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บทที่ 4
วิเคราะหแนวคิดเชิงซูฟของกลุมดะวะฮตับลีฆในจังหวัดชายแดนภาคใต
ความสํ าเร็จในชี วิตคื อความปรารถนาของมนุ ษ ยทุ กๆคน ทุ ก ศาสนิ ก ชนเชื่ อวา ความ
สําเร็จในชีวิตนั้นขึ้นอยูกับการเคารพภักดีตอพระผูเปนเจาดวยการปฏิบัติตามคําสอนของพระองค
ทาน
มุสลิมเห็นพองกันวา มนุษยถูกสรางขึ้นมาเพื่อเคารพภักดีตอพระผูเปนเจาผูทรงอํานาจ
และเกรียงไกรองคเดียวเทานั้นดวยการปฏิบัติตามคําสอนของพระองคทานอยางสมบูรณแบบ หาก
บุคคลใดปฏิบัติตามพระประสงคดังกลาว บุคคลนั้นก็จะประสบความสําเร็จทั้งในโลกนี้และวัน
อาคีเราะฮ แตดวยธรรมชาติของมนุษยที่ออนแอ ทําใหชนมุสลิมมีความขัดแยงในการตีความหมาย
ของคําสอน บางคนไดเนนหนักในเรื่องที่เรนลับและบางคนก็ไดเนนหนักในสิ่งประจักษ สังคม
มุสลิมจึงประสบกับปญหาตางๆมากมาย เชน ปญหาสังคม ปญหาการเมือง ปญหาการศึกษาและ
วัฒนธรรม ปญหาศาสนวิทยาและอื่นๆ การเคารพภักดีตอพระผูเปนเจาดวยการปฏิบัติตามคําสอน
ของชนมุสลิมสวนหนึ่งก็เสื่อมเสีย ความบกพรองในการตอบสนองพระประสงคของพระผูเปนเจาก็
เกิดขึ้น
ปรากฏการณ ดังกลาวทํ าใหมุสลิมสว นหนึ่งไดพ ยายามคน หาวิธีการแกไขปญ หาดัง
กลาว อันเปนปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดแนวคิดที่หลากหลาย ในบรรดาแนวคิดทั้งหลายมีแนวคิดซูฟ
อันเปนแนวคิดที่เนนหนักในเรื่องแหงความเรนลับและฝกตนเองใหอยูในกรอบจริยธรรมอิสลาม
แนวคิดนี้เปนแนวคิดที่ยอมรับของชนมุสลิมสวนใหญ แนวคิดซูฟไดขยายตัวขึ้นในสังคมมุสลิม
อยางรวดเร็วเคียงขางแนวคิดอื่นๆอีกมากมาย จากการขยายตัวของแนวคิดซูฟทําใหชนมุสลิมเกือบ
รอยละหาสิบไดรับแนวคิดดังกลาว
ในเมื่อประเทศอินเดียอีกประเทศหนึ่งซึ่งมุสลิมสวนหนึ่งของประเทศประสบกับความ
เสื่อมโทรม เหินหางจากศาสนา ขาดจริยธรรม อันเปนภาพที่แสดงถึงความบกพรองในการตอบ
สนองพระประสงคของพระผูเปนเจา แนวคิดซูฟดังกลาวก็ถูกนํามาปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งโดยกลุม
ดะวะฮฺตับลีฆฺ
จากนัยยะดังกลาวแสดงใหเห็นวา ความบกพรองในการตอบสนองพระประสงคของ
พระผูเปนเจาเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหแนวคิดซูฟขยายตัวขึ้นในสังคมมุสลิม ความบกพรองในการ
ตอบสนองพระประสงคของพระผูเปนเจามีมากเพียงไรแนวคิดซูฟก็ขยายตัวขึ้นมากเพียงนั้น
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จังหวัด ชายแดนภาคใตเปน อีกพื้ น ที่ห นึ่ งที่ ชนชาวมุสลิมสวนใหญ ประสบกับ ความ
บกพรองในการตอบสนองพระประสงคของพระผูเปนเจา ดวยความบกพรองดังกลาวทําใหแนวคิด
ซูฟไดขยายตัวในเขตพื้นที่ดังกลาวขึ้นอยางรวดเร็ว
นักซูฟและกลุมดะวะฮฺตับลีฆฺเชื่อวา พฤติกรรมของมนุษยแตละคนนั้นขึ้นอยูกับความ
ปรารถนาของแต ล ะบุ ค คล ผู ใดปรารถนาในพระผู เป น เจา พฤติ ก รรมของผูนั้ น ก็ จ ะดี หากผู ใด
ปรารถนาในสิ่งอื่นนอกจากพระผูเปนเจาผูนั้นก็จะมองขามสิ่งตางๆมากมายและพยายามแสวงหา
ความพอใจของตนเองมากกวาแสวงหาความพอพระทั ย ของพระผู เป น เจา อั น เป น บ อ เกิด แห ง
พฤติกรรมที่ เลวรายและละเมิ ด คําสอนของพระผูเปน เจา ดังนั้ น ความปรารถนาของชีวิตจึงเป น
ตัวแปรที่สําคัญในการปรับเปลี่ยนทิศทางของพฤติกรรมมนุษย
เพื่อใหมนุษยไดดํารงชีวิตในกรอบคําสอนของพระผูเปนเจา เหินหางจากความบกพรอง
ในการปฏิบัติตามคําสอนของพระผูเปนเจา นักซูฟและกลุมดะวะฮฺตับลีฆฺก็ไดพยายามเปลี่ยนแปลง
ทิศทางของความปรารถนาจากความปรารถนาตอตนเองสูความปรารถนาตอพระผูเปนเจาดวยการ
คนหาปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอความปรารถนาของมนุษย
นักซูฟและกลุมดะวะฮฺตับลีฆฺเชื่อวา การละเมิดคําสอนของพระผูเปนเจานั้นเกิดขึ้นจาก
การมองขามถึงความสําคัญของพระผูเปนเจาและตระหนักถึงความสําคัญตอตัวเองเปนหลัก
จากนัยยะดังกลาวแสดงใหเห็นวา นักซูฟและกลุมดะวะฮฺตับลีฆฺไดตระหนักถึงสภาพ
ปญหาความเปนมาของพฤติกรรมมนุษยและแสวงหาแนวทางแกไขปญหาพฤติกรรมดังกลาวให
สอดคล องกับ พระประสงคของพระผู เป น เจาผูท รงสรางสรรพสิ่ ง นอกจากนั้ น นั ก ซู ฟ และกลุ ม
ดะวะฮฺตับลีฆฺยังเชื่อวา ความปรารถนาของชีวิตคือพลังสําคัญในการแกไขปญหาพฤติกรรม หาก
ความปรารถนาของมนุษยตางกันกับความปรารถนาของพระผูปนเจา มนุษยก็จะไมมีวันปฏิบัติตาม
พระประสงคของพระผูเปนเจา ดังนั้นนักซูฟและกลุมดะวะฮฺตับลีฆฺก็ไดพยายามปลุกชนชาวมุสลิม
ใหรูจักถึงแกนแทของพระผูเปนเจา พรอมกับสรางความใกลชิดกับพระผูเปนเจาและพยายามให
ความปรารถนาของมนุษยสอดคลองกับความปรารถนาของพระผูเปนเจาและเปนความปรารถนาอัน
หนึ่งอันเดียวกัน ความปรารถนาอันหนึ่งอันเดียวกันดังยอมไมเกิดขึ้นหากมนุษยไมดําเนินการปลด
ความปรารถนาของตนเองและปฏิบัติตามคําสอนของพระผูเปนเจา นักซูฟและกลุมดะวะฮฺตับลีฆฺก็
ไดดําเนินการปลดความปรารถนาตอตนเองดวยกระบวนการและขั้นตอนที่หลากหลาย เชน
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1. เตาฮีด
เตาฮีดหรือรูจักถึงแกนแทของพระผูเปนเจาเปนหลักการประการสําคัญของนักซูฟและ
กลุมดะวะฮฺตับลีฆฺ หลักการดังกลาวเปนหลักการที่เกี่ยวกับการปลดปลอยทุกสิ่งทุกอยางนอกจาก
พระผูเปนเจาจากความปรารถนาของมนุษย
การปลดปลอยทุกสิ่งทุกอยางนอกจากพระผูเปนเจาจากความปรารถนาของมนุษยเปน
การลดอัตราความปรารถราตอตนเองและทวีความปรารถนาตอพระผูเปนเจาในการดํารงชีวิตประจํา
วันจนความปรารถนาของมนุษยและความปรารถนาของพระผูเปนเจาเปนความปรารถนาอันหนึ่ง
อันเดียวกัน
ความปรารถนาอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระผูเปนเจาเทานั้นที่จะนํามนุษยสูการปฏิบัติ
ตามพระประสงคของพระผูเปน เจา เพื่ อวัตถุประสงคดังกลาว นั กซู ฟและกลุมดะวะฮฺตับลีฆฺ จึง
ตระหนักในความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันระหวางสรรพสิ่งที่ถูกสรางกับพระผูเปนเจาหรือผูสราง
โดยปราศจากขอบเขต สวนความเปนไปไดของแนวคิดนี้ก็เปนอีกเรื่องหนึ่งที่จะตองศึกษากัน อัน
เรื่องจากมนุษยนั้นออนแอ อันจะตองประสบกับความผิดพลาดและบกพรอง จะอยางไรก็ตามนักซู
ฟและกลุมดะวะฮฺตับลีฆฺไดพยายามอยางเต็มหนวยเพื่อปองกันความผิดพลาดและบกพรองที่อาจเกิด
ขึ้นไดทุกเมื่อ
2. มุจาฮะดะฮฺ
การเปลี่ยนแปลงทิศทางความปรารถนาและปฏิบัติตามพระประสงคของพระผูเปนเจา
ของแตละคนยอมไมเกิดขึ้นโดยปราศจากมุจาฮะดะฮฺ มุจาฮะดะฮฺเปรียบเสมือนพลังกระตุนสูความ
ปรารถนาตอพระผูเปนเจาและปฏิบัติตามพระประสงคของพระองคทานผูสูงสงและเปนแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
จากนัยยะดังกลาวแสดงใหเห็นวา นักซูฟและกลุมดะวะฮฺตับลีฆฺเชื่อวา ความปรารถนา
แหงจิตใจและพฤติกรรมของมนุษยนั้นเปนสิ่งที่เปลียนแปลงไดเสมอ แตอัตราการเปลียนแปลงดัง
กล าวขึ้ น อยู กั บ อั ต ราการมุ จ าฮะดะฮฺ ที่ ทุ ก คนมี สิ ท ธิ เท าเที ยมกั น ในการใฝ ห าพระประสงค ข อง
พระผูเปนเจา ดังนั้นมนุษยทุกระดับชั้นยอมไดรับความเสมอภาคในการที่จะเปลี่ยนแปลงความ
ปรารถนาแหงจิตใจและพฤติกรรมเพื่อตอบสนองพระประสงคของพระผูเปนเจา
นอกจากนั้ น นั ก ซูฟ แ ละกลุมดะวะฮฺ ตับลี ฆฺ ยังเชื่อวา มุ จาฮะดะฮฺ มิอาจเกิด ขึ้ น ไดโดย
ปราศจากแรงจูงใจ ดังนั้น นักซูฟและกลุมดะวะฮฺตับลีฆฺไดทําการจูงใจสมาชิกกลุมดวยการตัรฆีบ
และตัรฮีบ การใชหลักการดังกลาวแสดงใหเห็นวา นักซูฟและกลุมดะวะฮฺตับลีฆฺเขาใจถึงสภาพของ
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ชีวิตวา ทุกชีวิตนั้นมีความตองการในสิ่งประเสริฐและสิ่งประเสริฐนั้นคือยากําลังชุบชีวิตใหมนุษย
ในทุกยุคสมัย
3. อัสสิยาฮะฮฺวัดดะวะฮฺหรือคุรูฟซะบีลิลลาฮฺ
นักซูฟและกลุมดะวะฮฺตับลีฆฺยังเชื่อวา สภาพแวดลอมมีอิทธิพลตอจิตใจและการปฏิบัติ
ตามคําสอนของพระผูเปนเจา จากนั้นทั้งสองจึงพยายามออกหางจากสภาพแวดลอมที่เหินหางการ
ปฏิบัติตามคําสอนของพระผูเปนเจาดวยการเดินทางหรือคุรูฟซะบีลิลลาฮฺและสรางสภาพแวดลอม
ใหมขณะเดินทาง อันเปนภาพของการปฏิบัติตามคําสอนของพระผูเปนเจาองคเดียวเทานั้น ขณะ
เดียวกันนักซูฟและกลุมดะวะฮฺตับลีฆฺก็ไดดําเนินการขยายแนวคิดดังกลาวดวยการพยายามเรียกรอง
เชิญชวนมวลมุสลิมสูความปรารถนาแหงพระผูเปนเจาและปฏิบัติตามคําสอนของทาน
จากนัยยะดังกลาวแสดงใหเห็นวา นักซูฟและกลุมดะวะฮฺตับลีฆฺไดพยายามชี้ใหเห็นถึง
ความเปนรูปธรรมของอิสลามและทั้งสองเชื่อวาการสอนมนุษยดวยวิธีการสรางภาพปรากฏใหเห็น
เคียงคูกับการบรรยายและปฏิบัติตามเปนวิธีการที่ดีที่สุด ดังนั้นการเดินทางจึงเปนวิธีการสอนและ
การฝกปฏิบัติวิธีหนึ่งที่ดําเนินการโดยนักซูฟและกลุมดะวะฮฺตับลีฆฺ
4. ซิกิรฺ
ความบริสุทธินั้นเปนเอกลักษณของพระผูเปนเจา ดังนั้นความปรารถนาของพระผูเปน
เจาจึงเปนความปรารถนาที่บริสุทธิซึ่งตางกันกับความปรารถนาของมนุษย ในเมื่อนักซูฟและกลุม
ดะวะฮฺตับลีฆฺไดใฝหาความสอดคลองระหวางความปรารถนาของตนที่มีมลทินกันความปรารถนา
ของพระผูเปนเจาที่ปราศจากมลทิน ทั้งสองจึงพยายามขจัดมลทินดังกลาวดวยการรําลึกถึงพระผูเปน
เจา ดวยการขจัดมลทินดังกลาวทําใหจิตใจประสบกับความสะอาด มานกั้นระหวางบาวผูรําลึกกับ
พระผูเปนเจาถูกเปดฉากขึ้น ทําใหเกิดองคความรูใหมอันเปนองคความรูที่บริสุทธิปราศจากมลทิน
ดวยองคความรูดังกลาวทําใหนักซูฟและกลุมดะวะฮฺตับลีฆฺไดปฏิบัติตามพระประสงคของพระผู
เปนเจา
นักซูฟและกลุมดะวะฮฺตับลีฆฺไดใหความสําคัญกับการรําลึกถึงพระผูเปนเจาเปนอยาง
มาก แตการรําลึกของนักซูฟจะไมมีรูปแบบที่แนนอน อันเปนการเปดโอกาสใหวิธีการรําลึกดังกลาว
ประสบกับความคลาดเคลื่อน จะอยางไรก็ตามนักซูฟยุคหลังและกลุมดะวะฮฺตับลีฆฺไดพยายามจัด
รูปแบบของการรําลึกถึงพระผูเปนเจาใหอยูในกรอบของทานศาสนทูตมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮฮุอะลัย
ฮิวะซัลลัม)
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นักซูฟและกลุมดะวะฮฺตับลีฆฺเชื่อวา สรรพสิ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหมนุษยติดอยูกับ
ความปรารถนาของชีวิตและเหิ น ห างจากความปรารถนาของพระผูเป น เจา เพื่อตอบสนองพระ
ประสงคของพระผูเปนเจา นักซูฟและกลุมดะวะฮฺตับลีฆฺจึงพยายามละทิ้งสรรพสิ่งที่ถูกสรางดวย
การลดความปรารถนาแหงชีวิตและมุงสูความปรารถนาแหงพระผูเปนเจา ปฏิบัติตามพระประสงค
ของทาน หากบรรลุผลสําเร็จก็จะเปนมนุษยที่สมบูรณ
ความสมบูรณเทานั้นที่จะเปดโอกาสใหมนุษยไดดําเนินกิจการในสังคมอยางถูกตอง
ตามความปรารถนาของพระผูเปนเจา จะอยางไรก็ตามมนุษยที่สมบูรณนั้นมีอยูไมกี่รายเทานั้น
การละทิ้ งสรรพสิ่งแหงโลกนี้ ทําให นักซูฟ และกลุมดะวะฮฺตับลีฆฺ ตองเผชิญ หนากับ
ปญหาปจจัยยังชีพ จะอยางไรก็ตามทั้งสองเห็นพองกันวา การประทานปจจัยยังชีพนั้นขึ้นอยูกับการ
ปฏิบัติตามพระประสงคของพระผูเปนเจาหรือการตักวาในพระผูเปนเจา นอกจากนั้นพระผูเปนก็
ทรงกําหนดลวงหนาเรียบรอยแลว ความเชื่อดังกลาวทําใหนักซูฟและกลุมดะวะฮฺตับลีฆพยายาม
เรียกรองสูการละทิ้งสาเหตุหรือหลักแหงเหตุและผลแหงโลกนี้ การพัฒ นาในวงการดังกลาวจึง
ประสบกับภาวะขาดแคลน
ดวยการเนนหนักในพระผูเปนเจาทําใหนักซูฟและกลุมดะวะฮฺตับลีฆฺไดฝกฝนความมุง
มานะและอดทนในชีวิตจนทั้งสองไดปฏิบัติตามจริยธรรมที่ดีงาม แตในขณะเดียวกันทั้งสองก็ขาด
ความพยายามในดานการพัฒนาความเจริญกาวหนาแหงโลกนี้ใหกับสังคมมนุษยตลอดจนศิลป
วิทยาการทันโลก
นักซูฟและกลุมดะวะฮฺตับลีฆไดพยายามสรางเกียรติใหกับมุสลิมดวยการปลุกคานิยม
ในพระผูเปนเจาเปนหลัก ฝงความศรัทธาในพระผูเปนเจาใหกับมุสลิม เพราะนักซูฟและกลุมดะวะฮฺ
ตับลีฆเชื่อวาปลุกคานิยมในพระผูเปนเจาและการปลุกฝงความศรัทธาในพระผูเปนเจานั้นคือกาว
แรกของผูที่ปรารถนาความสําเร็จในโลกนี้และโลกหนา
นอกจากนั้น นัก ซู ฟ และกลุมดะวะฮฺตับ ลีฆฺ ไดนําเสนอเรื่องที่เกี่ยวกับจิตใจและพฤติ
กรรมของมนุษยตลอดจนความสัมพันธระหวางทั้งสองอีกดวย อันเปนแขนงหนึ่งของสาขาวิชาชีว
วิทยา และเปนเรื่องที่นาชื่นชมหากนักซูฟและกลุมดะวะฮฺตับลีฆฺเปดโอกาสใหสมาชิกกลุมทุกคนได
ประกอบการงานบริหารในกิจการแหงโลกนี้อยางเสรี เพื่อดําเนินการพัฒนาประชากรโลกในดาน
ตางๆอีกมากมาย

