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กักตัวด้วยหัวใจร่มๆ
โควิด-19 ทาให้คนจานวนมากที่ชีวิตมีแต่งาน งาน งาน จนแทบไม่มีเวลาพัก ต้องถูกกักตัวเพราะติด
เชื้อโควิด ซึ่งส่วนใหญ่ก็ต้องใช้เวลาถึง 14 วัน เป็น 14 วันที่ชีวิตเหมือนจะหยุดนิ่ง และวันเวลาผ่านไปอย่าง
เชื่องช้าจนอาจเพิ่มความเครียด และความวิตกกังวลต่อผู้ป่วยมากขึ้น หากไม่รู้จักใช้เวลาเหล่านั้นให้ผ่านไป
อย่างเปี่ยมประโยชน์
บุคคลที่เผชิญชะตากรรมเช่นนี้ มีความจาเป็นต้องตระเตรียมหัวใจให้เข้มแข็ง เช่นเดียวกับที่ต้อง
เตรียมร่างกายให้สามารถสู้กับเชื้อโรคได้ ยิ่งกว่านั้นการเตรียมใจสาคัญกว่าการเตรียมกาย เนื่องจากความ
เจ็บป่วยทางกายจานวนมากสามารถเยียวยาให้หายได้โดยพระเมตตาของอัลลอฮ์ เมื่ อจิตใจและวิญญาณมี
ความเข้มแข็งพอ แต่โรคบางอย่างที่ไม่ร้ายแรงอาจสร้างผลกระทบลึกซึ้งได้เช่นกันหากสภาพจิตใจของบุคคลอยู่
ในภาวะที่อ่อนแอ สับสน ไร้ที่พึ่ง
จุลสารนี้ จึงนาเสนอวิธีการเตรียมใจให้เข้มแข็งเพื่อการกักตัวอย่างมีคุณค่าและเพื่อการเผชิญวิกฤติที่
อาจเกิดมากขึ้นในอนาคตในฐานะผู้ศรัทธาอย่างแท้จริง
1. มองโรคด้วยทัศนะเชิงบวก
อิสลามสอนให้ มุสลิมมีความหวังและกาลังใจอยู่เสมอ แม้จะอยู่ในภาวะเจ็บปวดก็ตาม ทั้งนี้เพราะ
ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราสามารถแปรให้เป็นผลดีแก่ตัวเองได้ ดังคาสอนของบรมศาสดามุหัมหมัด
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“มหัศจรรย์ยิ่งสาหรับกิจของผู้ศรัทธา ทุกเรื่องราวล้วนเป็นผลดีสาหรับเขาทั้งสิ้น ซึ่งการเช่นนี้ไม่มีให้ใคร
นอกจากแก่ผู้ศรัทธาเท่านั้น หากเขาพบความสุขสมหวัง เขาจะขอบคุณ (ต่ออัลลอฮฺ ) ก็จะเป็นสิ่งดีสาหรับ
เขา และแม้นต้องเผชิญภยันตราย เขาจะอดทนก็จะกลายเป็นสิ่งดีสาหรับเขาเช่นกัน”
การมองเชิงบวกตามคาสอนของบรมศาสดามุหัมหมัด
กักตัวโดยไม่เอะอะโวยวาย

จะช่วยให้จิตใจสงบลงและยอมรับกับการ

2. อดทนอย่างมีความหวัง
โควิดไม่ได้ทาให้ชีวิตพังทลาย แต่ชีวิตจะเสียหายเพราะอยู่อย่างไร้ความหวัง การเผชิญความทุกข์ยาก
สาหรับมุสลิมแล้ว ถือเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องพบเจอ เพราะชีวิตบนโลกนี้มิได้ถูกสร้างมาเพื่อการเสพสุข
อย่างยั่งยืน แต่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มาต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ อันจะนาไปสู่ความสุขสถาพรอันแท้จริงในปรภพ
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ดังนั้น เมื่อเกิดความเจ็บป่วยขึ้น เราจึงต้องถือว่านี่เป็นหนึ่งในกระบวนการขัดเกลาให้เรารู้จักอดทน
เพื่อให้เราแข็งแกร่งพอที่จะรักษาศาสนาและความดีงามต่างๆเอาไว้ได้
เมื่อเป็นการขัดเกลาจากอัลลอฮฺพระผู้เป็นเจ้า ผู้ที่อยู่ในระหว่างขัดเกลาจึงได้รับผลบุญอยู่ตลอดเวลา
3.เพิ่มพลังใจด้วยอัล-กุรอาน
ระหว่างการกักตัว 14 วัน บุคคลย่อมมีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้น หากปล่อยเวลาอันมีค่าเหล่านี้ให้ผ่าน
ไป ก็ย่อมน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง เพราะเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าเท่าชีวิต การไม่รู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์จึงเป็น
การทาลายคุณค่าของชีวิตให้พังลงนั่นเอง
การใช้ เวลาอย่ า งประเสริ ฐ สุ ด ประการหนึ่ ง คื อ การใช้ไ ปเพื่ อการอ่ านอั ล กุ ร อาน คั มภี ร์ที่ เ ป็น ทั้ ง
ธรรมนูญแห่งชีวิตมุสลิมและเป็นทั้งโอสถรักษาโรคต่างๆได้ทั้งโรคทางกายภาพและจิตภาพ ดัง อัลลอฮฺ ซุบหา
นะฮฺ ทรงตรัสไว้ว่า
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“เราประทานสิ่งที่เป็นทั้งโอสถและความเมตตาลงมาจากอัลกรุอานสู่มวลผู้ศรัทธา
และสาหรับผู้อธรรมแล้ว พวกเขาไม่ได้เพิ่มอะไรแก่ตนนอกจากความขาดทุน”

ดังนั้น อัลกรุอานจึงเป็นสิ่งที่ควรอยู่ใกล้ชิดผู้กักตัวเสมอ และเขาควรอ่านคัมภีร์อันประเสริฐนี้ทุกคราว
ที่เหมาะสมพร้อมๆกับควรศึกษาความหมายต่างๆของอัลกรุอานร่วมกันไปด้วยเพื่อให้เกิด อานิสงส์ที่สมบูรณ์
ที่สุด
4. สยบความฟุ้งซ่านด้วยการราลึกถึงอัลลอฮฺ และขอดุอา
จิตใจที่ว่างเปล่าเมื่อบวกกับเวลาที่ว่างมาก ย่อมก่อให้เกิดความฟุ้งซานได้ง่าย และความฟุ้งซ่านนี้ก็
อาจชักนาบุคคลไปสู่การกระทาที่ไม่บังควรต่างๆได้ ดังนั้นแล้ว เราควรเติมเต็มจิตใจให้หนักแน่นด้วยการราลึก
ถึงอัลลอฮฺอยู่เสมอ ซึ่งจะเป็นการเติมความสงบแก่จิตใจได้ดังที่อัลลอฮฺ ทรงตรัสว่า
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( أَل بهذهك هر ٱّلل ه تطمئهن ٱلقلوب...
“พึงรู้เถิดว่า ด้วยการราลึกถึงอัลลอฮฺ จิตใจจึงจะสงบเยือกเย็นลง”
ถ้อยคาที่พึงราลึกถึงอัลลอฮ์ ซุบหานะฮฺ มีอยู่มากมายซึ่งปรากฏในคาสอนของบรมศาสดา
เช่น
(มหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮฺ)
(มวลการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮฺ)
(อัลลอฮฺทรงยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใด)

อาทิ
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(ข้าขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่)
(ไม่มีพลังและไม่มีอานาจใด(ที่มีผลอย่างแท้จริง)นอกจากพลังอานาจแห่งอัลลอฮฺ)
(ไม่มีพระเจ้าที่เที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮฺ เพียงหนึ่งเดียวโดยไม่มีภาคีใดๆสาหรับพระองค์ การครอบครองเป็น
ของพระองค์ การสรรเสริญเป็นสิทธิของพระองค์ ทรงให้เกิดชีวิต และทรงดับชีวิต พระองค์คือผู้ทรงสามารถ
เหนือทุกสรรพสิ่ง)
ส่วนบทดุอาที่สาคัญ คือ การซอลาวาตนบีที่เป็นการขอพรจากอัลลอฮฺแก่บรมศาสดาผู้เป็นที่รักรวมถึง
วงศ์วานย่านเครือของท่านด้วย
ดุอาพึงอ่านประจาในยามเกิดโรคระบาด คือดุอาต่อไปนี้
“โอ้อัลลอฮฺ ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้ รอดพ้นจากโรคด่างขาว โรควิกลจริต โรคเรื้อน และ
โรคร้ายต่างๆ”
س ْاش ِف َواَ ْن َت الشَّ ا ِفي َلا ِشف ََاء اِ َّلا ِشفَا ُؤ َك ِشف ًَاء َلا ُيغَا ِد ُر َس َق ًما
ِ اللَّ ُه َّم َر َّب ال َّنا
َ س اَ ْذ ِهب الْ َبا
“โอ้อัลลอฮฺ ผู้อภิบาลแห่งมนุษยชาติ ขอทรงโปรดขจัดความเดือดร้อนออกไปด้วยเถิด ขอทรงโปรดเยียวยาให้
หายจากโรคด้วยเถิด พระองค์เท่านั้นที่จะทาให้หายได้ ไม่มียาใดนอกจากยาของพระองค์ ขอให้เป็นการหายที่
ไม่ทิ้งความเจ็บปวดใดๆไว้อีก”
“ข้าแต่อัลลอฮฺ ขอทรงโปรดเคียงข้างข้าพระองค์ในยามทุกข์ร้อนและขอทรงโปรดปิดฉากความทุกข์นี้แก่ข้า
พระองค์ด้วยสิ่งที่ดีกว่าด้วยเถิด”
เวลาที่เหมาะสมในการขอดุอา
ไม่มีการจาเพาะเวลาในการขอดุอา แต่บุคคลสามารถขอดุอา และราลึกถึงอัลลอฮฺได้ตลอด ยกเว้น
เวลาที่ไม่เหมาะสม เช่น ขณะขับถ่ายหรืออยู่ในสถานที่สกปรก เช่น คอกสัตว์ เป็นต้น แต่มีบางช่วงเวลาที่ควร
ขอดุอาเป็นพิเศษ เนื่องจากมีวจนศาสดา
ระบุไว้เป็นการเฉพาะ เช่น วันศุกร์ ยามค่าคืนก่อนแสงอรุณจะ
ปรากฏ ณ ขอบฟ้า ยามตะวันบ่ายคล้อยก่อนละหมาดซุฮรี เวลาระหว่างการอาซานกับอิกอมะฮ์ ขณะทาการ
ซูญูด และเวลาหลังละหมาด เป็นต้น
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5. ละหมาดอย่างเป็นกิจจะลักษณะ
ละหมาดเป็นช่วงเวลาที่ บ่าวคนหนึ่งใช้เวลาใกล้ชิดผู้ เป็นเจ้านายของตนเองได้มากที่สุด ละหมาดจึง
เป็นสิ่งที่มุสลิมใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มเติมความสุขให้กับตนเองและบาบัดเยียวยาจิตใจยามเกิดความทุกข์
ยากเดือดร้อน ดังอัลลอฮ์ทรงตรัสไว้ว่า
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“ดู กร ผู้ศ รั ทธาทั้งหลาย จงขอความสงเคราะห์ช่ว ยเหลือ (จากอัลลอฮฺ ) โดยใช้ค วามอดทนและการ
ละหมาดเถิด แท้จริง อัลลอฮ์นั้นจะทรงอยู่ร่วมกับผู้อดทน”
อย่างไรก็ตาม ละหมาดที่จ ะช่ว ยบาบัดทุกข์บารุ งสุขได้ ต้องเป็นละหมาดที่อัลลอฮฺ ทรงพอพระทัย
เท่านั้น ซึ่งการละหมาดให้ทรงพอพระทัยทาได้โดยให้ละหมาดนั้นประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ
1. ความบริสุทธิ์ใจ (อิคลาส) และการละหมาดอย่างนอบน้อมสารวม (คุชุอฺ)
2. ความรู้ความเข้าใจ ซึ่งช่วยให้ละหมาดได้อย่างถูกต้องตรงตามรูปแบบของบรมศาสดา
อย่าง
แท้จริง
หากปราศจากข้อใดข้อหนึ่ งในสองข้อนี้ ละหมาดของบุคคลก็ไม่อาจนับเป็นละหมาดที่ดีได้และไม่
สามารถนาผู้ปฏิบัติไปสู่ความพอพระทัยแห่งอัลลอฮฺได้ ซึ่งก็หมายความว่า จะไม่สามารถบาบัดทุกข์บารุงสุขแก่
ผู้ปฏิบัติได้ด้วย
6. ช่วยเหลือเป็นธุระให้ผู้อื่นบ้าง
สังคมปัจจุบันเป็นสังคมวัตถุนิยม เห็นวัตถุเป็นใหญ่เหนือคุณค่าของศาสนา จึงทาให้มีสภาพแบบต่าง
คนต่างอยู่ เห็นแก่ตัวสูง และไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
สภาพเช่นนี้ทาให้สังคมขาดความเมตตาต่อกันและกัน ซึ่ งทาให้สูญเสียความเมตตาจากอัลลอฮฺ ด้วย
แต่มีภัยพิบตั ิเกิดขึ้นแทนที่และโควิด 19 ก็เป็นหนึ่งในภัยพิบัติที่สังคมกาลังเผชิญอยู่
การขจัดภัยพาลเหล่านี้ได้ก็ด้วยการที่เรามีความเมตตาต่อกันและกันให้มาก เพราะเมื่อเรามีเมตตากั น
และกัน อัลลอฮ์ก็จะเมตตาเราด้วย ความเมตตาของพระองค์นี้เองที่จะช่วยให้เรารอดพ้นจากภัย พิบัติได้ ดังที่
บรมศาสดา
ได้กล่าวไว้ว่า
) َوال ِّت ْر ِم ِذي، (اَخْ َر َج ُه َا ُبو َد ُاو َد.الس َما ِء
ِ ا ْر َح ُموا َم ْن ِفي الا َ ْر
َّ ض َي ْر َح ْم ُك ْم َم ْن ِفي
“จงเมตตาสงสารผู้ที่อยู่ในแผ่นดิน แล้วผู้สถิต ณ ฟากฟ้า ก็จะเมตตาสงสารเจ้า”
ในเชิงรูปธรรม ความเมตตาในใจจะแสดงออกด้วยการช่วยเหลือสงเคราะห์กันและกันในยามทุกข์
ยากลาบาก และการหยิบยื่นความช่วยเหลือต่อผู้เดือดร้อนนี่เอง ที่จะนามาซึ่งความเมตตาจากอัลลอฮฺพระผู้
เป็นเจ้า อันจะทาให้ผู้ช่วยเหลือรอดพ้นจากวิกฤติที่ตนเผชิญอยู่ได้ ดังมีวจนะแห่งบรมศาสดา
ยืนยันไว้ว่า
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.)واللَّه ِفي َع ْو ِن الع ْب ِد َما كا َن الع ْب ُد في َع ْون َاخي ِه (رواه مسلم
“อัลลอฮฺนั้นจะทรงดารงอยู่ในการช่วยเหลือบ่าวของพระองค์ ตราบใดที่บ่าวผู้นั้นยังดารงการช่วยเหลือต่อ
พี่น้องของเขาอยู”่
การช่วยเหลือผู้อื่นนี้ ยิ่งส่งผลต่อคนจานวนมากเพียงใด ก็ย่อมเป็นที่พอพระทัยต่ออัลลอฮฺ มากขึ้น
เพียงนั้น ด้วยเหตุนี้ การบริจาคเพื่อสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณะประโยชน์ (ซอดากอฮฺญารียะฮฺ) ก็จะเป็นเหตุสาคัญ
ของความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ เพราะการบริจาคประเภทนี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ข องส่วนรวม และมีความ
มัน่ คงยั่งยืนอีกด้วย
ผู้กักตัวจึงควรมีการวางแผนไว้ในใจว่า ในระหว่างการกักตัว ตนจะช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างไรบ้าง และ
เมื่อครบกาหนดเวลากักตัวแล้ว จะแบ่งเวลาเพื่อช่วยเหลืองานสาธารณะประโยชน์อย่างไรบ้าง
7. มีความหวังและตั้งใจให้ชีวิตดีกว่าเดิม
มีความจาเป็นที่คนๆหนึ่ง ต้องคิดอ่านอยู่เสมอว่า ทาอย่างไรให้พรุ่งนี้ของตนดีกว่าวันนี้ และสาคัญ
สูงสุดคือให้ภพหลังความตาย เป็นภพแห่งความสาเร็จของตน มิใช่ภพแห่งความทุกข์ทรมาน
ในภพนี้ เมื่อบุคคลเผชิญโรคภัยไข้เจ็บ หรือวิกฤตการณ์ใดๆก็ตาม ควรตระหนักอยู่เสมอว่า วิก ฤต
ดังกล่าวเกิดขึ้นด้วยเหตุผล 1 ใน 2 ประการต่อไปนี้
1. เพื่อทดสอบ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่ชีวิต เนื่องจากมนุษย์มิได้ถูกกาหนดขึ้นเพื่อเสพสุข
และความสะดวกสบายบนโลกนี้ แต่ให้ต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ เพื่อเดินไปสู่ความสุขและความสาเร็จอันยั่งยืนใน
โลกหน้า ซึ่งทัง้ หมดต้องอาศัยความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจของบุคคล
2. เพื่อตักเตือน และลงโทษต่อความผิดฐานก่อกรรมทาชั่วในสังคมของคนบางกลุ่ม ท่ามกลางความ
หย่อนยานในหน้าที่ของคนอีกกลุ่ม ซึ่งปล่อยให้ความชั่วร้ายแพร่กระจายในแผ่นดิน โดยไม่พยายามยับยั้งห้าม
ปราม
เหตุการณ์ข้างหน้า มีคาบอกจากบรมศาสดา
ว่า โลกจะต้องเผชิญวิกฤตหนักหน่วงมากกว่าที่
เป็นอยู่ เพราะโลกใกล้อวสานเข้าไปทุกขณะ ซึ่งทาให้ทุกคนต้องคิดเรื่องการเตรียมความดีงามไว้เป็นทุนชีวิตให้
มากขึ้นตลอดเวลา เนื่องจากในวันนั้นไม่มีใครสามารถช่วยใครได้อีก มีสิ่งเดียวที่จะช่วยบุคคลได้ คือความดีที่
พากเพียรไว้ขณะยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เท่านั้น
โดยนัยนี้ เมื่อต้องกักตัวและมีเวลาว่างมากขึ้น สิ่งที่ผู้กักตัวต้องคิดพิจารณา คือ จะพัฒนาตนเองให้ดี
ขึ้นได้อย่างไร เมื่อได้กลับไปใช้ชีวิตปกติ เพราะหากกลับไปสู่สิ่งเดิมๆ โดยไม่ปรับปรุงพัฒนาอะไรเลย เขาอาจ
ขาดทุนและสูญเสียไปทั้งชีวิตก็ได้
เพราะหากวิกฤตโควิด 19 เกิดเพื่อเป็นบททดสอบ ก็แสดงว่าผู้นั้นสอบไม่ผ่าน เนื่องจากไม่มีการตอบ
โจทย์วิกฤติอย่างถูกต้อง
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และหากวิกฤตโควิด 19 เกิดเพื่อเป็นบทลงโทษ ก็แสดงว่าผู้นั้นยังไม่ได้สาเหนียกต่อบทเรียนบทลงโทษ
นี้เลย อันอาจนาไปสู่บทลงโทษที่หนักหน่วงรุนแรงมากขึ้นได้ในอนาคต
แล้วการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นจะทาอย่างไร ?
สิ่งที่จะช่วยผลักดันบุคคลสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้ คือ ความรู้ โดยเฉพาะความรู้ความเข้าใจในแก่น
หลักของอิสลาม ซึ่งมีความจาเป็นอย่างยิ่งต่อการดาเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน เพราะท่ามกลางวิกฤติและความ
สับสนอลหม่านของสังคมโลกปลายสมัย อาจทาให้บุคคลสูญเสียอุดมคติหลงทิศผิดทางและใช้ชีวิตอย่างเคว้ง
คว้ า งว่ า งเปล่ าได้ ยกเว้ น ผู้ มี อิส ลามเป็ น สรณะเท่ า นั้น เพราะอิ ส ลามมี คาตอบให้ แก่ ชี วิ ตเสมอแม้ โ ลกจะ
เปลี่ยนแปลงไปปานใดก็ตาม

