดวา มันไมสามารถถูกเขียนขึ้นมาโดยมนุษยผูถูกสรางได ขอย้ําวาคัมภีร
อัลกุรอานนี้สามารถพิสูจนและยืนยันในตัวของมันเองไดวา ไมสามารถถูกเขียนขึ้นมาโดยมนุษยคนใด
คนหนึ่งไดอยางแนนอน อยากรูไหมละครับวาทําไม ? และคัมภีรอัลกุรอานที่วานี้มาจากไหน และบอก
อะไรเอาไว ? ถาคุณตองการรู และสนใจที่จะแบงความคิดของคุณมาคิดในดานนี้บางเผื่อวาชีวิตคุณจะได
ดีขึ้น และมีเปาหมายชีวิตที่แนนอน เพื่อปูทางไปสูความสําเร็จของคุณตอไปทั้งชีวิตความเปนอยูในโลกนี้
และชีวิตหลังความตาย ก็หารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ danish8484@yahoo.com

กอนจากกันขอถามคําถามใหทานไดใชความคิดออกกําลังสมองกันสักเล็กนอยวา :
1. สมมุติวา มีเครื่องจักรกลที่ไมเคยมีใครไดเห็นและรูจักมากอนไดถูกนํามาวางไวตอหนาทาน ผมถาม
ทานวาใครจะเปนผูที่สามารถที่จะบอกถึงวิธีการทํางานของเครื่องจักรกลนี้ไดดีที่สุดและถูกตอง ?
2. สมมุติวา เครื่องจักรกลที่วานี้ไดถูกนํามาวางไวตอหนาทาน และในขณะเดียวกันก็มีคนอยูสี่คน โดยที่
ทั้งสี่คนนี้ตางคนตางก็อางวาตนเองเปนผูที่ไดสราง เครื่องจักรกลนี้ขึ้นมา ผมถามคุณวา คุณจะรูไดอยาง
ไรหรือพิสูจนไดอยางไรวา ในทั้งสี่คนนี้ ใครเปนผูที่ไดสรางเครื่องจักรกลนี้มาตัวจริง?
3.สมมุติวามีคัมภีรอยูสี่เลม คัมภีรเลมที่หนึ่ง สอง สาม ไดพิสูจนตัวของมันเองแลววาไดถูกเปลี่ยนแปลง
แกไขไปจากเดิมจนไมอาจรูไดวา คัมภีรเลมนี้จริงๆแลวไดกลาวอะไรเอาไว และไดบอกหรือไดสอนอะไร
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เอาไวบางและนอกจากนั้นคัมภีรเลมที่ หนึ่ง สอง สาม นี้ก็ยังมีขอที่ขัดแยงกันในตัวเองและขัดแยงซึ่งกัน
และกันอยู และก็ยังมีสิ่งที่ขัดแยงกับขอเท็จจริงหลายๆอยางดวยกัน และบางเลมก็มีหลักคําสอนที่มนุษย
ในยุคปจจุบันไมสามารถนํามาปฏิบัติไดแลวหรือถาจะปฏิบัติกันจริงๆก็จะตองสละโลก และบางเลมก็มี
หลักคําสอนที่หละหลวมเกินไป นี้คือสภาพของคัมภีรสามเลมแรก แตมีคัมภีรเลมที่ สี่อยูเลมเดียวที่ยัง
คงความบริสุทธ ไมเคยถูกเปลี่ยนแปลงแกไขเลยแมแตนอยและคัมภีรเลมที่สี่นี้ก็มีจุดเดนตรงที่วา ได
บอกถึงวิธีการแกไขปญหาตางๆของมนุษยที่มีอยูในสังคมโดยเฉพาะปญหาดาน ศีลธรรมเอาไวอยางชัด
เจน และคัมภีรเลมที่สี่นี้ก็ ยังมีหลักคําสอนที่ไมขัดแยงกันในตัวเอง และเปนหลักคําสอนที่ไมขัดตอธรรม
ชาติของความเปนมนุษยอีกดวยและมนุษยทุกรุนทุกวัยก็สามารถปฏิบัติตามหลักคําสอนนี้ได และคัมภีร
เลมนี้ก็ไมแบงแยกระหวางทางโลกและทางธรรมหากแตวาทั้งสองจะตองดําเนินไปดวยกันแบบควบคูกัน
ไปจึงจะสมบูรณได และก็ยังเปนคัมภีรที่สามารถใชไดในทุกยุคทุกสมัยทุกสถานที่และทุกเวลาไมวาโลก
จะเปลี่ยนแปลงไปอยางไรก็แลวแต คัมภีรเลมนี้ก็ยังสามารถที่จะนํามาใชไดเปนอยางดีทั้งตอตัวเองและ
ตอสังคมโดยสวนรวม อีกทั้งบอกใหมนุษยรูถึงเปาหมายที่แทจริงที่เขาไดถูกสรางขึ้นมาบนโลกนี้ และเมื่อ
เขาตายแลวเขาจะไปไหนมีสภาพเปนอยางไร รวมทั้งบอกเอาไวอยางครบถวนวาอะไรดีอะไรชั่ว และที่
สําคัญผูที่ไดนําคัมภีรเลมที่สี่ที่วานี้มาเขาก็บอกดวยวาเขาไดรับคัมภีรนี้มาอีกทีหนึ่ง โดยไดรับมาจากผูที่
สรางมนุษยขึ้นมาที่แทจริง และไดบอกยืนยันเอาไวอยางไมคลุมเคลืออีกดวยวา ถาใครไมปฏิบัติตาม
คัมภีรเลมนี้ เขาผูนั้นจะตองประสพกับความขาดทุนและความขาดทุนอยางแนนอนเมื่อเขาไดตายไป ใน
กรณีเชนนี้ ทานจะรีบเชื่อคํากลาวทั้งหมดของเขาผูที่ไดนําคัมภีรนี้มาหรือไม ? ถาทานยังไมปกใจเชื่อ
กอน แลวทานจะพิสูจนเขาผูนี้ไดอยางไรวา เขาพูดจริงหรือพูดเท็จและขอถามทานวาถาทานจะตองเลือก
เชื่อและปฏิบัติตามคัมภีรเลมใดเลมหนึ่งจากทั้งสี่เลมนี้ ทานจะเลือกเลมไหน ? และคําถามขอที่สุดทาย
ก็คือ
4. ถามีคมั ภีรอยูเลมหนึ่งซึ่งมีอายุเกาแกถึง 1400 กวาป และในคัมภีรเลมนี้ไดมีขอมูลทางวิทยาศาสตร
สมัยใหมถูกกลาวเอาไว อยางมากมายโดยไมผิดพลาดเลยแมแตขอเดียว ไมวาจะเกี่ยวกับวิทยาศาสตรที่
วาดวยการตัวออนของทารก หรือวิชาดาราศาสตร และสาขาวิทยาศาสตรในดานแขนงอื่นๆอีกมากมาย
และขอมูลที่ถูกกลาวเอาไวนี้ก็ไมมีความเปนไปไดเลยที่จะมีใครไปลวงรูไดเมื่อ 1400 กวาปที่แลว ทั้งนี้ก็
เพราะ เมื่อ 1400 ปที่แลวนั้น วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตางๆยังไมมีความเจริญเลย อุปกรณและเครื่อง
มือทางวิทยาศาสตรก็ยังไมมีเชนกัน
และขอมูลตางๆที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตรสมัยใหมที่ถูกกลาวไวใน
คัมภีรเลมนี้ก็เปนขอมูลสมัยใหมที่เพิ่งถูกคนพบและจะรูไดก็โดยจะตองอาศัยเครื่องมือ อุปกรณ และ
เทคโนโลยีสมัยใหมชวยเทานั้น นักวิทยาศาสตรสมัยใหมกวาจะรูเรื่องใดเรื่องหนึ่งไดก็ตองใชอุปกรณ
ตางๆทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหมชวยในการคนควาวิจัยเปนเวลานานกวาจะรูขอเท็จจริงใน
สาขาใดสาขาหนึ่งทางวิทยาศาสตรได ทานจะกลาวอยางไรเกี่ยวกับคัมภีรเลมที่วามานี้ ?
แตกอนที่จะตอบคําถามขอนี้เรามาเรียนรูอะไรบางอยางที่เกี่ยวกับคณิตศาสตรกันกอนที่เรียกวา
ทฤษฏีความเปนไปได ( Theory Of Probability) เพื่อที่จะมีสวนชวยในการตอบคําถามขอนี้ และเปนที่รู
กันวาคณิตศาสตรนั้นเปนศาสตรที่แนนอนและตายตัวที่สุด เรามาเขาเรื่องกันเลย สมมติวา ผมทอย
เหรียญ 1 ครั้งแลวใหคุณทาย วาหัวหรือกอย เปอรเซ็นตที่คุณจะทายถูกนั้นมี 50 % และถาผมทอย
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เหรียญเปนครั้งที่ 2 แลวใหคุณทายอีก เปอรเซ็นตที่คุณจะทายถูกก็มี 50 %เชนกัน แตความเปนไปไดที่
คุณจะทายถูกทั้งสองครั้งนั้น มีความเปนไปได 25% และครั้งที่ 3 ผมไมใชเหรียญแตใชลูกเตาแทน ซึ่งมี
หกดาน ความเปนไปไดที่คุณจะทายถูก เมื่อผมทอยลูกเตา ก็คือ 16.666…% แตความเปนไปไดที่ คุณ
จะทายถูกทั้งสามครั้ง นั่นก็คือทอยเหรียญสองครั้ง ทอยลูกเตาอีกหนึ่งครั้ง ความเปนไปไดก็คือ
4.16666667% แตถาผมทอยลูกเตาเปนครั้งที่สอง ความเปนไปไดที่คุณจะทายถูกก็คือ 16.666…% อีก
เชนกัน แตความเปนไปไดที่คุณจะทายถูกทั้งหมดสี่ครั้ง นั้นคือ ทอยเหรียญ สองครั้ง และทอยลูกเตาอีก
สองครั้ง ความเปนไปไดก็ 0.69444…% ความเปนไปไดมีนอยกวาหนึ่งเปอรเซ็นต ถาจะเขียนใหดูงายๆ
ทางคณิตศาสตรก็คือ 1/2x1/2x 1/6x1/6= 144 และเอา 100 หารดวย 144 ก็จะไดเปนเปอรเซ็นตความ
เปนไปไดที่จะเดาถูกทั้งหมดสี่ครั้งภายในคราวเดียวกัน นี่คือตัวอยางที่ยกมาใหดูในกรณีที่มีตัวเลือกให
เดา แตถาผมใหคุณเดาอะไรบางอยางที่ไมมีตัวเลือกที่แนนอนให เชน ก.,ข,ค,ง หรือ 1,2,3,4, หรือ
a,b,c,d เชนผมใหคุณเดาวา แผน ซีดี ที่อยูในมือผมนี้มีอะไรอยู จะมีความเปนไปไดไหมครับที่คุณจะ
เดาไดอยางถูกตองวาแผน ซีดี นี้มีอะไรอยูขางใน ? มาถึงตอนนี้ขอใหคุณยอนกลับไปตอบคําถามที่เกี่ยว
กับคัมภีรเลมที่กลาวมาไดแลวครับ วาคุณจะกลาวอยางไรเกี่ยวกับคัมภีรเลมที่วามานี้
ดวยกับสติปญญาและดวยกับเหตุผลที่ทานมีอยู ผมเชื่อวาคุณคงจะตอบคําถามทั้งหมดไดอยางถูกตองนะ
ครับ

[ หรือวาพวกเขาถูกบังเกิดขึ้นมาโดยไมมีผูใดใหบังเกิด ? หรือวาพวกเขาเปนผูให
บังเกิดตนเองได? หรือวาพวกเขาเปนผูสรางบรรดาชั้นฟาและแผนดิน? เปลาเลย
เพราะพวกเขาไมเชื่อมั่นตางหาก ]
[คําแปลคัมภีรอัลกุรอาน บทที่52 โองการที่ 35-36]

[ มนุษยคิดหรือวาเขาจะถูกปลอยไวโดยไรจุดหมายกระนั้นหรือ? แลวเขาไดเคยเปน
เพียงหยดหนึ่งจากน้ําอสุจิที่ถูกหลั่งออกมามิใชหรือ? แลวเขาไดเคยเปนกอนเลือดกอน
หนึ่งและพระองคทรงบังเกิดแลวก็ทรงทําใหสัดสวนสมบูรณ และพระองคทรงบันดาล
ใหเขาเปนคูเปนเพศชายและเพศหญิง ดังนั้นพระองคผูทรงอานุภาพบันดาลสิ่งนั้น จะ
ไมทรงอานุภาพที่จะทําใหคนตายมีชีวิตขึ้นมาอีกกระนั้นหรือ? ]
[คําแปลคัมภีรอัลกุรอาน 75:36-40]

[ โอมนุษยเอย อะไรเลาที่ลอลวงเจา (ใหหันหาง) จากพระเจาของเจาผูทรง
เกื้อกูล ผูทรงบังเกิดเจา แลวทรงทําใหเจาสมบูรณ แลวก็ทรงทําใหเจาสมสวน ]
[ คําแปลคัมภีรอัลกุรอาน บทที่ 82 โองการที่ 6-7]
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