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โอวาทท่ี 1 : ยําเกรงอัลลอฮ ฺ

ขอใหทุกทานยําเกรงอัลลอฮ ฺ(ตักวา) ผูทรงรอบรูและผูทรงวิทยญาณ พระองคคือผูทรงเฝาสังเกต ตรวจสอบ 

เพงพินิจ รับฟง รับทราบ คิดคํานวณและทรงตอบแทนทุกอยางท้ังในดุนยาและอาคิเราะฮฺท่ีเปนกิจการบาว

ของพระองคในทุกเวลาและสถานท่ีตักวาท่ีทําใหเกิดความบริสุทธ์ิใจ  (อิคลาศ) สูการหลุดพนจากการตั้งภาค ี

(ชิริก) การโออวด (ริยาอฺ) การหลงระเริง การกระทําส่ิงท่ีเปนอบายมุขท้ังหลาย การอุตริในศาสนา(บิดอะฮ)ฺ 

และความเช่ืองมงายตางๆ ตักวาท่ีสรางจุดประกายใหเกิดความรักตออัลลอฮฺและรอซูล ดวยการยึดม่ันคํา

สอนของพระองคและปฏิบัติตามซุนนะฮฺสูการพัฒนาตนเองและสรางครอบครัวเปยมสุข ตักวาท่ีคอยย้ํา

เตือนวามีมะลาอิกะฮฺคอยประกบเขาตลอดเวลา และชัยฏอนคือศัตรูตัวฉกาจสําหรับเขา เพราะตักวาคือ

รากฐานแหงความสําเร็จและปจจัยหลักของการมีชีวิตท่ีมีเกียรต ิภายใตการกําหนดสภาวการณของอัลลอฮฺ

(กอฎอและกอดัร)ท้ังในดุนยาและอาคิเราะฮฺอันถาวรนิรันดร 

 



โอวาทท่ี 2 : อามัลอิสลามีย 

ขอใหทุกทานท่ีเปนมุสลิมีนจงหม่ันละหมาดฟรฎหาเวลาทุกครั้งพรอมญะมาอะฮฺท่ีมัสยิด สวนมุสลีมะฮฺ

ขอใหละหมาดในชวงตนเวลา ทุกครั้งดวยหัวใจท่ีสงบนิ่งและมีความสํารวม ขอใหอานอัลกุรอานเปนกิจวัตร

ประจําวัน อานอัซการฺนะบะวียะฮฺทุกเชาเย็น หม่ันอานบทซิกิรหลังละหมาด (เอาร็อด มะซูเราะฮ)ฺ อานดุอา ซิ

กิรประจําวันและปฏิบัติอะมัลท่ีอิสลามบัญญัติไว อาทิ ละหมาด  สุนัตตางๆ เชน เราะวาติบ ตะฮัจจุด วิติรฺ ฎ

ฮาและละหมาดเอาวาบีนชวงเชาตรู จงหม่ันรักษาศิยามสุนัตสามวันตอเดือน จงดํารงตนดวยอาภรณแหงน้ํา

ละหมาดตลอดระยะเวลาช่ัวโมงทํางานของเราในแตละวัน 

 

โอวาทท่ี 3 : แสวงหาความรู 

ขอใหทุกทานมุงม่ันในการเพ่ิมพูนความรูแกตนเอง ท้ังความรูท่ีเกี่ยวเนื่องกับการทําอีบาดะฮ ฺหรือศาสตรท่ี

เปนความเช่ียวชาญเฉพาะเรื่อง ขอใหทุกทานใหความสําคัญกับภาษาตาง  ๆไมวาภาษาท่ีมีความจําเปนใน

ระดับทองถ่ิน ระดับชาติและนานาชาต ิหรือภาษาท่ีมีความจําเปนทางศาสนา ทุกคนตองเปนผูใฝรู กระหายท่ี

จะเรียนรู และแสวงหาความรูท้ังดานเทคโนโลย ีและความรูท่ีเกี่ยวของกับความเปนเลิศทางดานการ

ใหบริการ อัลลอฮฺตรัสวา  وُقل ّرّب زدِۡنى ِعلۡم۟ا  (มีความหมายวา "และจงกลาวเถิดขาแตพระ

เจาของขาพระองคขอพระองคทรงโปรดเพ่ิมพูนความรูแกขาพระองคดวยเถิด") พึงทราบเถิดวา การใชชีวิต

ของนบีมูฮัมมัด (ขอความสันติจงมีแดทาน)  ตลอดระยะเวลา 23 ป เปนการใชชีวิตท่ีถูกประดับประดาเสริม

แตงดวยคําวิวรณ(วะหฺยู) เพ่ือเสริมสรางความรูอันลุมลึกท่ีเปนกุญแจสําคัญสูการปฏิบัติอะมัล เปนรัศมีของ

การทําอีบาดะฮ ฺวิญญาณของการเผยแผ เส[บียงอาวุธของการญิฮาด ตลอดจนเปนเง่ือนไขหลักแหง

ความสําเร็จและความเจริญท้ังดุนยาและอาคิเราะฮ ฺ

 



 

โอวาทท่ี 4 : ภารดรภาพ 

ขอใหทุกทานถักทอสายสัมพันธความเปนภราดรภาพในอิสลามท่ีพันผูกในครอบครัวอันเดียวกันอยางแนน

แฟน บนหลักการวะลาอฺ (ความรักและใหความชวยเหลือ) ทําความรูจัก ถามไถทุกขสุขอยางใกลชิด ใหและ

รับสลามดวยใบหนาท่ียิ้มแยม ใหเกียรติซ่ึงกันและกัน มอบความรักและเอ็นดูแกผูนอย ใหเกียรติและเคารพ

ตอผูอาวุโส มีกิริยามารยาทท่ีงดงาม มีความเอ้ืออาทรและสามัคคีปรองดอง ปกปองซ่ึงกันและกัน เยี่ยมเยียน 

ใหอภัยและขอดุอาท้ังตอหนาและลับหลัง จงหางไกลจากนิสัยท่ีไมดีท่ีทําใหสายสัมพันธฉันทพ่ีนองตองขาด

สะบ้ันลง พึงระวังพฤติกรรมท่ีนําไปสูการแตกแยกและการแบงพรรคแบงพวก นี่คือฐานแหงการสรางชีวิตท่ี

เปยมสุขของประชาชาตินี ้

 

โอวาทท่ี 5 : เผยแผอิสลาม 

ขอใหทุกทานพึงตระหนักวา มนุษยทุกคนลวนเปนบาวของ อัลลอฮ ฺลูกหลานของนบีอาดัมและประชาชาติ

ของนบีมูฮัมมัด (ขอความสันติจงมีแดทาน) ดังนั้น จงพยายามเผยแผอิสลาม โดยเฉพาะอยางยิ่งแกบรรดาชน

ตางศาสนิกดวยวิทยปญญาอันลุมลึก ปลูกฝงวิญญาณการ   ญิฮาดตามแนวทางของอัลลอฮฺท่ียึดม่ันหลักการ

สายกลางท่ีมีความสันติและวิทยปญญาอันนําไปสูความเมตตา ความสงบสุขและความเจริญแกสากล

จักรวาล  จงหางไกลจากแนวคิดสุดโตงและพฤติกรรมการใชความรุนแรงท่ีนําไปสูความเสียหายและความ

ถดถอยลาหลัง ขอใหทุกทานฟนฟูบรรยากาศของการตักเตือนกันและกันในส่ิงท่ีเปนสัจธรรมและขันติธรรม

ในรูปแบบท่ีหลากหลายท้ังโดยตรงหรือผานกระบวนการหะละเกาะฮฺอัลกุรอาน(การเสวนากลุม) ประจํา

สัปดาห  นี่คือเสาหลักในการใชชีวิตอันเปยมสุขท้ังดุนยาและอาคีเราะฮ ฺ

 وَتواصوْۡا بٱلۡحّق وَتواصوْۡا بٱلّصبۡر 

  



โอวาทท่ี 6 : บริหารเวลา 

ขอใหทุกทานมุงม่ันและใหความสําคัญกับการบริหารจัดการเวลาอยางมีประสิทธิภาพ กระชับ เปยมดวยสิริ

มงคล(บะเราะกะฮ)ฺ และมีความสมดุลในหนาท่ีประจําวันตามภารกิจท่ีกําหนดไว โดยเฉพาะเวลาไป/กลับ

จากการเรียนการสอนและทํางานในมหาวิทยาลัย หามมาสายกลับเร็วจากเวลาท่ีกําหนดโดยเด็ดขาด อยาให

เวลาผานไปโดยเปลาประโยชน พึงรูวาเวลาคือชีวิต การบริหารจัดการเวลาในความเปนจริงแลว เปนการ

บริหารจัดการชีวิต ขณะท่ีการโจรกรรมเวลาแทจริงแลวคือการฆาตกรรมชีวิตท้ังชีวิตของตนเอง ชีวิตของ

มหาวิทยาลัยและชีวิตของประชาชาติท้ังมวล 

  

โอวาทท่ี 7 : จุดนัดพบประจําวัน 

จงหม่ันรักษาละหมาดซุฮรีพรอมญะมาอะฮ ณ มัสยิดอัลหะรอมัยนในมหาวิทยาลัย อันเปนศาสนสถานท่ีเรา

สามารถรําลึกถึงอัลลอฮฺและเปนหวงเวลาท่ีเราสามารถถายทอดความรูสึกท่ีดีๆระหวางกันภายใตบรรยากาศ

ของความรูสึกสํานึกขอบคุณ(ชุโกร)และหัวใจท่ีสํารวม นอกจากนี้ยังเปนจุดพบปะประจําวันของครอบครัว

ชาวม.อ.ย. ท้ังชายและหญิง ใหเกียรติมัสยิดและสรางบรรยากาศของการเคารพภักดีดวยหัวใจท่ีนิ่งสงบและ

ม่ันคง จงสดับรับฟงเทศนาธรรม (นะศิฮัต) หลังละหมาดซุฮรีจากอิมามนําละหมาดเพ่ือปรับปรุงอีมาน และ

ฟนฟูบรรยากาศของความรักและความเปนหวงเปนใยในอิสลาม 

      

โอวาทท่ี 8 : มุงม่ันสูความเปนเลิศ 

พึงปฏิบัติตามและยึดม่ันตอกฎระเบียบตางๆ ใหเปนไปตาม  ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และดําเนินงาน

ตามภาระหนาท่ีท่ีเปยมดวยความรับผิดชอบ (อะมานะฮ)ฺ มีระเบียบ ประสิทธิภาพและเปนเลิศ โดยอาศัย

ความขยันหม่ันเพียร ทุมเท กระตือรือรน มีความตอเนื่อง มุงม่ัน ใฝสัมฤทธ์ิ และตระหนักในหนาท่ี เพราะ

อัลลอฮฺทรงพอพระทัยทุกกิจการงานท่ีมีความเปนเลิศและตอเนื่อง พระองคทรงมอบวัตถุปจจัยตางๆ และ



ทรงตอบแทนตามปริมาณและคุณภาพของงานนั้น  ๆขอใหทุกฝายขอลุแกโทษและสารภาพผิดตออัลลอฮฺให

มากตอการกระทําทุกอยางท่ีนําพาไปสูความลาหลังและความลมเหลว ขอใหกลาวสรรเสริญและกมกราบ

ขอบคุณตออัลลอฮฺในความสําเร็จและความกาวหนาของกิจการ  ขอใหลูกๆนักศึกษาจําไววาลูก  ๆกําลัง

แสวงหาความรู  ไขวควาสัจธรรมและรวบรวม วิทยปญญาซ่ึงปจจุบันไดอันตรธานหายไปจากการ

ครอบครองของบรรดาผูศรัทธา  ขอใหลูกๆ ประดับประดาตนเองดวยรัศมีแหงอีมาน  ความรูและอะมัลศอ

ลิหฺ  เขารวมกิจกรรมตัรบียะฮฺและกิจกรรมสาธารณประโยชนดวยการยึดม่ันในหลักการฮิจเราะฮฺและสราง

จิตสํานึกแหงการเปล่ียนแปลงสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีมีคุณธรรม ตลอดจนสรรคสรางบุคลิกภาพท่ีมี

ความสมดุลท้ังรางกายสติปญญา จิตวิญญาณ อารมณและสังคมเพ่ือยกระดับการเปนวะลียท่ีแทจริง

ของอัลลอฮ ฺโดยผานกระบวนการการเคารพเช่ือฟงท่ีเปยมลนและการพัฒนาความเช่ียวชาญในศาสตรตางๆ 

ตามความถนัดของตนเอง ลูกๆ นักศึกษาตองรูจักเก็บเกี่ยวประสบการณและความรูเพ่ือสรางความเช่ียวชาญ

เฉพาะดานนอกจากนี้ลูกๆ นักศึกษาควรตองติดตามขาวสาร และเหตุการณรวมสมัยอยางรูเทาทันและ

ครอบคลุม พรอมตระหนักวาลูก  ๆ คือความหวังของประชาชาติท่ีคอยขับเคล่ือนสูการเปล่ียนแปลงในยุค

โลกาภิวัตนท่ีเต็มไปดวยความทาทาย 

 

โอวาทท่ี 9 : อาภรณอันทรงเกียรต ิ

พึงสวมใสอาภรณตามบทบัญญัติของอิสลามท่ีเนนความสะอาด  มีความสงางาม  ความพอเพียงและปกปด

เอาเราะฮ ฺ ไมคลอยตามแฟช่ันญาฮิลียะฮ ฺผูชายไมควรสวมเครื่องแตงกายท่ียาวเลยตาตุม โดยเฉพาะในเวลา

ละหมาด  สําหรับมุสลิมะฮฺพึงแตงฮิญาบท่ีตรงตามหลักศาสนบัญญัต ิไมสวมใสเส้ือผาท่ีมีสีฉูดฉาดและเปน

ท่ีดึงดูดความสนใจ ไมใสผาคลุมท่ีเปดเผยสรีระรางกายและเครื่องประดับตาง  ๆไมใสน้ําหอมท่ีมีกล่ินฉุน 

และหลีกเล่ียงจากการแตงหนา 

 



โอวาทท่ี 10 : ทํางานเปนทีม 

ขอใหทุกทานรักษาประกาศ กฎระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดของมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด ตลอดจน

ใหความสําคัญกับกิจกรรมและคําเชิญชวนของมหาวิทยาลัย  เคารพเช่ือฟงผูนํา ใสใจคําตักเตือน ยึดม่ัน

หลักการปรึกษาหารือ (ชูรอ) และหลักการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ (ญะมาอะฮ)ฺ ใชความวิริยะ

อุตสาหะ  เสียสละเวลาและทรัพยสิน รวมท้ังหม่ัน ดุอาเพ่ือใหมหาวิทยาลัยและทุกฝายท่ีเกี่ยวของประสบ

ผลสําเร็จและรุดกาวไปขางหนาอยางม่ันคง รักษาช่ือเสียงมหาวิทยาลัยทุกวิถีทางตามโอกาสและ

ความสามารถ เชิญชวนและบริการคนอ่ืนเพ่ือใหการสนับสนุนสาสนมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอยางยิ่งแขกผู

มาเยี่ยมมาเยือนและบรรดาเพ่ือนบาน ท้ังนี้ เพราะมหาวิทยาลัยคือศูนยกลางแหงการนําสังคมและพัฒนา

ประชาชาต ิ

  

โอวาทท่ี 11 : ใชชีวิตอยางพอเพียง 

ขอใหทุกทานรักษาความสะอาดเรียบรอย ความสงบและความสวยงามของมหาวิทยาลัยไมวาท่ีพักอาศัย 

สํานักงานและอาณาบริเวณ ใชชีวิตอยางพอเพียง ไมสุรุยสุราย โดยเฉพาะการใชจายรายวัน การใชพลังงาน

ไฟฟา น้ํา อาคารตลอดจนอุปกรณและครุภัณฑโดยคํานึงถึงความประหยัด ประโยชนและประสิทธิภาพ

สูงสุดหลีกเล่ียงพฤติกรรมฟุมเฟอยท้ังทรัพยสินและเวลาของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 



โอวาทท่ี 12 : คุณภาพชีวิตท่ีด ี

ขอใหทุกทานระมัดระวังความสัมพันธท่ีหะรอมระหวางชายหญิงอยางเครงครัด โดยเฉพาะการอยูสองตอ

สองระหวางชายหญิง การกระทําซินา  และความสัมพันธท่ีตองหามท้ังหลาย จงหางไกล ละ เลิกบุหรี่และยา

เสพติดทุกประเภทเล่ียงการบริโภคส่ิงท่ีหะรอมไมวาอาหาร เครื่องดื่มเส้ือผาอาภรณและทรัพยสินเงินทอง

ท้ังหลาย จงหางไกลส่ิงอบายมุขท้ังปวง สนับสนุนและเขารวมกิจกรรมตาง  ๆท่ีเสริมสรางสุขภาพท่ีดีและ

พลานามัยท่ีสมบูรณแข็งแรงภายใตกรอบคําสอนตามหลักศาสนบัญญัต ิและซุนนะฮฺนบีมูฮัมมัด (ขอความ

สันติจงมีแดทาน) 

 ขอเชิญชวนทุกทานปฏิบัติคุณงามความด ี(อะมัลศอลิหฺ) ดวยวิญญาณของการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ 

(ญะมาอะฮ)ฺ ดวยความบริสุทธ์ิใจ(อิคลาศ) ม่ันคงตอเนื่อง(อิสติกอมะฮ)ฺ บนพ้ืนฐานโอวาทท้ัง 12 ประการนี้ 

หวังวาอัลลอฮ ฺทรงประทานความพึงพอใจ  ความสิริมงคล (บะรอกะฮ)ฺ ยกระดับและฐานะพวกเราท้ังในดุน

ยาและอาคิเราะฮ ฺ

พึงจําไววาเราคือกลุมชนท่ีอัลลอฮฺไดทรงทําใหเรามีเกียรติสูงสงเหนือกลุมชนอ่ืนเนื่องจากเรายึดม่ันศรัทธา

ในอิสลาม  ตราบใดท่ีเราแสวงหาเกียรติยศและศักดิ์ศรีดวยแนวทางท่ีไมใชอิสลามแลวไซร อัลลอฮฺจะทําให

เราเปนกลุมชนท่ีต่ําตอยและไรคุณคา 

 وصلى اهللا على نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، سبحان ربك رب العزة 

 عما يصفون وسالم على المرسلین والحمد هللا رب العالمین

 

ดร.อิสมาอีลลุตฟ  จะปะกียา 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 

7/6/1430 (1/6/2009) 

  



หมวดหมู: เรื่องท่ัวไป 

คําสําคัญ: 12 โอวาทแดครอบครัวชาวพิกุล   มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 

สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงท่ีมา-ไมใชเพื่อการคา-อนุญาตแบบเดียวกัน  

สราง: พ. 26 พฤษภาคม 2553 @ 10:20 แกไข: พ. 26 พฤษภาคม 2553 @ 11:28 
 
 
 
อางอิง 

http://gotoknow.org/blog/kumisbah/361467 

 

by… Kon-Tanee 
25 May 2010 
12 Jamadil II  1431 H. 


