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บทที่ 2 
 

ความหมาย ประวัติและแนวคิดซูฟท่ีสําคัญ 
   
                   มีการศึกษาเกี่ยวกับประวัติและแนวคิดซูฟที่ สําคัญอยางกวางขวาง ผูวิจัยสามารถ
ประมวลแยกออกเปน 5 ประเด็นหลักคือ ความหมายของคําวา “ซูฟ” ความสัมพันธระหวางซูฟกับ
ตะเศาวุฟ กําเนิดและวิวัฒนาการ การสืบตระกูลซูฟ และแนวคิดซูฟที่สําคัญ 
 
ความหมายของคําวา “ซูฟ” 
 
1.  เชิงภาษาศาสตร 
     
                   กอนที่ผูวิจัยจะกลาวถึงความหมายของคําวา “ซูฟ” ในทางรูปศัพท ผูวิจัยขอทําความรูจัก
กับความเปนมาของคําวา “ซูฟ” เสียกอนวา บรรดาอุละมาอฺไมมีความชัดเจนในเรื่องที่มาของคําวา 
“ซูฟ”  แตเขาเหลานั้นเพียงสันนิษฐานที่มาของคําวาซูฟดังนี้  
                   1.  คําวา “ซูฟ”  มาจากคําวา “ ศอฟาอฺ”  ซ่ึงมีความหมายวา ความใสบริสุทธิ์ 
                   2.  มาจากคําวา “อะหฺลุศุฟฟะหฺ” หมายถึงสหายกลุมหนึ่งของทานศาสนทูตมุฮัมมัด          
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ที่อาศัยอยูมุมหนึ่งของมัสยิดนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ที่นคร    
มะดีนะฮฺ 
                   3.  มาจากคําวา “ซูฟะฮฺ” ซ่ึงเปนฉายาของ อัลเอานีย1 ผูปลีกตนเพื่อรับใชอัลลอฮฺ 
ณ.วิหารกะบะฮฺ 2   

                                           
1 ช่ือของเขาคืออัลเฆาซฺบุตรมุร ตอมาชนกลุมหนึ่งในสมัยญาฮิลียะฮฺ (ยุคกอนอิสลาม) ไดนําคําวา “ซูฟะฮฺ” ไปใช
เรียกกลุมของพวกเขาซึ่งหมายถึงกลุมที่อุทิศตนรับใชพระผูเปนเจา ณ. วิหารกะอฺบะฮฺ ใครก็ตามที่มีลักษณะเชนนี้ 
เขาคือซูฟ (Ibn al-jauzi, n.d. : 156)  
2 กะบะฮฺคือบัยตุลลอฮฺฮิฮะรอม ซึ่งเปนอาคารร ูปสี่เหลี่ยมตั้งอยูที่นครมักกะฮฺและมีฮิจิรอิสมาอิลอยูทางทิศเหนือ  
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                   4. มาจากคําวา “ศูฟานะฮฺ” หมายถึง ผักชนิดหนึ่งที่มีลักษณะออนนุมและสั้นเพื่อแสดง
ถึงความพอใจกับผักที่มีอยูในทะเลทราย                                                        
                   5.  มาจากคําวา “อัศศอฟ อัล เอาวั้ล” ซ่ึงหมายถึง บุคคลชั้นแนวหนา 
                   6.  มาจากคําวา “ซูฟ” แปลวาขนสัตว 
                7.  มาจากคําวา “ซูฟยา”ในภาษายูนาน (กรีก) ซ่ึงแปลวาฮิกมะฮฺ (วิทยปญญา)                                               
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                  8.  มาจากคําวา “ศิฟาฮฺ” หมายถึงคุณลักษณะที่มีเกี่ยรติ 
                   จากการศึกษาคําสันนิษฐานของบรรดาอุละมาอฺเกี่ยวกับที่มาของคําวา “ซูฟ” พบวา     
ศอฮีร (Zahir,1986 : 35) และเชค ซิราจ เฮนดริกส (Shaykh Siraj Hendricks, n.d. : 2) มีความเห็นวา 
ทัศนะที่นาจะเปนไปไดและมีเหตุผลมากที่สุดคือทัศนะที่กลาววา ซูฟมาจากคําวา “ซูฟ” (ขนสัตว) 
ซ่ึงสอดคลองกับสามารถ มีสุวรรณ (2539 : 10) ที่กลาววา “ผูวิจัยมีทัศนะที่เอนเอียงไปยังทัศนะที่วา 
คําวา ‘ซูฟ’ มาจากคําวา ‘ซูฟ’ ซ่ึงหมายถึงขนสัตวที่นําไปถักทอเปนเสื้อผาใชสําหรับสวมใส ซ่ึงผูที่
สวมใสเสื้อผาขนสัตวสวนใหญจะเปนคนเรียบงายถือสันโดษ ซ่ึงตรงกับลักษณะและพฤติกรรมของ
นักซูฟ” ผลการศึกษานี้สอดคลองกับลูฮ (Luh, 1996 : 1 :37-38) ที่กลาววา “นักซูฟสวนใหญได
พยายามอางชื่อของพวกเขาวามาจากคําวา ‘ซูฟ’ เพื่ออธิบายถึงการประดับประดาตัวเองดวยการใช
ชีวิตอยางเรียบงายและทรมานจิตใจและกาย โดยพิจารณาวา ส่ิงเหลานั้นทั้งหมดเปนการใกลชิดกับ
พระองคอัลลอฮฺ” นอกจากนี้ ฎออีมะฮฺ (Ta‘iMat, 1985 : 20) และมุฮัมมัด (Muhammad, 1974 : 53) 
มีความเห็นวา “ซูฟ” มาจากคําวา “ซูฟ” ซ่ึงสอดคลองกับอิดรีส (Idris, 1988 : 26) ที่กลาววา “การ
กลาวอางคําวา ‘ซูฟ’ เปนการกลาวอางที่มีน้ําหนักมากเพราะนักซูฟสวนใหญไดสวมใสขนสัตว” 
สวน  อิมรอน  มะลูลีม (2539 : 87) กลาววา “คําวา ‘อะหฺลุศุฟฟะหฺ’ เปนที่เกิดของคําวา ‘ซูฟ’” แตอิด
รีส  (1988 : 26) มีความเห็นวา การอางคําวา “อะหฺลุศุฟฟะหฺ” เปนการอางที่ไมถูกตองตามหลักภาษา
และสภาพความเปนจริงซึ่งตางกันกับคําวา “ซูฟ” อันเปนคําที่ถูกตองตามหลักภาษาและสภาพความ
เปนจริง (al- Kilabazi, 1978 : 15) 
                   จากทัศนะทั้งหมดขางตนผูวิจัยมีทัศนะวา การอางที่เกิดของคําวา “ซูฟ” เปนการอางที่
ไมถูกตองตามหลักไวยากรณภาษาอาหรับเปนสวนใหญ หากจะถูกตองก็เพียงสองคําคือ คําวา “ซูฟ” 
กับคําวา “ซูฟยา” จะอยางไรก็ตามผูวิจัยยังมีความเห็นวา การกลาวอางที่เกิดของคําวา “ซูฟ” เปนการ
ชําระภาพพจนของแนวคิดใหสะอาดและขวนขวายความบริสุทธิ์เพื่อจูงใจบุคคลภายนอก “ถึงแมซูฟ
จะเกิดจากแหลงใดก็ตามแตความหมายเดิมที่วาซูฟคือผูที่ปลีกตนจากหมูชนเพื่อทําใจใหสะอาดใจ
ยังคงชัดเจนและไมมีการเปลี่ยนแปลง” (Hamka, 1975 : 1)                   
 
2.  เชิงวิชาการ 
    
                   นักวิชาการไดใหความหมายของคําวา “ซูฟ” ในทางวิชาการไวหลายทาน เชน มุสฎอฟา
และคณะ (Mustafa, et al. 1990 : 59) ไดกลาววา “ซูฟ” หมายถึง ผูที่อยูในแนวทางของตะเศาวุฟ ซ่ึง          
สอดคลองกับมัจมะอัลลุฆอฮฺอัลอะเราะบียะฮฺ (Majma‘ al-Lughah al-‘Arabiyyah, 1983 : 108) ที่
นิยามวา ซูฟ หมายถึงผูที่มีเอกลักษณนักตะเศาวุฟและไดยึดถือพวกเขาเหลานั้นเปนหลักซึ่งเปน
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สาเหตุที่ทําใหเขามีความบริสุทธิ์ใจเกรงกลัวตอพระเจาและเดินในแนวทางของผูรู นอกจากนี้     
แดนเนอร (Danner, 1972 : 60)ไดกลาววา “ซูฟ (Sufi) คือผูที่บรรลุความสําเร็จสูจุดสุดยอดแหง   
แนวทางตะเศาวุฟ” สวนสามารถ  มีสุวรรณ (2539 : 8 และ 71) ไดนิยามซูฟวา “กลุมสํานักคิดซูฟ 
คือกลุมที่เกิดขึ้นใหมในอิสลาม เปนกลุมผูมีความเครงครัดในศาสนาและมุงเนนการปฏิบัติดานจิต
วิญญาณ ปฏิบัติตอพระผูเปนเจาเพียงอยางเดียว มีการใชชีวิตอยางสันโดษและสมถะ มีการทรมาน
ตนเอง ฝกฝนรางกายเพื่อบรรลุ ณ. พระองคอัลลอฮฺหรือจุดหมายปลายทางสูงสุดแหงซูฟนั้นก็คือ 
การฟะนาอฺ1 (Annihilation)  ณ. พระองคอัลลอฮฺซูฟไดละทิ้งการงานในโลกที่พวกเขาตองรับผิด
ชอบ” ซ่ึงสอดคลองกับอัลฮัฟนี (al-Hafni, 1993 : 279) ที่ไดนิยามซูฟวา “เขาเหลานั้นเปนผูใกลชิด
กับพระองคอัลลอฮฺดวยการฟะนาอฺจากตัวตนและคงอยูณ.พระองคอัลลอฮฺ” นอกจากนั้นอับดุลมา
จีดหะยีฆอตีบ (Abdul Majid Hj. Khatib, 1987 : 1 ) กลาววา “นักซูฟคือสมาชิกของอัลลอฮฺ” ซ่ึง       
สอดคลองกับเชคมุฮัมมัด อิบรอฮีม (Shekh Muhammad Ibrahim, 1989 : 62) ที่กลาววา “ซูฟคือผูที่
ถูกเลือกโดยพระองคอัลลอฮฺโดยที่เขามิไดเลือก” 
                   จากความหมายของคําวา “ซูฟ” ที่กลาวมานี้พอจะสรุปไดวา ซูฟคือผูที่ฟะนาอฺจากตัวตน
และคงอยูกับพระองคอัลลอฮฺโดยใชหลักการตะเศาวุฟหรือจริยธรรมที่ดีงามเปนแนวทางสูพระองค
อัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) 
 
3.  ความแตกตางระหวางคําวา “ซูฟ” กับคําวา “ตะเศาวุฟ”  
                     
                   คําวา “ตะเศาวุฟ” มีความหมายแตกตางกันกับคําวา “ซูฟ” ตะเศาวุฟเปนวิชาที่ศึกษาเกี่ยว
กับการรูจักพระองคเอกอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) การฟะนาอฺในพระองคและการปฏิบัติตาม
จรรยาที่ดีงาม ผูที่ปฏิบัติตามตะเศาวุฟก็จะเรียกวา “นักซูฟ” ดังที่นักวิชาการไดอธิบายถึงความแตก
ตางระหวางคําสองคํานี้วา “‘ซูฟ’จะใชในลักษณะของกลุม สวนคําวา ‘ตะเศาวุฟ’ จะใชในลักษณะ
ของพฤติกรรมหรือจริยธรรม” (Mahmud, : 38) ซ่ึงสอดคลองกับมุสฎอฟาและคณะ (1990 : 59)    

                                           
1 สภาพของชีวิตที่ปราศจากความปรารถนาแหงอารมณและความตองการใดๆโดยทําใหสิ่งเหลานั้นสูญสิ้นไป เมื่อ
นั้นชีวิตก็จะมีแตความปรารถนาแหงพระผูเปนเจา (al - Jayyasi, 1994 : 65, Ghazali, 1979 : 76) ซึ่งสอดคลองกับ
ทานเชคมุฮัมมัด อิบรอฮีม (1989 : 121) ที่กลาววา “ทําใหพินาศความรูสึกในสิ่งอื่นนอกจากพระองคอัลลอฮฺ” นอก
จากนั้นยังสอดคลองกับอุสตาส มุสฏอฟา มุฮัมมัด อัลจัยยาซียฺ (Ustaz Mustafa Muhammad al-Jayyashi, 1993 : 75) 
ที่กลาววา “ฟะนาอฺคือสภาพขาดสติขณะไดรับความรูสึกหวานฉ่ําจากพระองคอัลลอฮฺ จากนัยยะดังกลาวแสดงให
เห็นวา ความคงเหลือคือขอแตกตางฟะนาอฺกับนิพพาน ซึ่งบรรดานักซูฟที่เขาฟะนาอฺจะคงเหลือแตพระองคอัลลอฮฺ 
สวนบุคคลที่เขานิพพานนั้นไมคงเหลือสิ่งใดเลยในชีวิต (Majma‘ al-Lughah al- ‘Arabiyyah, 1983 : 199)  

 
 



 
 
 

 
12 

“ตะเศาวุฟ” หมายถึง วิถีทางแหงการดําเนินชีวิตที่สนับสนุนการทรมานกายและประกอบดวย      
คุณงามความดีเพื่อความบริสุทธิ์ใจและความดีเลิศของวิญญาณ “ซูฟ” หมายถึง ผูที่อยูในแนวทาง
ของตะเศาวุฟ นอกจากนี้แดนเนอร (1972 : 60) ไดอธิบายวา “ผูที่เร่ิมเรียนหรือเร่ิมปฏิบัติตะเศาวุฟ
จะเรียกวา มุสตัสวิฟ (Mustaswif) ผูที่กําลังดําเนินการปฏิบัติตามตะเศาวุฟจะเรียกวา มุตะเศาวิฟ 
(Mutasawwif) และผูที่บรรลุความสําเร็จสูจุดสุดยอดแหงแนวทางนั้นจะเรียกวา ซูฟ (Sufi) โดยทั่ว
ไปแลวบุคคลที่กลาวมาขางตนทั้งหมดจะเรียกวา ฟุกอรออฺ  (Fuqara) หมายถึงบรรดาผูตองการยัง
พระองคอัลลอฮฺ1 (Poor men) แตทางปฏิบัติการจะหมายความวา ‘ผูที่ปฏิบัติตามตะเศาวุฟ’” สวน   
อัลตัฟตาซานี (al-Taftazani, 1994 : 10) ไดใหความเห็นวา “ตะเศาวุฟในอิสลามเปรียบเสมือนวิชา
ศาสนาที่เจาะจงเฉพาะจรรยาและความประพฤติ” การปฏิบัติตามหลักตะเศาวุฟดังกลาวทําใหนักซูฟ
ไดมอบกายถวายตนตอพระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) พิจารณาปฏิกริยาของตนเองและ
พัฒนาคานิยมทางจรรยาเปนอยางดี 
            
4.  ความสัมพันธระหวางซูฟกับตะเศาวุฟ 
                    
                   ฟารอฆฺลียฺ (Faraghly, 1988 : 15) ไดแยกวิชาศาสนบัญญัติออกเปน 2 สวน คือ 
                   1.  วิชาฟกฮฺ หรือ นิติศาสตร เปนวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมภายนอก เชน การ
ละหมาด 
                   2.  วิชาตะเศาวุฟหรือจริยศาสตร เปนวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับมโนกรรม หมายถึงพฤติกรรม
ภายในของจิตใจ 
                   จริยศาสตรอิสลามคือกาวแรกของวิชาตะเศาวุฟ (Faraghly, 1988 : 15) แตดวยความ
เจริญ  เติบโตของศาสตรแหงฮิกมัต (ความสามารถในการใชเหตุผล) ที่กลาวไวในคัมภีรอัลกุรอาน 
ความวา : วัตถุประสงคท่ีสําคัญท่ีพระผูเปนเจาทรงแตงตั้งศาสดา (PROPHETS) มาก็คือ  “เพื่อวา
เขาจักไดแสดงใหมนุษยชาติแลเห็นสัญญาณของพระผูเปนเจาและชําระพวกเขาใหบริสุทธ์ิและสอน
พวกเขาเขาใจถึงพระมหาคัมภีรและการใชเหตุผล” (62 : 2) ทําใหบรรดาผูมีศรัทธาในศาสนาอิสลาม

                                           
1 ผูตองการยังพระองคอัลลอฮฺ (ผูที่ประสงคพระองคอัลลอฮฺในทุกกิจกรรม) ดังที่พระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะ
อาลา) ทรงตรัสไวในบทที่ 35 อายะฮฺที่ 15 วา  

 
ความวา “โอ มวลมนุษยทั้งหลาย ทานเปนผูตองการยังพระองคอัลลอฮฺ” ในภาษาเปอรเซียจะเรียกคํานี้วา  “ดัรวิช” 
(Mendicand) (al- Ibrahim, 1981 : 15) 
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สวนใหญตองใชศาสตรแหงฮิกมัต (เหตุผล) และทําความเขาใจใหดีที่สุดเทาที่จะทําได  (อิมรอน   
มะลูลีม, 2539 : 4) นักวิชาการอิสลามจึงกาวสูหลักการศาสนาดวยสติปญญา เชน หะสัน  อัลบัศรียฺ 
(Hasan al-Basri ฮ.ศ 21-110/ค.ศ 642-728 ) การเปลียนแปลงดังกลาวทําใหนักตะเศาวุฟไดนําทฤษฎี
มะอฺรีฟะฮฺและอิลมฺ (ความรู) เพื่อเปนฐานกรรมวิธีสติปญญา ดังที่แดนเนอร (1972 : 57) ไดกลาววา
กรรมวิธีสติปญญาเพื่อศึกษาแนวทางแหงจิตวิญญาณเปนสาเหตุที่ทําใหกลุมเหลานั้นมีความ
สัมพันธกับคําถามมะอฺรีฟะฮฺและอิลมฺ นอกจากนั้น ฟารอฆฺลียฺ (1988 : 15-17) ยังไดกลาวอีกวา 
ทฤษฎีดังกลาวทําใหเกิดทัศนคติที่แตกตางกันดังนี้ 
                   1.  กลุมที่พิจารณาถึงขอพิสูจนและการศึกษาเรียนรู กลุมนี้เรียกวา อุละมาอฺหรือฮูกะมาอฺ 
หมายถึง นักปราชญ 
                   2.  กลุมที่พิจารณาถึง อิลฮาม (การดลใจ Inspiration) หรือ วะฮฺยู (วิวรณRevelation)  
                   นักซูฟเปนผูที่มีความรูสึกประทับใจกับการมุงสูความรูดวยแนวทางการดลใจอันเปน
แนวทางที่บริสุทธิ์ปราศจากความผิดพลาดนักซูฟจึงกลายเปนผูที่ไมสนใจในเรื่องการศึกษาเลาเรียน 
ตอมาไดมีการพัฒนาแนวคิดและทฤษฎีขึ้นตามลําดับ 
                   ดวยพื้นฐานการดลใจอันเปนเอกลักษณเฉพาะตัวที่มีความแตกตางระหวางกลุมทั้งหลาย
ทําใหบรรดาผูนําหรือเชคในแนวทางแหงวิญญาณเริ่มมีการพัฒนาเอกลักษณของตนเองดวยการ
ขนานนามวา “ซูฟ” พรอมกับอางหลักการตะเศาวุฟเปนหลัก (Danner, 1972 : 57) นักซูฟจึงเปนคู 
ปรปกษของนักนิติศาสตรในยุคแรกและเปนคูปรปกษของนักวิภาษวิทยาในยุคหลังซึ่งเปนยุคที่วิชา
ตะเศาวุฟถูกบันทึกในนามของวิชาอัลกูลูบ (Science of hearts) วิชาอัลอัซรอร (Magical art) วิชา    
อัลมะอาริฟ (Gnosis) วิชาบาติน (esoteric) วิชาอัลอะฮฺวาล (Psychology) วิชาอัลฏอรีเกาะฮฺ (Method 
of Path) และวิชาอัลมุกาซะฟะฮฺ (The Innerlight) (Faraghly, 1988 : 19) 
                   สถานการณดังกลาวทําใหตะเศาวุฟไดรับการวิวัฒนาการอยางรวดเร็ว แตสืบเนื่องจาก
การวิวัฒนาการของหลักการตะเศาวุฟตกอยูภายใตการดูแลของนักซูฟที่มีระดับความสามารถไมเทา
เทียมกัน ทําใหหนังสือตะเศาวุฟถูกแบงในระดับที่แตกตางกัน  
                   อัลจัยยาซียฺ (al-Jayyashi, 1994 : 57) ไดแบงหนังสือตะเศาวุฟออกเปน 3 ระดับดวยกัน 
                   1.  ตะเศาวุฟ ซอวาเฮรฺ (exoteric) หมายถึงหนังสือที่อานและเขาใจดวยตนเอง เชน        
อิฮยาอฺอุลูมุดดินฺ (Ihya Ulum al-Din) และมินฮายูลอาบิดีน (Minhaj al- ‘Abidin) ของอัลฆอซาลียฺ1 
(al- Ghazali) 
                                           
1 อบูฮามิด  มุฮัมมัดบุตรมุฮัมมัดบุตรมุฮัมม ัด อัลฏซีย เกิดในป ฮ.ศ.450 (ค.ศ 1058) ที่หมูบาน “ฆอซาละฮฺ” อันเปน
หมูบานหนึ่งในเมือง “ฏซ” ในประเทศอิหราน ดวยเหตุนี้เองจึงเปนที่รูจักในนาม “ฆอซาลียฺ” อันเปนนามบงบอก
ถึงถิ่นกําเนิดของทาน ทานเดินทางเที่ยวไปมาระหวางเมืองฏซ เมืองุรญานและเมืองนัยซาบูรอยูเปนนิจ เพื่อ     ร่ํา
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                   2.  ตะเศาวุฟปานกลางหมายถึงหนังสือที่มีเนื้อหาปานกลาง เชน ฮิกัมอิบนุอะฏออิลลาฮฺ 
(Hikam Ibnu Ata illah) ของอิบนุอะฏออิลลาฮฺ อัลซะกันดะรียฺ  (Ibnu ‘Ata illah al-Sakandari)         
อียกอซุลฮุมัม (Iqadh al-Humam) ของอิบนิอาญีบะฮฺ (Ibnu ‘Ajibah) 
                   3.  ตะเศาวุฟ บะวาติน (esoteric) หมายถึงหนังสือที่มีความหมายแฝงและซอนเรนผูที่
เดินทางในแนวทางของซูฟเทานั้นจะเขาใจ เชน อัลเอนซานอัลกามิล (Insan al-Kamil) ของอัลญีลียฺ 
(al-Jiliy) และฟุศูศุลฮิกัม (Fusus al-Hikam) ของอิบนุอะรอบียฺ (Ibnu ‘Arabiy) 
                   ในสมัย อบูฏอลิบ  อัลมักกียฺ (Abu Talib al-Makkiy ฮ.ศ.386/ค.ศ.996) และอัลฆอซาลีย 
(al-Ghazali ฮ.ศ.505/ค.ศ.1111) ซ่ึงเปนสมัยที่ไดรับความรวมมือเพื่อทําการประนีประนอมซึ่งกัน
และกัน (Danner, 1972 : 56) การประนีประนอมระหวางกลุมที่พิจารณาถึงขอพิสูจนกับกลุมที่
พิจารณาถึงอิลฮามจึงเกิดขึ้น 

 
กําเนิดและวิวัฒนาการ 
             
1.  กําเนิด 
                     
                   แนวคิดซูฟเปนแนวคิดของชนมุสลิมที่มีจิตใจศรัทธาตอพระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะ
ตะอาลา) กลุมหนึ่ง แนวคิดนี้เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมยุคตอมาอันเนื่องเปนสังคมซึ่งประสบกับปญหา
นานับประการ เชน 
                   1.  ปญหาสังคม 
                   2.  ปญหาการเมือง 
                   3.  ปญหาการศึกษาและวัฒนธรรม 
                   4.  ปญหาศาสนวิทยา 
 
           1.1  ปญหาสังคม 
                      

                                                                                                                         
เรียนวิชาจากนักวิชาการผูอาวุโสในขณะนั้น ดวยความรูความสามารถและวุฒิภาวะอันสูงสง ทานจึงไดรับเกียรติ
จากชาวเมืองแบกแดด ประเทศอิรัก จนไดรับการขนานนามวา “ผูนําแหงอิรัก” ทานสิ้นอายุขัยเมื่อป ฮ.ศ. 505 (ค.ศ. 
1111) รวมอายุได 55ป (สามารถ  มีสุวรรณ, 2539 : 72-73)  
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                   ปญหาสังคมอันหมายถึงปญหาที่ เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมที่ทําใหประชาชาติมุสลิม      
หลงใหลกับโลกนี้อันเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหส่ิงชั่วรายไดแอบแฝงอยูในอารยธรรมของผูที่ใชชีวิต
อยางสําราญ 
                   สมัยราชวงคอุมัยยะฮฺ (ฮ.ศ 41-132/ค.ศ. 661-750) และอับบาซียะฮฺ (ฮ.ศ 132-656/ค.ศ. 
749-1258) สังคมมุสลิมไดทําการติดตอกับโลกภายนอก ผูปกครองมุสลิมก็เร่ิมใหความสําคัญกับ
โลกนี้มากขึ้น จึงทําใหชาวมุสลิมเริ่มหลงใหลกับความสุขสําราญแหงโลกนี้มากขึ้น สังคมมุสลิมจึง
เปนสังคมที่มีความเจริญทางดานวัตถุและศิลปวิทยาการทางโลกดังคํากลาวของอิมรอน มะลูลีม 
(2539 : 26) ที่นั้น (บัศเราะฮฺและกูฟะฮฺ) การคาและอุตสาหกรรมเจริญกาวหนา จึงมีการเริ่มแสวงหา
ศิลปวิทยาการทางโลกอยางจริงจังในหมูชาวมุสลิมและอิบรอฮีม อัลอะดะวียฺ (Ibrahim al-‘Adawi, 
1994 : 187) ไดอธิบายถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสมัยราชวงคอุมัยยะฮฺวามีการซื้อขายที่
ดินสงวน ทํางานคาขายและอื่น ๆ  
                   ในป ฮ.ศ. 145/ค.ศ. 762 อบูยะอฺฟร  อัล-มันศูร (Abu Ja‘far  al- Mansur  ฮ.ศ.136-158/ 
ค .ศ .754-775) เคาะลีฟะฮฺ  (ผูปกครองมุสลิม) อับบาซียะฮฺองคที่สองไดสรางนครแบกแดด 
(Baghdad) ข้ึนเปนเมืองหลวงใหม อีกไมนานตอมาแบกแดดก็เจริญรุงเรืองขึ้นในทางวัตถุยิ่งกวากรุง
ดามัสกัส (อิมรอน     มะลูลีม, 2539 : 47) เนื่องจากราชวงศอับบาซียะฮฺไดเอาใจใสในดานการ    
ออมทรัพยเพื่อพัฒนาทางดานศิลปวิทยาการและวัตถุ (al-‘Adawi, 1994 : 221) 
                   ในเมื่อความเจริญรุงเรืองไดกระจัดกระจายทั่วทุกภูมิภาค ทําใหชนชาวมุสลิมในยุคนั้นมี
ความเอนเอียงกับการรวมหาความสําราญแหงโลกนี้ (Ta‘imat, 1985 : 28) ความหลงใหลกับโลกนี้ 
เปนการลวงละเมิดแบบฉบับของทานนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ที่ใชชีวิตอยางเรียบงายกอ
ใหเกิดความเศราใจกับบรรดาผูยําเกรงและเปนสาเหตุที่ทําใหเขาเหลานั้นยอนอดีตสูสมัยนบี (ศ็อล
ลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) และเศาะฮาบะฮฺ (รอฎิยัลลอฮุอันฮม) ซ่ึงเปนสมัยที่สงบและสันติ ความ
เสื่อมเสียในยุคนั้นจึงเปนแรงผลักดันใหเกิดการจัดระเบียบและกําเนิดกลุมตางๆในนามที่แตกตาง
กัน (Danner , 1997 : 58) เชนกลุมผูทําการบําเพ็ญตบะ (asceticism) 
              
            1.2  ปญหาการเมือง 
                     
                   เมื่อทานศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ส้ินชีพไมนานความขัดแยงที่นํา
ประชาชาติมุสลิมสูความแตกแยกก็เกิดขึ้นดังคํากลาวของมุฮัมมัด ฮัมซะฮฺ (Muhammad Hamzah,  
1985 : 16) วา ความขัดแยงที่แบงแยกความเปนปกแผนของประชาชาติมุสลิมเริ่มขึ้นในชวงทายของ
เคาะลีฟะฮฺที่สามถูกฆาตกรรม 
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                   ในสมัยทานอลี (‘Ali) ผูเปนบุตรเขยของทานศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัล
ลัม) และบุตรชายของทานคือหะสัน  (Hasan) และฮุซัยน  (Husayn) ซ่ึงไดสละใหแกมุอาวิยะฮฺ 
(Muawiyyah ) ผูปกครองแหงซีเรีย ฝายชีอะฮฺมีอํานาจขึ้น ๆ ลงๆ (อิมรอน มะลูลีม, 2539 : 25) ภาย
หลังฮุซัยนถูกฆาตายที่กัรบาละอฺ ชีอะฮฺไดรวมตัวดวยความกลาหาญที่จะเผชิญหนากับราชวงค        
อุมัยยะฮฺ (al-‘Adawi 1994 : 191) ผูที่ เห็นชอบกับอุดมการณของการสืบทอดตําแหนงผูนํา (al- 
‘Adawi, 1994 : 168) ซ่ึงเปนแนวคิดใหมที่ไมเคยมีมากอนในศาสนาอิสลาม 
                   ในสมัยอับบาซียะฮ  ราชวงคอับบาซียะฮฺตองเผชิญหนากับสองกลุม  คือ  กลุมผู
สนับสนุนอลีบุตรอบูฏอลิบและกลุมผูสนับสนุนเสนาบดีเปอรเซียที่พํานักอยูภายใตราชวงค         
อับบาซียะฮฺ (al-‘Adawi, 1994 : 208) 
                   ดังนั้นการเมืองจึงเปนการฆาฟนนองเลือดที่กอใหเกิดความสับสนในสังคมอันเปน
ปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดแนวคิดการแยกตัวจากหมูคณะ 
 
           1.3  ปญหาการศึกษาและวัฒนธรรม 
                      
                   ศึกษาศาสตรแหงเหตุผลยอมไมเฟองฟูและไมไดรับความนิยมมากในสมัยมุสลิมยุคแรก
เนื่องจากมุสลิมยุคแรกหรือที่เรียกวา “สลัฟ” จะประดับแนวคิดดวยการยอมจํานนตอพระองค  
อัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา)โดยส้ินเชิงเคียงคูกับอีหมานที่แข็งแกรง แตสภาพเชนนี้ก็เปนอยูได
ไมนานดวยการขยายอาณาจักรอิสลามออกไปนอกแหลมอารเบีย และดวยการที่มีประชาชาติตาง ๆ 
กันมาเขารับอิสลามจึงเกิดความคิดเห็นใหมๆขึ้นมา 
                   ในสมัย ยะซีด บุตรมุอาวียะฮฺ (ฮ.ศ.60-63/ค.ศ.680-683) มุสลิมเริ่มแปลวิชาความรูจาก
ภาษาอื่น ๆ โดยเฉพาะภาษากรีก (Greek) (Abu Talib, Sufi 1993 : 290, Ibn Kathirอางถึงใน al-Qusi, 
1984 : 31) กระบวนการแปลไดแปลหนังสือที่เกี่ยวของกับปรัชญา วรรณคดี และวิชาความรูอ่ืน ๆ 
สังคมมุสลิมในกรุงดามัสกัสจึงกลายเปนสังคมที่คละกันระหวางขนบธรรมเนียมตะวันออกและ
ตะวันตก  
                   สวนเมืองบัสเราะฮฺ เปนศูนยกลางแหงการศึกษาและวัฒนธรรม มีนักอักษรศาสตรและ
นักวิชาการเดินทางมาจากสวนตาง ๆ ของโลก ชาวมุสลิมก็จะไปที่นั้น อิหมาม หะสัน อัลบัศรีย 
(Hasan al-Basri ฮ.ศ 21-110/ค.ศ. 642-728) ผูตั้งหลักแหลงถาวรอยูในเมืองบัสเราะฮฺเปนนักวิชาการ
ที่มีช่ือเสียงที่สุดคนหนึ่งในสมัยนั้น มีความรูทั้งในดาน exotic หรือ esoteric1ความรูดาน esoteric นี้
                                           
1 นักวิชาการมุสลิมไดแบงเหตุผลออกเปนสองชนิดคือ 1. เหตุผลที่คนทั่วไปเขาใจได (exotic) และ 2. เหตุผลที่มี
ลักษณะลึกลับที่คนสวนนอยเทานั้นที่จะเขาใจได (esoteric) รากฐานของเหตุผลชนิดแรกก็คือการยืนยันและของ
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จะถูกขยายตอไปในนามของ “ศาสตรแหงความลี้ลับ” ตะเศาวุฟและexoticจะถูกขยายในนามของ 
มุอตะซิละฮฺ (อิมรอน  มะลูลีม, 2539 : 41) ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหสํานักคิดมุอตะซิละฮฺไดรับ
อิทธิพลจากปรัชญากรีก ซ่ึงซูฟ อบูฎอลิบ (1993 : 290)ไดกลาววา “สํานักคิดมุอตะซิละฮฺ (เกิดขึ้น
เมื่อตนฮิจฺเราะฮฺศักราชที่ 2) ไดรับอิทธิพลจากปรัชญากรีก” กระบวนการแปลดังกลาวเปนปจจัย
สําคัญที่ทําใหศาสตรแหงเหตุผลไดเติบโตในสังคมมุสลิมอยางรวดเร็วกอใหความสับสนในการใผ
หาโครงสรางที่สามารถสรางความยุติธรรมและเขาใจในแนวความคิดเห็นของผูอ่ืน 
          
          1.4  ปญหาศาสนวิทยา 
                     
                   ในปลายศตวรรษที่ 1 และตนศตวรรษที่ 2 แหงฮิจฺเราะฮฺไดเกิดสํานักคิดตาง ๆ จํานวน
หนึ่งขึ้นในสังคมมุสลิม ซ่ึงถกเถียงอภิปรายถึงปญหาตาง ๆ ในดานศาสนวิทยา สํานักคิดเหลานี้คือ
เคาะวาริจ (Khawarij) ชีอะฮฺ (Shi‘ah) มุรญิอะฮฺ (Murjiah) กอดะริยะฮฺ (Qadariyyah) ญาบารียะฮฺ 
(Jabariyyah) และมุอตะซิละฮฺ  (Mu‘tazilah) ซ่ึ ง  ซูฟ  อบูฎอลิบ  (1993 :75) ไดอธิบายถึงลําดับ
สถาปนาของบางกลุมวา “กลุมแรกที่เกิดขึ้นหลังจากความขัดแยงระหวางอลีกับมุอาวียะฮฺคือกลุม
เคาะวาริจ ในสมัยเดียวกันเกิดอีกกลุมหนึ่งที่รูจักในระยะหลังในนามของชีอะฮฺ  ผลสะทอนจาก  
แนวคิดและหลักศรัทธาของเคาะวาริจทําใหเกิดกลุมใหมที่มีช่ือวามุรญิอะฮฺในชวงทายศตวรรษที่ 1 
หลังจากนั้นเกิดแนวคิดมุอตะซิละฮฺเพื่ออภิปรายถึงเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวของกับการศรัทธาและ
อ่ืนๆ” 
                   เคาะวาริจ ชีอะฮฺ และมุรญิอะฮฺจะถกเถียงกันในเรื่องอีหมาน1และคุณลักษณะของผูนํา 
กอดะริยะฮฺ ญาบารียะฮฺ และมุอตะซิละฮฺจะถกเถียงกันในเรื่องเสรีภาพแหงเจตนารมณ ในไมชา
ปญหาเหลานี้จึงแพรไปในหมูประชาชนดวย 
                   ในศตวรรษที่ 2 - 3 แหงฮิจฺเราะฮฺเกิดมัซฮับ (แนวทาง) ตางๆขึ้นในอิสลามเปนมัซฮับที่
ศึกษาเกี่ยวกับโลกภายนอก (Exoterisme) และไดวางหลักการใหกับประชาชาติมุสลิม เชน มัซฮับ         

                                                                                                                         
ชนิดหลังก็คือ การปฏิเสธ การใชเหตุผลวิธีที่สอง (esoteric หรือ  RAH - I - BATIN) นี้ภายหลังไดถูกขยายตอไป
ในนามของ “ศาสตรแหงความลี้ลับ” (ตะเศาวุฟ ) (อิมรอน  มะลูลีม, 2539 : 4) 
1 อีหมานตามหลักภาษาศาสตรหมายถึง การศรัทธา เช่ือมั่น 
  ความหมายตามหลักวิชาการอิสลามคือเช่ือมั่นดวยจิตใจ สารภาพดวยวาจา และปฏิบัติดวยรางกาย 
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ฮานาฟ2 (Hanafi) มาลีกี3 (Maliki) ซาฟอี4 (Shafi‘i) ฮัมบาลี5 (Hanbali) และการกําเนิด มัซฮับกอให
เกิดความขัดแยงและกลาวหาซึ่งกันและกัน (Danner, 1997 : 58) 
                   ปจจัยดังกลาวทําใหกลุมผูเครงครัดในการปฏิบัติศาสนกิจไดหาทางหลีกเลียงตนเองดวย
การออกห างจากการทะเลาะวิวาทซึ่ ง เป นกลุ มที่ รู จั ก ในนามนุสสาก  (Nussak) ซุ ฮฮาด                        
(Dhuhhad) หรืออุบบาด (‘Ubbad) หลังจากนั้นนักซูฟก็มีการขนานนามตนเองวา “นักซูฟ” พรอมกับ
นิยมใชเสื้อผาขนสัตวหยาบๆเพื่อแสดงความแตกตางกับบุคคลอื่น (al-Kindi อางใน Ta‘imat, 1985 : 
29)  
                   แนวคิดการหลีกเลี่ยงตนเองจากการทะเลาะวิวาทหรือการแยกตัวจากหมูคณะเปน    
แนวคิดที่กอตั้งขึ้นโดยกลุมเคาะวาริจหลังการตัดสินคดีความระหวางทานอลี บุตร อบูฏอลิบกับทาน
มุอาวียะฮฺบุตรอบูศุฟยานในเรื่องการเลือกผูนํามุสลิม ดังนั้นผูวิจัยมีความเห็นวา นักซูฟไดรับแนวคิด
บางอยางจากกลุมเคาะวาริจ 
 
2.  วิวัฒนาการของซูฟ  
                    
                   อับดุลฆอลิก  (‘Abd al- Khaliq, n.d. : 33) และอิมรอน  มะลูลีม  (2524 : 51) กลาววา 
“ลัทธินี้เปนลัทธิหนึ่งที่เกิดขึ้นใหมไมสามารถบงชัดวาเปนลัทธิข้ึนมาเมื่อใดเนื่องจากแนวคําสอน
ของลัทธินี้ไมปรากฎวาใครเปนผูนํามีแตเพียงนักปราชญสําคัญๆเกี่ยวกับลัทธิเทานั้น” ถึงแม         
อับดุลฆอลิกและอิมรอน  มะลูลีม ไมสามารถระบุวันเดือนปเกิดของลัทธซูฟแตผูวิจัยมีความเห็นวา 
การกําเนิดกลุมเคาะวาริจในสมัยทานเคาะลีฟะฮฺอลี บุตร อบูฏอลิบคือจุดเริ่มตนของแนวคิดซูฟ ดังที่
ผูวิจัยไดกลาวมาแลวเมื่อครู สวนคําวา “ซูฟ” ในอิสลามทุกคนเห็นพองกันวา ซูฟเปนชื่อใหมที่ไม
เคยปรากฏในสมัยทานรอซูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) เศาะฮาบะฮฺ (รอฎิยัลลอฮุอันฮม) และ 
สลัฟ (Zahir, 1986 : 43, Ta‘imat, 1985 : 26) แตคํานี้ ถือกําเนิดขึ้นเปนครั้งแรกในประวัติศาสตร     

                                           
2 มัซฮับฮานาฟ ผูสถาปนาคืออบูฮะนีฟะฮฺ อัลนุมาน (Abu Hanifah al- Nu‘man ฮ.ศ.70-150/ค.ศ.690-767) เกิดที่
เมืองกูฟะฮฺ (Kufah) ประเทศอิรัก 
3 มัซฮับมาลีกี ผูสถาปนาคืออิมามมาลิกบินอนัสอิบนุอบีอามิร (Imam Malik bin Anas Ibnu Abi ‘Amir ฮ.ศ.95-
179/ค.ศ.714-794) เกิดและเสียชีวิตที่นครมะดีนะฮฺ ประเทศซาอุดิอารเบีย 
4 มัซฮับซาฟอี ผูสถาปนาคือ มุฮัมมัดบินอิดรีส อัลซาฟอี (Muhammad bin Idris al- Safi‘i) เกิดในป ฮ.ศ. 150/ค.ศ.
767 ที่เมืองฆอซซะฮฺ (Ghazzah) เขตซาม (Sham) และสิ้นอายุขัยเมื่อป ฮ.ศ. 204 / ค.ศ.820 ที่ประเทศอียิปต 
5 มัซฮับฮัมบาลี ผูสถาปนาคืออะฮฺมัดบินฮัมบัลบินฮิลาลบินอะซัด อัลซุฮลีย อัลซัยบานีย (Ahmad bin Hambal bin 
Hilal bin Asad al- Dhuhliy al- Shaybaniy ฮ.ศ.164-241/ค.ศ.781-856) เกิดและเสียชีวิตที่กรุงแบกแดดประเทศอิรัก 
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อิสลามกอนป 200 แหงฮิจฺเราะฮฺ (al- Baghdadi, n.d. : 157, Hendricks, n.d. : 2, Idris, 1988 : 34) 
หรือในครึ่งแรกของคริสตศักราชที่ 8 ซ่ึงรีฎอ (Rida อางในTa‘imat, 1985 : 29) อันนะซาอียฺ (al - 
Nasa‘i อางใน Faraghli, 1988 : 10) ชอเตอรเอนไซคโลเพเดียออฟอิสลาม (Shorter Encyclopaedia 
of Islam  อางใน Muslehuddin, 1974 : 53) มีความเห็นวา ซูฟเปนคําขนานนามของ ยาบิร บินฮัยยาน 
(Jabir  Ibn  Hayyan ฮ.ศ. 200/ค.ศ. 815) ผูที่สละความสุขทางโลกนี้ สวนฟลิบ (Philib) แมสสิจนอน 
(Massignon) นิ โ ค ล ซั น  (Nicholson) แ ล ะ จ า มี  (Jami) ( อ า ง ใ น  Basyuni, 1969 : 113) แ ล ะ                
ศิดดีก(Siddiq, 1983 : 50) มีความเห็นวาเปนคําขนานนามของ อบูฮาเซ็ม (Hashim ฮ.ศ.150/ค.ศ.766) 
ชาวกูฟะฮฺ นอกจากนั้น แดนเนอร (1972 : 58-59), มีความเห็นวา ทั้งสองเปนบุคคลแรกที่ซ่ึงถูก
ขนานนามวาซูฟหลังจากนั้นคํานี้ก็คอย ๆแพรหลายในสังคมมุสลิม  
                  กลางศตวรรษที่ 2 ของฮิจฺเราะฮฺหรือกอนปลายศตวรรษที่ 8 ของคริสตศักราช คํานี้เร่ิม
ใชกับบุคคลผูยิ่งใหญดังที่อบูกอเซ็ม  อัลกุซัยรีย (Abu al -Qasim al Qushairi) (ส้ินชีวิต ฮ.ศ.465/ค.ศ.
1073) ไดกลาวไววา “กลุมมุสลิมนิกายซุนนีย ผูมีจิตใจยึดมั่นในพระผูเปนเจาเรียกวา ‘พวกซูฟ’ ช่ือ
นี้เร่ิมใชแกบุคคลผูยิ่งใหญเหลานี้มากอนหนาปลายศตวรรษที่ 2 ของฮิจฺเราะฮฺ” (อางในอิมรอน     
มะลูลีม 2539 : 91)  
                   ในศตวรรษที่ 4 (ตนศตวรรษที่ 10 ของคริสตศักราช) คํานี้ไดกลายเปนคําที่ที่รูจักและ
แพรหลายดังที่อิบนุตัยมียะฮฺ  อิบนุลเญาซีย  และอิบนุคอลดูลไดกลาววา คําวา “ซูฟ” ยังไมเปนที่รู
จักในสามศตวรรษแรก แตหลังจากนั้นคํานี้ก็เปนที่รูจักกัน (อางในZahir, 1986 : 40) 
                   เพื่อความชัดเจนผูวิจัยขอแบงขั้นตอนการวิวัฒนาการแนวคิดของลัทธิซูฟตามระยะเวลา
ดังนี้ 
                    1.  สมัยสมถะ 
                    2.  สมัยกระฉับกระเฉง 
                    3.  สมัยเงียบสงบ 
                    4.  สมัยปฏิรูป 
                    5.  สมัยแพรหลาย 
            
          2.1  สมัยสมถะ 
                      
                   ความโลภในทรัพยสินและอํานาจที่เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมศตวรรษที่ 1 และ 2 ของ      
ฮิจฺเราะฮฺทําใหชนรุนใหมมีความออนแอในดานอีหมานและพลีชีพเพื่อประโยชนสวนรวมเมื่อ
เปรียบเทียบกับชนรุนกอน ทําใหมุสลิมบางคนที่มีความศรัทธาและยําเกรงจําตองปฏิเสธและดําเนิน
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การตอตานพรอมชักชวนมวลมุสลิมสูการใชชีวิตอยางเรียบงายและละเวนการสะสมทรัพยสมบัติ 
เชน อบูซัร อัลฆัฟฟารี (Abu Zar al- Ghaffari) ไดทําการชักชวนดวยการกลาววา “ไมสมควรแก
มุสลิมที่จะมีทรัพยสินเกินกวาอาหารหลักเฉพาะวันและคืน” (Abu Talib, 1993 : 71) การกอตัวของ
แนวคิดขั้นพื้นฐานของลัทธิซูฟขึ้นในลักษณะสมถะ ทําใหนักวิชาการไดขนานนามแกยุคสมัยนั้นวา
เปนสมัยซุฮดฺ (สมถะ) ซ่ึงอัลตัฟตาซานี (1994 : 12) ไดกลาววาเขาเหลานั้นดําเนินชีวิตอยางสมถะใน
เร่ืองอาหารการกินเครื่องนุมหม และที่อยูอาศัย การปฏิบัติตนเพื่อโลกหนาคือจุดหมายปลายทางของ
ชีวิต บุคคลเหลานั้น เชน หะสัน  อัลบัศรีย (Hasan al- Basri ฮ.ศ.21-110/642-728) อิบรอฮีม อัดฮัม 
(Ibrahim Adham ฮ .ศ .161/ค .ศ .777) ดาวูด  อิบนุ  นู ไซรฺ  (Dawud Ibnu Nusair ฮ .ศ .165/ค .ศ .781)         
รอบีอะฮฺ อัลอะดะวียะฮฺ (Rabi‘ah al-‘Adawiyyah ฮ.ศ.94-185/ค.ศ.713-801) และอัลฟุไดล อิบนุ    
อัยยาฎ (Fudail Ibn  ‘Ayyad ฮ.ศ.187/ค.ศ.803) แนวคิดเหลานั้นไดขยายตัวจนกระทั้งมาเปนซูฟ 
                   

2.2 สมัยกระฉับกระเฉง 
 

                   สมัยกระฉับกระเฉงเริ่มขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 3 ขณะที่ตะเศาวุฟไดเปนสวนหนึ่งของวิชา           
จริยศาสตรศาสนา โดยมีจุดมุงหมายเพื่อยกระดับจิตใจของมนุษยใหสมบูรณดวยการทําความรูจัก
และฟะนาอฺในพระเจาโดยใช “ซูก” (Dhauq) 1 นักซูฟไดใหกําเนิดศัพทภายในลัทธิของตนที่ยากตอ
การเขาใจนอกจากผานการวิเคราะหและเจาะลึก (al-Taftazani, 1994 : 15) เชน คําวา “เตาฮีด” (หลัก
เอกภาพ) ในความหมายของเอกภาพระหวางวิญญาณกับพระเจา ศัพทดังกลาวแสดงใหเห็นวานักซู
ฟเร่ิมไดรับอิทธิพลจากปรัชญาตางศาสนา 
                   สมัยนี้เปนสมัยที่ผูนิยมความลี้ลับทั้งหลายไดรับขนานนามวาเปนนักซูฟและไดสราง
แนวคิดและทฤษฎีเปนของตนเองที่ตางจากสํานักคิดอื่น ตัวอยางเชน ซุนนูน  อัลมิศรีย1 (Dhul-nun 
Misri) ซ่ึงเปนบุคคลคนแรกที่ไดอธิบายหลักการของลัทธิซูฟวา : 6 ประการที่ทําลายแนวทางแหงจิต
วิญญาณ ประการแรก เกียจครานปฏิบัติความดี  ประการที่สอง ปฏิบัติตามคําแนะนําของซาตาน  
ประการที่สาม ไมเคยคิดถึงความตาย ประการที่ส่ีขาดความพยายามที่จะใหพระองคอัลลอฮฺทรงยอม
รับ ประการที่หา ปลอยใหตนเองตกเปนทาสของตัณหาและไมปฏิบัติตามแบบอยางของทาน          
ศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) และวงวานเศาะฮาบะฮฺ (รอฎิยัลลอฮุอันฮม) ประการที่หก 

                                           
1 ซูก (Taste) หมายถึงความรูสึกที่ปรากฏในใจ (al- Kilabazi, 1978 : 165) 
1 เซาบานบุตรอิบรอฮีม  ซุนนูน  อัลมิศรีย (Thawban bin Ibrahim Dhul-nun Misri สิ้นชีวิต ฮ.ศ. 245 หรือ 246/ ค.ศ. 
859 หรือ 860) เปนนักปรัชญาเมธี (Philosopher) และนักเลนแรแปรธาตุ (alchemist) ชาวอียิปตที่ไดรับการศึกษา
จากอารยธรรมกรีกโบราณ (Hellenistic science) (ดู A.Nicholson, 1979 : 13 และal-Zirikli, 1992 : 2 : 102) 
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อธิบายความผิดพลาดของผูใกลชิดกับพระองคอัลลอฮฺโดยตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแนวทางที่หลงผิด
และไมยอมพูดถึงการกระทําความดีของพวกเขาเลย (‘Attar : 1989 : 58) และเซาบานไดสรางแนว
ความคิดของตนเองวา “ผูที่รักพระผูเปนเจาดีที่สุดก็คือ ผูที่ฟะนาอฺในพระองคมากที่สุด” (อางใน   
อิมรอน มะลูลีม, 2539 : 92) แนวคิดนี้ไดปูทางใหกับแนวคิดอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นใหม และถูกขยายให
กวางขึ้นตามลําดับอยางเปนระบบ เชน แนวคิดการรวมดวงวิญญาณของมนุษยกับพระผูเปนเจา
ของอบูยาซีด อัล บัสฏอมีย2 (Abu Yazid  al - Bastami) และ อัลฮูซัยนบุตรมันศูรอัลฮัลลาจ3 (al-
Husayn bin Mansur al-Hallaj) 
                   ตอมาแนวคิดของเซาบานถูกขยายขึ้นโดย อัลยุเนด (al-Junayd ส้ินชีวิต ฮ.ศ. 297/ค.ศ. 
910) และอบูบักร อัลซิบลียฺ (Abu Bakr al Shibli ส้ินชีวิต ฮ.ศ. 335/ค.ศ. 946)  
                    แนวคิดการรวมดวงวิญญาณของมนุษยกับพระผูเปนเจาคอย ๆ ปรับสภาพสูแนวคิด
ใหมที่เชื่อวามีพระเจาสิงอยูทั่วไปในทุกสิ่งทุกอยาง แนวคิดใหมที่ไดรับอิทธิพลจากตางศาสนา (al -
Taftazani, 1994 : 13) เปนแนวคิดของอบูยาซีด อัล บัสฏอมียฺและอัลฮูซัยน บุตร มันศูรฮัลลาจ ดวย
แนวคิดนี้ทําใหอัลลาจถูกประหารชีวิตดวยคํากลาวของเขาที่วา “อนัลฮัก” (ฉันคือผูสัจจริงหรือฉัน
คือพระองคอัลลอฮฺ) ในยุคนี้เอง (ศตวรรษที่ 3 ของฮิจฺเราะฮฺหรือปลายศตวรรษที่ 9 ถึงตนศตวรรษ
ที่ 10) เปนยุคที่ลัทธิซูฟมีความเจริญกาวหนาและลัทธินี้ไดหล่ังไหลจากอิรัก และเปอรเซียสูอินเดีย
อยางรวดเร็ว (อิมรอน  มะลูลีม, 2539 : 95) 
                   ในป ฮ.ศ.560/ค.ศ.1165 แนวคิดนี้ก็เร่ิมเขาสูแหลมมลายูภายใตการนําของเชคอับดุลลอฮฺ   
อาริฟ (Shaykh ‘Abdullah ‘Arif) ที่ไดเดินทางจากประเทศอาหรับสูสามูเดรา (Samudera ) ในสมัย
การปกครองของกษัตริยนูรุดดีน (Nuruddin ฮ.ศ.508-606/ค.ศ.1115-1210) (Haji Abdullah, 1990 : 
147) 
  
                                           
2 ฏอยฟูร บุตร อีซา อัลบัสฏอมีย (ฮ.ศ. 188 - 261, ค.ศ. 804 - 875) เปนที่รูจักในนาม "อบูยาซีด" เปนซูฟที่มีความ
สมถะและชื่อเสียง เกิดที่เมืองบัสฏอม (อยูระหวางคูรอซานกับอิรัก) เกิดและเสียชิวีตที่เมืองนี้ เปนคนแรกที่พูดถึง 
“ฟะนาอฺ” แบบนิพพาน (Nirvana) ในซูฟและผูที่อยูในแนวทางของทานก็จะเรียกวา “ฏอยฟูรียะฮฺ ” หรือ “ บัสฏอมี
ยะฮฺ ”  (al - Zirikli,1992 : 2 : 235) 
3 อัล ฮูซัยน บุตรมันศูร อัล ฮัลลาจ (เสียชีวิต ฮ.ศ. 309, ค.ศ. 922) เปนนักปรัชญาและนักซูฟช้ันแนวหนา เกิดที่เมือง
บัยฎออฺ (Baida) ประเทศเปอรเซีย (อีหราน) เติบโตในอิรัก เดินทางไปศึกษาที่นครบัศเราะฮฺ (Basrah) ฮัจจา  
(Hajja) และแบกแดด(Baghdad) เปนผูยึดถือนิกายชีอะฮฺเปนผูสรางทฤษฎี “ฮุลุล” จนทําใหผูปกครองราชวงค    อับ
บาซียะฮฺในสมัยนั้นสั่งลงโทษอยางหนักโดยการตัดมือตัดเทาตัดศีรษะนําศพไปเผาจนกลายเปนเถาถานและนําไป
ทิ้งลงแมน้ําไทกริส พรอมทั้งเสียบศีรษะประจานไวที่กําแพงเมืองแบกแดด ทานแตงตําราเกี่ยวกับลัทธิซูฟมากกวา 
40 เลม (al - Zirikli,1992 : 2 : 260) 
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          2.3  สมัยเงียบสงบ 
                     
                   การขยายตัวของแนวคิดซูฟทําใหเกิดความขัดแยงระหวางผูอยูในแนวทางของฮัลลาจ    
ยุเนด นักนิติศาสตรและนักวิภาษวิทยา กอใหเกิดการฆาตกรรมในสังคมมุสลิม เชน กรณีของอิบนุ
อะฏออิลลาฮฺ ซ่ึงเปนบุคคลหนึ่งที่มีชีวิตอยูในศตวรรษที่ 3 - 4 ของฮิจฺเราะฮฺ (ศตวรรษที่ 10 ของ   
คริสตศักราช) และอยูในแนวทางของฮัลลาจไดขัดแยงกับยุเนดในเรื่องเศรษฐีที่ขอบพระคุณใน    
พระองคอัลลอฮฺยอมดีกวาผูขัดสนที่อดทนและการตีชิงบนเสนทางยอมดีกวาความหลงผิด ทําให
เสนาบดีที่มีช่ือวาฮามิดบินอับบาส (Hamid bin ‘Abbas) ไดเรียกตัวอิบนุอะฏออิลลาฮฺ เพื่อเจรจาถึง
แนวคิดของทานที่มีตอฮัลลาจ ทานอิบนุอะฏออิลลาฮฺ จึงเสนอแนวคิดของฮัลลาจ ดวยการเขียนวา 
“แทจริงเปนการศรัทธาที่ถูกตอง ซ่ึงเปนที่ยอมรับของขาพระองคและผูใดไมยอมรับถือวาไมมีการ
ศรัทธา” (Faraghli, 1988 : 137) การนําเสนอแนวคิดดังกลาวมีผลกระทบตอบุคคลที่ไมยอมรับแนว
คิดของฮัลลาจทั้งภาครัฐและเอกชน การรวมตัวของผูตอตานแนวคิดฮัลลาจ ทําใหผูนับถือลัทธิซูฟ
ตกเปนเหยื่อของการประหัตประหารในสมัยอัลมุกตาดิร บุตร อัล มุอตาดิด (al-Muktadir bin al-
Mu‘tadid  ฮ.ศ. 295-320/ค.ศ. 908-932) เคาะลีฟะฮฺอับบาซียะฮฺองคที่ 18 ทําใหนักซูฟสงบถอยสงบ
คําในระหวางชุมชนมุสลิม งานตําหรับตําราที่เคยเขียนถูกเผาเกือบหมด (อิมรอน มะลูลีม, 2539 : 
94) 
           
          2.4  สมัยปฏิรูป 
                      
                   งานปฏิรูปของซูฟในศตวรรษที่ 5 และที่ 6 ของฮิจเราะฮฺมีอยู 2 ลักษณะดวยกัน 
                   1.  เปนงานที่ผสมกลมกลืนสอดคลองกันระหวางเหตุผลภายนอก (exotic reason) กับ
เหตุผลภายใน (esoteric reason) งานนี้ไดเร่ิมขึ้นโดยอัลฆอซาลียฺ (ฮ.ศ. 450-505/ค.ศ.1058-1111) ใน
สมัยที่สภาพสังคมมุสลิมตกอยูในสภาพวิกฤติ (Hendricks, n.d. : 5, อิมรอน มะลูลีม, 2539 : 93) นัก
วิจัยรวมสมัยพบวา : อัลฆอซาลียฺไดทําการผสมผสานระหวางแนวทางตะเศาวุฟกับแนวทางนัก
นิติศาสตรสุนนียฺ และออกหางจากการบิดเบือนของนักซูฟ (Luh, 1996 : 503) อัลฆอซาลียฺจะยอมรับ
เฉพาะตะเศาวุฟที่สอดคลองกับอัลกุรอานและจริยวัตรของทานศาสนทูตมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัย
ฮิวะซัลลัม) เทานั้นซึ่งเปนแนวคิดที่มีความขัดแยงกับตะเศาวุฟของฮัลลาจและบัสฏอมีย ในศตวรรษ
ที่ 6 แนวคิดของอัลฆอซาลียหรือที่เรียกวา ตะเศาวุฟสุนนียไดแพรกระจายในโลกมุสลิมและปรากฏ
ในบรรดานักซูฟผูมีเกียรติ เชน อะฮฺมัดอัลรีฟาอียฺ (Ahmad al-Rifa‘i ฮ.ศ.578/ ค.ศ.1183) อับดุลก
อดิร  อัลญีลานีย (‘Abd al-Qadir al-Jalani ฮ.ศ.560/ค.ศ.1165) อบู อัลหะสัน  อัลชาซิลียฺ (Abu al-
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Hasan al-Shazli ฮ.ศ.656/ค.ศ.1258) อบูอับบาส อัลมูรซีย (Abu Abbas al-Mursi ฮ.ศ.686 / ค.ศ.1287) 
(al-Taftazani, 1994 : 13) 
                   2. งานที่ผสมกลมกลืนสอดคลองกันระหวางตะเศาวุฟและปรัชญา เชน  งานของ            
สุฮัรวัรดียฺ อัลมักตูล (Suharwardi  al-Maktul ฮ.ศ.549/1154) มุฮัยยิดดีน อิบนุ อะรอบี (Muhaiy al-
Din Ibn ‘Arabi ฮ .ศ .638/ค .ศ .1241) อูมั รอิบนุ อัลฟาริด  (‘Umar bin al-Farid ฮ .ศ .632/ค .ศ .1235)      
อับดุลฮักอิบนุซับอีน อัลมุรซีย (‘Abd al-Hag bin al-Mursi ฮ.ศ.669/ค.ศ.1271) เปนที่ประจักษแลววา
บุคคลเหลานี้ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดตางชาติโดยเฉพาะสํานักเพลโตใหม1 (Neo Platonist) (al-
Taftazani, 1994 :14) ที่ถายทอดคําสอนเรื่องการกระจายคุณลักษณะของพระผูเปนเจา ความสวาง 
ความรูพิเศษและความดื่มดําสูสังคมมุสลิม 
      
         2.5 สมัยแพรหลาย                                                                                                                                                  
                       
                   นับตั้งแตมองโกลไดทําการบุกรุกกรุงแบกแดดในป ฮ.ศ. 657/ค.ศ.1258 ลัทธิซูฟไดแพร
หลายไปทั่วโลกมุสลิม ลัทธิซูฟของชนรุนหลังนี้จะเอนเอียงไปในทางลี้ลับภายในมากกวาโลกภาย
นอก มีตอรีเกาะฮฺ12 (นิกาย) ตาง ๆ เกิดขึ้นและมีสาขาอยางมากมายซึ่งผูวิจัยไดรวบรวมรายชื่อดังตอ
ไปนี้ 
                   1.  กอดิริยะฮฺ (Qadiriyah) ไดช่ือตามอับดุลกอดิร ญิลานี(‘Abd al-Qadir Jilani ฮ.ศ.470 -
561/ค.ศ.1078-1166) ตอรีเกะฮฺนี้เร่ิมตนจากประเทศอิรัก แผขยายออกไปสูประเทศตางๆในคาบ

                                           
1 โปลไตนัสเปนบุคคลแรกที่พัฒนาลัทธิเพลโตใหมใหเปนระบบ เปนผูสนับสนุนที่ยิ่งใหญที่สุดของลัทธินี้ อาจถือ
ไดวาเปนผูกอลัทธินี้อยางแทจริง โปลไตนัสเกิดในปคริสตศักราช 205 ที่ไลโคโปลิส ในอียิปต เดินทางไปกรุงโรม
ในป ค.ศ. 245 ต้ังสํานักขึ้นที่นั้นและไดเปนเจาสํานักอยูจนสิ้นชีวิตในป ค.ศ. 270 ขอเขียนของเขามีอยูเหลือมาก
มายและไดรับการรักษาไว (ดับลิว ที สเตส, 2514 : 208) 
1 วิถีแหงซูฟที่ไดรับการรับรองจากวะลียยุลลอฮฺ (ผูที่พระองคอัลลอฮฺทรงรักดวยสาเหตุของความภักดีและปฏิบัติ) 
(al-Jayyashi, 1993 : 7) นอกนั้นนิโคลสัน (Nicholson, 979 : 28-29) ไดศึกษาหนังสือ al-Luma‘ พบวา “ตอรีกอฮฺ 
(Path) หรือวิถีทางแหงซูฟ ประกอบดวย 7 ขั้นตอนดวยกัน (1). สํานึกในความผิด (Repentance) (2). การละเวน 
(abstience) (3). การสละสิทธิ์   (renunciation) (4). ความยากจน(poverty) (5). ความอดทน (patience) (6). เช่ือถือ
ในพระองคอัลลอฮฺ (trust in God) (7). ความพอใจ (satisfaction) ขั้นตอนตางๆก็จะไดมาโดยการมุจาฮะดะฮฺเทา
นั้น” ในบรรดาตอรีเกาะฮฺทั้งหลายมีขอแตกตางประการหนึ่งคือการดําเนินการเคารพภักดี เชน วิริด (การผูกมัดกับ
การเคารพภักดีที่กําหนดโดยผูนําตอรีเกาะฮฺในทุกสถานการณ) ซิกิรฺ (การรําลึก) ศอลาวัต (การขอพร) และอิสติฆฺ
ฟาร (การขออภัยโทษจากพระองคอัลลอฮฺ) 
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สมุทรอาหรับและภูมิภาคอื่นๆของโลกและเปนตอรีเกะฮฺแรกที่แพรหลายในอาเจห (Acheh) สวนใน
ประเทศไทยตอรีกอฮฺนี้ไดเขามาภายใตการนําของเชคมุฮัมมัด อลี ชุกรียฺ ซ่ึงเกิดที่ ตําบลคลอง
ตะเคียน อําเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและไดรับการศึกษาจากประเทศอาหรับ (อุมาร    
มาดามัน, 2543 : 105) 
                   2.  ริฟาอิยยะฮฺ (Rifa‘iyah)  ตั้งขึ้นโดย อะฮฺมัด บินอลีอบูอับบาส อัลริฟาอี (Ahmad bin 
‘Ali Abu ‘Abbas al- Rifa‘i ฮ.ศ.500-578/ค .ศ.1106-1183) เปนสาขาที่แพรหลายอยูในเขตเอเซีย
ตะวันตกและแหลมมลายูโดยเฉพาะอินโดนีเซีย 
                   3.  ชิชตียะฮฺ (Jishtiyah) ไดช่ือตาม อบู อิสฮาก ชามี (Abu Ishaq Shami) และคอวายะฮฺ   
มุอินนุดดีน ชีชตี (Khawajah Mu‘in al-Din Jishti ฮ.ศ.536-633/1142-1236) นักซูฟชาวอินเดียที่ตาม
รอยของหะสัน อัลบัศรีย ซ่ึงเปนตอรีเกาะฮฺหนึ่งที่มีช่ือเสียงในประเทศอินเดีย คําสอนของตอรีเกาะฮฺ
นี้ไดรับการพัฒนาขึ้นโดย เชค คุฏบุดดีน บาคธียากากี (Shaykh Qutbuddin Bakhtiyarkaki ฮ.ศ.633/ 
ค.ศ.1236) และสืบทอดโดย เชค ฟารีดุดดีน ฆาจีซากัร (Shaykh Fariduddin Ganj- i - Shakar ฮ.ศ. 
663/ค.ศ.1265) และในที่สุดเชค ฟารีดุดดีน ก็มอบตอรีเกาะฮฺใหกับ คอวายะฮฺ นิซามมุดดีน เอาลียะอฺ 
(Khawajah Nizaam al-Din Awliya ฮ.ศ.725/ค.ศ.1325) เพื่อสรางความเปนปกแผนของตอรีเกาะฮฺ  
ชิชติยะฮฺในประเทศอินเดียโดยเฉพาะทางตอนเหนือของภาค (Hendrick, n.d. : 5-6) 
                   4.  สุฮัรวัรดิยะฮฺ (Suharwardiyah) ไดช่ือตาม  ชีฮาบุดดีน   สุฮัรวัรดียฺ (Shihab al-Din 
Suharwardi ฮ.ศ.550-587/ค.ศ.1155-1191) ผูเสนอปรัชญาสองสวาง (Philosophy of illumination) ดัง
นั้นทานจึงเปนที่รูจักในนาม “Shaykh al – Ishraq” (อาวุโสแหงปรัชญาสองสวาง) (Siddiqi, 1983 : 
55) 
                   5.  ฮาติมิยะฮฺ (Hatimiyah) ผูกอตั้งคือ อิบนุ อะรอบี (Ibn-‘Arabi ฮ.ศ.560-637/ค.ศ.1165-
1240) ชาวสเปน ซ่ึงเปนผูสถาปนาแนวคิด “อินซาน อัล กามีล ” (มนุษยที่สมบูรณ) แนวคิดนี้ไดรับ
การสืบทอดโดย อัลญีลียฺ (al- Jiliy ฮ.ศ.832/ ค.ศ.1429) และไดแพรหลายในรัฐมะละกาสมัยการ    
ปกครองของสุลตาน มันศูร ซาฮฺ (Sultan Mansur Syah ฮ.ศ.860-882/ค.ศ.1456-1477) ( Wheatley 
อางใน Haji Abdullah,1990 : 150)                       
                   6.  ซาซิลียะฮฺ (Shaziliyyah) ผูกอตั้งและเจาของของซูฟกลุมนี้คือ อบูฮาซัน ซาซิลี เกิด
ในป ฮ.ศ.593/ค.ศ.1197 ที่ตําบลฆอบาเราะฮฺซาบาตะฮฺ ประเทศโมร็อคโค ทานไดเดินทางไปหา
ความรูยังตูนีเซีย อิรักและพํานักอยูที่เมืองอเล็กซานเดรีย ประเทศอียิปตนับเปนเวลา 14 ป จากการ
เดินทางไปยังประเทศตางๆอยูเนืองนิจของทาน มีผลทําใหกลุมซูฟซาซิลียะฮฺไดแผขยายไปสู
ประเทศตางๆ เชน ประเทศลิเบีย โมร็อคโค อิรัก อียิปต ฯลฯ  ซูฟกลุมนี้ไดเขาสูประเทศไทยเมื่อ

 
 



 
 
 

 
25 

ประมาณ 100 ปมาแลวภายใตการนําของเชคฮุเซ็น อัล-บากีรี จากซาอุดิอาระเบีย (อุมาร  มาดะมัน, 
2543 : 101) 
                   7.  ซับอีนิยะฮฺ (Sab‘iniyyah) ตั้งขึ้นโดย อิบนุซับอิน  (Sab‘in ส้ินชีวิต ฮ.ศ.666/ค .ศ. 
1268) 
                   8.  เมาลาวิยะฮฺ (Maulawiyah) ตั้งขึ้นโดยญะลาลุดดีน รูมี (Jalal al-Din Rumi ส้ินชีวิต 
ฮ.ศ.671/ค.ศ. 1273) มีช่ือเสียงในเรื่องเตนรํา สานุศิษยของสาขานี้มีอยูในตุรกี 
                   9.  นักชบันดียะฮฺ (Naqshabandiyah) ไดช่ือตาม บะฮาอุดดีน  นักชบันดี (Baha-al -Din  
Naqshabandi ส้ินชีวิต ฮ.ศ.801/ค.ศ.1399)นิกายนี้มีชีวิตชีวาในเอเซียกลาง เมื่อศตวรรษที่ 16 นิกายนี้
ก็ไดแพรหลายในอินเดียและไดรับการปฏิรูปโดย เชคอะฮฺมัด ซิรฮินดี1 (Shaikh Ahmad Sirhindi ส้ิน
ชี วิต  ฮ .ศ .1034/ค .ศ .1625) นิ ก ายนี้ จึ่ งได ช่ื อว า  มู ญั ดดิ ดี ยะฮฺนั กชบั น ดี ยะฮฺ  (Mujaddidiyah 
Naqshabandiyah) ในที่สุดนิกายนี้ก็ไดรับการปฏิรูปอีกครั้งหนึ่งโดยทาน ซาฮฺวะลียยุลลอฮฺ อัลดะฮฺ
ลาวี2 (Shah Waliyyullah al-Dahlawi ส้ินชีวิต ฮ.ศ.1176/ค.ศ.1762) ผูซ่ึงไดรับการศึกษาดานญาณ
วิทยาจากตอรีเกาะฮฺกอดิริยะฮฺ ชิชติยะฮฺและนักชบันดียะฮฺ ดังที่ทานไดบันทึกไวในบทนําของ
หนังสืออัลเกาลุลยะมีลฟบะยานซาวาอัซวะบีล (al- Qaulu al- Jamil fi Bayan Sawa al- Sabil) ดังนั้น
ตอรีเกาะฮฺดังกลาวก็ไดรวมแนวคิดผสมกลมกลืนซึ่งกันและกัน และในศตวรรษที่ 19 ตอรีเกาะฮฺนี้ก็
ไดแพรหลายในแหลมมลายู เชน ชวา สุมาตรา สุลาวีซี มีนังกาเบา รัฐกลันตัน ตรังกานู เปนตน 
                   10.  ซัตตะริยะฮฺ (Sattariyah) ตั้งขึ้นโดย อับดุลลอฮฺ ซัตตัร (‘Abdullah Sattar ส้ินชีวิต 
ฮ.ศ.818/ค.ศ.1415) มีสานุศิษยอยูในชวาสุมาตราและอาเจห 
                   ในศตวรรษที่ 13 ของฮิจเราะฮฺหรือในศตวรรษที่ 18 และ 19 ของคริสตศักราชตอรีเกาะฮฺ
นี้ก็ไดแพรหลายในฟะฏอนีภายใตการนําของเชค ดาวูด อิบนุ อับดุลลอฮฺ อัลฟะฏอนี (Shaykh 
Dawud Ibn ‘Abdullah al- Fatani ฮ.ศ.1183-1263/ค.ศ. 1769-1847) (Haji Abdullah, 1990 : 176) 
                                           
1 เชคอะฮฺมัด ซิรฮินดี (Shaikh Ahmad Sirhindi) เกิดในป ฮ.ศ.971/ ค.ศ.1564 ที่ซิรฮินดี เปนลูกหลานในเชื้อสาย
ของอุมัร  อิบนุคอฏฏอบ (‘Umar Ibn al-Khattab) ไดรับนิกายชิชติยะฮฺจากบิดาของทาน หลังจากบิดาถึงแกกรรม
ในป ฮ.ศ. 1007 / ค.ศ. 1599 ทานก็เดินทางไปที่ดะฮฺลาและไดรับนิกายนักชบันดียะฮฺจาก เชค ริฎอุดดีน อัลบากี 
(Ridaddin al-Baqi) หลังจากนั้นทานก็เดินทางกลับบานเกิดเพื่อสอนวิชาความรูในสาขาตางๆมากมาย ทานสิ้น
อายุขัยเมื่อป ฮ.ศ.1034 / ค.ศ. 1625 รวมอายุได 61 ป (al -Samira i, n.d. : 408-410) 
2 คุฏบุดดีนบินอับดุลรอฮีมอัลอัลดะฮฺลาวี (Khutbuddin bin ‘Abd al- Rahim al- Dahlawi) เกิดในวันที่ 4 เซาวาล 
1114/21 กุมภาพันธ  1703 ที่หมูบ าน  Pulth เขต  Muzaffargarh ใกล เดลฮีประเทศอิน เดีย  รูจักในนาม  Shah 
Waliyyullah เปนนักปฏิรูป (Refomer) ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาซอเฮรฺ (Appearance) และบาติน (esoteric) จาก
นิกายนักชบันดียะฮฺ (Naqshabandiyyah) และทานไดยึดถือหลักอัลกุรอานและอัลหะดีษเปนหลัก ทานสิ้นอายุขัย
เมื่อวันที่ 19 มุฮัรรอม 1176/10 สิงหาคม 1762 (Jalbani,1892 :13-16, Halepote, n.d. : 1-19, Haji Khatib,1979 : 6) 
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                   11.  มูญัดดิดียะฮฺ (Mujaddidiyah) ผูตั้งคือ เชคอะฮฺมัด ซิรฮินดี (Shaikh Ahmad Sirhindi 
ส้ินชีวิต ฮ.ศ.1034/ค.ศ.1625) เปนสาขายอยของสาขานักชบันดียะฮฺมีสานุศิษยอยูในประเทศ          
บังคลาเทศ 
                   12.  ติญานิยะฮฺ (Tijaniyah) ตั้งขึ้นโดย อะฮฺมัด ติญานี (Ahmad Tijani ฮ.ศ.1150-1737/ 
ฮ.ศ.1230- ค.ศ.1815) เปนสาขาที่แพรหลายอยูในแอฟริกาเกือบทุกประเทศและในศตวรรษที่ 20 ก็
ไดแพรหลายในซีรีบอน (Cirebon) และชวา (Jawa) 
                   13.  ดัรกอวียยะฮฺ (Dargawiyyah) ผูสถาปนาคือ มูลัย อัลอะระบี  อัลดัรกอวี (Mulai 
‘Arabi al- Dargawi ฮ.ศ.1150-1239/ค.ศ.1737-1823) ชาวมอร็อคโค ซ่ึงเปนสาขายอยของซาซลียะฮฺ
ที่สถาปนาขึ้นโดย เชค อบูอัลหะสัน อัลชาซิลียะฮฺ (ฮ.ศ.656/ค.ศ.1258) 
                   14.  ซะนุซียะฮฺ (Sanusiyah) ตั้งขึ้นใน ฮ.ศ.1253/ค.ศ. 1837 โดยเชค มุฮัมมัด อิบนุอลี 
อัซ-ซะนุซี  (ฮ.ศ .1205-1276/ค .ศ.1791-1858) เปนสาขายอยของสาขาศิรียะฮฺ มีสานุศิษยอยูใน       
แอฟริกาตะวันออกเฉียงเหนือ เปนสาขาที่ดําเนินกลยุทธแบบทหาร ซ่ึงมีความมุงหมายในดานการ
เมืองและจริยธรรม 
                   15.  อะฮฺมะดียะฮฺ (Ahmadiyah) ตั้งขึ้นโดยเชค อะมัด บิน อิดรีส เกิดที่เมืองอะรอยีสเปน
เมืองชายทะเลในประเทศโมร็อคโค สาขานี้เนนหนักในเร่ืองการบริการสังคมเปนอยางมาก การ
ปฏิบัติทางดานศาสนา ประจําวันของพวกเขาสั้น ๆ และงาย ๆ เปนตอรีเกาะฮฺที่แพรหลายในรัฐ    
ซัมบีลันและกลันตันประเทศมาเลเซีย จากนั้นตอรีเกาะฮฺนี้ก็เขามาในประเทศไทยภายใตการนําของ
เชค  มุฮัมมัด ซาอีด บิน ยามาลุดดีน เปนชาวมาเลเซีย (อุมาร มาดะมัน, 2543 : 108) 
                   การกําเนิดและวิวัฒนาการของแนวคิดซูฟแสดงใหเห็นวา แนวคิดซูฟถือกําเนิดขึ้นใน
สังคมมุสลิม เปนแนวคิดที่ผสมผสานระหวางแนวความคิดที่หลากหลาย เชน ชิอะฮฺ ซุฮฮาด อุบบาด 
เปนตน เพื่อเปนจุดยืนและอุดมการณในการแกไขปญหาที่สังคมมุสลิมกําเผชิญหนาอยู หลังจากมี
การแปลวิชาความรูจากภาษาอื่นๆสูสังคมมุสลิม แนวคิดซูฟก็ไดรับการพัฒนาการขึ้นจากแหลง
ตางๆมากมายโดยเฉพาะกรีกและอินเดีย จากนั้นแนวคิดซูฟก็ไดแพรกระจายสูสังคมมุสลิมจนทุกวัน
นี้ 
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การสืบตระกูลซูฟ 
                       
1.  สายสืบตระกูลซูฟ 

 
                   จากการศึกษาตระกูลซูฟทีหล่ังไหลสูเอเชียตะวันออกเฉียงใตพบวามีสายดังนี้  
      
          1.1  สายที่ 1  
                   มุฮัมมัด อับดุลอะซิซ อะฮฺมัด (Muhammad, ‘Abd al-‘Aziz Ahmad, 1994 : 126-127) ได
รายงานไวในหนังสือเปอรนาวัร รุฮานียฺ (Penawar Ruhani) วา อับดุลอะซีซ อะฮฺมัด บุตร มุฮัมมัดได
เรียนกับหะยีอับดุลกอดิร บุตร มุฮัมมัด ชาวตรังกานู และหะยีนิมุฮัมมัด ซอและฮฺ  วันมูซา ชาว    
กลันตัน  หะยีอับดุลกอดิรไดเรียนกับหะยี นิอับดุลลอฮฺ  หะยีวันมูซาและเมาลานาอุบัยดิลลาฮฺ อัล 
ซินดีย สวนหะยีนิมุฮัมมัด ซอและฮฺไดเรียนกับเมาลานาอุบัยดิลลาฮฺ  อัลซินดีย เมาลานาผูนี้ไดเรียน
กับเมาลานามะฮฺมูด อัลหะสัน อัลดิวบันดีย เมาลานามะฮฺมูด ไดเรียนกับเมาลานามุฮัมมัด กอเซ็ม อัล
ดิวบันดีย เมาลานามุฮัมมัด  กอเซ็มไดเรียนกับเมาลานาฮัมลูลี อลี อัลดะฮฺลาวีย เมาลานาฮัมลูลีได
เรียนกับรอซีดดุดดีน อัลดะฮฺลาวีย  เมาลานาอับดุรรอฮฺมาน อัลฟนานี  เมาลานามัซฮับ  อัลกะมันตา
รี  เมาลานาอับดุลอีลาฮฺ   อัลซะฮฺรอนฟูรียฺ   เมาลานาอับดุลฆอนีย  อัลดะฮฺลาวีย  เมาลานาทั้งสี่ได
เรียนกับเมาลานามุฮัมมัด อิซฮาก เมาลานา มุฮัมมัดอิซฮากไดเรียนกับอิหมามอับดุลอะซิซ อัลดะฮฺลา
วีย  อิหมามอับดุลอะซีซและรอซีดดุดดีน อัลดะฮฺลาวีย ไดเรียนกับอิหมามวาลียุลลอฮฺอัลดะฮฺลาวีย 
ซ่ึงทานอิหมามวาลียุลอัลลอฮฺ (1994 : 117-120) ไดกลาววา : ฉันไดคบคารวมสมาคม และเรียนรู
เกี่ยวกับกฎระเบียบและกฎขอปฏิบัติของนิกายที่เชื่อมโยงกับทานศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัย
ฮิวะซัลลัม) ดวยสายรายงานที่ศอเฮียะฮฺ (ถูกตอง) ฉันไดคบคารวมสมาคมและเรียนรูจากคุณพอของ
ฉันที่เคารพ เชคอับดุรรอฮีม คุณพอของฉันไดคบคาสมาคมและเรียนรูจากอุลามาอฺมากมาย แตที่มี
ช่ือเสียงเรืองนามมีเพียง 3 คนคือ 
                   1.  คอวายะฮฺ คัรด 
                   2.  อัลซัยยิด อับดุลลอฮฺ 
                   3.  อัลเคาะลีฟะฮฺ อบูกอเซ็ม 
(1)  คอวายะฮฺคัรด ไดเรียนกับเชคอะฮฺมัด  อัลซะฮฺรอนดีย  เชคอะฮฺมัด ไดเรียนกับเชค ฮัดดาดและ
เชค   ฮัดดาดไดเรียนกับคอวายะฮฺฮิซามุดดีน ทุกคนเปนลูกศิษยของคอวายะฮฺ  มุฮัมมัด  บากี 
(2)  อัลซัยยิด อับดุลลอฮฺ ไดเรียนกับ เชคอาดัม อัลบันนูรียฺ และเชคทานนี้ไดเรียนกับ เชค อะฮฺมัด          
อัลซะฮฺรอนดีย  เชคอะฮฺมัด อัลซะฮฺรอนดีย ไดเรียนกับคอวายะฮฺมุฮัมมัด  บากี 
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(3)  อัลเคาะลีฟะฮฺ อบูกอเซ็ม ไดเรียนกับมะลาวะลีมุฮัมมัด มะลาวะลีมุฮัมมัด ไดเรียนกับอัลอะมีร        
อบูอัลอีลา  อัลอะมีรทานนี้ไดเรียนกับคอวายะฮฺ มุฮัมมัด บากี 
                   คอวายะฮฺมุฮัมมัด บากี ไดเรียนกับมุฮัมมัด อัลอัมกันกีย ซ่ึงมุฮัมมัดอัลอัมกันกียไดเรียน
กับพอของทานที่มีช่ือวา เมาลานามุฮัมมัด ดัรวิซ เมาลานาทานนี้ไดเรียนกับเมาลนามุฮัมมัด ซาเฮด 
และมุฮัมมัดซาเฮดเปนศิษยของอุบัยดิลลาฮฺ  อัลอะฮฺรอร 
                   อัลอะมีร อบูอัลอิลาฮฺ ไดเรียนกับอัลอะมีรอับดุลลอฮฺ  อัลอะมีรอับดุลลอฮฺไดเรียนกับ  
อะมีรยะฮฺยา อะมีรยะฮฺยาไดเรียนกับคอวายะฮฺอับดุลฮัก ซ่ึงคอวายะฮฺอับดุลฮักเปนศิษยของคอวายะ
ฮฺ    อุบัยดิลลาฮฺ  อัลอะฮฺรอร 
                   คอวายะฮฺอุบัยดิลลาฮฺมีครูอยูมากมาย สวนหนึ่งที่มีช่ือเสียงไดแก 
                   1.  เมาลานายะโกบ อัลจัรฆีย 
                   2.  คอวายะฮฺอะลาอุดดีน อัลฆัจดะวานีย 
เชคทั้งสองไดเรียนกับคอวายะฮฺนักซาบันดีย เมาลานายะโกบ อัลจัรฆีย ไดเรียนกับคอวายะฮฺ          
อะลาอุดดีน อัตตาร คอวายะฮฺอะลาอุดดีน อัตตารและมุฮัมมัด ฟาริซา เปนอุลามะอฺที่ยิ่งใหญและ
เปนศิษยของนักซาบันดีย  เชคนักซาบันดียมีครูมากมายแตที่ใกลชิดที่สุดคือ 
                   1.  คอวายะฮฺมุฮัมมัด บาบา ซะมาซีย 
                   2.  เคาะลีฟะฮฺอัลอะมีร ซัยยิด กาลาล 
คอวายะฮฺมุฮัมมัด บาบา ซะมาซียไดเรียนกับคอวายะฮฺ อลี อัลรอมิตนีย  คอวายะฮฺ อลี ไดเรียนกับ         
คอวายะฮฺมะฮฺมูด อบูลฆีร อัลพัฆนะวีย คอวายะฮฺมะฮฺมูด ไดเรียนกับคอวายะฮฺอาริฟ ริยูกรีย          
คอวายะฮฺ  อาริฟไดเรียนกับคอวายะฮฺอับดุลฆอลิกอัลฆัจดะวานีย คอวายะฮฺอับดุลฆอลิกไดเรียนกับ
คอวายะฮฺยูซุฟ  อัลฮัดดานีย  คอวายะฮฺยูซุฟไดเรียนกับอลี  อัลฟารมิดีย  อลี ฟารมิดีย มีครูและเชค
มากมาย แตที่มีช่ือเสียงเพียง 2 คนไดแก 
                    1.  อิหมามอบู อัลกอเซ็ม อัลกุซัยรีย 
                    2.  คอวายะฮฺอบู อัลกอเซ็ม อัลกิรมานี 
(1) อิหมาม อบู อัลกอเซ็ม อัลกุซัยรียไดเรียนกับ อบู อลี อัลดักกอก อบูอลี  อัลดักกอก ไดเรียนกับ 
อบู    อัลกอเซ็ม อัลนัศรอบาดีย และอบูฮูซัยน อัลฮัฎรอมีย  อบูฮูซัยน  อัลฮัฎรอมีย ไดเรียนอบูบักร  
อัลซิบลียฺ และอบู บักร อัลซิบลียฺไดเรียนกับ อัลซัยยิด  ยุเนด อัลบัฆดาดีย 
(2) คอวายะฮฺอบูกอเซ็ม  อัลกิรมานีย ไดเรียนกับ อบูอุษมาน  อัลมัฆริบีย  ซ่ึงอบูอุษมานไดเรียนกับ 
อบูอลีอัลกาติบ อบูอลี อัลกาติบไดเรียนกับ อบูอลี อัลรุดบารีย และทานผูนี้เปนศิษยของ เชค ยุเนด 
อัลบัฆดาดียเชค ยุเนดไดเรียนกับอัลซิรรีย ซุกตีย และทานผูนี้เปนศิษยของมะอฺรูฟ อัลกัรฆีย มะอฺรูฟ 
อัลกัรฆีย มีครูและเชคอยูมากมาย แตที่มีช่ือเสียงเรืองนามมีเพียง 2 คน 
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                   1.  อิหมามอลี บุตร มูซา อัลรีฎอ 
                   2.  ดาวูดอัลฏออียฺ 
อิหมามอลีบุตรมูซา ไดเรียนกับพอของทานที่มีช่ือวา อิหมามมูซา  อัลกาซิม อิหมามมูซา อัลกาซิม 
ไดเรียนกับพอของทานที่มีช่ือวา อิหมามยะอฺฟร อัลศอดิก  ยะอฺฟรไดเรียนกับพอของทานที่มีช่ือวา
อิหมามมุฮัมมัด อัลบากีร อิหมามมุฮัมมัด อัลบากีรไดเรียนกับพอของทานที่มีช่ือวา อิหมามซัยนุลอา
บิดีน ทานผูนี้ไดเรียนกับพอของทานที่มีช่ือวา อิหมามฮุซัยน  อิหมามฮุซัยนไดเรียนกับพอของทาน
ที่มีช่ือวา อะมีรอัลมุอมีนีน อลี บุตรอบูฏอลิบ อิหมามทานนี้ไดเรียนจากทานศาสดามุฮัมมัด (ศ็อล
ลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) 
สวนดาวุด  อัลฏออียไดเรียนกับเชคที่มีช่ือเสียงจํานวน 2 ทาน 
                   1.  อัลเชค อัลอะญะมีย 
                   2.  ซุนนูน 
บุคคลเหลานี้มีครูอยูมากมาย แตครูที่สําคัญที่สุดคือ หะสัน อัลบัศรียทานไดเรียนจากบรรดา        
เศาะฮาบะฮฺ เชน อนัส  
         
          1.2  สายที่สอง 
                   ฉัน (ซาฮฺวะลียยุลลอฮฺ อัลดะฮฺละวียฺ)-บาวของพระองคอัลลอฮฺที่ออนแอ–ไดรับวิชา     
ตอรีเกาะฮฺนี้จากพอของฉันที่มีนามวา เชคอับดุรรอฮีม และทานผูนี้ไดรับจากครูของทานที่มีช่ือวา 
อัลซัยยิด อับดุลลอฮฺ อัลซัยยิด อับดุลลอฮฺไดรับจากครูที่มีช่ือวาเชคอาดัม และเชคคนนี้ไดรับจาก    
เชคอะฮฺมัด อัลซะฮฺรอนดีย 
                   ทานเชคอะฮฺมัด อัลซะฮฺรอนดียไดรับจากพอของทานที่มีช่ือวาอับดุลอะฮัด และทานผูนี้
ไดรับจากซาฮฺ กามาล 
                   ซาฮฺกามาลไดเรียนจากอัลซัยยิด ฟะดีล และทานผูนี้ไดเรียนรูจากซัยยิดกีดารอฮฺมาน ซ่ึง
ซัยยิด กีดารอฮฺมานไดเรียนรูจาก ซัยยิด ซัมซุดดีน  
                   ซัยยิด ซัมซุดดีนไดรับจากซัมซุดดีน อัลศิรอนีย ทานผูนี้ไดรับจากอัลซัยยิด อะกีลและ
ทานผูนี้ไดรับจากอัลซัยยิด บะฮาอุดดีน ซ่ึงไดรับจากอัลซัยยิด อับดุลวะฮฺฮาบ 
                   ซัยยิดอับดุลวะฮฺฮาบไดรับจากอัลซัยยิดซัรฟุดดีน กิตาล ทานผูนี้ไดรับจากอัลซัยยิด            
อับดุรรอซากผูซ่ึงไดรับจากพอของทานที่เปนผูนํานิกายมีช่ือวาอบูมุฮัมมัด  อับดุลกอดิร อัลญิลานีย 
เชคอับดุลกอดิร อัลญิลานียไดรับจากอบูซะอีด อัลมัครอมีย เปนผูที่ เรียนรูจากอบู อัลหะสัน           
อัลกุรอซีย อบูอัลหะสันไดรับจากอบู อัลฟรจ อัลตุรตูซีย ทานผูนี้ไดรับจากอบูอัลฟฎล อับดุลวาเฮด 
อัลตะมีมีย และทานผูนี้ไดรับจากพอของทานที่มีช่ือวาเชคอับดุลอะซีซ อัลตะมีมีย เชคอับดุลอะซีซ 
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อัลตะมีมียไดรับจากอบูบักร อัลซิบลีย เชนเดียวกันกับสายรายงานที่ผานมา (al- Dahlawi, 1994 
:120)  
                    อัลดะฮฺลาวียฺ (1994 : 119) กลาววานี้คือตระกูลซูฟที่เชื่อมโยงอันปราศจากขอสงสัยใดๆ
ทั้งสิ้น ขณะเดียวกันผูวิจัยไมสามารถที่จะพิสูจนไดวาเปนสายที่ถูกตองปราศจากขอผิดพลาดเนื่อง
จากเกินความสามารถของผูวิจัยที่จะศึกษาประวัติและความเปนอยูของบุคคลเหลาไดอยางครบถวน
จะอยางไรก็ตามหากสายนี้ถูกตองตามคํากลาวของทานอัลดะฮฺลาวียฺ ผูวิจัยก็มีความเห็นวา แนวคิด  
ซูฟเปนแนวคิดที่ผสมกลมกลืนกับแนวคิดชิอะฮฺ เนื่องจากสายดังกลาวมีรายชื่อกลุมคนที่ยึดหลักการ
ชิอะฮฺเปนจํานวนมาก เชน อลีบุตรมูซา มูซาอัลกาซิม ยะอฺฟรอัลศอดิก มุฮัมมัดอัลบากิร เปนตน 
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2.  แผนภาพการสืบตระกูลซูฟ  
 
     2.1  การสืบตระกูลซูฟสายที่ 1 

                                                                  ศาสดา 
             มุฮัมมัด 

              (ฮ.ศ.11/ค.ศ.633)        
 

           (10 กอนฮิจฺเราะฮฺ-93/ค.ศ.612-712)                                          (ฮ.ศ.40/ค.ศ.661) 
               อนัส บุตร มาลิก                          อลี บุตร อบีฎอลิบ 
                        (ฮ.ศ.4-61/ค.ศ.625-680) 
  (ฮ.ศ. 21-110 / ค.ศ.642-728)        ฮุซัยน บุตร อลี 
                  หะซัน บัศรีย                     (ฮ.ศ.38-94/ค.ศ.658-712) 
                                                                              ซัยนุลอาบิดีน 
                                                         (ฮ.ศ.57-119/ค.ศ.677-737) 
           (ฮ.ศ.245/ค.ศ.859)                      มุฮัมมัด อัลบากีร 
ซุนนูน           อัลอะญะมีย                             (ฮ.ศ.148/ค.ศ.766) 
                       ยะอฺฟร อัลศอดิก 
            ดาวุด อัลฏออีย  
              มูซา  อัลกาซิม 

                                                                                                                             
                          อลี บุตร มูซา 
                                                                                                     (ฮ.ศ.183/ค.ศ.799)                       
 
   มะอฺรูฟ อัลกัรฆีย        (ฮ.ศ.200/ค.ศ.815) 
 
 
     อัลซิรรีย ซุกตีย         (ฮ.ศ. 253/ค.ศ.867) 
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(ตอ) 
 
 
                                                                ซัยยิด ยุเนด อัลบัฆดาดีย     (ฮ.ศ.297/ค.ศ. 910) 

 
      (ฮ.ศ.334/ค.ศ.945) 

อบูบักร อัลซิบลียฺ                      อบู อลี อัลรุดบารี 
                                            (ฮ.ศ.247-334/ค.ศ.861-986) 
                                                                                
         อบู ฮูเซน อัลฮัฎรอมีย           อบูกอเซ็ม  นัศรอบาดีย                   อบู อลี อัลกาติบ 
                                                                            (ฮ.ศ.367/ค.ศ.977) 
 อบู อลี อัลดักกอก               อบู อุษมาน อัลมัฆรีบีย 
 
    อีหมาม อบูกอเซ็ม อัลกุซัยรีย                                       คอวายะฮฺ อบูกอเซ็มอัลกิรมานีย      

(ฮ.ศ.376-465/ค.ศ.986-1072) 
 

   อลี อัลฟารมิดีย 
 

คอวายะฮฺ ยูซุฟ อัลฮัดดานีย 
 
คอวายะฮฺ อับดุลฆอลิก อัลฆัจดะวานีย 
 
คอวายะฮฺ อาริฟ ริยูกรีย 
 
คอวายะฮฺ มะฮฺมูด อบูลฆีร 
 
คอวายะฮฺ อลี อัลรอมิตนีย 
 
 

อัล อะมีร  ซัยยิด กาลาล                                                          คอวายะฮฺ มุฮัมมัด บาบา ซะมาซีย  
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(ตอ) 
 
คอวายะฮฺ มุฮัมมัด     คอวายะฮฺ นักซาบันดีย               คอวายะฮฺ อะลาอุดดีน 
ฟารีซา       อัตตอร  
 
คอวายะฮฺ อะลาอุดดิน ฆัจดะวานีย                 เมาลานา ยะโก็บ อัลจัรฆีย 
 

อุบัยดิลลาฮฺ อัลอะฮฺรอร 
        เมาลานา มุฮัมมัด ซาเฮด 
 (ฮ.ศ.959-1052/ค.ศ.1551-1642) 
     คอวายะฮฺ อับดุลฮัก     เมาลานา มุฮัมมัด ดัรวิซ 
 
     อะมีร ยะฮฺยา                   คอวายะฮฺ มุฮัมมัด อัมกันกีย 
 
    อะมีร อับดุลลอฮฺ       คอวายะฮฺ มุฮัมมัด บากี 
 
 
   อัล อะมีร อบูลอีลา             เชค อะฮฺมัด อัลซะฮฺรอนดี                     คอวายะฮฺ ฮิซามุดดีน 
 
   มะลาวะลิย มุฮัมมัด                  เชค อาดัม อัลบันนูรียฺ                      เชค อัล ฮัดดาด 
                                                                                                    (ฮ.ศ.1044-1132/ค.ศ.1634-1720) 
 
อัล เคาะลีฟะฮฺ อบู   อัล ซัยยิด อับดุลลอฮฺ              เชค อะฮฺมัด   
   อัล กอเซ็ม                อัล ซะฮฺรอนดีย 
 
 
 
 

                                                                                        

     คอวาญะฮฺ คัรด 

   เมาลานา อัลอีหมาม อับดุรรอฮีม   (ฮ.ศ.1054-1131/ค.ศ.1644-1719) 
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(ตอ)  
อัลอีหมามวะลียุลลอฮฺ   อัลดะฮฺลาวีย    (ฮ.ศ.1114-1176/ค.ศ.1703-1762)  
         

    (ฮ.ศ.1159-1259/ค.ศ.1746-1843)       อัลอีหมาม อับดุลอะซิซ อัลดะฮฺลาวีย 
      

    (ฮ.ศ.1192-1262/ค.ศ.1778-1846)      เมาลานา มุฮัมมัด อิซฮาก  อัลดะฮฺลาวีย 
 
   รอซีดดุดดีน อัลดะฮฺลาวีย      เมาลานา อับดุลฆอนีย อัลดะฮฺลาวีย 

   เมาลานา อัลดุลอิลาฮฺ อัลซะฮฺรอนฟูรีย 
   เมาลานา มัซฮับ อัลกะมันตารี 
   เมาลานา อับดุลรอฮฺมาน อัลฟนานี 

 
เมาลานา ฮัมลูลี อลี อัลดะฮฺลาวีย 
 
เมาลานา มุฮัมมัด กอเซ็ม อัลดีวยูบันดีย 
                                (ฮ.ศ.1276-1293/ค.ศ.1833-1877) 
เมาลานา มะฮฺมูด อัลหะสัน อัลดียูบันดีย 
                                (ฮ.ศ.1268-1339/ค.ศ.1851-1920)  
 
        เมาลานา  อูบัยดิลลาฮฺ  อัลซันดีย 
                                                                    (ฮ.ศ.1291-1358/ค.ศ.1874-1939) 

                                                                                                               หะยีนิอับดุลลอฮฺ 
                                                                                                           หะยีวันมูซอ 

                                                                                                                                                                                         
     หะยีนิมุฮัมมัด                                            หะยี อับดุลกอดิร 
     ซอแลฮฺวันมูซอ                                             บุตร มุฮัมมัด 
 
                                              อับดุลอะซิซ อะฮฺมัด บุตร มุฮัมมัด 
 
ที่มา : Shah Waliyyullah al- Dahlawi,1994:117-127 
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         2.2  การสืบตระกูลซูฟสายที่ 2 
 

                                                                          
  ซัยยัด ยุเนด อัลบัฆดาดีย  (ฮ.ศ.297/ค.ศ.910) 

    อัลซัยยิด  อะกีล 

 
อบูบักร อัลซิบลียฺ    (ฮ.ศ.334/ค.ศ.945) 
 
อับดุลอะซีซ อัลตะมีมีย 
 
อบู อัลฟฎล อับดุลวาเฮด อัลตะมีมีย 
 
อบู อัลฟรจ อัลตุรตูซีย 
 
อบู อัลหะสัน อัลกุรซีย 
 
         อบู ซะอีด 
 
อบู มุฮัมมัด อับดุลกอดิร อัลญิลานีย 
                  (ฮ.ศ.561/ค.ศ.1166) 
อัลซัยยิด อับดุลรอซาก 
 
อัลซัยยิด ซัรฟุดดีน 
 
อัลซัยยิด อับดุลวะฮฺฮาบ 
 
อัลซัยยิด บะฮาอุดดีน 
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(ตอ) 
 
 

    ซัมซุดดีน อัลศิรอนีย  
 
ซัยยิด ซัมซุดดีน 
 
ซัยยิด กีดารอฮฺมาน 
 
อัลซัยยิด อัลฟุไดล           (ฮ.ศ.187/ค.ศ.803) 
 
       ซาฮฺ กามาล 
 
เชค อับดุลอะฮัด 
 
เชค อะฮฺมัด อัลซะฮฺรอนดีย 
 
 
 
อัลซัยยิด อับดุลลอฮฺ  
 
เมาลานา อัลอีหมาม อับดุรรอฮีม    
                  (ฮ.ศ.1054-1131/ ค.ศ.1644-1719) 
 
 
                   (ฮ.ศ.1114- 1176/ค.ศ. 1703-1762)  
 
                                          

   เชค   อาดัม 

        อัล อีหมามวะลีย อัลลอฮฺอัลดะฮฺลาวี 

 
ที่มา : Shah Waliyyullah al- Dahalawi, 1994 : 127 
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แนวคิดซูฟท่ีสําคัญ 
                     
                   หลังศตวรรษที่ 3 แหงฮิจฺเราะฮฺ (คริสตศตวรรษที่ 9) สํานักคิดซูฟไดวิวัฒนาการและ
แพรกระจายทั่วโลกมุสลิม สํานักคิดซูฟแตกออกเปนสาขาตางๆมากมาย มีแนวคิดและทฤษฎีที่แตก
ตางกันไป แตผูวิจัยขอนําเสนอเพียงแนวคิดและทฤษฎีหลักที่สําคัญและเกี่ยวของกับกลุมดะวะฮฺ   
ตับลีฆดังตอไปนี้ 

  
1.  เตาฮีดและมะอฺรีฟะฮฺ  
           
         1.1  ความสําคัญ 
                    
                   ไมมีขอขัดแยงเลยวา จุดมุงหมายของการมีชีวิตอยูของมุสลิมทุกคนคือการแสวงหา
ความพึงพอพระทัยของอัลลอฮฺผูทรงอํานาจ ผูเกรียงไกร ขอสรุปดังกลาวทําใหมุลัยอะรอบียฺ         
อัลดัรกอวียฺ (Mulay ‘Arabiy al-Darqawi, 1981 : 109)ไดกลาววา “ แทจริงความหายนะจะประสบ
แกผูที่ยอมรับสิ่งถูกสรางเพื่อแทนที่พระองคอัลลอฮฺ” 
                   นักซูฟจึงปกปองความหายนะดวยการทําความสะอาดจิตโดยการไมตั้งภาคีและ        
เนนหนักหลักการเตาฮีดหรือมะอฺรีฟะฮฺดังคํากลาวของนักซูฟบางทาน เชน 
                   อัลดะฮฺลาวียฺ (1979 : 55) กลาววา “ความรูที่ผานมะอฺรีฟะฮฺเปนสาเหตุทําใหมนุษยบรรลุ
ถึงอัลลออฮฺ” นอกจากนั้นทาน (1987 : 30) ยังกลาวอีกวา “ลาอีลาฮาอิลลัลลอฮฺ เปนคําที่แสดงการ
ยอมรับตอเอกภาพของอัลลอฮฺ เปนหลักเอกภาพหรือหลักเตาฮีดที่สมบูรณแบบและเปนสาเหตุทํา
ใหเกิดการปฏิบัติศาสนกิจดวยความบริสุทธิ์ใจ”   
                   อัลดัรกอวียฺ (1981 : 19) กลาววา “บุคคลที่สมบูรณคือบุคคลที่ไมถูกกั้นโดยสิ่งถูกสราง
จากการรูจักอัลลอฮฺ” นอกจากนั้นทาน (1981 : 79-80) ยังกลาวอีกวา “การรูจักพระองคอัลลอฮฺเปน
การระงับภัยที่กําลังประสบ” 
                   ดังนั้นความสําเร็จและความลมเหลวของบุคคลหนึ่งนั้นขึ้นอยูกับการยึดมั่นในหลักการ
เตาฮีดหรือมะอฺรีฟะฮฺในพระองคอัลลอฮฺ ดวยเหตุนี้นักซูฟจึงใหความสําคัญกับเรื่องมะอฺรีฟะฮฺเปน
อยางมากดังคํากลาวของนักปราชญและนักวิชาการบางทาน เชน  
                   เซาบานบุตร ซุนนูน อัลมิศรียฺ กลาววา  “จงใชเวลาใหเต็มที่ (เพื่อรูจักพระองคอัลลอฮฺ)”    
(‘Attar, 1989 : 60) 
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                   อัลฆอซาลีย (2528 : 49) กลาววา  “การบรรลุธรรมขั้นสูงสุดของอิสลามคือมะอฺรีฟา
ตุลลอฮฺ (การรูซ้ึงเขาถึงอัลลอฮฺ)” 
                   อัลญิลานี (1988 : 35) กลาววา “ทานจงเปนผูที่ยึดมั่นในหลักการเตาฮีด” 
                   อัลดัรกอวียฺ (1981 : 64) กลาววา “มะอฺรีฟะฮฺคือจุดหมายปลายทางของนักซูฟ” 
                   อัลจัยยาซียฺ (1994 : 55) กลาววา “การรูจักอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) คือจุดหมาย
ปลายทางอันสูงสง” 
                  บัสยูนียฺ (Basyuni, 1969 : 25) กลาววา “มะอฺรีฟะฮฺคือจุดหมายปลายทางของนักซูฟ” 
 
          1.2 ความหมาย 
                      
                   มีนักซูฟจํานวนมากที่ไดกลาวถึงความหมายของคําวา “เตาฮีด” หรือหลักเอกภาพแตผู
วิจัยขอนําเสนอประเด็นที่สําคัญๆดังนี้ 
                   ยุเนด กลาววา “เตาฮีดคือมะอฺรีฟะฮฺ” (‘Attar, 1989 : 112)  
                   อัลฆอซาลียฺ กลาววา “เตาฮีดที่แทจริงคือการสังเกตพระองคอัลลอฮฺในทุกสิ่งทุกอยาง” 
(Ibrahim, 1989 : 81) 
                   เชค มุฮัมมัด อิบรอฮีม (Shaikh Muhammad Ibrahim, 1989 : 13) กลาววา “เตาฮีดคือการ
รูวาหนึ่ง กลาววาหนึ่งเห็นวาหนึ่งและเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน” 
                   ดังนั้นเตาฮีดตามทัศนะของนักซูฟจึงหมายถึงมะอฺรีฟะฮฺแกนแทของพระองคอัลลอฮฺ             
                   มะอฺรีฟะฮฺหรือที่ นิโคลสัน (Nicholson, 1979 : 14) เรียกวา “Gnosis” แปลวา รูจัก หมาย
ถึง การรูจักพระองคอัลลอฮฺผานอิลมูมูกาซาฟะฮฺ (Vision) มิไดผานการพิสูจน (Darqawi , 1981 : 88) 
สวน อะบาฎี (Abadhi) กลาววามะอฺรีฟะฮฺคือการมีการยึดมั่นที่สามารถปองกันการปฏิเสธคุณสมบัติ
ของพระองคอัลลอฮฺและการเปรียบเทียบระหวางพระองคอัลลอฮฺกับสรรพสิ่ง (รายงานโดย al-
Qushairi, n.d :37)  
                   ดังนั้นหลักเอกภาพในทีนี้จึงเปนหลักเอกภาพแบบความรูสึกที่ปรากฏอยูในใจหรือที่
เรียกวา ซูก (Dhuq) ซ่ึงแตกตางกับหลักเอกภาพที่เขาใจโดยบุคคลทั่วไป อันเปนการสรางเอกภาพใน
พระเจาดวยการภักดีพรอมกับศรัทธาในเอกภาพ เชื่อมั่นในอาตมาน คุณลักษณะและการกระทํา จาก
นั้นคําวา “ลาอีลาฮาอิลลัลลอฮฺ” จึงมีความหมายที่แตกตางกัน ดังคํากลาวของอัลฆอซาลียฺ (1979 : 
34) ที่วา “ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเปนความหมายหลักเอกภาพของชนทั่วไปสวนชนผู
นอยที่มีความรูเกี่ยวกับมะอฺรีฟะฮฺจะใหความวา ไมมีเขา (อัลลอฮฺ) นอกจากเขา (อัลลอฮฺ)” 
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                   การกําหนดศัพทของนิโคลสันเปนการบงบอกวา บรรดานักซูฟไดรับแนวคิดนี้จาก   
คริสเตียนGnosticism ผานซูฟชนในฮิจฺเราะฮฺศตวรรษที่ 2 เชน อิบรอฮีมบุตรอัดฮัมและบิดาของ 
มะอฺรูฟ อัลกัรฆี ถึงแมคํากลาวของนิโคลสันจะจริงเท็จแคไหนแตบรรดานักซูฟยังมีทัศนะวา :      
มะอฺรีฟะฮฺ (การรูจักพระองคอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตะอาลา) เปนรากฐานของอิสลามซึ่งพระองค
อัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) ทรงบัญญัติกับสิ่งที่ถูกเนรมิตทั้งหลายใหรูจักพระองคดังคํากลาว
ของรูวัยม (Ruwaim ฮ.ศ.301) ที่รายงานโดย al- Qushairi (n.d. 35) วา : ฉันไดยินอบูฮาติมกลาววา : 
ฉันไดยินอบู นัศร อัล ฏซี กลาววา :รูวัยม (Ruwaim ) ถูกถามเกี่ยวกับสิ่งแรกที่พระองคอัลลอฮฺทรง
ออกพระราชบัญญัติใหกับสิ่งที่ถูกเนรมิต รูวัยมตอบวา : อัลมะอฺรีฟะฮฺ  (การรูจักพระองคอัลลอฮฺซุบ
ฮานะฮุวะตะอาลา) เนื่องจากพระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) ทรงตรัสไวในอัลกุรอาน บท
อัลซารียาต อายะฮฺที่ 56 วา : 

 
ซ่ึงทานอิบนุอับบัสอานวา  ليعرفون ความวา : ขามิไดบันดาลญินและมนุษยขึ้นมานอกจาก (เพื่อ
เหตุผลใด) นอกจากพวกเขาจะตองทําการรูจักขาเปนท่ีสุด1 
                   จากนิยามดังกลาวแสดงใหเห็นวานักซูฟไดเนนหนักในเรื่องเกี่ยวกับเตาฮีดรุบูบียะฮฺ2

โดยมิไดคํานึงถึงเตาฮีดอุลูฮียะฮฺ3 
  
1.3  ปรัชญาพื้นฐาน 

                    
                   อัลจัยยาซียฺ (1994 : 108) ไดอธิบายถึงปรัชญาขั้นพื้นฐานของแนวคิดนี้วา “วิญญาณของ
ทุกคนที่เกิดขึ้นกอนโลกนี้รูจักพระเจา เมื่อใดที่วิญญาณถูกสงมาในโลกแหงความมืดมน เขาจะลืม
พระเจา และผูใดที่สามารถปลดปลอยจากอิทธิพลแหงโลกนี้ ผูนั้นเปนวะลียยุลลอฮฺ (ผูเปนที่รักของ
พระองคอัลลอฮฺ)”  
                   ผูวิจัยมีความเห็นวา : อัลจัยยาซียฺไดแบงโลกออกเปนสองสวน 
                                           
1 อะลูซียฺ (Alusiy, 1994 : 15 : 33) และอัลเซากานียฺ (al–Shaukani, 1993 : 5 : 131) ไดกลาววา “พวกเขาจะตองทํา
การรูจักขาเปนที่สุด” เปนความหมายที่ใหโดยมุจาฮิด สวนอิบนุกะซีร (Ibnu kathir, 1988 : 4 :139) ไดกลาววา 
“เปนความหมายที่ใหโดยอิบนุยะริจ” 
2 เตาฮีดรุบูบียะฮฺหมายถึงการยอมรับวาพระองคอัลลอฮฺพระองคเดียวเทานั้นเปนผูสรางทุกสิ่งทุกอยาง (Abi al - 
‘Izzi, 1993 : 24) 
3 เตาฮีดอุลูฮียะฮฺหมายถึงการดําเนินการสักการะบูชาพระองคอัลลอฮฺพระองคเดียวเทานั้น (Abi al-‘Izzi, 1993 :  24) 
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                   1.  โลกประจักษ ที่บรรดานักซูฟเรียกวา อัลชะฮาดะฮฺหรืออาลัมมุลกิ 
                   2. โลกแหงความเรนลับ อาลัมมะละกูต อาลัมอัลอัมร หรืออาลัมอัรวาฮฺ (โลกแหง
วิญญาณ)  
                   กอนที่มนุษยจะกาวเขาสูโลกอันเปนสถานที่ทดสอบใบนี้ที่เต็มไปดวยความสุขลวงตา 
มนุษยอาศัยอยูในโลกแหงความรูจักพระองคอัลลอฮฺ เมื่อมนุษยกาวเขาสูโลกใบนี้ตองเผชิญหนากับ
มารราย ความลุมหลงกับโลกนี้และหลงลืมในพระองคอัลลอฮฺจึงเกิดขึ้น ใจความทั้งหมดนี้พระองค
อัลลอฮฺทรงตรัสไวในในอัลกุรอานเปนจํานวนมาก เชน  
                   พระองคอัลลอฮฺทรงตรัสไวในอัลกุรอานบทฮูด อายะฮฺที่ 7  

 
ความวา : และพระองคทรงเปนผูบันดาลฟากฟาและแผนดินในหกวัน ในขณะนั้นบัลลังกของ     
พระองคอยูบนน้ํา ท้ังนี้เพื่อพระองคทรงทดสอบสูเจาท้ังหลายวามีคนใดบางที่ทําการอันดีงามยิ่ง  
                   บทอาลิอิมรอน อายะฮฺที่ 185  
 
 
ความวา : และชีวิตทางโลกนี้ไมมี (แกนสารใดๆทั้งสิ้น) นอกจากเปนเพียงสิ่งอภิรมยท่ีลอลวง  
                   บทอัลอะรอฟ อายะฮฺที่ 172  

 
ความวา “และ (จงระลึกเถิด) เม่ือองคอภิบาลของเจาไดดลบันดาลใหเผาพันธของมนุษยไดออกมา
จาก (กระดูก) หลังของพวกเขาใหเปนสักขีพยานดวยตัวของพวกเขาเอง (ในเอกานุภาพและ            
เดชานุภาพของอัลลอฮฺ และพระองคทรงตรัสวา) ขามิใชพระเจาของพวกเจาดอกหรือ? พวกเขา
ตอบวา ใชแลว พวกเราขอเปนพยาน (ยืนยันวาพระองคอัลลอฮฺคือพระเจาของพวกเราโดยแทจริง) 
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เพื่อ (ปองกันมิให) พวกเจาท้ังหลายกลาว (แกตัว) ในวันกิยามะฮฺวา แทจริงพวกเราไดละเลยตอสิ่งนี้ 
(ความยอมรับในเอกภาพของพระองค)” 
                   บทฟาฏิร อายะฮฺที่ 6  

 
ความวา “ แทจริงมารรายนั้น เปนศัตรูของพวกเจา ดังนั้น พวกเจาจงยึดถือมันเปนศัตรูเถิด (อยาถือ
มันเปนมิตร ) อันท่ีจริงมันจะเชิญชวนสมาชิกของมัน (ใหคลอยตามมายาการของมัน) เพื่อพวกเขา
จะไดเปนเจาของแหงเปลวเพลิงนรกเปนท่ีสุด” ผูใดที่สามารถปกปองหรือกอบกูสภาพความเปน
มนุษยในโลกแหงวิญญาณ เขาผูนั้นเปนผูที่ประสบความสําเร็จในชีวิต ไดรับความเมตตา การยก
โทษและอภัยโทษของพระองคหรือเรียกวาวะลียอัลลอฮฺ (ผูเปนที่รักของพระองคอัลลอฮฺ) ดังนั้น
การแสวงหาความรูจักพระองคอัลลอฮฺผูทรงอํานาจ ผูทรงเกรียงไกร คือจุดหมายปลายทางของการมี
ชีวิตอยูของนักซูฟ  
                   เพื่อตอบสนองวัตถุประสงคของพระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) นักซูฟก็ได
แสวงหาความรูจักพระองคอัลลอฮฺดวยการปฏิบัติศาสนกิจ นอกจากนั้นนักซูฟก็เชื่อวา การปฏิบัติ  
ศาสนกิจที่แทจริงคือการปฏิบัติศาสนกิจที่มิไดหวังผลตอบแทนใดๆจากพระองคอัลลอฮฺ ดังขอสรุป
ของทาน อิดรีส (1988 : 998) ที่กลาววา “เขาเหลานั้นภักดีพระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) 
เพราะพระองคทรงเปนผูที่สมควรไดรับการเคารพภักดีมิใชเพราะเกรงกลัวนรกหรืออยากเขาสวรรค 
เนื่องจากการเคารพภักดีที่เคียงคูกับความเกรงกลัวและความหวัง นักซูฟถือวาเปนความบกพรอง
ของหลักเอกภาพ” โดยอางวา ผูที่เคารพภักดีตอพระองคอัลลอฮฺดวยความเกรงกลัวโทษทัณฑและ
หวังสวรรคของพระองคเปนการเคารพภักดีเนื่องดวยส่ิงตอบแทน ขอสรุปนี้สอดคลองกับคํากลาว
ของนักปราชญรุนเกาและใหมดังนี้ 
                   1.  รอบีอะฮฺ อัลอะดะวียะฮฺ อัลบัศรียยะฮฺ กลาววา “ฉันไมสนใจในเรื่องสวรรคหรือนรก
แตที่ฉันสนใจคือการอยูในสายตาของทาน (พระองคอัลลอฮฺ)” (‘Attar, 1989 : 36) 
                   2.  อัลจัยยาซียฺ (1994 : 48) ไดกลาววา “นิกายซูฟเปรียบเสมือนอุปกรณทําความสะอาด
ใจ มิใชเพื่อเรียกรองบุญในวันหนา” 
                   3.  มูฮัมหมัด ดํารงหวัง (ม.ป.ป. : 1 : 30) กลาววา “คนฮะกีกัต (The Truth) หรือนักซูฟ
นั้น ทําอามั้ลอิบาดัต (ปฏิบัติศาสนกิจ) โดยมิไดหวังสิ่งตอบแทนจากอัลลอฮฺและมิไดทําเพื่อใคร” 
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                   ผูวิจัยมีความเห็นวา การอยากไดส่ิงตอบแทนนั้นเปนเอกลักษณของมนุษย อันเนื่องจาก   
พระองคอัลลอฮฺทรงตระหนักในเรื่องการตอบแทนเปนอยางมาก เชน พระองคทรงตรัสไวใน       
อัลกุรอาน บทซัลซะละฮฺ อายะฮฺที่ 7-8วา 
 
 
ความวา ดังนั้นผูใดกระทําความดีหนักเทาละอองธุลีเขาก็จะเห็นมัน สวนผูใดกระทําความชั่วหนัก
เทาละอองธุลีเขาก็จะเห็นมัน 
   

1.4  แนวทางสูเตาฮีด 
                     
                   เชค มุฮัมมัด อิบรอฮีม (1989 : 92) กลาววา “เตาฮีดไดมาดวยการฟะนาอฺตนเองใน     
พระองคอัลลอฮฺเนื่องจากการฟะนาอฺตนเองในพระองคอัลลอฮฺทําใหนักซูฟรูจักกับพระองค” ดังคํา
กลาวของรอบีอะฮฺ อัลอะดะวียะฮฺ อัลบัศรียยะฮฺที่วา “ฉันฟะนาอฺในความรูจักกับพระองคอัลลอฮฺ” 
(‘Attar, 1989 : 29) ฟะนาอฺจึงกลายเปนจุดหมายปลายทางและอุดมการณของนักซูฟดังคํากลาวของ 
อับดุลกอดิร ญิลานี (1988 : 25) วา “ฟะนาอฺคือจุดหมายปลายทางหรืออุดมการณในการเดินทางของ
ผูใกลชิดกับพระองคอัลลอฮฺ” 
                   ดังนั้นระดับความสมบูรณของเตาฮีดขึ้นอยูกับระดับการฟะนาอฺในพระองคอัลลอฮฺ ใน
เมื่อหลักการฟะนาอฺเปนของนักซูฟเทานั้น นักซูฟจึ่งมีความเห็นวา ความสมบูรณของเตาฮีดนั้น  
ควบคูกับการฟะนาอฺของนักซูฟเทานั้น 
                   ทฤษฎีดังกลาวทําให นิโคลสัน (1979 : 19) มีความเห็นวา  ลัทธิซูฟไดรับอิทธิพลจาก
แนวคิดหรือปรัชญาจากภายนอก เชน พุทธศาสนา (Buddhism) และสรรพเทวนิยม (Pantheism) จาก
อินเดียและเปอรเซีย 
                   สภาวะฟะนาอฺอาจจะเกิดขึ้นเพียงหนึ่งนาที หนึ่งชั่งโมง หนึ่งวัน หรือช่ัวชีวิต ผูที่ฟะนาอฺ
ช่ัวชีวิตจะถูกเรียกวา มัจซูบ (Majzub) หมายถึงบุคคลที่ประทับใจ เขาเหลานั้นไดเขาสูสภาวะที่แท
จริงซึ่งเรียกวา บะกออฺ (Baqa) หมายถึงความคงอยู (Ibrahim, 1989 : 84) หรือสภาพมีสติขณะไดรับ
ความรูสึกที่หวานฉ่ําจากพระองคอัลลอฮฺ (al-Jayyashi, 1993 : 75) 
                   สภาวะฟะนาอฺเปนหนทางไปสูมะอียะตุลลลอฮฺหรืออิตติฮาด1 นักซูฟจึงไมสนใจสิ่งอื่น
ใดนอกจากพระองคอัลลอฮฺองคเดียว ดังคํากลาวของอัลดัรกอวียฺ (1981 : 88) วา “ตั้งแตฉันรูจัก    
                                           
1 อิตติฮาดอันหมายถึงทําใหใจวางเปลาจากทุกสิ่งทุกอยางนอกจากพระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) (Jilani : 
1988 : 50) และทําการแทนพระองคเทานั้น (al-Ghazali, 1979 : 31) สวนอุสตาสมุสฏอฟา มุฮัมมัด อัลจัยยาซียฺ 
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พระเจา ฉันไมมองสิ่งใดนอกจากพระองค แมส่ิงอื่นตามทัศนะของฉันก็ถูกสั่งหามอยางเด็ดขาด” 
ทฤษฎีนี้เปนทฤษฎีที่สรางขึ้นโดยบัสฏอมียฺ ซ่ึงทานไดกลาววา “ฉันก็เขาไปในชีวิตที่ไมประสบกับ
ความตายและฉันก็จะดํารงอยูอยางถาวร” (‘Attar, 1989 : 78) ทฤษฎีนี้เปนลักษณะของนักรหัสย
ลัทธิคือกลาวถึงการเขาไปรวมกับพระเจาอยางเรนลับ ความศรัทธาในเหตุผลหมดไป กลับไปเชื่อใน
ญาณอันลึกลับ (Mystical intuition) ทฤษฎีดังกลาวทําอิบนุอะฏออิลลาฮฺอัลซะกันดะรียฺ (1987 : 142) 
ไดกลาววา “บุคคลใดที่รูจักพระองคอัลลอฮฺ บุคคลนั้นก็เห็นพระองคในทุกสิ่งทุกอยาง” อันเปนการ
เบิกทางใหอิบนุอะรอบียฺไดสรางทฤษฎีใหมขึ้นมาหรือที่เรียกวา “เวียะฮฺดะตุลวููด” 2และ “เวียะฮฺ
ดะตุลชุฮูด”3 ดังที่อับดุลมาจีดหะยีฆอตีบ (1987 : 66) ไดทําการศึกษาจุดหมายของการเดินทางใน      
แนวทางของนักซูฟตามทฤษฎีอิบนุอะรอบียฺ พบวา “ความรูสํานึกตัวเกี่ยวกับสหพันธหรือกลม
เกลียวตนเองและโลกนี้กับพระองคอัลลอฮฺเปนจุดหมายของการเดินทางในแนวทางของนักซูฟ”   
อิตติฮาดและเวียะฮฺดะตุลวููดจึงกลายเปนสนามแหงความรูจักอันเปนจุดหมายปลายทางและความ
สุขในการเดินทางในแนวทางของนักซูฟ ดังผลการศึกษาของสามารถ มีสุวรรณ (2539 : 19) ที่วา  
จุดมุงหมายของชนชาวซูฟคือการกลับเขาไปรวมอยูกับพระผูเปนเจา ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของ     
อัลฆอซาลียฺ (1979 : 34-35) ที่วาการเขาไปในโลกแหงเอกะที่แสนบริสุทธิ์ดวยประการทั้งปวงคือจุด
มุงหมายอันสุดยอดที่ใผหาโดยดวงวิญญาณ และยังสอดคลองกับคํากลาวของอัลดัรกอวียฺ (1981 : 
88) “วันนี้เปนวันที่ฉันถึง (โลกแหงเอกะ) แลวรวม” ดวยการรวมดวงวิญญาณดังกลาว มานกั้นก็ถูก
ยกขึ้น องคความรูทั้งปวงที่นักซูฟรอคอยก็มาถึง อันเปนองคความรูที่ไมจํากัดขอบเขตและเวลา 
                   ทฤษฎีเวียะฮฺดะตูลวููดและเวียะฮฺดะตุลชุฮูด เปนทฤษฎีที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ตางๆที่เหมือนกับคุณลักษณะของพระองคอัลลอฮฺ ดวยทฤษฎีนี้เองนักซูฟจึงเชื่อวาสรรพสิ่งใน
จักรวาลแหงนี้คือพระองคอัลลอฮฺ เปนภาพสะทอนของพระองคที่สมควรไดรับการสักการะบูชา 
จากนั้น เชค มุฮัมมัด  อิบรอฮีม (1989 : 1) นักซูฟชาวอินเดียที่ยึดมั่นในตอรีเกาะฮฺซัตตะริยะฮฺได
อธิบายแนวคิดนี้วา “แกนแทของคําพูดคืออะลิฟ (อักษรอาหรับตัวแรก) แกนแทของอะลิฟคือจุด 
                                                                                                                         
(1993 : 80) ไดนิยามคําวา “อิตติฮาด” วา อิตติฮาดหมายถึง พระองคกับสรรพสิ่งเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในกระจก
บันทึกความรูสึกของนักซูฟ 
2 คําวา “เวียะฮฺดะตุวููด” เปนคําผสมระหวางคําอาหรับสองคําคือ คําวา “เวียะฮฺดะฮฺ” แปลวาเอกภาพ และคําวา   “วู
ูด” แปลวา การมีอยู ( รวมทั้งผูสรางและสิ่งถูกสราง) ซึ่งนักซูฟไดใหคําจํากัดความของสองคํานี้วา เวียะฮฺดะตุวู
ูดคือความรูสึกในใจซึ่งพระองคอัลลอฮฺทรงประทานใหกับนักซูฟอันเนื่องจากความสะอาดใจที่แทจริงที่เขาใฝถึง 
(al-Jayyashi, 1993 : 73) 
3 คําวา “เวียะฮฺดะตุชุฮูด” เปนคําผสมระหวางคําอาหรับสองคําคือ คําวา “เวียะฮฺดะฮฺ” แปลวาเอกภาพ และคําวา   “ชุ
ฮูด” แปลวาการเปนพยาน ซึ่งนักซูฟไดใหคําจํากัดความของสองคํานี้วา เวียะฮฺดะตุชุฮูดคือการที่ไดรับความหวาน
ฉ่ําพรอมปรากฏการณของมะอฺรีฟะฮฺ (ความรูแจง) (al-Jayyashi, 1993 : 74-75) 
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แกนแทของจุดคือน้ําหมึก แกนแทของน้ําหมึกคือของเหลว แกนแทของของเหลวคืออะตอม แกน
แทของอะตอมคือปจจัยและแกนแทของปจจัยคือรัศมีของพระองคอัลลอฮฺ”  ดังนั้นพระองคคือรัศมี
ที่สถิตอยูในทุกสิ่งทุกอยาง ดวยเหตุนี้เองนักซูฟจึงกลาววา “ผูใดรูจักตนเอง ผูนั้นก็รูจักพระองค
อัลลอฮฺ” (Khatib,1988 : 3) จะอยางไรก็ตามทฤษฎีนี้เปนทฤษฎีการกระจาย (Emanation) ของสํานัก
เพลโตใหมและเปนแนวคิดที่มีอยูในปรัชญาอุปนิษัท1ซ่ึงมีความขัดแยงกับอิสลามที่มองสรรพสิ่งใน
จักรวาลแหงนี้ เปนเพียงสิ่งถูกสรางของพระองคหรือที่เรียกวา มัคลูกของพระองคนั้นเองและ       
พระองคเทานั้นที่สมควรไดรับการสักการะบูชา ดังนั้นทานซาฮฺวะลียยุลลอฮฺ นักปฏิรูปซูฟนิกาย      
นักชบันดียะฮฺจึงไดวางขอบเขตของเตาฮีดวา “ขอบเขตของเตาฮีดโดยทั่วไปแลวแสดง 4 ความเชื่อ
ดังตอไปนี้ (1) พระเจาแตองคเดียวเทานั้นที่เปนอัตภาวะที่เกิดขึ้นเองและพระองคทรงเปนที่พึ่งของ
สรรพสิ่ง (2) พระเจาแตองคเดียวเทานั้นที่ทรงสรางจักวาลทั้งหมด (3) พระเจาแตองคเดียวเทานั้นที่
ทรงวางแผนการณทั้งหมดของการสรางและการทํางานของจักรวาล (4) พระเจาแตองคเดียวเทานั้น
ที่สมควรบูชา” (Halepota, n.d. : 247)  
                   การฟะนาอฺในพระองคอัลลอฮฺและอิตติฮาดกับพระองคมิไดหมายความวามองเห็น   
พระองคอัลลอฮฺในโลกนี้  แตการมองเห็นจะเกิดขึ้นเฉพาะในวันอาคีเราะฮฺ ดังคํากลาวของ             
อัลกิลาบาซียฺ (al- Kilabazi, 1978 : 39) ที่วา : พระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) ทรงช้ีแจงวา : 
การมองเห็นพระองคนั้นเกิดขึ้นเพียงแตในวันอาคีเราะฮฺเทานั้น และพระองคมิไดช้ีแจงวา สามารถ
เห็นในโลกนี้ ฉะนั้นการเชื่อถือคําชี้แจงของพระองคนั้นเปนการดีที่สุด สวนคํากลาวของอบูอัล      
หะสันที่วา กะบะฮฺที่ใหญที่สุดคือการมองใบหนาของพระองคอัลลอฮฺ (‘Attar, 1989 : 162) ทานอาจ
หมายถึงการมองพระองคในวันอาคีเราะฮฺเชนกัน 
 
 
 
 
         1.5  ผลลัทธของเตาฮีด 

                                           
1 คําวา “อุปนิษัท” มาจากคําวา “อุป” แปลวาใกล, เขาไปใกล “นิ” แปลวาใน, เจาะจง, ออก และ “ษทฺ” แปลวา การ
นั่ง, การทําลาย, การทําใหสูญ เมื่อรวมคําทั้งสามเขากันเปน “อุปนิษัท” จึงมีความหมายวาการที่ศิษยนั่งลงใกล
อาจารยของตนดวยใจภักดีเพื่อรับรูอันติมสัจจะ อุปนิษัทเปนตอนสุดทายของคัมภีรพระเวท ซึ่งมีช่ือเรียกอีกอยาง 
หนึงวา “เวทานตะ” ไดแกสวนสุดทายของพระเวทหรือคัมภีรสุดทายของคัมภีรพระเวท ยุคอุปนิษัทเริ่มตนเมื่อ
ประมาณ 100ปกอนพุทธกาลและสิ้นสุดเมื่อประมาณพุทธศักราช 700 ในระยะการสิ้นสุดของยุคพระเวท       (ทอง
หลอ วงษธรรมา, 2535 : 39–40)  
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                   การรูจักพระองคอัลลอฮฺดวยการฟะนาอฺในพระองคหรืออิตติฮาดกับพระองคเปนความ
สงบสุขอันสุดยอดที่บรรดาซูฟไดใผหาดังคํากลาวของอัลคอรรอซฺวา ความสุขนั้นคือการรูจักกับ
พระองคอัลลอฮฺ (‘Attar, 1989 : 120) และอัลดะฮฺลาวียฺ (1994 : 64) จุดมุงหมายที่สําคัญเพื่อใผหา
ความสงบทางจิตใจ (ฮัยอะฮฺนัฟซาเนียยะฮฺ) ซ่ึงบรรดาเชคทั้งหลายจะเรียกวา นิสบาฮฺ (ความ   
สัมพันธ) เนื่องจากมีความสัมพันธทางจิตใจระหวางผูเดินทางในแนวทางของนักซูฟกับพระองค
อัลลอฮฺและซะกีนะฮฺและนูร (ความสงบภายในและใจที่เปลงรัศมี) 
                   นอกจากนั้นแลวการฟะนาอฺในพระองคอัลลอฮฺและการอิตติฮาดกับพระองคหรือเวียะฮฺ
ดะตุลวููดยังกอใหเกิดปฏิกิริยาสับสนในการดํารงชีวิตของบรรดานักซูฟ สืบเนื่องจากนักซูฟจะไม
มีความรูสึกตัวขณะที่ฟะนาอฺในพระองคอัลลอฮฺหรืออิตติฮาดกับพระองคดังคํากลาวของนักซูฟที่
ปรากฏอยูมากมาย เชน 
                   1.  รอบีอะฮฺ อัลอะดะวียะฮฺ อัลบัศรียยะฮฺกลาววา “ผูที่รักพระองคอัลลอฮฺจะสูญไปกับ
การมองพระองคอัลลอฮฺ จนไมรูสึกตัวและเขาผูนั้นไมสามารถที่จะทําการเปรียบเที่ยบระหวางเจ็บ
และสบาย” (‘Attar, 1989 : 35)  
                   2.  อบูยาซีด อัลบัสฏอมีย กลาววา “ในเมื่อช่ือของพระองคอัลลอฮฺครอบคลุมในหัวใจ
ของฉัน ฉันก็ไมสามารถจําชื่อผูอ่ืนไดนอกจากพระองคอัลลอฮฺ (‘Attar, 1989 : 72)  ตัวฉันสลายกับ
การรูจักพระองคอัลลอฮฺ ทําใหฉันไมสามารถที่จะแยกระหวางวันและคืน (‘Attar, 1989 : 77) ทาน
จําเรื่องสุไลฆากับนางกํานัลหรือเปลา เมื่อนางมองถึงความงดงามของยูซุฟ (นบียูซุฟ) นางหลงใหล
ดวยความไมรูสึกตัว นางจึงตองตัดนิ้วของนางดวยมีดที่อยูในกํามือของนางเอง” (‘Attar, 1989 : 66) 
                   ในเวลาเดียวกันนักซูฟก็จะไมปฏิบัติตามศาสนบัญญัติ (Abu Yazid อางใน‘Attar, 1989 : 
78) ขณะนี้ เองความลับทุกอยางก็จะถูกเปดเผยใหกับบรรดาผู เดินในแนวทางแหงซูฟ  (Abu 
Muhammad Ya‘far al- Sadiqอางใน‘Attar, 1989 : 10) 
                   กลาวโดยสรุปแลว เตาฮีดตามทัศนะของนักซูฟหมายถึงการรูจักพระองคอัลลอฮฺดวย
การฟะนาอฺในพระองคและอิตติฮาดกับพระองคหรือเวียะฮฺดะตุลวููดและผูใดที่เตาฮีดสมบูรณผูนั้น
ก็จะเปนผูใกลชิดกับพระองคอัลลอฮฺ มีคุณธรรม รูในเรื่องเรนลับและถูกสั่งออกจากศาสนบัญญัติ 
อันเปนแนวคิดที่ถูกพัฒนาการโดยนักซูฟ 
                   การออกจากศาสนบัญญัติดังกลาวเปนแนวคิดที่ขัดแยงกับทานศาสนทูตมุฮัมมัด (ศ็อล
ลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ปรมาจารยแหงเตาฮีดที่สมบูรณแบบเพราะไมเคยปรากฏในประวัติศาสตร
แมแตตอนเดียววาทานเคยถูกสั่งใหออกจากศาสนบัญญัติและหยั่งรูในเรื่องเรนลับทุกอยาง 
2.  มุจาฮะดะฮฺ  
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         2.1  ความสําคัญ 
                     
                   อัลฆอซาลียฺ (1979 : 19) กลาววา “ในโลกแหงสติปญญาหรือชีวิตของมนุษยมีตาชนิด
หนึ่ง ซ่ึงปราศจากขอบกพรองที่มีอยูตามสายตาธรรมดา ตาชนิดนี้มีนามวา : ‘Aql (สติปญญา) Ruh
(วิญญาณ) Naf (ชีวิต) หรือ Nur (รัศมี)” 
                   จากคํากลาวของอัลฆอซาลียฺผูวิจัยมีความเห็นวา นักซูฟไดแบงตาออกเปนสองชนิด 
                   1.  ตาภายนอก 
                   2.  ตาภายใน 
                   บนพื้นฐานดังกลาวนักซูฟจึงเชื่อวาแนวทางสูการรูจักพระองคอัลลอฮฺนั้นมีอยูสองแนว
ทางดวยกัน 
                   1.  แนวทางชะรีอะฮฺ (ศาสนบัญญัติ) หมายถึงแนวทางที่ชัดแจงดวยศาสนบัญญัติโดยใช
ตาภายนอกเปนหลัก 
                   2.  แนวทางฮะกีเกาะฮฺ (สัจจะ) หมายถึงแนวทางที่แฝงซึ่งไมสามารถเขาใจไดนอกจากผู
ถูกเลือกที่ยอดเยี่ยมเทานั้น แนวทางนี้เปนแนวทางที่ใชตาภายในเปนหลัก 
                  แตดวยความบกพรองของตาภายนอกอยูในระดับสูงกวา เชน 
                  1.  เห็นสิ่งอื่นแตไมเห็นตนเอง 
                  2.  ไมเห็นสิ่งที่ไกลเกินไปและใกลเกินไป 
                  3.  ไมเห็นขางหลังกําแพง 
                  4.  เห็นแตส่ิงภายนอก 
                  5.  เห็นแตสวนหนึ่ง 
                  6.  เห็นแตส่ิงที่มีขอบเขต 
                  7.  สรางความผิดพลาดในการมองเปนอยางมาก 
และพระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) ทรงตรัสไวในอัลกุรอานบทอัซซูรอ อายะฮฺที่ 52  
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ความวา : และเชนนั้นเราไดดลจิตวิญญาณ โดยบัญชาของเราเอง แตเดิมเจาก็ไมเคยรูจักมากอนวา 
อะไรคือคัมภีร และอะไรคือศรัทธา?แตทวาเราไดบันดาลนี้เปนรัศมีท่ีเราชี้นําทางดวยกับมัน แกผูท่ี
เราประสงคจากมวลขาทาสของเรา และแทจริงเจาจะชี้นํา (ปวงชน) สูแนวทางอันเท่ียงตรงยิ่ง นัก   
ซูฟจึงปองกันความบกพรองของระดับประสิทธิภาพในการมองดวยการดําเนินการเลือกตาภายใน
ดวงวิญญาณจึงเขามามีบทบาทที่สําคัญมากในเรื่องการแสวงหาโลกแหงเอกะที่แสนบริสุทธิ์ดวย
ประการทั้วปวงและเรนลับ นักซูฟจึงใหความสนใจในเรื่องแหงวิญญาณ นัฟซู จิตใจ และความ    
เรนลับ 
                   การเลือกตาภายในดังกลาวทําใหนักซูฟประสบกับปญหาเกี่ยวกับอิทธพลของจิตใจซึ่ง
ทานศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ไดกลาววา 

َغًة....” ِد ُمْض ي اْلَجَس ّل أالَوان ِف َد ُآ َلَح اْلَجَس َلَحْت َص َدْت َو  ِاَذاَص ِاَذاَفَس
                         “ُه أالَوِهَي اْلَقْلُبَجَسُدْآّلَفَسَداْل

ความวา : แทจริงในรางกายของลูกหลาน อาดัมนั้นมีกอนเนื้อกอนหนึ่ง หากมันดีอวัยวะทุกสวนก็จะ
ดีดวย หากมันชั่วอวัยวะทุกสวนก็จะชั่วตาม จงรับรูดวยเถอะวานั้นคือใจ (เปนสวนหนึ่งของ    หะ
ดีษที่บันทึกโดย บุคอรีย กิตาบที่ 2 บาบที่ 39 หะดีษหมายเลข 52 และมุสลิม กิตาบที่ 22 บาบที่ 20 
หะดีษหมายเลข 1599) บทหะดีษดังกลาวชี้ใหเห็นวา จิตใจนั้นมีอํานาจและอิทธิพลตอพฤติกรรม
ของแตละบุคคลในระดับสูง 
                  นอกจากนั้นพระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) ไดทรงเชื่อมโยงความสําเร็จเขากับ
การขัดเกลาจิตใจและความขาดทุนเขากับการปลอยปละละเลยจิตใจในบทอัช-ชัมสฺ อายะฮฺที่7-10 วา 

 
ความวา ขอสาบานดวยชีวิตและท่ีพระองคทรงทําใหสมบูรณ แลวไดทรงดลใจมันซึ่งทางชั่วของมัน
และทางสํารวมของมัน ผูไดขัดเกลามันประสบความสําเร็จและผูปลอยใหมันหมักหมมนั้นลมเหลว 
ดังนั้นนักซูฟจึงเริ่มกําหนดขอบเขตที่ตองการการเปลียนแปลงขึ้นในใจ ดังคํากลาวของอับดุลมาจีด
หะยีฆอตีบ (1988 : 1)  วา “จําเปนที่จะตองชําระใจใหสะอาดจนเกิดประกายดวยรัศมีแหงพระองค
อัลลอฮฺเพื่อไดรับความรูในเรื่องเรนลับ” แตความรูในเรื่องเรนลับของดวงใจหรือตาภายในยอมไม
เกิดขึ้นหากมานนัฟซูยังคงอยูดังคํากลาวของอิบนุอะฎออิลลาฮฺวา “หากมานนัฟซูเสื่อมเสีย ดวงใจก็
จะเห็นอยางชัดเจน” (Darqawi,1981 : 89) ดังนั้นอัลญิลานียฺ  (1988 : 20) จึงเรียกรองบรรดาผู
ปรารถนาที่จะเดินทางในแนวทางของนักซูฟใหปลดนัฟซูดวยการกลาววา “จงหางไกลจากผูคนมาก
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มาย นัฟซูและความปรารถนาของทาน เพื่อวาทานจะไดเปนภาชนะที่ดีสําหรับบรรจุองคความรูของ
พระองคอัลลอฮฺ” 
                  นัฟซู (Ego) หมายถึงความปรารถนาของทานที่ไมใชความปรารถนาของพระองคอัลลอฮฺ 
(ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) (al-Jilani, 1988 : 26) ในเมื่อนักซูฟเชื่อวา มนุษยเกิดมาเพื่อพระองคอัลลอฮฺ 
(ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) นักซูฟจึงมีความเห็นวา  นัฟซูและความรักโลกนี้มากกวาโลกอาคีเราะฮฺเปน
มานกั้นที่ใหญหลวง เนื่องจากการมีตัวเอง (นัฟซู) เปนสาเหตุทําใหลืมพระเจา (Darqawi, 1981 : 17) 
นักซูฟจึงมีความเห็นวา ไมมีหนทางใดที่จะสรางความใกลชิดกับพระองคอัลลอฮฺนอกจากการ
ทําลายนัฟซู (Darqawi, 1981 : 19-20) ความพายแพของนัฟซูกลายเปนปจจัยที่สําคัญในการเดินทาง
ในแนวทางของนักซูฟ (Darqawi, 1981 : 35) ในเมื่อนักซูฟประดับแนวคิดดวยหลักการตะเศาวุฟที่
ยึดมั่นในตอรีกอฮฺและการลบลางนัฟซูหรือทําใจใหสะอาดดวยหลักการมุจาฮะดะฮฺ (al-Jayashi, 
1994 : 58) เนื่องจากพระองค อัลลอฮฺ  (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) ทรงตรัสไวในอัลกุรอานบท              
อัลอันกะบูต อายะฮฺที่ 69 วา 

 
ความวา : “และบรรดาผูตอสูใน (วิถีทางของ) เราแนนอนเราจะชี้นําพวกเขาสูแนวทางของเราและ
แทจริงอัลลอฮฺยอมอยูพรอมกับมวลผูประพฤติดีเสมอ” เพื่อใหการเริ่มตนมีความเขมแข็ง อันเปน
ปจจัยกระตุนความตั้งใจที่แนวแน เสริมความเขมแข็งใหกับเจตนารมณ นักซูฟทุกยุคสมัยจึงให
ความสําคัญแกการมุจาฮะดะฮฺซ่ึงผูวิจัยขอนําเสนอคํากลาวของบรรดานักซูฟที่สําคัญดังนี้ 
                  1.  อัลกุไซรียฺ (al-Qushairiy, n.d. : 326) : ผูที่ไมเร่ิมดวยการเปนนักมุจาฮะดะฮฺจะไมพบ
กล่ินหอมในแนวทางนี้ 
                   2. อัลกุไซรียฺ (n.d. : 750) : เปนเรื่องของศิษยที่จะตองมุจาฮะดะฮฺเพื่อทําลายลางตัณหา 
                   3.  อัล ฆอซาลียฺ (2528 : 49) : ใชความพยายามเพื่อจะใหบรรลุถึงธรรมขั้นสูงสุดแหง  
อิสลามคือ “มะอฺรีฟาตุลลอฮฺ” (การรูซ้ึงเขาถึงอัลลอฮฺ) 
                   4.  อับดุลกอดีรฺ อัลญิลานียฺ (1988 : 26) : จงปลดนัฟซูดวยการมุจาฮะดะฮฺ 
                   5.  ซาฮฺวะลียยุลลอฮฺ อัลดะฮฺลาวียฺ (1987 : 26) : ผูใกลชิดกับพระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุ
วะตะอาลา) มีความเห็นวา : ผูใดประสงคความใกลชิดกับพระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) 
ขอใหเขาผูนั้นไดทําลายลางนัฟซูเทาที่ทําไดแลวก็ฟะนาอฺ ณ. พระองค 
                   6.  อัลดัรกอวียฺ (1981 : 22) :  ฟุกอรออยุคกอนไดทําการมุจาฮะดะฮฺเพื่อกูอิสรภาพจาก
นัฟซูนอกจากนั้นทาน (1981 : 72) ยังกลาวอีกวา : แสงแหงมะอฺรีฟะฮฺจะไมปรากฏในตัวทานหาก
ทานไมทําการดับนัฟซูทั้งหลาย 
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                   7.  อัลจัยยาซียฺ (1994 : 60) : ผูใดประสงครูจักพระองคอัลลอฮฺ  (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา)
เขาจะตองทําการมุจาฮะดะฮฺ กลาวคือการเปลี่ยนแปลงตองอาศัยบรรดาผูที่ยอมพลีชีวิตเพื่ออัลลอฮฺผู
ทรงอํานาจ ผูทรงเกรียงไกร ผูที่พรอมจะเดินทางบนเสนทางนี้โดยเอาชีวิตของพวกเขามาวางไวบน
ฝามือเทานั้น 

 
2.2 นิยามมุจาฮะดะฮ ฺ                      

                    
                   อัลกุไซรียฺ (n.d : 329) กลาววา “มุจาฮะดะฮฺหมายถึง การหันจากความปรารถนาแหง
อารมณสูความปรารถนาแหงอารมณที่ตรงกันขาม” คํากลาวนี้สอดคลองกับคํากลาวของอัลฆอซาลียฺ 
(n.d. : 2773) ที่กลาววา มุจาฮะดะฮฺ คือ เมื่อบุคคลหนึ่งไดทําการสอบสวนตัวเขาแลวพบวา ตัวเขามี
มลทินเนื่องจากฝาฝนคําสอน จึงเปนอันสมควรที่เขาจะตองลงโทษตัวเขาดวยการทรมานและ     
สอดคลองกับคํากลาวของซาลิก (Salik, 1979 :  24) วา : มุจาฮะดะฮฺ หมายถึงการฝกตนเองเพื่อ   
ควบคุมนัฟซูที่ต่ําตอยที่มีอยูในตนเอง นอกจากนั้นยังสอดคลองกับอัลจัยยาซียฺ (1994 : 60) ที่กลาว
วา : มุจาฮะดะฮฺหมายถึงการตอสูกับความปรารถนาแหงตัณหาและซาตานเพื่อลบลางคุณสมบัติหรือ
นิสัยอันชั่วรายดวยการรําลึกถึงครูผูนําทางเปนหลัก สรุปแลวมุจาฮะดะฮฺคือการตอสูกับความ
ปรารถนาแหงชีวิตเพื่อใฝหาความปรารถนาแหงพระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา)  
                   นิยามขางตนแสดงใหเห็นวา แนวคิดซูฟเปนแนวคิดแบบจิตนิยมที่มีอิทธิพลตอการ
เปลียนแปลงความหมายของคําวา “ตอสู” เปนอยางมาก เนื่องจากนักซูฟไดหันหลังจากความหมาย
การตอสูกับผูตอตานอิสลามสูการตอสูกับความปรารถนาแหงชีวิต ทั้งๆที่อิสลามไดใหความสําคัญ
กับการตอสูทั้งสองรูปแบบเหมือนๆกัน 
 
         2.3  ประเภทของมุจาฮะดะฮ 
                     
                   อัลจัยยาซียฺ (1994 : 117-119) ไดแบงหลักการมุจาฮะดะฮฺออกเปน 4 ประเภทดวยกันคือ 
                   1.   มุจาฮะดะฮฺอินทรีย หมายถึงปลดปลอยทุกสิ่งทุกอยางที่มีความจําเปนตอรางกาย 

เชน 
ลดอาหารการกิน การแตงกายและเวลานอน 
                   2.   มุจาฮะดะฮฺนัฟซู หมายถึงการตัดขาดจากสิ่งที่ชอบและปรารถนาของนัฟซู 
                   3.  มุจาฮะดะฮฺไชฏอน ( มารราย ) หมายถึงการทําใหยุงกับการระลึกถึงพระองคอัลลอฮฺ 
( ซุบฮานะฮุวะตะอาลา ) ดวยการรําลึกถึงพระองค 
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                   4.  มุจาฮะดะฮฺกับการคลุกคลีในสังคมเฉพาะผูเร่ิมแรกเดินทางในแนวทางของนักซูฟ
เนื่องจากการคลุกคลีกับมนุษยยิ่งมากเพียงไรโอกาสบรรลุความสําเร็จในการรูจักพระองคอัลลอฮฺ 
(ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) ก็ยิ่งขาดหายไปเพียงนั้น แตสําหรับ “อินซานอัลกามิล” (มนุษยที่สมบูรณ) 
แลวก็จะไมมีอุปสรรคใดๆในการคลุกคลีกับสังคม เชน อัลฆอซาลียฺ และอับดุลกอดิร อัลญิลานี 
เนื่องจากอิสลามมิไดหามความเจริญดานวัตถุหากความเจริญดานจิตวิญญาณไดรับการปฏิบัติ แต  
อิสลามไดตอตานความเจริญตามความปรารถนาแหงมารราย (al- Jayashi, 1994 : 123) นักซูฟไดทํา
การมุจาฮะดะฮฺดวยการปฏิบัติศาสนกิจที่บัญญัติโดยพระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) ดังคํา
กลาวของอัลดัรกอวียฺ (1981 : 13) วา : หากทานมีความประสงคที่จะผอนระยะเวลาการเดินทางแหง
วิญญาณ ทานจงยึดมั่นในฟะรอเอฎ (ขอบังคับ) และนะวาฟล (ส่ิงที่พึ่งปฏิบัติ) เชน การถือศีลอด 
                   จากประเภทดังกลาวแสดงใหเห็นวา นักซูฟไดเนนหนักในดานการสํารวมจิตดวยการ
ปฏิบัติศาสนกิจเทานั้นและเขาเหลานั้นไดละทิ้งภาระหนาที่ตอโลกนี้เพราะนักซูฟเชื่อวาภาระหนาที่
ตอโลกนี้เปนของผูที่บรรลุ ณ. พระองคอัลลอฮฺหรือที่เรียกวา “อินซานกามิล” แตปญหาก็คือจะมีนัก
ซูฟเพียงไมกี่คนเทานั้นที่บรรลุแลวกลับมารับหนาที่ สวนใหญแลวนักซูฟก็เหมือนหยดน้ําที่หยดลง
ในทะเลแลวก็หายไปหรือเหมือนไอน้ําที่ลองลอยสูทองฟาแลวก็หายไปโดยไมมีวันกลับมา ดังนั้น
นักซูฟสวนใหญจะเปนผูที่ละทิ้งภาระหนาที่ในสังคม ซ่ึงขัดแยงกับหลักการอิสลามที่ไดสงเสริมให
มีการรับผิดชอบตอสังคมเปนอยางมากดังที่ผูวิจัยไดกลาวมาแลวในบทนํา   
          2.4  ประโยชน 
                    
                   การปลดปลอยจิตวิญญาณจากอิทธิพลแหงนัฟซูดวยการมุจาฮะดะฮฺนอกจากจะเปนหน
ทางเดียวที่ทําใหบรรดานักซูฟทั้งหลายสูเสนชัย ณ. พระองคอัลลอฮฺแลวยังกอใหเกิดการเชื่อมั่น  
การบริสุทธิ์ใจในการภักดี  พบสิ่งแปลกใหม และเปนผูที่ประเสริฐที่สุดตามทัศนะของพระองค
อัลลอฮฺ ดังคํากลาวของนักซูฟ เชน  
                   1.  อัลดัรกอวียฺ (1981 : 84) : ส่ิงที่จําเปนสําหรับเราคือตอสูกับนัฟซูของเราอันเปนหน
ทางเดียวที่จะนําเราสูอิลมูละดุนนียฺหรือวาฮฺบียฺ1 ซ่ึงวิชาเหลานี้กอใหเกิดการเชื่อแนและนําเราสู   
พระองคอัลลอฮฺ 
                   2.  อัลกุไซรียฺ (n.d. : 260) : การทําลายลางนัฟซูทําใหเจตนาและความบริสุทธิ์ใจในการ
ภักดีคงอยู 
                   3.  อัลดัรกอวียฺ (1981 :13) : จงตอสูกับนัฟซูแลวทานจะพบกับสิ่งแปลกใหม 

                                           
1 ความรูแหงพระเจาที่ถูกประทานใหกับมนุษยบางคนโดยผานการดลใจ  
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                   4.  อัลจัยยาซียฺ (1994 : 115) : ผูใดถึงที่เดิม (รูจักพระองคอัลลอฮฺ) กอนสิ้นลมหายใจดวย
การมุจาฮะดะฮฺเขาผูนั้นเปนผูที่ประเสริฐที่สุดตามทัศนะของพระองคอัลลอฮฺ 
                   นักซูฟมีความเห็นวา ผูใดรบในสนามนัฟซูดวยการมุจาฮะดะฮฺของดวงใจหรือตาภายใน
ถือวาผูนั้นจะเปนผูที่บรรลุถึงจุดหมายปลายทางของนักซูฟ ทําใหผูวิจัยมีความเห็นวา : นักซูฟจะ
เนนเฉพาะตาภายในและละทิ้งตาภายนอกทําใหนักซูฟมองขามคุณคาของสติปญญาที่มีความ
สัมพันธกับประสาทสัมผัส ซ่ึงเปนแนวคิดที่ขัดแยงกับอัลกุรอานที่เนนในเรื่องการใชสติปญญาดัง
คําตรัสของพระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) 
                   1.  บทอัลบะเกาะเราะฮฺ ที่73 วา 

 
ความวา “โดยเรามีบัญชา (แกพวกเขาวา) วา “เจาท้ังหลายจงใชอวัยวะบางสวนของมัน (คือล้ินของ
วัวตัวเมียท่ีถูกเชือดนั้น) ตีตัวเขา (ผูท่ีถูกฆาตกรรม)” (และเขาก็จะฟนขึ้นมา) เชนนั้นแหละ อัลลอฮฺ
ทรงชุบชีวิตแกผูตายและทรงทําใหพวกเจาไดมองเห็นบรรดาสัญลักษณ (อันสําแดงถึงเอกานุภาพ
และอานุภาพ ) ของพระองค ท้ังนี้เพื่อพวกเจาจะไดใชปญญา (ตรึกรองถึงสัญลักษณเหลานั้น)” 
                   2. บทอัลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺที่ 242 วา 

 
ความวา “เชนนั้นแหละที่อัลลอฮฺทรงแจงบรรดาอายะฮฺของพระองคแกพวกเจาท้ังมวลเพื่อพวกเจา
จะไดใชปญญาตรึกรอง” 
                   3.  บทอัลอันบิยาอฺ อายะฮฺที่ 22 วา 

 
ความวา “มาตรแมนมีบรรดาพระเจานอกจากอัลลอฮฺรวมใน (การบันดาล) ท้ังสอง (คือฟาและแผน
ดิน) แนนอน มันท้ังสองตองพินาศสิ้น แทจริงอัลลอฮฺทรงเปนเจาแหงบัลลังก พระองคทรงบริสุทธ์ิ
จากลักษณะที่พวกเขาบรรยายไว” 
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3.  อัสสิยาฮะฮฺวัดดะวะฮฺ   

      
     3.1  ความหมายของคําวา “อัสสิยาฮะฮฺ” และ “อัดดะวะฮฺ” 

                     
                   “อัลสิยาฮะฮฺ” แปลวา การเดินทาง มาจากคําวา “อัซซัยฮฺ” ซ่ึงมีความวา น้ําที่หล่ังไหล
และกระจัดกระจายบนพื้นดิน อันหมายถึงผูคนที่กระจัดกระจายตามหมูบานและอาศัยตามทะเล
ทราย ( Ibn Athir, n.d. 432 ) สวนคําวา “อัดดะวะฮฺ” แปลวาการเชิญชวน มาจากคําวา “ดะอา” ซ่ึงมี
ความวา การขอ การสงเสริม การยุยงและการเรงเรา (Mustafa, n.d. : 286) อันหมายถึงการกระตุนให
มนุษยมีความเชื่อถือในพระองคอัลลอฮฺ 
                   สืบเนื่องจากอัสสิยาฮะฮฺเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหบรรลุผลสําเร็จในงานอัดดะวะฮฺ ผูวิจัย
จะกลาวไวพรอมๆกันในหัวขอเดียวกัน 
 
  
 
 
        3.2  วัตถุประสงคของอัสสิยาฮะฮฺ 
                     
                   มีนักซูฟหลายทานไดช้ีแจงถึงวัตถุประสงคของอัสสิยาฮะฮฺแตผูวิจัยขอกลาวเพียงบาง
ทานดังนี้ 
                   1.  อัลกิลาบาซียฺ (1978 : 118)  : เพื่อมองสัญลักษณแหงการตักเตือนจากพื้นโลกและ
ทองฟา 
                   2.  อัลกุไซรียฺ (n.d. : 570)  : เพื่อฝกฝนตนเอง ขับไลความเคยชินและยุยงใหแยกจาก
ความคุนเคย 
                   คํากลาวขางตนแสดงใหเห็นวานักซูฟมีทัศนะที่แตกตางกันดังนี้ 
                   1.  อัสสิยาฮะฮฺเพื่อพิจารณาเดชานุภาพของพระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) ดังที่
พระองคทรงตรัสไวในอัลกุรอานบทอัลรูม อายะฮฺที่ 9 วา 
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ความวา : “และ (เหตุใด) พวกเขาไมจาริกไปในแผนดินบางเลา แลวพวกเขาจะไดพิจารณาดวยตน
เองวา จุดจบของบรรดามวลชนในยุคกอนพวกเขานั้นเปนอยางไรทั้งๆที่พวกเขาเหลานั้นมีพลังแข็ง
แรงยิ่งกวาพวกเขาเสียอีก และพวกนั้นไดทําการไถพลิกแผนดิน (เพือปลูกพืชผล) และไดพัฒนามัน  
(จนสมบูรณ) มากมายยิ่งกวาพวกเขาไดทําการพัฒนา (ในยุคพวกเขาเองเสียอีก) ยิ่งไปกวานั้นไดมี 
ศาสนทูต (ประกาศสัจธรรม) ยังพวกนั้น พรอมหลักฐานอันเเจงชัด อันท่ีจริงอัลลอฮฺไมอธรรมพวก
เขาเหลานั้นเลย แตพวกเขาตางหากที่ทําการอธรรมแกตัวของพวกเขาเอง” และบทอัลอันกะบูต      
อายะฮฺที่ 20 วา 

 
ความวา “จงประกาศเถิด  พวกทานจงจาริกไปในแผนดินเถิด แลวจงพิจารณาวา พระองคทรง
บังเกิดสรรพสิ่งอยางไร? หลังจากนั้นอัลลอฮฺทรงบังเกิด (สรรพสิ่งนั้นๆอีก) เปนครั้งสุดทาย (ภาย
หลังจากสิ่งเหลานั้นผานความตายและเนาเปอยมาแลว) แทจริงอัลลอฮฺทรงเดชานุภาพเหนือทุกๆ
สิ่ง”            
                   2.  อัลสิยาฮะฮฺเพื่อใฝหาความอิสระจากการตกเปนทาสของสภาพแวดลอมสูความเปน
ทาสของพระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) เทานั้น ซ่ึงเปนอัลสิยาฮะฮฺที่ไมมีจุดหมายปลาย
ทางที่แนนอน 
                   อัลสิยาฮะฮฺดังกลาวเปนอัลสิยาฮะฮฺที่ไมมีจุดหมายปลายทางที่แนนอนซึ่งเปนที่ตองหาม 
ในอิสลามดังที่ทานศาสนทูตมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ทรงชี้แจงในหะดีษบทหนึ่งวา 

اَمُه وَشَراَبُه َوَنْوَمُه فاذاَقضى َنْهمَته السفُرِقطعة من العذاِب َیْمَنُع أحَدآم َطَع”
“ل الى أهِلهَفْلُيَعّج  

 
 



 
 
 

 
54 

ความวา : การเดินทางนั้นเปนสวนหนึ่งของการทรมาน : กีดขวางผูเดินทางจากการกิน ดื่มและนอน 
เม่ือใดเสร็จสินภาระกิจของเขาแลวขอใหรีบกลับเขาพบครอบครัว (รายงานโดย บุคอรีย บาบที่ 19 
หะดีษหมายเลข 1804)  
 
          3.3  รูปแบบอัสสิยาฮะฮฺ 
                     
                   เพื่อวัตถุประสงคดังกลาวนักซูฟจึงวางรูปแบบของอัลสิยาฮะฮฺ (การเดินทาง) ออกเปน 2 
รูปแบบดังนี้ 
                   1.  เดินทางดวยใจ หมายถึงความกาวหนาจากคุณลักษณะหนึ่งสูอีกคุณลักษณะหนึ่ง 
                   2.  เดินทางดวยกาย หมายถึงการอพยพจากถิ่นสูถ่ิน (al-Qushairi, n.d. : 566) 
                   รูปแบบแรกเปนรูปแบบที่นักซูฟทุกคนเห็นชอบสวนรูปแบบที่สองนักซูฟมีทัศนะที่
แตกตางกันไปดังนี้ 
                   1.  ชอบตั้งถ่ินฐานมากกวาเดินทาง เชน อัลฆอซาลียฺ อัลยุเนด ซัฮลฺบุตรอับดุลลอฮฺ           
อัลตัซตารียฺ (Sahl bin ‘Abdullah al- Tashtari) อบูยะซีด อัลบัสฎอมียฺ  
                   2.  เดินทางจนสิ้นชีพ เชน อบูอับดุลลอฮฺ อัลมัฆรีบียฺ (Abu ‘Abdullah al- Maghribi)   
อิบรอฮีมบุตรอัดฮัม (Ibrahim bin Adham)  
                   3.  เดินทางในวัยหนุมและตั้งถ่ินฐานในวัยแก เชน อบูอุษมาน อัลฮัยรียฺ (Abu ‘Uthman 
al- Hairi) และซีบลียฺ (Shibli) (al-Qushairi, n.d. : 565-566) 
                       

3.4 อัดดะวะฮฺ       
     

                   พระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) ไดทรงแจกแจงคุณลักษณะของประชาชาตินี้วา
เปนประชาชาติที่ดีเลิศ เนื่องจากเปนประชาชาติที่กําชับการทําความดีและหามปรามจากการทําความ
ช่ัวดังปรากฎในบทอาลิอิมรอน อายะฮฺที่ 110 วา 

 
ความวา “พวกเจาเปนประชาชาติท่ีดีท่ีสุด ท่ีถูกอุบัติมา เพื่อมนุษยชาติ พวกเจาใช (ใหกระทํา) แต 
คุณธรรม หาม (กระทํา) สิ่งตองหามและพวกเจามีศรัทธาม่ันในอัลลอฮฺ”  
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                   ดังนั้นเมื่อใดที่นักซูฟประสบผลสําเร็จในการลบลางความเคยชินและรูจักพระองค  
อัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) นักซูฟก็จะเริ่มทําการดะอฺวะฮฺ (เชิญชวน) บุคคลอื่นเพื่อรูจักพระ
องคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) เชนกัน ดังคํากลาวของ อบูฮุซัยนฺ อัลนูรียฺ  (Abu Husain al- 
Nuri) วา “เมื่อใดที่เขารูจักพระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) ก็เปนอันสมควรที่เขาจะทําการ
ดะวะฮฺบุคคลอื่นเพื่อรูจักพระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) เชนกัน” (al-Kilabazi, 1978 : 225) 
และ  ละเวนการกอกรรมทําบาปดังคํากลาวของอัลดะฮฺลาวียฺ (1987 : 25) วา “จําเปนที่เราจะตองทํา
การ  ดะวะฮฺเพื่อชักชวนมวลมนุษยใหละเวนการกอกรรมทําบาป” การชักชวนจึงเปนหนาที่ (al- 
Dahlawi, 1987 : 25) ของผูที่ประสบความสําเร็จในการเดินทางของนักซูฟ  
                   จากคํากลาวขางตนแสดงใหเห็นวานักซูฟไดเนนการปฏิรูปตัวเองและตามดวยการเรียก
รองเชิญชวนผูอ่ืนโดยมีจุดมุงหมายดังนี้ 
                   1.เชิญชวนเพื่อรูจักพระองคอัลลอฮฺ 
                   2.ชิญชวนเพื่อใหมวลมนุษยละเวนการกอกรรมทําบาป 

 
3.5 กฏเกณฑของอัดดะวะฮฺ 

                     
                   เพื่อบรรลุผลสําเร็จในงานอัดดะวะฮฺอัลดะฮฺลาวียฺ (1987 : 25) จึงวางกฏเกณฑเกี่ยวกับ
การดะวะฮฺดังตอไปนี้ 
                   1.  คุณสมบัติของผูทําการเชิญชวน 
                           1.1    มุกัลลัฟและอาเดล (รับผิดชอบและยุติธรรม) 
                           1.2 ปฏิบัติตามคุณลักษณะอันเปนมุสลิมที่แทจริงและดําเนินการรําลึกถึงพระองค
อัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) 
                           1.3  มีความรูทางดานศาสนวิทยา 
                                  1.3.1  อัลกุรอาน 
                                  1.3.2  อัลหะดีษ 
                                  1.3.3  คําพูดของเศาะฮาบะฮฺ ตาบิอีนและบรรดาผูศรัทธาที่มีความเที่ยงธรรม 
                                  1.3.4 เกียรติประวัติของทานศาสนทูตมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) 
(al- Dahlawi, 1994 : 112-115) 
                   จากคุณสมบัติดังกลาวแสดงใหเห็นวา อัดดะฮฺละวียฺไดเนนหนักใหมุสลิมทุกคนได
ปฏิบัติตามแบบฉบับของทานศาสนทูตมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ดวยการใหความรู

 
 



 
 
 

 
56 

เกี่ยวกับอัลกุรอาน อัลหะดีษ คําพูดของเศาะฮาบะฮฺ ตาบิอีนและบรรดาผูศรัทธาที่มีความเที่ยงธรรม
และเกียรติประวัติของทานศาสนทูตมูฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) 
                   2. วิธีการเชิญชวน 
                   อัลดะฮฺลาวียฺ (1994 : 113-114) ไดกําหนดวิธีการชักชวนของนักซูฟไวดังนี้ 

2.1  อยาเชิญชวน ตักเตือนทุกวันและเวลา 
2.2  ใชสถานที่ที่บริสุทธิ์เปนที่พัก 
2.3 จงเริ่มคําพูดดวยการกลาววา “อัลฮัมดูลิลลาฮฺ” และขอพรใหทานศาสทูต            

มุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) และจบดวยการกลาววา “อัลฮัมดูลิลลาฮฺ” และขอพรใหทาน           
ศาสนทูตมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) พรอมกับบรรดาผูศรัทธาทั้งหลายโดยเฉพาะผูที่อยู
พรอมๆกันในมัสยิด 

2.4 พูดถึงสัญญาดีจากพระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) ตามดวยสัญญาราย 
จากพระองค 

2.5 ใหเห็นถึงขอปฏิบัติที่งายและสะดวกเปนหลัก 
2.6 อยากลาวถึงสิ่งสกปรก 
2.7 อยาเปนผูที่คล่ังไคลในสิ่งหนึ่งสิ่งใด 

                   3.  รากฐานของการชักชวน 
                   อัลดะฮฺลาวียฺ (1994 : 115) ไดวางหลักการชักชวนของนักซูฟไวดังนี้ 

3.1 อัลตัรฆีบ (สงเสริม) เพื่อปฏิบัติแตความดี 
3.2 อัลตัรฮีบ (ตักเตือน)  เพื่อละเวนสิ่งชั่วราย 
3.3 การอุปมาอุปมัยเพื่อสรางจิตใหออนโยน 
3.4 ปญหา ประเด็นปญหาที่ตั้งไวอาจเปนเรื่องสิ่งอนุมัติหรือตองหามหรือเกี่ยวกับ 

วินัยของนักซูฟ 
                   4.  กฏขอปฏิบัติของผูฟง 
                   อัลดะฮฺลาวียฺ (1994 : 116) ไดอธิบายหลักการชักชวนของนักซูฟไวดังนี้ 
                             4.1  หามเผชิญหนากับผูทําการชักชวนหรือที่อัลฆอซาลีย (2528 : 78) กลาววา : 
งดการถกเถียง 

  4.2  หามเลน 
  4.3  หามสงเสียง 
  4.4  หามพูด 
  4.5  หามถาม หากผูใดมีความประสงคที่จะถามก็ตองถามหลังจากผูรวมพิธีสลาย 
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กลับ  
                   ดวยการเดินทางและงานดะวะฮฺที่ดําเนินโดยนักซูฟ อิสลามไดแพรหลายในเปอรเซียจน
ถึงอินเดียและภาคตะวันตกของจีน แหลมมลายู แอฟรีกาตะวันออก แอฟรีกากลาง ภาคเหนือของ  
ตุรกีและภาคตะวันออกของยุโรป (Hendrick, Ahmad. n.d. : 3) 
      
4.  ซิกรุลลอฮฺ  
                      
                   ซิกรุลลอฮฺ  (การรําลึกถึงพระองคอัลลอฮฺ) เปนการภักดีที่ใหญหลวงอันเปนความ
ปรารถนาที่สูงสงของศาสนา ซ่ึงพระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) ทรงบัญญัติไวในคัมภีร  
อัลกุรอานหลายครั้งหลายครา พระองคทรงสัญญาที่จะตองแทนความดีแกบรรดาผูที่ปฏิบัติตามและ
จะทรงลงโทษแกผูที่ละเวนการซิกรุลลอฮฺดังนี้ 
                   1.  พระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) ทรงตรัสไวในบทอัลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺที่ 
152 วา 

 
ความวา “ดังนั้นจงรําลึกถึงฉันเถิดแลวฉันก็จะรําลึกถึงสูเจา สูเจาท้ังหลายจงขอบคุณฉันและจงอยา
เนรคุณฉัน” 
                   2.  พระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) ทรงตรัสไวในอัลกุรอานบทอัลอัฮซาบ      
อายะฮฺที่ 35 วา 
 
 
 
 
 
ความวา “และบรรดาผูรําลึกถึงพระองคอัลลอฮฺท้ังชายและหญิง และบรรดาบุรุษผูหมั่นรําลึกถึง
อัลลอฮฺอยางมากมายและบรรดาสตรีผูรําลึกถึงอัลลอฮฺ อัลลอฮฺไดเตรียมไว เพื่อพวกเขาเหลานั้นซึ่ง
การใหอภัยและรางวัลอันยิ่งใหญ” 
                   3.  พระองคอัลลอฮฺ( ซุบฮานะฮุวะตะอาลา )ทรงตรัสไวในบทอัซซูมัร อายะฮฺที่ 22 วา 
 
 

 
 



 
 
 

 
58 

ความวา “ความหายนะจักประสบแกผูมีจิตใจอันแข็งกระดางตอการรําลึกถึงอัลลอฮฺ พวกเขาเหลา
นั้น ยอมตกอยูในความหลงผิดอันชัดเเจง” 
                  4.  พระองคอัลลอฮฺ( ซุบฮานะฮุวะตะอาลา )ทรงตรัสไวในบทอัลมุนาฟกูน อายะฮฺที่ 9 
วา 

 
ความวา “โอบรรดาผูมีศรัทธาท้ังหลายเจาจงอยาปลอยใหทรัพยสินของพวกเจาและบุตรของพวก
เจาทําใหพวกเจาเพลิดเพลินจนลืมการรําลึกถึงอัลลอฮฺ และใครทําเชนนั้น แนนอนพวกเขาเหลานั้น
เปนพวกขาดถุนโดยแท” 

นอกจากอัลกุรอานแลวยังมีอัลหะดีษอีกหลายบทที่กลาวถึงเรื่องนี้เชนกัน เชน 
                   1.  รายงาน โดย มุสลิมกิตาบที่ 48 บาบที่ 1 หะดีษหมายเลข 2675 และอิบนิมาจะฮฺ กิ
ตาบที่ 33 บาบที่ 58 หะดีษหมายเลข 3822 วา อบูฮูรัยเราะฮฺ (รอดิยัลลอฮุอันฮู) รายงานจากทาน
ศาสดา (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) วา อัลลอฮฺ ทรงกลาววา 

 نْفِسِه ِفي َذَآَرِني اْن َیْذُآُرِني ِحيَن َمَعُه َوأَنا ِبي َعْبِدي َظّن ِعْنَد أَنا : َوَجّلَعّز اهللا َیُقوُل”
ْم َواْن     َمَالٍء َذَآْرُتُه ِفي َمَالٍء ُهم َخْيرِمْنهُ          نفسي وان ذآرنى فى       ذآرتهفى ِفي َذَآَرُتُه
ْبُت ِمْنُه َباًعا َواْن َاَتاِني        ِذَراًعا َتَقرّ  َب اَليّ ْبُت اَلْيِه ِذَراًعا َوان تَََقرّ     ي ِشْبًرا َتَقرّ  َب ِمنّ َتَقّر

                                                                                                                “َیْمِشي أَتْيُتُه َهْرَوَلًة
 ความวา : ฉันจะดูแลบาวของฉันท่ีรําลึกในสิ่งท่ีดีตอฉัน และฉันจะอยูกับเขา เม่ือเขารําลึกถึงฉัน ถา
หากเขารําลึกถึงฉันในใจ ฉันก็รําลึกถึงเขาในใจ ถาหากเขารําลึกถึงฉันในที่ชุมชน ฉันก็จะรําลึกถึงเขา
ในที่ชุมชนท่ีดีกวา (มาลาอีกะฮฺ) ถาเขาเขามาหาฉันคืบหนึ่ง ฉันก็จะไปหาเขาหนึ่งศอก และถาเขา
เดินเขามาหาฉัน ฉันจะวิ่งไปหาเขา  (หมายถึงความตั้งใจและความกรุณา) 
                   2.  รายงาน โดย บุคอรีย กิตาบที่ 80 บาบที่ 66 หะดีษหมายเลข 6407 วา : อบีมูซา (รอดิ
ยัลลอฮุอันฮู) รายงานวา ทานศาสดา (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) กลาววา                                   

               “توالمّي الحى َمَثُل الَیْذُآرربه والذي ُهَیْذُآُرَرّب الذي َمَثُل ”         
ความวา“บุคคลท่ีรําลึกถึงอัลลอฮฺ และบุคคลท่ีไมไดรําลึกถึงอัลลอฮฺนั้น ประดุจดังบุคคลท่ีมีชีวิตกับ
บุคคลท่ีตายแลว”  
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                   3.  รายงาน โดยมุสลิม กิตาบที่ 48  บาบที่ 11  หะดีษหมายเลข 2700  วา : อบูฮูรัยเราะฮฺ 
(รอดิยัลลอฮุอันฮู) และอบูยาซีด (รอดิยัลลอฮุอันฮู) ตางยืนยันวาทานศาสดา (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ
ซัลลัม) กลาววา 

ْحَمُة َوَنَزَلْت ْتُهُم اْلَمَالِئَكُة َوَغِشَيْتُهُم الّرَحّف اّالَوَجّلهللا َعّزَالَیْقُعُدَقْوم َیْذُآُروَن ا”
“ِكْيَنُة وَذَآَرُهُم اهللا ِفْيَمْن ِعْنَدُهَعَلْيِهُم الّس  

ความวา บรรดามาลาอีกะฮฺจะหอมลอมบุคคลท่ีรําลึกถึงอัลลอฮฺอยูทุกดาน เราะฮฺมัตจะปกคลุมเขา
เหลานั้น ซะกีนะฮฺ (ความสงบสุข) จะลงมาสูพวกเขาเหลานั้นและอัลลอฮฺกลาวถึงพวกเขาในการ
ชุมนุมของมาลาอีกะฮฺอันมีเกียรติท่ีสุด         
                   4.  รายงานโดย มุสลิม กิตาบที่ 48 บาบที่ 1 สวนหนึ่งของหะดีษหมายเลข 2676 วา 

الَذاِآُروَن اهللا : قال ! وَل اهللا ُدوَن؟َیاَرُسَوَمااْلُمفّر: ُدوَن َقاُلواَسَبَق اْلُمفّر
 َآِثيًراَوالَذاِآَرات

ความวา : พวกมุฟริฏไดลํ้าหนาผูอ่ืนไปหมดแลว มีผูถามวา พวกมุฟริฎนั้นเปนใคร ทานศาสนทูต         
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) กลาวตอบวา บุรุษและสตรีท่ีทําการซิกิรฺอยางมากมาย 
 
         4.1  ความหมายของซิกรุลลอฮฺ 
                      
                   ซิกรุลลอฮฺหมายถึงการลืมทุกสิ่งทุกอยางนอกจากอัลลอฮฺ (al-Kilabazi, 1978 : 146, al-
Kilabadzi, 1986 : 128) ซ่ึงทานซาฮฺวะลียยุลลอฮฺ (1987 : 52) ไดยกตัวอยางวา : เชน การตัสบีฮ (การ
กลาวสดุดีตอพระองคอัลลอฮฺดวยการกลาววา ซุบฮานัลลอฮฺ ความวาอัลลอฮฺบริสุทธิ์) การตักบีร 
(การกลาววา อัลลอฮุอักบัรขณะสรรเสริญ ความวาอัลลอฮฺทรงไวซ่ึงความยิ่งใหญ) การตะฮฺลีล (การ
กลาววา ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ ความวาไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ) และเฮาละกอฮฺ (การกลาว
วา ลาเฮาลาวะลากุววะตะอิลลาบิลลาฮฺ ความวา ไมมีความสามารถและพลังอํานาจใดๆนอกจาก
อัลลอฮฺ) สวน อัลญิลานี (1983 : 88) มีทัศนะวา : การภักดีนั้นเปนการรําลึกถึงพระองคอัลลอฮฺ ซ่ึง
ทานศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ไดกลาวไวในหะดีษบทหนึ่งวา 

“وجل فقدذآرهمن أطاع اهللا عز”  
ความวา : ผูใดที่ภักดีตอพระองคอัลลอฮฺเขาผูนั้นเปนผูท่ีรําลึกถึงพระองค (รายงานโดยอัฏฏอบรอนี
ยฺ บาบ al-Waw หะดีษหมายเลข 413) 
                   ดังนั้นซิกรุลลอฮฺตามทัศนะของนักซูฟเปนเพียงการนึกถึงพระองคอัลลอฮฺและลืมทุกสิ่ง
ทุกอยางนอกจากพระองคในรูปแบบใดก็ได 
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         4.2  ความสําคัญของซิกรุลลอฮฺตามทัศนะของนักซูฟ 
                      
                   พระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) ไดตรัสไวในอัลกุรอานบทอัช-ชัมสฺ อายะฮฺที่ 9-
10 วา 

 
ความวา : แนแท ผูชําระชีวิตจนสะอาด เขายอมประสบกับความสมหวัง และผูทําความหมักหมมแก
มัน เขายอมขาดทุน และบทอัลอะอฺลาที่ 87 อายะฮฺที่ 14  วา 

 
ความวา : แทจริงผูขจัดมลทินตัวเองจนสะอาดยอมประสบชัยชนะ 
                   อายะฮฺดังกลาวแสดงใหเห็นวา ความสุขและชัยชนะของมวลมนุษยนั้นขึ้นอยูกับระดับ
ความสะอาดของจิตใจ ดวยเหตุนี้เองนักซูฟจึงกําหนดจุดมุงหมายของตนวา : ทําความสะอาดใจที่
สกปรกคือจุดมุงหมายของตอรีเกาะฮฺ (Ariffin, 1986 : 69) เพื่อจุดมุงหมายดังกลาวนักซูฟก็ไดขัด
เกลาความสกปรกในใจดวยซิกรุลลอฮฺ เนื่องจากนักซูฟมีความเห็นวา ไมมีส่ิงอื่นใดที่สามารถขจัด
ความในใจของมนุษยไดนอกจากซิกรุลลอฮฺ (Ariffin, 1986 : 69-70) ฉะนั้นเมื่อใดที่ เรานึกถึง          
ตอรีเกาะฮฺ เราก็จะตองนึกถึงซิกรุลลอฮฺอันตองปฏิบัติในตอรีเกาะฮฺ ซ่ึงเปนแนวทางสูความใกลชิด
กับพระองคอัลลอฮฺ ดังคํากลาวของอัลกุไซรียฺ (n.d. : 465) วา “ซิกรุลลอฮฺคือหนทางเดียวเทานั้นที่จะ
สรางความสัมพันธระหวางบาวกับพระองคอัลลอฮฺ ซิกรุลลอฮฺจึงกลายเปนเอกลักษณเฉพาะของ
ทุกๆตอรีเกาะฮฺซูฟ” 
                   ซิกรุลลอฮฺนอกจากจะขัดเกลาจิตใจใหสะอาดปราศจากจากการฝาฝนปฏิบัติความชั่ว
และเปนแนวทางสูพระองคอัลลอฮฺแลวยังกอใหเกิดองคความรูเกี่ยวกับอาตมันและคุณลักษณะของ
พระองคและปลูกฝงทั้งสองในสติปญญาอันกอใหเกิดพลัง ทําใหการยึดมั่นมีความเขมแข็งและเปน
ยารักษาโรคปวยไขทั้งหลายในโลกนี้อันเปนจุดหมายปลายทางสุดยอดของผูที่เดินทางในแนวทาง
ของนักซูฟ 
                   ดวยความสําคัญอันสูงสงดังที่ไดกลาวมาขางตน นักซูฟจึงใหความสําคัญกับซิกรุลลอฮฺ
เปนอยางมาก ดังคํากลาวของนักซูฟ เชน 
                   1.  รอบีอะฮฺ อัลอะดะวียะฮฺ อัลบัศรียะฮฺฮฺ กลาววา “โอพระองค จงรักษาเวลาของฉันให
เคารพทานและรําลึกถึงทาน” (‘Attar, 1989 : 33) 
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                   2.  อบูมุฮัมมัด ยะฟร อัลศอดิก (Abu Muhammad Ja‘far al- Sadiq) กลาววา “การรําลึก
เปนการลบลางความทรงจําในเรื่องแหงโลกนี้” (‘Attar, 1989 : 9) 
                   3.  อัลซิรรี ซุกตียฺ (al-Sirri Suqti) กลาววา “การรําลึกถึงอัลลอฮฺและการละทิ้งโลกนี้นั้น
คือแนวทางแหงวิญญาณ” (‘Attar, 1989 : 87) 
                   4.  อบู อัลหะสัน (Abu al- Hassan) กลาววา “การรําลึกถึงอัลลอฮฺนั้นคมยิ่งกวาดาบพัน
เทา” (‘Attar, 1989 : 63) 
 
          4.3  ประเภทของซิกรุลลอฮฺ 
                      
                   หะยี ตาจุล อะริฟฟน (Haji Tajul Ariffin, 1986 : 56-57) ไดจําแนกประเภทของซิกรุล 
ลอฮฺตามรูปแบบของการปฏิบัติออกเปนสองประเภทดวยกันคือประเภทที่หนึ่ง ซิกิรฺเกาลียฺ หมายถึง 
ซิกรุลลอฮฺดวยการกลาวคํารําลึก ประเภทที่สอง ซิกิรฺกอลบียฺหรือที่นักซูฟเรียกวาซิกิรฺซิร หมายถึง   
ซิกิรฺในทางลับคือการซิกรุลลอฮฺดวยการกําหนดลมหายใจ 
                   ฮัจย มูฮัมมัด ศอและห บินอับดุลลอฮ (2527 : 28) ไดจําแนกตามลักษณะของคําออกเปน
ส่ีประเภทดวยกัน 
                   ประเภทที่หนึ่ง ซิกิรฺชะรีอะฮฺ (ซัรอี) คือซิกิรฺดวยการกลาววา “ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ” 
                   ประเภทที่สอง  ซิกิ รฺตอรีเกาะฮฺ  คือซิกิ รฺดวยการกลาววา “อัลลอฮฺ  อัลลอฮฺ” ซ่ึ ง                  
มุลัยอะรอบียฺ อัลดัรกอวียฺ (1981 : 28) กลาววา “ซิกรุลลอฮฺประเภทนี้เปนซิกรุลลอฮฺที่ทําใหเกิด     
ฟะนาอฺอยางรวดเร็ว” 
                   ประเภทที่สาม  ซิกิรฺหะกีเกาะฮฺ คือซิกิรฺดวยการกลาววา “ยาอัลลอฮฺ” ความวา โอ        
พระองคอัลลอฮฺ 
                   ประเภทที่ส่ี ซิกิรฺมะอฺรีฟะฮ คือซิกิรฺดวยการกลาววา “ยาฮู” ความวา โอฮู (เปนอักษรตัว
สุดทายของคําวาอัลลอฮฺ) 
                   ทานอิหมาม อะฮฺมัด ฆอซาลี ซ่ึงเปนนองชายของทานอิหมาม อัลฆอซาลี ไดมาแยกให
รายละเอียดวา ถาบุคคลใดอยูในระดับชั้นตน การซิกรุลลอฮฺดวยคําวา “ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ” นั้นดี
กวาเพราะมีทั้งปฏิเสธและยืนหยัด แตถาเปนบุคคลที่อยูในระดับชั้นกลางซิกรุลลอฮฺดวยคําวา  
“อัลลอฮฺ อัลลอฮฺ” นั้นดีกวาเพราะไมจําเปนตองปฏิเสธอีกแลวคือใชคํายืนยันอยางเดียวและเพื่อให
คลายเครียดจากสิ่งตางๆไดอยางรวดเร็ว จึงถือวาเปนการดีกวา สําหรับบุคคลที่อยูในระดับชั้นสูง คํา        
ซิกรุลลอฮฺที่ประเสริฐของเขาคือตัว ฮู หมายถึงเปนการเขาถึงอาตมันของพระองค (อางใน  มูฮัมมัด 
ดํารงคหวัง, 2538 : 236) 
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                   สืบเนื่องจากซิกรุลลอฮฺบางประเภทที่ออกนอกลูนอกทาง เชน อัลลอฮฺ ยาอัลลอฮฺ  ยาฮู 
ทําใหซาฮฺ วะลียยุลลอฮฺ อัลดะฮฺลาวียฺ และหะยี ตาจุล อะริฟฟน ไดเรียกรองนักซูฟใหกลับสู            
ซิกรุลลอฮฺตามแบบฉบับของทานศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) หรือที่เรียกวาซิกิรฺ        
ซัรอียะฮฺดวยการกลาววา : 
                   1.  จงปฏิบั ติ ตามซิ ก รุลลอฮฺที่ นํ า เสนอโดยศาสนบัญญั ติ   (al-Dahlawi อ างใน 
G.N.Jalbani, 1982 : 96) 
                   2.  เพื่อใหเกิดผลดีตอใจของเรา ขอใหเราใชวิริดหรือซิกรุลลอฮฺที่ปฏิบัติโดยศาสนทูต 
เศาะฮาบะฮฺและตาบิอีน (Ariffin, 1986 : 72) 
                   ความจริงแลวซิกรุลลอฮฺนั้นมีวิธีการอยูหลายวิธี แตผูวิจัยขอนําเสนอเพียงซิกรุลลอฮฺที่ 
ศาสนทูตทรงรักเทานั้น 
                   1.  ซิกรุลลอฮฺดวยพระนามแหงพระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) เชน ซุบฮา
นัลลอฮฺ 
                   2.  ซิกรุลลอฮฺดวยคุณลักษณะแหงพระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) เชน อัลฮัมดุ
ลิลลาฮฺ ความวา การสรรเสริญทั้งหลายยอมเปนสิทธิแหงพระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) 
                   3.  ซิกรุลลอฮฺดวยการเทิดพระเกียรติดวยพระนามหรือพระคุณลักษณะแหงพระองค
อัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) เชน อัลลอฮุอักบัรฺ 
                   4.  ซิกรุลลอฮฺดวยการปฏิเสธและยืนยัน เชน ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ 
                   ซิกรุลลอฮฺดังกลาวทานศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ไดกลาวไวในหะดีษบท
หนึ่งวา 

 اُهللا واهللا أْآَبُر أَحب ِاَلّىُسْبَحاَن اِهللا َواْلَحْمُدِهللا َوَالِاَلَه ِاّال:  ألْن أُقْوَل ”
“ْمُساَطَلَعْت َعَلْيِه الّشِمّم  

ความวา“ฉันชอบที่จะกลาว ซุบฮานัลลอฮฺ อัลฮัมดุลิลลาฮฺ วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ วัลลอฮุอักบัร มาก
กวาทุกสิ่งทุกอยางที่อยูภายใตแสงอาทิตย” (รายงาน โดย มุสลิม บาบที่ 48 บาบ 10 หะดีษหมายเลข 
2695 ) 
                   จะอยางไรก็ตามซิกรุลลอฮฺดวยการกลาววา อัลลอฮฺ ยาอัลลอฮฺหรือยาฮูเปนเพียงซิกรุล  
ลอฮฺที่ทําขึ้นโดยนักซูฟเทานั้น ซ่ึงไมเคยปรากฏในสมัยทานศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม)             
เศาะฮาบะฮฺ (รอดิยัลลอฮุอันฮม) และตาบิอีนแตอยางใด 
 
         4.4  วิธีการซิกรุลลอฮฺ 
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                   นักซูฟทุกตอรีเกาะฮฺเห็นพองกันวา การซิกรุลลอฮฺเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูเดินทางใน
แนวทางของนักซูฟ ความสําเร็จและความบกพรองของผูเดินทางในแนวทางของนักซูฟนั้นขึ้นอยู
กับระดับความพยายามในการปฏิบัติซิกรุลลอฮฺ แตวิธีการซิกรุลลอฮฺของแตละตอรีเกาะฮฺนั้นขึ้นอยู
กับความเห็นชอบของครูผูนําทาง ดวยเหตุนี้เองนักซูฟจึงมีวิธีการซิกรุลลอฮฺที่แตกตางกัน ซ่ึงผูวิจัย
ขอนําเสนอเฉพาะที่สําคัญๆดังตอไปนี้ 
                   1.  ตอรีเกาะฮฺกอดิริยะฮฺ 
                   ซาฮฺ วะลียยุลลอฮฺ อัลดะฮฺลาวียฺ (1994 : 32-36) ไดอธิบายถึงวิธีการซิกรุลลอฮฺของ        
ตอรีเกาะฮฺนี้วา : ตอรีเกาะฮฺกอดิริยะฮฺไดดําเนินการซิกรุลลอฮฺสองลักษณะดวยกันคือ:- 

1.1  ซิกิรฺยะลียฺ 
ซิกิรฺยะลียฺหรือซิกิรฺชัดเจนมีสองรูปแบบดวยกัน 
     1.1.1  กลาวพระนามแหงพระองคอัลลอฮฺหรือพระนามแหงอาตมัน ซ่ึงมีส่ีวิธี 

ดวยกันคือ:- 
                                    วิธีที่หนึ่ง หนึ่งวรรค  
                                    กลาวพระนามแหงพระองคอัลลอฮฺดวยความชัดเจน ยาว พรอมแรง ที่สําคัญ
คือกลาวพระนามแหงพระองคดวยแรงใจและจริงใจพรอมกับแรงลิ้น แลวก็ปลอยลมหายใจ หลัง
จากนั้นก็ทวนซ้ําดังกลาวมาขางตน 
 
 
 
                                    วิธีที่สอง สองวรรค  
                                    ใหนั่งเหมือนกับนั่งในละหมาดแลวก็กลาวพระนามแหงพระองคอัลลอฮฺทาง
ขาออนขวาและครั้งตอไปทางหนาอกหรือใจ หลังจากนั้นใหทวนซ้ํา ที่สําคัญตองกลาวดวยความ
จริงจังโดยเฉพาะตอนกลาวทางหนาอกหรือทางใจ 
                                    วิธีที่สาม สามวรรค 
                                    ใหนั่งขัดสมาธิแลวกลาวคําวา “อัลลอฮฺ” คร้ังแรกทางขาออนขวา คร้ังที่สอง
ทางขาออนซายและครั้งที่สามทางหนาอกหรือใจ การกลาวครั้งสุดทายจะตองกลาวอยางแรงและเอา
จริงเอาจัง 
                                    วิธีที่ส่ี ส่ีวรรค 
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                                    ใหนั่งขัดสมาธิแลวกลาวคําวา อัลลอฮฺ คร้ังแรกทางขาออนขวา คร้ังที่สองทาง
ขาออนซาย และครั้งที่สามทางอกหรือใจและครั้งที่ส่ีขางหนา แตคร้ังที่ส่ีจะตองกลาวอยางแรงและ
เอาจริงเอาจัง 

1.1.2 กลาวคําปฏิเสธและยืนยันคือกลาวคําวา “ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ” 
วิธีการปฏิบัติคือใหนั่งเหมือนกับนั่งในละหมาด หันหนาสูกิบลัต (กะอฺบะฮฺ)  

แลวก็หลับตา หลังจากนั้นก็กลาวคําวา “ลา” เสมือนคํานี้ออกจากสะดือและดึงลมหายใจเสมือนถึงที่
ไหลขวาตรงนี้ใหกลาวคําวา “อิลา” เสมือนคํานี้ออกจากสมอง หลังจากนั้นใหกลาวคําวา “อิลลัล   
ลอฮฺ” อยางแรงและจริงจัง ที่สําคัญคือใหปฏิเสธทุกสิ่งทุกอยางนอกจากพระองคอัลลอฮฺขณะกลาว 
“ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ” 
                                 หากซิกรุลลอฮฺนี้เกิดผล เชน มีความรูสึกคิดถึงและรักพระองคอัลลอฮฺ รูสึก
ซาบซึ้งและสงบใจขณะกลาวพระนามแหงพระองค สลายความปรารถนาแหงอารมณและชื่นชอบ
ในพระองคมากกวาสิ่งอื่น ก็มีสิทธิที่จะกลาวซิกรุลลอฮฺอันดับตอไปคือซิกิรฺคอฟยฺ 
                           1.2  ซิกิรฺคอฟยฺ 
                            ซิกิรฺคอฟยฺมีสองรูปแบบดวยกัน 

1.2.1 กลาวพระนามแหงพระองคอัลลอฮพรอมกับคุณลักษณะสําคัญแหง  
พระองคดวยวิธีการหลับตาและปดปากหลังจากนั้นก็กลาวคําตอไปนี้ดวยใจ 

      1.2.1.1 อัลลอฮุซามีอฺ ความวา อัลลอฮฺผูทรงไดยิน 
      1.2.1.2 อัลลอฮุบะซีร ความวา อัลลอฮฺผูทรงเห็น 

                                        1.2.1.3 อัลลอฮุอะลีม ความวา อัลลอฮฺผูทรงรอบรู 
เสมือนคําดังกลาวออกจากสะดือถึงหนาอก จากหนาอกสูสมองและจากสมองสูทองฟาหรือบัลลังก
แหงพระองคอัลลอฮฺ หลังจากนั้นก็ลงมาดวยการกลาวกลับกันคือ อัลลอฮุอะลีม อัลลอฮุบะซีร 
อัลลอฮุซะมีอ บางทัศนะก็จะเพิ่มคําวา อัลลอฮุกอดีร (อัลลอฮฺมีอํานาจเหนือ) เปนคําที่ส่ี นี้คือวงจรซิ
กิรฺที่จะตองปฏิบัติซํ้าแลวซํ้าอีก 
                   เมื่อประสบสําเร็จกับซิกรุลลอฮฺนี้แลว เชน มีความรูสึกคิดถึงและรักพระองคอัลลอฮฺ 
เลือกแตพระองค รูสึกซาบซึ้งและสงบสุขในชีวิต ไมชอบคุยในสิ่งที่ไมมีประโยชนและไมสนใจใน
การบริหารงานโลกนี้ ก็มีสิทธิที่จะมูรอกอบะฮฺ (สังเกตุการณ) อันเปนขั้นจินตนาการดวยการนึก  
มโนภาพหรือดวยจิตใจ 
                   ดวยความบริสุทธิใจอันเปนผลของซิกรุลลอฮฺและเปนแนวทางสูโลกแหงเอกะ ทําใหนัก
ซูฟไดรับองคความรูจากจินตนาการที่ปราศจากเหตุและผลใดๆทั้งสิ้น อันเปนองคความรูที่บริสุทธิ์
ปราศจากอิทธิพลภายนอก การอธิบายของนักซูฟจึงเปนการอธิบายที่ไมมีกฏใดๆทั้งสิ้นนอกจาก
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ความปรารถนาแหงจิตใจเนื่องจากนักซูฟไดยึดมั่นในความบริสุทธิ์ของจิตใจที่ขัดเกลาดวยซิกรุล   
ลอฮฺเหนือทุกสิ่งทุกอยางถึงแมส่ิงนั้นจะเปนศาสนบัญญัติ 
                   2.  ตอรีเกาะฮฺชิชติยะฮฺ 
                   ตอรีเกาะฮฺชิชติยะฮฺไดดําเนินการซิกิรฺยะลียฺและคอฟยฺดวยคําปฏิเสธและยืนยันดังที่กลาว
โดยตอรีเกาะฮฺกอดิริยะฮฺ 
                   3.  ตอรีเกาะฮฺนักชบันดียะฮฺ 
                   ตอรีเกาะฮฺนักชบันดียะฮฺไดจําแนกซิกรุลลอฮฺออกเปนสองรูปแบบดวยกัน 

1. ซิกรุลลอฮฺดวยคําปฏิเสธและยืนยัน ซ่ึงมีวิธีการดังนี้ 
1.1 หลับตา ปดปาก กล้ันลมหายใจในทองแลวกลาวในใจวา “ลา” ใหออก 

จากสะดือสูขวามือและดึงจนถึงไหล หลังจากนั้นใหขยับไหลและหัวแลวก็กลาวคําวา “อิลาฮะ” สุด
ทายดวยการกลาว “อิลลัลลอฮฺ” อยางรุนแรง 
                                1.2  กลาว “ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ” หนึ่งครั้งตอลมหายใจครั้งเดียวหลังจากนั้นให
กลาวสามครั้งตอลมหายใจครั้งเดียวจนถึงยี่สิบเอ็ดครั้งตอลมหายใจครั้งเดียว 

2. ซิกรุลลอฮฺดวยคํายืนยัน 
ใหออกคําวา “อัลลอฮฺ” จากสะดืออยางแรงแลวดึงจนถึงสมองพรอมกล้ันลม 

หายใจปฏิบัติเชนนี้ตลอดจนสามารถกลาวคํานี้ไดหลายๆครั้งตอลมหายใจครั้งเดียว 
                   4.  ตอรีเกาะฮฺอัลดัรกอวียะฮฺ 
                   อัลดัรกอวียฺ (1981 : 47) ใหปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระองคอัลลอฮฺอยางเข็มแข็งและ
งดสิ่งที่ไมเกี่ยวของ หลังจากนั้น อัลดัรกอวียฺ (1981 : 28-29) ก็ใหดําเนินการซิกรุลลอฮฺดวยวิธีที่สอน
โดยอบูอัลหะสัน อลี (Abu al-Hasan ‘Ali) คือใหนึกมโนภาพถึงรูปรางทั้งสามอักษรจากพระนาม
แหงพระองคอัลลอฮฺพลางกลาววา อัลลอฮฺ อัลลอฮฺ ทุกครั้งสามอักษรก็สูญไปในจินตนาการ 
                   ซิกรุลลอฮฺดวยการกลาวคําวา “อัลลอฮฺ” เปนซิกรุลลอฮฺที่ไมเคยมีมากอนในสมัยทาน  
ศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) เศาะฮาบะฮฺ (รอดิยัลลอฮุอันฮม) และตาบิอีน แตซิกรุลลอฮฺ
นี้ไดประดิษฐขึ้นโดย เชค มูฮัมมัด บากี ผูนําซูฟนักชบันดียฺ 
                   สวนมูฮัมหมัด ดํารงคหวัง (2538 : 237) ไดกลาววา “ในตอรีเกาะฮฺกอนจะทําซิกรุลลอฮฺ 
เขาจะนําลูกศิษยกลาวคํา อิสติฆฟาร (ขออภัยโทษจากพระองคอัลลอฮฺ) จากนั้นก็ดึงตัวบทหะดีษมา
เลย ที่มีคําวา ‘กอลันนะบียุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม อัฟดอลมากุลตุฮู อะนา วัลนะบียุมินกอบลี’ 
ความวา ทานนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ไดกลาววา ‘ส่ิงที่ดีเยี่ยมที่ฉันและนบีกอนๆฉันได
กลาวคือ’ ลูกศิษยก็จะกลาวพรอมกันวา ‘ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ’ โดยกลาวชาๆ เนิบๆครูผูนําก็จะกลาว
ตอไปวา ‘ฮัยยุนเมายูด’ ซ่ึงหมายความวา ทรงเปนทรงมีอยู จากนั้นลูกศิษยผูรวมวง ซิกรุลลอฮฺก็จะ
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กลาวอีกวา ‘ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ’ ยังอยูในลักษณะที่กลาวชาๆผูนําก็จะกลาวตอไปวา ‘ฮัยยุนมะอฺ
บูด’ หมายความวา ทรงเปนผูที่ถูกสักการะ ลูกศิษยก็จะกลาวตอไปวา ‘ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ’ ยังเปน
คํากลาวชาๆเชนเดิมผูนําก็จะกลาวตอ ‘ฮัยยุนมัฏลูบ’ หมายถึงทรงเปนสิ่งที่ปรารถนา ลูกศิษยยังคง
กลาว ‘ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ’ ผูนําก็จะกลาวตอไปวา ‘ฮัยยุนมักศูด’ ซ่ึงมีความหมายวา ทรงเปนที่ตั้ง
ใจ  ตรงนี้เปนเหตุหนึ่งที่ชาวตอรีเกาะฮฺตองพึ่งครู” 
                   การยึดครูหรือเชคที่จะพาไปสูหนทางของซูฟ ถือเปนหลักสําคัญอยางยิ่งของซูฟ เปนสิ่ง
จําเปนขั้นตนสําหรับผูที่ยึดถือและปฏิบัติในแนวทางนี้ อัลกุไซรียฺ (n.d. : 735) ไดกลาวา “ผูที่ไมมีครู
ยอมไมประสบความสําเร็จอยางแนนอน” และอบู ยาซีดกลาววา “ใครที่ไมมีครู จงรูไวเถิดวา ผูที่นํา
ทางของเขาคือซัยฏอน” 
                   นอกจากนั้น เชค ยูซูฟ อัลมะยูมี ก็ไดกลาวถึงมารยาทของซิกรุลลอฮฺวา “จะตองกลาวให
ชัดถอยชัดคํา เพื่อใหไดมาซึ่งผลบุญ ถาไมชัดถอยชัดคํา ก็ไมไดผลบุญ และเปนมารยาทหนึ่งในการ
ซิกรุลลอฮฺเปนการจําเปนสําหรับผูที่ทําซิกรุลลอฮตองคอยระวังรักษาบรรดาพยัญชนะตางๆตราบใด
ที่ปญญายังไมหลุดพนไปไหน แตมีขอแมวา เมื่อใดเขาไดรับรสชาติขึ้นมาแลว สติปญญาเขาจมอยู
ในอัลลอฮฺทั้งหมดหรืออีกความหมายหนึ่งเมื่อเขาไดมีการฟะนาอฺไปในการมีอยูของอัลลอฮฺแลว 
การซิกรุลลอฮฺของเขาไมวาจะออกในรูปใด เสียงใด ถือเปนซิกรุลลอฮฺทั้งหมด ไดผลบุญตลอดไมมี
สวนลด” (อางใน มูฮัมหมัด ดํารงคหวัง, 2538 : 236-237) 
                   จากวิธีการขางตน ผูวิจัยมีความเห็นวา นักซูฟสวนใหญไดใหความสนใจในเรื่องการกัก
กล้ันลมหายใจเปนอยางมาก ซ่ึงการกลั้นลมหายใจเขากลั้นลมหายใจออกดังกลาวเปนการฝกตน
แบบ “โยคะ” ของคนในอินเดีย แตมีขอแตกตางอยูที่วา การฝกตนแบบโยคะนั้นจะกลั้นลมหายใจ
ยาวกวานักซูฟ จะอยางไรก็ตามวิธีการทั้งสองเปนวิธีการที่ไมเคยปรากฏในประวัติศาสตรของทาน
ศาสนทูตและบรรดาเศาะฮาบะฮฺ 
          4.5  ผลของซิกรุลลอฮฺ 
                       
                   อัลญิลานี (1983 : 20) ไดกลาววา “สวรรคเปนสิ่งตอบแทนสําหรับผูซิกรุลลอฮฺดวยความ
ตั้งมั่น สุขุม และลืมทุกสิ่งทุกอยางนอกจากพระองคอัลลอฮฺเทานั้น”  
                   นอกจากนั้นทานไดแบงสวรรคออกเปนสองประเภทดวยกัน 
                   ประเภทที่หนึ่งคือสวรรคอัลมันกูดะฮฺอันหมายถึงความพอใจในกฏแหงสภาวะ ใกลชิด
กับพระองคอัลลอฮฺแบบลับๆและยกเครื่องกั้นระหวางพระองคกับเขาผูนั้น เขาผูนั้นจึงกลายเปนผู    
วิปสนากับพระองค 
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                   ประเภทที่สองสวรรคอัลเมาอูดะฮฺหมายถึงสวรรคที่พระองคอัลลอฮฺทรงสัญญากับ
บรรดาผูศรัทธาทั้งหลายใหพวกเขาไดมองเห็นใบหนาของพระองคโดยปราศจากมานกั้นใดๆทั้งสิ้น 
  
5.  ซุฮดฺ   
 
          5.1  นิยามคําวาซุฮดฺ 
                       
                   คําวาซุฮดฺนักวิชาการไดนิยามดังนี้ 
                   1. เชิงภาษาศาสตร 
                  อัลจัรจานียฺ (al- Jarjani, n.d. : 115) : ละทิ้งความเอนเอียงในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
                   2. เชิงวิชาการ 
                  อัลจัรจานียฺ (n.d. : 115) : เกลียดชังและหลีกเลียงโลกนี้ 
                   3. เชิงปฏิบัติการของนักซูฟ 
                   อบูบักรฺ อัลวะรอก (Abu Bakr al-Waraq) ไดกลาววา : ซุฮดฺประกอบดวยสามพยัญชนะ
ดวยกัน              
                   (1) พยัญชนะ ( ز  ) ( 2 ) พยัญชนะ (  هـ ) ( 3 ) พยัญชนะ ( د )  พยัญชนะแรกในคําวา  
“ซุฮดฺ” หมายถึง ตะเราะกะฮฺอัลซีนะฮฺ ความวาละทิ้งเครื่องประดับ พยัญชนะที่สองหมายถึงตะเราะ
กะฮฺอัลฮะวาความวาละทิ้งความปรารถนา พยัญชนะสุดทายหมายถึงตะเราะกะฮฺอัลดุนยา ความวา
ละทิ้งโลก (‘Attar, 1989 : 139) 
                   นักซูฟไดพยายามอธิบายพยัญชนะตางๆใหสอดคลองกับแนวคิดของตนที่มีอยู การ
อธิบายดังกลาวนับเปนสิ่งแปลกใหมที่เกิดขึ้นในสังคมมุสลิม 
                   ยุเนด กลาววา “ซุฮดฺ หมายถึง ไมมีส่ิงใดในกํามือ1และไมปรารถนาสิ่งใด” (al- Kilabazi, 
1978 : 125) 
                   ยะฮฺยา (Yahya) กลาววา “ซุฮดฺ หมายถึง ใหส่ิงที่สมควรใหแกบุคคลอื่น” (al- Kilabazi, 
1978: 125) 
                   อบูบักรฺ อัลซิบลียฺ กลาววา “ซุฮดฺ หมายถึง ตอตานนัฟซู มีใจบุญและปฏิบัติตามในสิ่งที่
ดี” (al- Kilabazi, 1978 : 126) 

                                           
1 หมายถึงมีใจบุญกับทุกสิ่งที่มีอยูในกํามือ ซึ่งมิไดหมายความวาหันหลังใหกับโลกนี้ 
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                   อิดรีส (1988 : 798)  ไดศึกษาหนังสืออัลริซาละฮฺ (al-Risalah) เขียนโดยอัลกุไซรียฺและ
หนังสืออะวาริฟ อัลมะอาริฟ (‘Awarif al- Ma‘arif) เขียนโดยสุฮัรวัรดียฺ พบวา ซุฮดฺตามความเขาใจ
ของนักซูฟคือละท้ิงและหลีกเลี่ยงจากโลกนี้โดยสิ้นเชิงและทําการทรมานตนเองดวยวิธีอันหลาก
หลาย 
                   อัลฆอซาลียฺ (n.d. : 2444) กลาววา “ซุฮดฺ หมายถึงการหันออกจากความปรารถนาบางสิ่ง
บางอยางสูส่ิงที่ดีกวา” 
                   อัลจัยยาซียฺ (1994 : 80) “ซุฮดฺ หมายถึง ไมปรารถนาโลกนี้และไมใฝหาทรัพยสินนอก
จากเพื่อตนเองใชในหนทางของพระเจาเทานั้น” 
                   ดังนั้นผูวิจัยมีความเห็นวา : ซุฮดฺตามทัศนะของนักซูฟคือการพยายามปฏิบัติตามสิ่งที่ดี
พรอมกับละทิ้งและหลีกเลี่ยงความโนมเอียงไปทางอื่นนอกจากพระองคอัลลอฮฺ เชน โนมเอียงยัง
เครื่องประดับ ความปรารถนาและโลกนี้ 
 
         5.2  ระดับของซุฮดฺ 
                     
                   คํานิยามขางตนแสดงใหเห็นวา :  นักซูฟไดแยกซุฮดฺออกเปนสามระดับดวยกัน 

1. ระดับ ละทิ้งเครื่องประดับ 
2. ระดับละทิ้งความปรารถนา 
3. ระดับละทิ้งโลก ซ่ึงเปนระดับที่แทและสูงสงดังคํากลาวของนักซูฟจํานวน     

มากมาย เชน 
                   รุวายมฺ (Ruwaim)  ไดกลาววา “ละทิ้งโลกนี้คือซุฮดฺที่สูงสง” (‘Attar, 1989 : 127) 
                   อบูบักรฺ อัล ซิบลียฺ ไดกลาววา “ซุฮดฺที่แทจริงคือลืมโลกนี้และคิดถึงพระองคอัลลอฮฺ” 
(‘Attar, 1989 : 187) 
                   อิดรีส (1988 : 792)  ไดศึกษาหนังสืออัลริซาละฮฺเขียนโดยอัลกุไซรียฺและหนังสืออะ
วาริฟ อัลมะอาริฟเขียนโดยสุฮัรวัรดียฺ พบวา ซุฮดฺที่แทจริงตามทัศนะของนักซูฟคือ ละทิ้งสาเหตุ
โดยสิ้นเชิงและปลีกตัวจากทุกสิ่งทุกอยางที่ครอบครองโดยมนุษยจนกลายเปนผูที่ขัดสน หลังจาก
นั้นทานยังศึกษาสํานวนของนักซูฟอันหลากหลาย พบวา นักซูฟเชื่อวาซุฮดฺที่แทจริงคือการละทิ้ง
การขวนขวายไมเก็บรักษารายไดเพื่ออนาคต และทําการทรมานตนดวยวิธีที่หลากหลาย เชน ความ
หิว ทําใหเปนอิสระและอื่นๆ 
                   สวนอัลฆอซาลียฺ (n.d. : 2458–2459) ไดแบงระดับของซุฮดฺตามสภาพของการละทิ้ง
ออกเปนสามระดับดวยกัน 
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                   1.  ระดับต่ํา คือหันจากโลกนี้แตชีวิตจิตใจยังมีความเอนเอียงและสนใจโลกนี้อยู จะ
อยางไรก็ตามผูที่อยูในระดับนี้ไดทําการตอสูและยับยั้งความเอนเอียงและความสนใจดังกลาว 
                   2. ละทิ้งโลกนี้ดวยความเต็มใจ เนื่องจากถือวามันต่ําตอยเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่อยาก
ได อัลฆอซาลียฺ ถือวาระดับนี้ยังเปนระดับที่มีความบกพรอง 
                   3.  ระดับสูง คือละทิ้งโลกนี้ดวยความเต็มใจโดยมิไดคํานึงถึงสิ่งใดอัลฆอซาลียฺ ถือวา
ระดับนี้เปนระดับที่สมบูรณ 
                   นอกจากนั้นทาน (n.d. :2460) ยังไดแบงระดับของซุฮดฺตามวัตถุประสงคออกเปนสาม
ระดับเชนกัน 
                   1.ระดับต่ํา คือซุฮดฺเพื่อหลุดพนจากโทษทัณฑในวันอาคีเราะฮฺ 
                   2.ซุฮดฺเพื่อไดรับสิ่งตอบแทนในวันอาคีเราะฮฺ 
                   3.ระดับสูง คือซุฮดฺเพื่อพระองคอัลลอฮฺเทานั้น 
                   จากการแบงระดับของซุฮดฺดังกลาว ผูวิจัยมีความเห็นวา : ซุฮดฺที่ใฝหาโดยนักซูฟคือการ
ละทิ้งทุกสิ่งทุกอยางนอกจากพระองคอัลลอฮฺและเพื่อพระองคอัลลอฮฺเทานั้น 
  
         5.3  ปจจัยสําคัญท่ีกอใหเกิดซุฮดฺ 
                     
                   ซุฮดฺเปนหลักการหนึ่งที่นักซูฟไดใหความสําคัญเปนอยางมาก ในสมัยทานยุเนด  หลัก
การนี้ถูกปฏิบัติอยางเดนชัด เชน มีการแตงกายกะรุงกะริ่งขึ้น นักซูฟไดสวมหมวก ผาโพกศีรษะ 
เสื้อยาวและผาทับ เพื่อเปนสัญลักษณแหงการเปนศิษย (G.N Jalbani, 1982 : 91) พฤติกรรมดังกลาว
เกิดขึ้นโดยปจจัยหลายประการเชนกัน ซ่ึงผูวิจัยขอสรุปดังนี้ 
 
                       
                   ประการแรก อัลกุรอานและอัลหะดีษ 
                   พระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) ทรงสรางจักรวาลแหงนี้บนพื้นฐานแหงความ
สวยงามที่หลากหลาย แตความสวยงามดังกลาวเปนเพียงเครื่องประดับที่จะทําการทดสอบมนุษย
ทุกๆคน ดังที่พระองคทรงชี้แจงไวในอัลกุรอานบทอัลกะฮฺฟ อายะฮฺที่ 7 วา 

 
ความวา : แทจริงเราไดดลบันดาลสรรพสิ่งบนพื้นปฐพี ใหเปนเครื่องประดับ (อันสวยงาม) แกมัน 
เพื่อเราจะไดทดสอบพวกเขา วาคนใดในพวกเขาบางที่มีความประพฤติอันงดงาม  
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                   ถึงแมโลกนี้จะประดับดวยความสวยงามที่หลากหลายแตโลกนี้ก็ยังไมมีคาในสายตา
ของพระองคอัลลอฮฺ (al-Ghazali, 1988 : 185) 
                   ดังนั้นหากผูใดเลือกอาคีเราะฮฺพระองคก็จะทรงประทานอาคีเราะฮฺใหแกเขาผูนั้นและ
หากผูใดเลือกโลกนี้ฮฺพระองคก็จะทรงประทานโลกนี้ใหแกเขาผูนั้น ดังที่พระองคทรงสัญญาไว
ในบทอัซซูรอ อายะฮฺ 20 วา 

 
ความวา ผูใดที่มุงมั่นในไรนา (ภาคผล) แหงโลกหนา แนนอนเราจะเพิ่มผลใหเขาในไรนาของเขายิ่ง
ขึ้นและผูใดที่มุงมั่นในไรนาแหงโลกนี้เราก็จักมอบแกเขาบางสวนจากมัน แตเขาก็ไมไดรับสวนใดๆ
ในโลกหนาเลย  
                   ดวยเหตุนี้เองพระองคทรงบัญชาใหกับทานศาสนทูตดวยการตรัสไวในอัลกุรอานบทอัล
กะฮฺฟ อายะฮฺที่ 28 วา 

 
ความวา และเจา (มุฮัมมัด) จงอดทนตอตัวของเจาใหอยูพรอมกับบรรดาผูวิงวอน (นมัสการ)  ตอ
องคอภิบาลของพวกเขาทั้งในยามเชาและยามเย็น โดยเขามุงหวังตอพระองค (โดยบริสุทธ์ิใจ) และ
เจาอยาเมินสายตาของเจาจากพวกเขา โดยเจามุงหวังสิ่งประดับทางชีวิตแหงโลกนี้  (ดวยการเลือก
คบคากับพวกมั่งมี) และเจาอยาเชื่อฟงผูท่ีเราไดทําใหหัวใจเขาลืมเลือนจากขอตักเตือนของเรา  (คือ
อัลกุรอาน) และเขาไดหลงตามอารมณชั่วของเขา และการงานของเขานั้นเปนสิ่งละเมิด (บทบัญญัติ
โดยแท ) นอกจากนั้นพระองคทรงชี้แจงในบทนี้เชนกัน อายะฮฺที่ 45 - 46 วา 
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ความวา และเจาจงยกอุทาหรณแกพวกเขา ถึงชีวิตทางโลกนี้วา เปรียบเทียบเทากับน้ําฝนที่เราได
หล่ังมันลงมาจากทองฝาและพืชพันธตางๆแหงแผนดินก็คละเคลากับมัน (น้ําฝนจนอุดมสมบูรณ) 
แตหลังจากนั้นก็กลับเปล่ียนมาแหงแลง (เปนฝุน) ซ่ึงลมพัดมัน  (ปลิววอนคลุงไปในอากาศ) และ   
อัลลอฮฺทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง * อันทรัพยสมบัติและบรรดาลูกๆนั้นเปนเพียงสิ่งประดับในชีวิต
ทางโลกนี้เทานั้น แตผลกรรมอันอมตะที่ดีงามทั้งมวลยอมประเสริฐกวา (นั้นมากมายนัก) ณ. องค
อภิบาลของเจาในการตอบแทนและประเสริฐกวาในการใฝหา  
                   ดวยอายะฮฺดังกลาว การอยูอยางเรียบงายจึงกลายเปนเอกลักษณของทานศาสนทูต (ศ็อล
ลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ดังที่ทานอุมัรไดรายงานไวในหะดีษบทหนึ่งวา 

 وسلم عليِه اهللا صلى اهللا َرُسْوَل َلَقْدَرأْیُت: َفَقاَل َياْنالّد ِمَن ُس االّن َب َماأَصا َذَآَرُعَمُر
َبْطَنُه ِبِه َیْمُأل َیِجُدَدقًال َما َیْلَتوي اْلَيْوَم َیَظّل  

ความวา : วันหนึ่งฉันไดเห็นทานศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) อยูในสภาพโคง เนื่องจาก
ไมมีสิ่งใดท่ีจะบรรจุลงในทองของทานจนกระทั่งลูกอินทผลัมท่ีเสีย (บันทึก โดย มุสลิม กิตาบที่ 53 
หะดีษหมายเลข 2978) 
                   ในเมื่อความเจริญรุงเรืองไดกอตัวขึ้นในสังคมมุสลิมสมัยราชวงคอุมัยยะฮฺและ            
อับบาซียะฮฺ นักซูฟจึงแสดงพฤติกรรมการเรียบงายดังกลาวดวยหลักการซุฮดฺโดยอางถึงอายะฮฺและ
บทหะดีษดังกลาวเปนหลัก 
                   จะอยางไรก็ตามพระองคมิไดทรงหามในการที่ฝกใฝกับโลกนี้และพระองคมิได
ประสงคใหละทิ้งโลกนี้โดยส้ินเชิงเนื่องจากพระองคตรัสไวในบทอัลอะรอฟ อายะฮฺที่ 32 วา 
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ความวา จงประกาศเถิด บุคคลใดเลาท่ี (จะกลา) วางกฏหามเคร่ืองประดับของอัลลอฮฺซ่ึงพระองคได
นําออกมาใหแกขาทาสของพระองคและ (เชนเดียวกัน) บรรดาที่ดีจากเครื่องยังชีพ จงประกาศเถิด 
แทจริง (สิ่งนั้น) มันเปนประโยชนของบรรดาผูศรัทธาในชีวิตทางโลกนี้ อีกท้ังเปนสิ่ง (ถูกจัดไวเปน) 
พิเศษเฉพาะ (สําหรับผูศรัทธา) ในวันกิยามะฮฺ เชนนั้นเราแจกแจงบรรดาโองการ (ตางๆของเรา) 
สําหรับกลุมชนท่ีรูดี       
                   ประการที่สอง คุณลักษณะของพระเจา 
                   ในเมื่อการใฝหาพระองคอัลลอฮฺคือจุดหมายปลายทางของนักซูฟ นักซูฟก็มีความเห็นวา 
พระเจาคือส่ิงที่ถูกใฝหา ดวยเหตุนี้ เองนักซูฟจึงมีความเห็นอีกวา หากสิ่งใดถูกใฝหาสิ่งนั้นคือ     
พระเจา ดังนั้นนักซูฟจึงปฏิเสธการใฝหาทุกชนิดนอกจากพระองคอัลลอฮ นักซูฟถือวาการใฝหา
นอกจากพระองคเปนการปฏิเสธความเปนเอกเทวะและยืนหยัดความเปนพหุเทวะดังคํากลาวของ
นักซูฟเชน 
                   อบูอับบาส อัลกอศศอบ (Abu ‘Abbas al-Qassab) กลาววา “ผูที่ใฝหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอก
จากพระองคอัลลอฮฺแทจริงเขาผูนั้นบูชาพระเจาสององค” (Attar,1989 : 190) 
                   อับดุลกอดิร อัลญิลานี (1988 :19) กลาววา “ความเชื่อเกี่ยวกับหลักเอกภาพที่แทจริงยอม
ไมเกิดขึ้นหากไมมีการละทิ้งโลกนี้” 
                   มะอฺรีฟะฮฺพระองคอัลลอฮฺหรือหลักเอกภาพที่แทจริงของนักซูฟ จึงขึ้นอยูกับการละทิ้ง
ทุกสิ่งทุกอยางนอกจากพระองคอัลลอฮฺจากสติปญญา 
                   ความจริงแลวหากการใฝหาสิ่งอื่นนอกจากพระองคอัลลอฮฺเปนการตั้งภาคีใหกับ       
พระองค แนนอนที่สุดพระองคคงไมอนุญาติใหบาวของพระองคมีสวนในโลกนี้โดยเด็ดขาดแต
ทําไมพระองคยังทรงอนุญาตและยังกลาวอีกวาโลกนี้คือสวนแบงของมนุษยดังที่ผูวิจัยไดกลาวมา
แลวขางตน 
                   ถึงแมอัลจัยยาซียฺ (1994 :101) มีความเห็นวา การที่พระองคทรงเริ่มดวยโลกหนาแลว
ตามดวยโลกนี้เปนการบงชี้วา พระองคทรงใหความสําคัญแกโลกหนามากกวาโลกนี้ จะอยางไรก็
ตามผูวิจัยยังมีความเห็นวาพระองคมิไดทรงหามโดยเด็ดขาด 
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                   ประการที่สามคุณลักษณะของมนุษย  
                   1. มนุษยมีหัวใจดวงเดียว พระองคอัลลอฮทรงตรัสไวในอัลกุรอานบทอัลอัฮซาบ สวน
หนึ่งของอายะฮที่ 4 วา 

 
ความวา : อัลลอฮฺไมทรงบันดาลสองหัวใจไวในรางกายของชายคนเดียว  
                   ดวยอายะฮฺดังกลาวนักซูฟจึงมีความเห็นวา มนุษยมีใจเดียวเทานั้น ดังนั้นสิ่งสองสิ่งไม
สามารถจะบรรจุไวในใจอันเดียว แนวคิดดังกลาวทําใหนักซูฟมีความเห็นที่สําคัญๆ ดังนี้ 
                   อบูบักรฺ อัลวะรอกมีความเห็นวา ผูรักโลกไมสามารถที่จะรักพระองคอัลลอฮฺได (‘Attar 
, 1989 : 13)  
                   อับดุลกอดิร อัลญิลานียฺ (1988 : 139) มีความเห็นวา ผูใดตองการอาคีเราะฮฺ เขาตองหัน
จากโลกนี้      
                   อัลดัรกอวียฺ (1988 : 14) มีความเห็นวา ความสนุกสนานและเบิกบานใจกับสิ่งที่สัมผัส
ไดนั้นตรงกันขามกับการใชชีวิตแบบนามธรรมอันเปนสิ่งที่สัมผัสไมไดและสิ่งตรงกันขามนั้น ยอม
ไมมีจุดรวม 
                   ความจริงแลวอายะฮฺนี้ยังกลาวตออีกวา 

 
ความวา : และพระองคไมทรงบัญญัติใหคูครองของพวกเจาท่ีพวกเจาเปรียบบางคนของพวกนาง
เหมือนหลังมารดา ตองเปนมารดาของพวกเจา (จริงตามการเปรียบนั้นแตประการใดๆ) และ       
พระองคไมทรงบัญญัติใหลูกบุญธรรมของเจาเปนลูกจริงๆ ของพวกเจา (การเรียกผูอ่ืนเปนลูกนั้น
เปน) เพียงคําพูดของพวกเจากับปากของพวกเจาเองเทานั้น (แตจะเปลี่ยนฐานะมาเปนลูกหาไดไม) 
และอัลลอฮฺทรงตรัสแตความจริงและพระองคทรงชี้นําแนวทาง (อันเปนสัจจ ะ)  
                   จากตอนกลางและปลายอายะฮฺดังกลาวแสดงใหเห็นวา อายะฮฺนี้มิไดบงชี้ถึงเรื่องแหง
โลกนี้แตเปนการบงชี้ถึงสองใจของผูที่เปรียบหลังคูครองเหมือนหลังมารดาและผูที่รับบุตรบุญ
ธรรมเทานั้น 
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                   หากความคิดเห็นของนักซูฟนั้นถูกตอง ความสับสนก็เกิดขึ้นเนื่องจากมุสลิมไมสามารถ
ที่จะรักพระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) ศาสนาทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) และ
บรรดาเพื่อนพี่นองผูศรัทธาในดวงใจเดียวกัน ซ่ึงเปนเรื่องที่ขัดแยงกับศาสนบัญญติ ดังนั้นผูวิจัยมี
ความเห็นวา พระองคมิไดหามที่มวลผูศรัทธาจะรักสิ่งอื่นแตตองรักเพื่อพระองคเทานั้น 
                   2. มนุษยเปนบาวของอัลลอฮฺ 
                   พระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) ทรงตรัสไวในบทอัลซารียาต อายะฮฺที่ 56 วา 

 
ความวา : และขามิไดบันดาลญินและมนุษยขึ้นมา (เพื่อเหตุผลอ่ืนใด) นอกจากพวกเขาจะตองทํา
การนมัสการตอขาเปนท่ีสุด  
                   อายะฮฺดังกลาวทําใหนักซูฟมีความเห็นวา บาวที่แทจริงคือ ผูที่รับใชพระเจาเทานั้น ดวย
เหตุนี้เองนักซูฟไดกลาวไวดังนี้ 
                   อบูยาซีด อัลบัสฎอมียฺไดกลาววา “ฉันเปนบาวของพระองคอัลลอฮฺ แลวทําไมเลา ความ
ปรารถนาของฉันจะอยูกอนความปรารถนาของพระองค” (Attar , 1989 : 75) 
                   รุวายมฺไดกลาววา “พระองคอัลลอฮฺทรงสรางมวลมนุษยเพื่อเปนบาวของทานมิใชเพื่อ
อ่ืนใด” (‘Attar , 1989 : 127) 
                   จะอยางไรก็ตามผูวิจัยยังมีความเห็นวา : พระองคมิไดหามบาวของทานที่จะแสวงหา
ความสุขในโลกนี้ 
                   3.  มนุษยมีความปรารถนา 
                   ในเมื่อความปรารถนาของชีวิตคือลําธารแหงความโงเขลา  อัลดัรกอวียฺ (1981 : 20) จึง
สอนวิธีการลบลางวา “ฟะกีรไมสามารถฆานัฟซูของเขาไดจนกวาเขาจะเห็นรูปราง และเขาจะเห็น
รูปรางไดก็ตอเมื่อเขาแยกตัวจากโลกนี้” 
                   แทจริงการทําความสะอาดนัฟซูนั้นมิไดขึ้นอยูกับการแยกตัวจากโลกนี้ แตขึ้นอยูกับ
ระดับความยําเกรง ซ่ึงพระองคอัลลอฮฺทรงตรัสไวในบทชัมสฺ อายะฮฺที่ 9 วา 

 
ความวา แนแท ผูชําระชีวิตจนสะอาด เขายอมประสบความสมหวัง  
                   เซากานียฺ (1993 : 645) ไดกลาววา “การชําระชีวิตนั้นดวยความยําเกรงตอพระองค    
อัลลอฮฺ”          
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                   ประการที่สี่สภาพของวันอาคีเราะฮ 
                   ในเมื่อวันอาคีเราะฮฺ เปนวันแหงการสอบสวนตรวจสอบที่ไดกระทําไวบนโลกนี้ นักซูฟ
จึงหลบหลีกการสอบสวนตรวจสอบดังกลาวดวยการละทิ้งการกระทําทุกอยางที่เกี่ยวของกับโลกนี้ 
ดังคํากลาวของนักซูฟ เชน 
                   อัลฟุเฎล อิบนุอัยยาฎ กลาววา : ในวันหนาผูรํ่ารวยจะถูกติดโซ และผูที่รับหนาที่จะ
ประสบกับความยากลําบากเพราะเขาเหลานั้นจะถูกซักถามเกี่ยวกับการกระทําของพวกเขา 
(‘Attar,1989:37) 
                   อับดุลกอดิร อัลญิลานียฺ (1988 : 22 ) กลาววา หากทานหันหนาจากโลกนี้ทานก็อาจจะ
พนจากการทดสอบ 
                   ความจริงแลวไมมีบาวของพระองคอัลลอฮฺคนใดที่จะสามารถหลีกเลี่ยงจากการสอบ
ถามของพระองคอัลลอฮฺได ถึงแมนักซูฟจะละทิ้งทรัพยสมบัติและหนาที่อันเนื่องจากกลัวถูกสอบ 
นักซูฟก็จะถูกสอบสวนในเรื่องที่เขาเหลานั้นไมยอมรับหนาที่ตอสังคมเชนกัน เชน เร่ืองกําชับใน
คุณธรรมและหามปรามความชั่ว เปนตน 
                   ปจจัยดังกลาวทําใหนักซูฟมีความเห็นวา โลกนี้กับพระองคอัลลอฮฺเปนเสนขนานที่ไมมี
จุดรวม นักซูฟจึงถือวา ส่ิงถูกสรางทั้งหลายเปนเพียงมานกั้นระหวางมนุษยกับพระองคอัลลอฮฺ ใน
เมื่อนักซูฟเปนผูเดินทางที่ใฝหาความใกลชิดกับพระองคอัลลอฮฺ นักซูฟจึงปลดปลอยทุกสิ่งทุกอยาง
นอกจากพระองคอัลลอฮฺ ดวยการหันหลังแกโลกโดยสิ้นเชิง และหันหนาสูพระเจาดวยการปฏิบัติ 
ศาสนกิจ การปลดดังกลาวจึงเปนเงื่อนไขสําคัญสําหรับผูใฝหาความใกลชิดกับพระองคอัลลอฮฺดังคํา
กลาวของนักซูฟ เชน 
                   ซุนนูน อัลมิศรียฺ กลาววา “หนทางสูพระองคอัลลอฮฺนั้นมีอยู 2 แนวทาง คือ ทางตรง
และทางลัด ทางตรงนั้นตองการใหเราละท้ิงโลกนี้ และหางจากการกอกรรมทําบาป และทางลัดนั้น 
คือละท้ิงทุกสิ่งทุกอยางนอกจากพระองค” 
                   “ผูที่พระองคอัลลอฮฺทรงใหเกียรตินั้น เขาไมเคยโลภกับเงิน ” 
                   “สัญลักษณของผูมีอีหมานนั้น คือ การตอตานโลกนี้” (‘Attar , 1989 : 57-59) 
                   บิซรฺ อัลฮาฟยฺ (Bishr  al – Hafi)  กลาววา “จงทําใหบานของทานนั้นวางและวังเวงยิ่ง
กวาสุสานเพื่อทานจะไดไมรูสึกหนักใจที่จะละทิ้งโลกนี้” (‘ Attar , 1989 : 52) 
                   อบูยาซีด อัล บัสฏอมียฺ กลาววา “เพราะทานไมสามารถควบคุมตัณหาและออกจาก
เกียรติเสมือนออกจากความต่ําตอย ทานจึงไมประสบผลสําเร็จในการเดินทางแหงวิญญาณ” (‘Attar 
, 1989 : 69) 
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                   “ฉันไดยินเสียงพระองคอัลลอฮฺกลาววา ‘ทานไมสามารถที่จะผานหนทางนั้นจนกวา
ทานไดโยนขาวของทั้งหมด ถึงแมโองน้ําที่แตกกระจาย’” (‘ Attar , 1989 : 73) 
                   อัลซิรรียฺ ซุกตียฺ (al–Sirri Sukti)  กลาววา “สองแนวสูพระองคอัลลอฮฺ หนึ่ง อัลกุรอาน  
สอง ละทิ้งโลกนี้”  (‘Attar , 1989 : 89) 
                   อะฮฺมัด บิน คอฎรอวีฮฺ (‘Ahmad bin Khadrawih) กลาววา “การรักอัลลอฮฺนั้นจําเปนที่
เราจะตองละทิ้งโลกนี้ ” (‘Attar , 1989 : 90) 
                   ยะฮยา บิน มุอาซ อัลรอซียฺ (Yahya bin Mu‘adh  al–Razi) กลาววา “ผูใดปลด 3 ประการ
นี้เขาผูนั้นจะไดรับมาตรฐานแหงวิญญาณที่สูงสงคือ   หนึ่ง ละทิ้งความใครในตําแหนงและเกียรติ
ยศ  สอง ตัดกิเลสตัณหา สาม ละทิ้งโลกนี้” และทานยังกลาวอีกวา “ตะวักกุลและละทิ้งโลกนี้คือ
ความลับสุดยอดของความสําเร็จในแนวทางแหงวิญญาณ” (‘Attar , 1989 : 94) 
                   อับดุลฮัก อัลฮัดดาด (‘Abu Haqs  al – Haddad) กลาววา “ความยากจนเปนแนวทางสู
ความใกลชิดกับพระองคอัลลอฮฺ” (‘Attar , 1989 : 101) 
                   ยุเนด กลาววา “3 ประการสูความสําเร็จในแนวทางแหงวิญญาณคือ  หนึ่ง ละทิ้งโลก  
สอง  ถือศีลอด  สาม งดนอนในเวลากลางคืน” (‘Attar , 1989 : 120) 
                   การปลดปลอยกอใหเกิดความอิสระอันเปนกาวแรกของนิกาย การสอนซิกรุลลอฮของ
เชคใหกับศิษย ก็ขึ้นอยูกับความอิสระจากสรรพสิ่ง เนื่องจากความเปนอิสระดังกลาว นอกจากจะทํา
ใจใหวางแลวยังขยายเวลาใหแกผูเดินทางอีกดวย 
                   ดวยเหตุผลดังกลาว นักซูฟจึงวางรากฐานของตนวา : แทจริงใจที่วางเปลานั้นคือโครง
สรางของนิกายนี้ (al – Qushayri , n.d. : 736) 
                   แนวคิดนี้ไดเขาไปในสมองของอัลฆอซาลียฺ ทานจึงกลายเปนบุคคลหนึ่งที่ตําหนิ   
สรรพสิ่งในโลกนี้และทานไดเรียกรองมวลมนุษยสูการละทิ้งโลกนี้ดวยการรวบรวมอายะฮฺจากอัล
กุรอาน หะดีษ อุละมาอฺ และบรรดานักซูฟเปนจํานวนมากไวในหนังสือ “มุกาซาฟะตุลกุลูบ” 
(Mukasyafatul Qulub) หนา 185 –207 นอกจากนั้น ทานยังเห็นวา ความสมบูรณของการปฏิบัติ      
ศาสนกิจขึ้นอยูกับการละทิ้ง ปรากฎการณดังกลาวทําใหอับดุลกอดิร อัลญิลานียฺ (1988 : 139) ได
เรียกรองผูอยูในวงการซูฟวา : 
                   “จงหางจากมนุษยและความปรารถนาแหงโลกนี้และอาคีเราะฮฺเพื่ออิตติฮาด” (al– Jilani, 
1988 : 131)  
                   “จงทําใหใจวางเหมือนกลองที่เต็มไปดวยรู” (al–Jilani, 1988 : 37) 
                   “ทานจงเอาโลกนี้เฉพาะสิ่งจําเปนเทานั้นและจงหางไกลจากความสําราญ” (al–Jilani, 
1988 :70)  

 
 



 
 
 

 
77 

                   “จงกูอิสรภาพจากทุกสิ่งทุกอยางและคงอยู ณ . พระองคอัลลอฮฺ” (al–Jilani, 1988 :   
148) 
                   การฝกใฝและการติดอยูกับโลกดุนยาจึงเปนขวากหนามเบื้องหนาและเปนเสนทางสลับ
ซับซอนตามทัศนะของนักซูฟ 
 
          5.4  วิธีการ 
         
                   การละทิ้งสิ่ งดังกลาวยอมเปนการกระทําที่แสนยากสําหรับบุคคลทั่วไป  ดังนั้น             
อัลฆอซาลียฺ (1988 : 169–176) และอับดุลกอดิร อัลญิลานี (1983 : 195) จึงไดแนะนําใหปลดทุกสิ่ง
ทุกอยางนอกจากพระองคอัลลอฮฺดวยการรําลึกถึงความตาย เนื่องจากการรําลึกถึงความตายทําให
อวัยวะตายและทําใหทอแทใจ ความเพลิดเพลินก็จะนอย สติปญญาก็เพิ่มขึ้น ลบลางความสุข และ
เวนการกอกรรมทําบาป อันเปนปจจัยสําคัญที่จะกระตุนใหเกิดซุฮดฺ 
                   นอกจากนั้นอับดุลกอดิร อัลญิลานียฺ (1983 : 20)  ยังกลาวอีกวา “ดวยการตะวักกุลทําให
ทุกสิ่งทุกอยางออกจากใจ” 
                   สวนซาฮฺ วะลียยุลลอฮฺ อัลดะฮฺลาวียฺ (1977 : 81) ไดกลาววา “การปลดจะเกิดผลหาก
ปลดดวยการลดอาหาร ลดการคลุกคลีกับเพื่อนมนุษยและลดการนอน” 
                   วิธีการดังกลาวแสดงใหเห็นวานักซูฟไดทําการปลดทุกสิ่งทุกอยางดวยแรงกายและแรง
ใจ เจตนารมณดังกลาวเปนเจตนารมณที่ปดบังโลกทัศนของมุสลิมในประเด็นที่สําคัญของอิสลาม 
เชน การบริหารสังคม แตนักซูฟยุคใหมบางทานไดปรับแนวคิดของตนใหสอดคลองกับสภาพ
สังคมดวยการอนุโลมใหมีสวนรวมในกิจกรรมสังคมโดยเนนในเรื่องแหงจิตใจใหอยูในกรอบของ
พระเจา (ดู Hj Khatib, 1987 : 36–37)  
 
6.  ตะวักกุล   
      
                   ผูวิจัยไดกลาวมาแลววา ตะวักกุลเปนวิธีการหนึ่งที่กอใหเกิดซุฮดฺ ดังนั้นความสัมพันธ
ระหวางตะวักกุลและซุฮดฺจึงเปนความสัมพันธเชิงเหตุและผล ตะวักกุลเปนปจจัยสําคัญสําหรับผู
เดินทางเพื่อใฝหาพระองคอัลลอฮฺ ดวยเหตุนี้เองนักซูฟจึงมีความเห็นวา ตะวักกุลเปนสาขาหนึ่งของ    
เตาฮีดและมะอฺรีฟะฮฺ (al-Ghazali, 1988 : 81) นักซูฟจึงใหความสําคัญกับตะวักกุลเปนอยางมาก 
โดยที่เขาเหลานั้นไดอางถึงอายะฮฺอัลกุรอานจํานวนมากมาย เชน 
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ความวา “และเฉพาะอัลลอฮเทานั้น พวกทานจงมอบหมาย หากแมน พวกทานเปนผูมีศรัทธา” (5 : 
23)  

ความวา “และพระองคจักทรงประทานโชคผลแกเขาโดยเขาคิดไมถึงและผูใดก็ตามที่มอบหมายตอ
อัลลอฮฺ แนนอนเพียงพระองคก็พอแลวสําหรับเขา แทจริงอัลลอฮฺทรง (บันดาลทุกสิ่ง) บรรลุตาม
พระบัญชาของพระองคเสมอ แทจริงอัลลอฮฺไดทรงบันดาลกําหนดการไวแลวสําหรับทุก ๆ สิ่ง” (65 
: 3)  
 
          6.1  นิยาม 
        
                   คําวา “ตะวักกุล” มีผูใหนิยามไวมากมาย แตผูวิจัยขอนําเสนอเพียงนิยามที่ใหโดยนักซูฟ
ที่สําคัญ ๆ ดังนี้ 
                   อัลฆอซาลียฺ (n.d. : 2519) กลาววา “ตะวักกุลสืบทอดมาจากคําวา ‘อัลวะกาละฮฺ’ (al–
wakalah) อันหมายถึงใหทําหนาที่แทนหรือมอบหมาย ดังนั้นตะวักกุลจึงหมายถึง การมอบหมายใจ
ใหกับตัวแทนเพียงผูเดียวเทานั้น” 
                   ซุนนูน อัลมิศรียฺ กลาววา “ตะวักกุลตอพระองคอัลลอฮฺหมายถึงการปลอดจากวิธีการ
และความพยายาม” (‘Attar, 1989 : 59) 
                   อัลซิรรียฺ ซุกตียฺ กลาววา  “ตะวักกุลหมายถึงปลดอํานาจและพลังทั้งหมด” (Kilabazi, 
1978 : 141) 
                   อัลฆอซาลียฺ (2528 : 73) กลาววา  “ตะวักกุลนั้นคือความมั่นใจและแนใจที่สมบูรณ” 
                   อัลฆอซาลียฺ (1988 : 161) กลาววา “ตะวักกุล หมายถึง มอบกายถวายตนตอพระองค
อัลลอฮฺขณะที่จําเปน  พึ่งพิงตอพระองคขณะฉุกเฉิน และเชื่อในพระองคขณะประสบหายนะดวยใจ
ที่เงียบสงบ” 
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                   อิดรีส (1988 : 959) ไดศึกษาหลักความเชื่อถือเกี่ยวกับหลักการตะวักกุลตามทัศนะของ
นักซูฟพบวา นักซูฟเขาใจวา การตะวักกุลเปนการหลีกเลี่ยงโดยสิ้นเชิงจากการรักษาสาเหตุใด
สาเหตุหนึ่งที่ทําใหมนุษยไดรับรายไดซ่ึงถูกบันทึกโดยพระองคอัลลอฮฺสําหรับเขา เนื่องจากการ
หลีกเลี่ยงสาเหตุเปนสวนหนึ่งของเงื่อนไขตะวักกุลตามหลักซูฟ 
                   ดังนั้นตะวักกุลตามทัศนะของนักซูฟจึงหมายถึง การมอบกายถวายตนโดยสิ้นเชิงในทุก
สภาพตอโชคชะตาที่กําหนดโดยพระองคอัลลอฮฺโดยปราศจากความอุตสาหะพยายามใดๆทั้งสิ้น 
การละทิ้งความอุตสาหะพยายามในการขวนขวายปจจัยจึงเปนเงื่อนไขของตะวักกุล 
                   ผูวิจัยมีความเห็นวานิยามดังกลาวเปนนิยามที่ผิดจากความเปนจริง เนื่องจากพระองค
อัลลอฮฺทรงตรัสไวในบทอัลนิซาอฺ อายะฮฺ  71 วา 

 
ความวา : โอบรรดาผูศรัทธาท้ังหลาย ! พวกเจาท้ังหลายจงเตรียมพรอมเถิด (กอนออกรบ) แลวพวก
เจาก็จงยาตรา (ทัพ) ออกเปนกลุมยอยหรือยาตรา (ทัพ) ออกโดยพรอมกัน  (ท้ังกองทัพ )  
                   และในบทอัลอันฟาล สวนหนึ่งของอายะฮฺที่  60 วา 

 
ความวา : และเจาท้ังหลายจงเตรียมไว (เพื่อการรับมือ) (ขาศึก) เทาท่ีพวกเจามีความสามารถ  
                   อายะฮฺดังกลาวแสดงใหเห็นวา ความอุตสาหะพยายามดวยการระมัดระวังและเตรียมตัว
เพื่อเผชิญหนากับศัตรูนั้นเปนสิ่งจําเปนสําหรับบรรดาผูศรัทธาทั้งหลาย 
                   นอกจากอายะฮฺอัลกุรอานแลวยังมีบทหะดีษที่กลาวถึงความอุตสาหะพยายามวา  

“َوَجّلَعّز اهللا ِبِاْذن َبَرأ اِءَدَواُءالّد َفِاَذاأِصيَب َدَواء َداٍء ِلُكّل ”  
ความวา :  ทุกโรคมียาแก เม่ือใดยาแกไขไดโรค ก็จะปลอดภัย โดยการอนุญาตจากพระองคอัลลอฮฺ 
(บันทึก โดย มุสลิม กิตาบที่ 39 บาบที่ 26  หะดีษหมายเลข 2204) 

“ ما أنزل اهللا داًءاالأنزل له ِشفاًء”  
ความวา : พระองคอัลลอฮฺไมทรงประทานโรคใดโรคหนึ่ง เวนแตพระองคจะประทานการเยียวยา
รักษาแกโรคนั้น (บันทึก โดย บุคอรีย กิตาบที่ 76  บาทที่ 1  หะดีษหมายเลข 5678)  
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                   ดังนั้นตะวักกุลจึงหมายถึงการผูกมัดและมอบงานกิจการทั้งหลายใหกับพระองคอัลลอฮฺ
พรอมกับการรักษาสาเหตุดวยการอุตสาหะพยายามในการขวนขวายปจจัยยังชีพและใชยารักษาโรค
ในการรักษาผูปวย 
 
          6.2 ปจจัยท่ีกอใหเกิดตะวักกุล 
         
                   ความเชื่อในอํานาจบังคับและกฎแหงสภาวะที่กําหนดโดยพระองคอัลลอฮฺเปนปจจัย
หลักที่กอใหเกิดตะวักกุลดังที่ผูวิจัยไดกลาวมาแลว  
                   ลัทธิซูฟเปนลัทธิหนึ่งที่จัดอยูในกลุมผูสนับสนุนสํานักคิดยะบะรียะฮฺอันเปนสํานักคิดที่
มีความเห็นวา อํานาจนั้นขึ้นอยูพระองคอัลลอฮฺเทานั้น เนื่องจากซัฮลฺบุตรอับดุลลอฮฺ อัล ตัซตารียฺ 
กลาววา  “ตําแหนงแรกของตะวักกุล คือ บาวจะตองอยูในกํามือของพระเจาเสมือนซากศพอยูในกํา
มือของผูที่อาบน้ําทําความสะอาดมัน (al – Qushayri, n.d. : 446) แนวคิดดังกลาวเกิดขึ้นในหมูซูฟ
เนื่องจากนักซูฟมีความเห็นวา อิสลามคือ อัลอิสติลาม อันหมายถึงยอมจํานน” (al – Jilani, 1983  : 
124) 
                   สํานักคิดยะบะรียะฮฺทําใหนักซูฟยุคแรกอยางอิบรอฮีม อัดฮัม มีความเห็นวา หากฉัน
เปนบาวของพระองคอัลลอฮฺที่แทจริงฉันจะมอบทุกสิ่งทุกอยางใหกับพระองค (‘Attar, 1989 :   48) 
ทานจึงมอบภารกิจในโลกนี้ใหแกชาวโลก  
                   ดวยอํานาจบังคับอันสูงสุดของพระองคอัลลอฮฺ ทําใหมนุษยตกอยูภายใตกฎแหงสภาวะ
ที่กําหนดขึ้นโดยพระองค ความพยายามของนักซูฟจึงสูญไป เพราะอํานาจบังคับและกฎแหงสภาวะ
ดังกลาว ดวยเหตุนี้นักซูฟจึงมีความเห็นวา อะไรที่มันจะเกิดมันก็ตองเกิดตามกฎสภาวะที่กําหนดไว
โดยมิไดเกี่ยวของกับมนุษยแมแตประการใด ดังคํากลาวของนักซูฟวา  : 
                   “ทุกสิ่งทุกอยางที่พระองคทรงประทานใหกับฉัน ฉันจะตองไดรับถึงแมฉันจะวิ่งหนี 
และทุกสิ่งทุกอยางที่พระองคทรงปฏิเสธที่จะประทานใหกับฉัน ฉันจะมิไดรับถึงแมฉันจะใฝหาดวย
ความยากลําบาก” (‘Abu Hazim  al – Makki อางใน ‘Attar , 1989 : 21) 
                   “อยาขอเพิ่ม อยาขอลด อยาขอกอนและหลัง แทจริงกฏสภาวะนั้น ถูกกําหนดมาแลว 
ดัง” (al – Jilani, 1983 : 22) 
                   “ส่ิงใดที่ถูกกําหนดสําหรับทาน ทานก็จะไดรับและสิ่งใดที่ไมถูกกําหนดสําหรับทาน 
ทานก็จะไมไดรับ” (al – Jilani , 1988 : 64) 
                   “ทานยอมไดรับกําไรหากพระองคทรงกําหนด แกทานถึงแมทานจะใฝหามันหรือไม” 
(al – Jilani ,  1988 : 40) 
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                   “เมื่อใดที่พระองคทรงประสงคใหเปนสวนของทาน ทานก็จะไดรับสวนนั้นโดยที่    
พระองคทรงอํานวยแกทานเพื่อได รับสวนนั้น” (al – Jilani, 1988 : 48) บนพื้นฐานดังกลาว           
อับดุลกอดิรฺ อัลญิลานียฺ จึงเรียกรองมวลมนุษยสูตะวักกุลดวยคํากลาวมากมาย เชน 
                   “อยายึดมั่นในตนเอง” (al-Jilani, 1988 : 23)  
                   “จงมอบกายถวายตนตอพระองคอัลลอฮฺแตผูเดียว” (al-Jilani, 1988 : 23) 
                   “จงออกจากรางของทานและจงมอบกายถวายตนตอพระองคอัลลอฮฺแตผูเดียว” (al- 
Jilani, 1988 : 26) 
                   “จงตะวักกุลในพระองคอัลลอฮฺเทานั้น” (al-Jilani, 1988 : 27) 
                   “ทานจงมอบกายถวายตนตอพระองคอัลลอฮฺโดยส้ินเชิง” (al-Jilani, 1988 : 40) 
                   “จงตักวา(ยําเกรง) ตอพระองคอัลลอฮฺดวยการมอบกายถวายตนอยางเต็มภาคภูมิ” (al- 
Jilani,1988 : 66) 
           
           6.3  ตะวักกุลกับการหาคาเลี้ยงชีพ  
                     
                   หลักการตะวักกุลดังกลาวทําใหนักซูฟตองเผชิญหนากับปญหาการหาคาเลี้ยงชีพ al- 
Kilabazi (1978 : 109-110) ไดทําขอสรุปเกี่ยวกับการหาคาเลี้ยงชีพตามทัศนะของนักซูฟวา บรรดา
นักซูฟเห็นพองกันวา การหาคาเลี้ยงชีพที่ถูกตองตามบัญญัติศาสนาเปนที่อนุมัติสําหรับนักซูฟ ซ่ึง
บางทานมีความเห็นวาเปนหนาที่สําหรับทุกคนที่จะตองใฝหาคาเลี้ยงชีพพรอมกับสรางความใกลชิด
กับพระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮวะตะอาลา) และบางคนมีความเห็นวา อนุญาตใหใฝหาคาเลี้ยงชีพ
โดยมีเงื่อนไขวา ไมทําใหเกิดการบกพรองในเรื่องตะวักกุลและเกิดความเสียหายแกศาสนาและเปน
การดีกวาหากมนุษยยุงกับหนาที่อันตองปฏิบัติตอพระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) สวน    
อัลกิลาบาซียฺเองทานมีความเห็นวาใหละทิ้งการหาคาเลี้ยงดชีพเพื่อจิตใจมีความผูกพันธกับพระองค
อัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) (al-Kilabazi, 1978 :118) 
                   ผูวิจัยมีความเห็นวา ขอสรุปขางตนเปนขอสรุปที่ควรพิจารณาความถูกตองเนื่องจากนัก
ซูฟที่มีชีวิตอยูกอนทานไดกลาววา 
                   “จงอยาหาอาหาร จงเชื่อเถอะวาพระองคอัลลอฮฺ พระองคเดียวเทานั้นที่ประทานอาหาร”        
(Junayd อางใน Attar, 1989 : 112) 
                   “ฉันเชื่อเหลือเกินวาพระองคอัลลอฮฺเปนผูประทานคาเลี้ยงดูกับฉัน ซ่ึงทําใหฉันไม
ตองการใฝหาคาเลี้ยงชีพอีกตอไป” (Abu Hasan al - Khargani อางใน ‘Attar, 1989 : 174) 
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                   หากคํากลาวนี้เปนความจริงผูวิจัยเห็นวา ขอสรุปดังกลาวเปนขอสรุปที่ผิดจากความเปน
จริงของนักซูฟ ซ่ึงสวนใหญแลวนักซูฟไมยอมใหมวลมนุษยใฝหาคาเลี้ยงดูเพราะถือวาสิ่งเหลานี้ถูก
กําหนดโดยกฏสภาวะอยูแลวซ่ึงมนุษยไมมีอํานาจใดๆทั้งสิ้น อํานาจทั้งปวงนั้นเปนของพระองค
อัลลอฮฺเทานั้น  นอกจากนั้นพระองคทรงสัญญาที่จะใหความคุมครองในปจจัยยังชีพของทุกชีวิต
ดวยการตรัสไวในอัลกุรอานบทฏอฮา อายะฮฺที่ 132 วา 

 
ความวา : และเจาจงใชใหครอบครัวของเจาทําละหมาด และจงมีความอดทนเพื่อการนั้นเราไมขอ
ปจจัยใดๆ จากเจา เราตางหากที่ใหปจจัยแกเจา และความสุขบั้นปลายยอมเปนของผูยําเกรง และ
ในบทอัลซารียาต อายะฮฺที่ 22 –23  วา 

 
ความวา : และในฟากฟา มีปจจัยยังชีพของพวกเจา และสิ่งท่ีพวกเจาถูกสัญญาไว (อยางพรอมมูล) * 
แทจริงขอสาบานกับพระเจาแหงฟากฟาและแผนดินวาแทจริงสิ่งท่ีกลาวนั้นเปนเรื่องจริง (หาใช
เร่ืองลอเลน) เหมือนท่ีพวกเจาพูดกัน   
                   ดังนั้นนักซูฟจึงมีความเห็นวา : หนาที่ของฉันคือปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระองคและ
สําหรับพระองคคือผูประทานปจจัยยังชีพแกฉันดังคําสัญญา (al-Bastami อางใน al-Darqawi,1981 : 
36) นักซูฟจึงกลายเปนผูที่ปลอยวางจากความพยายามของตนเอง โดยถือวาการเปนหวงเกี่ยวกับ
ปจจัยยังชีพเปนการเปดโอกาสใหมารรายรุกรานอยางงายดาย (al-Darqawi 1981 : 36) หากถามถึง
สาเหตุอัลมุรซียฺ (al-Mursi) ก็จะตอบวา สาเหตุของพวกเราคือการศรัทธาและยําเกรงดังที่พระองค
อัลลอฮฺทรงตรัสไวในบทอัลอะรอฟ อายะฮฺ 96 วา 
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ความวา : และมาตรแมนชาวเมืองนั้น มีศรัทธาและมีความยําเกรง แนนอนเราก็จะเปดแกพวกเขาซึ่ง 
(ประตูแหง) ความจําเริญตางๆ จากฟากฟาและแผนดินและแตทวาพวกเขาไดกลาวหา (ศาสนทูต) วา
มุสา ดังนั้นเราจึงลงโทษพวกเขา เพราะสิ่งท่ีพวกเขาไดขวนขวายได (al-Darqawi,1981 : 38) 
                   ความจริงแลวอายะฮฺนี้มิไดหมายความวา ใหละทิ้งความอุตสาหะพยายามดวยแรงกาย
แตประการใด เนื่องจากอีหมานในที่นี้หมายถึง การศรัทธา การยอมรับและการปฏิบัติตามสิ่งที่ถูก
ประทานใหแกศาสนทูตและยําเกรงหมายถึงยําเกรงดวยการเคารพภักดีและละเวนในสิ่งตองหามใน
เมื่อความอุตสาหะพยายามเปนคําสั่งของพระองคอัลลอฮฺและศาสนทูตดังที่ผูวิจัยไดกลาวมาแลวขาง
ตน ความอุตสาหะพยายามจึงเปนสวนหนึ่งของการศรัทธาและยําเกรงตอพระองคอัลลอฮฺ 
                   จะอยางไรก็ตามนักซูฟสมัยปฏิรูปอยางอัลฆอซาลียฺ ยังเปดโอกาศใหนักซูฟใชความ
อุตสาหะพยายามในการใฝหาคาเลี้ยงชีพโดยมีเงื่อนไขวา ไมทําใหความสงบใจเปลี่ยนสูความ       
พุงซานใน อํานาจ เกียรติยศ และคาขาย (al–Ghazali, n.d. : 2533)  
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