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ปรัชญาฮัจญ
บทความนี้ไดนําเสนอมุมมองบางประการวาดวยภาพรวมของการประกอบพิธีหัจญ ซึ่งใน
แตละสวนของการบําเพ็ญศาสนกิจนี้แฝงไวดวยบทเรียนอันทรงคุณคาแกมนุษย และสงผล
ในเชิงบวกแกผูที่สามารถดึงเอามาใชในชีวิตประจําวันได
ฮัจญ คือ การรวมตัวของมนุษยชาติที่มีขนาดใหญที่สุดที่สามารถรวบรวมประชาคมโลกที่กาวพน
พรมแดนแหงชาติพันธุ ภาษาและวัฒนธรรม มุสลิมทุกคนตองประกอบพิธีฮัจญแมครั้งเดียวในชีวิต หากมี
ความสามารถ ฮัจญคือเทศกาลประจําประดับนานาชาติที่เชิญชวนและเรียกรองมนุษยชาติใหหวนรําลึกและ
ฟนฟูบรรยากาศแหงอีมาน การตักวา การยึดมั่นในคําสอน การฝกฝนความเปนน้ําหนึ่งเดียว รับทราบ ศึกษา
และรวมแกไขวิกฤติปญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนสรางความเชื่อมั่นในศักยภาพและศักดิ์ศรีของอิสลามและมุสลิม
มุสลิมทุกคนจึงใฝฝนที่จะประกอบพิธีฮัจญและมีใจที่ผูกพันกับบัยตุลลอฮฺทุกอณูชีวิต โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการไดรับฮัจญมับรูรฺ ที่ไมมีผลตอบแทนใดๆ ที่คูควรเวนแตสรวงสวรรคของอัลลอฮฺเทานั้น
ฮัจญมับรูรฺจึงแฝงดวยปรัชญาอันมากมาย สวนหนึ่งสรุปไดดังนี้
1. ฮัจญคือสัญลักษณความเปนเอกภาพ
เอกภาพดานการศรัทธา ซึ่งผูประกอบพิธีฮัจญตองมีจิตใจที่บริสุทธิ์เพียงเพื่ออัลลอฮฺและมุงมั่นสืบสาน
จริยวัตรของนบีมูฮัมมัด(ขอความสันติสุขจงมีแดทาน) เทานั้น
เอกภาพดานการปฏิบัติ ซึ่งผูประกอบพิธีฮัจญ ตองปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขตางๆ ของฮัจญดวย
รูปแบบที่เหมือนกัน ในชวงเวลาอันเดียวกัน ณ สถานที่แหงเดียวกัน ลักษณะการแตงกายที่เหมือนกัน ภายใต
การนําแหงตนแบบของผูนําคนเดียวกันคือนบีมูฮัมมัด(ขอความสันติสุขจงมีแดทาน) โดยผานการอรรถาธิบาย
ของนักวิชาการมุสลิมที่ไดรับการยอมรับ
2. ฮัจญคือภาพสะทอนแหงสาสนสากลของอิสลาม
การกอรางสรางประภาคารแหงอิสลามไดเริ่มตนดวยบรรยากาศแหงสากล ดังจะเห็นไดจากบรรดา
เศาะหาบะฮฺรุนแรกที่เปนเสาหลักแหงการเผยแผอิสลามซึ่งประกอบดวยอะบูบักรที่มาจากตระกูลกุเรชอาหรับ
ศุฮัยบฺจากกรุงโรม บิลาลทาสผูเสียสละจากอะบิสสิเนีย ซัลมานผูดั้นดนแสวงหาสัจธรรมจากเปอรเซีย ตลอดจน
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ชาวอาหรับที่คลั่งไคลและยึดมั่นในเผาพันธุวงศตระกูล อิสลามสามารถผนวกรวมผูคนเหลานั้นใหอยูภายใตรม
เงาแหงอิสลาม และเลื่อมใสศรัทธาคําสอนของนบีมูฮัมมัด(ขอความสันติสุขจงมีแดทาน) ที่กลาวไวความวา
“ทานทั้งหลาย จงเปนบาวของอัลลอฮฺฉันทพี่นองกันเถิด”(บุคอรีและมุสลิม)
คลื่นมหาชนที่หลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศที่กําลังเฏาะวาฟรอบๆ บัยตุลลอฮฺ ทําใหเรานึกถึงดาว
เคราะหตางๆ ในระบบสุริยจักรวาลซึ่งลวนเปนบริวารที่โคจรรอบดวงอาทิตย ในขณะที่ดวงอาทิตยก็เปนเพียง
ดาวเคราะหเพียงดวงหนึ่งในระบบแกแล็กซี่อันกวางไพศาลที่ตองโคจรตามระบบที่ถูกกําหนดไว เชนเดียวกันกับ
มนุษยบนโลกนี้ ที่ตองโคจรตามระบบบัยตุลลอฮฺ ไมวาขณะเฏาะวาฟหรือขณะดํารงละหมาดที่มุสลิมทั่วโลก
ตางผินหนาไปยังบัยตุลลอฮฺเปนประจําอยางนอย 5 ครั้งตอวัน ในขณะที่บัยตุลลอฮฺก็เปนเพียงสัญลักษณหนึง่ ที่
แสดงถึงความนอบนอมและศิโรราบภายใตอํานาจของอัลลอฮฺผูบริหารสากลจักรวาล
3. ฮัจญคือการปฏิเสธความเหลื่อมล้ําและวรรณะของมนุษย
อิสลามปฏิเสธระบบที่วางมนุษยบนขั้นบันไดของชนชั้นวรรณะ อิสลามสอนวาทุกคนไมมีสิทธิวางกาม
แสดงตนเหนือคนอื่นเนื่องจากความแตกตางดานชาติพันธุหรือสีผิว ไมมีความเหลื่อมล้ําระหวางยาจกกับมหา
เศรษฐี ชนผิวขาวกับชนผิวดํา นายหรือบาวไพร เจาหนาที่หรือประชาราษฎร ทุกคนจะอยูในฐานะที่เทาเทียม
กันหมด เมื่อผูประกอบพิธีฮัจญเริ่มตั้งใจอิหฺรอมที่มีก็อต ( Miqat หมายถึง จุดพรมแดนที่ผูประกอบพิธีฮัจญตอง
ตั้งใจและปฏิบัติตามเงื่อนไขของฮัจญ) โดยการหมกายดวยผาขาวสองผืน ซึ่งเปรียบเสมือนแมน้ําลําคลอง
จํานวนลานๆ สายที่ไหลบรรจบเขาสูมหาสมุทรซึ่งกลายเปนน้ําทะเลที่มีลักษณะเดียวกันหมด ฉันใดฉันนัน้ ผูค น
ที่หลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศเปนจํานวนลานๆ คน ก็จะกลายเปนน้ําหนึ่งเดียวกันเมื่อเขามาบรรจบ ณ มีก็อต
(Miqat) เพื่อหลอมรวมเขาสูมหาสมุทรแหงกระบวนการฮัจญอยางพรอมเพรียงกัน
ทุกคนไมมีสิทธิแอบอางความเปนอภิสิทธิชน เวนแตดวยการตักวา(การยําเกรงตอพระเจา)เทานั้น
4. ฮัจญคือโอกาสใหมุสลิมหวนรําลึกประวัติศาสตรความยิ่งใหญของอิสลาม
ผูประกอบพิธีฮัจญจะไดประจักษดวยสายตาถึงแหลงกําเนิดของอาทิตยอุทัยแหงทางนําและรัศมี
อิสลามที่ไดเจิดจรัสทั่วสากล ซึ่งจุดประกายโดยนบีมูฮัมมัด(ขอความสันติสุขจงมีแดทาน) ไดสัมผัสรองรอยการ
เสียสละของบรรดาเศาะหาบะฮฺ(เหลาสาวก) ตลอดจนหวนรําลึกการเสียสละที่ยิ่งใหญของสามพอแมลูก
(นบีอิบรอฮีม นบีอิสมาอีลและฮาญัร)ซึ่งกลายเปนตนตํารับของการประกอบพิธีฮัจญที่มีการสืบสานมาโดย
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อนุชนรุนหลังเปนเวลานับพันๆ ป และจะยังคงอยูจวบจนสิ้นฟาแผนดิน บรรดาฮุจญาจสามารถอานตําราเลม
ใหญนี้ดวยการพินิจพิเคราะหจากสถานที่จริง เพื่อนําเปนบทเรียน เติมเต็มกําลังใจและขอเตือนสติตลอดไป
5. ฮัจญ คือ กระบวนการพัฒนาจิตวิญญาณและขัดเกลาจิตใจ
ผูประกอบพิธีฮัจญไดรับโอกาสพัฒนาและขัดเกลาจิตใจใหสูงสง ตัดขาดจากความโกลาหลของโลก
ดุนยา พวกเขาสวมใสผา 2 ผืนที่ไมมีการเย็บถักปกรอย ไมสามารถแมกระทั่งใสน้ําหอม หรือรวมหลับนอนกับ
ภรรยาของตนเอง ผูที่กําลังประกอบพิธีฮัจญนั้น พวกเขากําลังสลัดทิ้งการใชชีวิตอยางปกติ สูการเปนบาว
ของอัลลอฮฺที่สํารวม หัวใจที่ยําเกรง ลิ้นที่หมั่นเปลงเสียงตัลบียะฮฺ ดุอา ซิกิร อานอัลกุรอาน เพื่อปาวประกาศถึง
ความยิ่งใหญของอัลลอฮฺ มีจิตใจที่สํารวมและสํานึกในความผิดพลาดของตนเอง
บรรยากาศของผูประกอบพิธีฮัจญที่กําลังสะอียระหวางเขาเศาะฟาและเขามัรวะฮฺจํานวน 7 รอบนั้น
เปนการเสี้ยมสอนใหมุสลิมตระหนักวา ในโลกแหงความปนจริง หากมุสลิมเดินบนเสนทางอันเที่ยงตรงควบคู
กับการยึดมั่นธงนําที่ถูกตองแลว มุสลิมจะกาวสูหลักชัยและไมมีวันหลงทางเปนอันขาด
เสนทางอันเที่ยงตรงสําหรับมนุษยชาติคืออิสลาม ในขณะที่ธงนําที่ไดรับการประกันความถูกตองคือ
อัลกุรอานและสุนนะฮฺ ที่ผานการอรรถาธิบายจากบรรดานักวิชาการมุสลิมที่ไดรับการยอมรับ
6. ฮัจญ คือ การสัญจรสูถนนแหงอาคิเราะฮฺ
ผูประกอบพิธีฮัจญตองออกจากบานเกิดเมืองนอนซึ่งจําตองหางเหินกับครอบครัว พี่นองผองเพื่อนและ
บานเกิด เปรียบเสมือนผูที่พรากจากโลกดุนยา ซึ่งตองสูญสิ้นทุกอยางแมแตคนรัก ในขณะที่การอาบน้ํา หรือ
การอาบน้ําละหมาดและการหุมกายดวยผา 2 ผืน ก็เปรียบเสมือนการหอหุมศพของผูเสียชีวิตที่ผูประกอบพิธี
ฮัจญตองดําเนินการใหแกตนเองกอนที่จะใหคนอื่นดําเนินการแทนในลักษณะเชนนี้เมื่อสิ้นชีวิตไป
การวุกุฟที่อะเราะฟะฮฺที่ควบคูกับการรําลึกและดุอาตอเอกอัลลอฮฺ ก็เสมือนสภาพของมนุษยที่ถูกฟน
คืนชีพในวันกียามะฮฺที่ทุกคนกลับไปหาสูอัลลอฮฺโดยอาศัยเสบียงแหงตักวาและอีมานเทานั้น มุสลิมไดรับการ
ฝกฝนใหยอมรับสภาพของการกลับหาสูอัลลอฮฺในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู กอนที่เขาจะกลับสูอัลลอฮฺอยาง
แทจริงเมื่อสิ้นชีวิตแลว
ชางเปนบรรยากาศที่มีความหมายอันลึกซึ้งที่สามารถเตือนสติแกผูมีปญญาทั้งหลาย
7. ฮัจญคือเวทีภาคปฏิบัติจรรยามารยาทอันสูงสง
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ตลอดระยะเวลาของการทําฮัจญ ผูประกอบพิธีฮัจญตองฝกฝนใหอยูในระเบียบวินัย รูจักควบคุม
อารมณ เชื่อฟงผูนําผูทรงคุณธรรม บากบั่นตอสูกับความยากลําบากและความเหนื่อยลาดวยใบหนาที่ยิ้มแยม
ทักทายผูคนดวยสลาม ใหอาหาร ใชวาจาที่สุภาพออนโยน การมีมารยาทอันสูงสง และยับยั้งอารมณตนเองมิ
ใหพลาดพลั้งกระทําสิ่งตองหามและสิ่งอบายมุขตางๆโดยเฉพาะการรวมหลับนอนกับภรรยาและสิ่งที่กระตุน
อารมณทางเพศการกระทําอบายมุข และการทะเลาะเบาะแวง ตลอดจนหมั่นกระทําความดีทั้งหลาย ซึ่งถือเปน
เงื่อนไขสําคัญของฮัจญมับรูรฺ เพื่อนําไปปฏิบัติเปนวิถีชีวิตยามกลับสูมาตุภูมิตอไป
8. ฮัจญคือการประยุกตใชสาสนแหงสันติภาพ
ผู ป ระกอบพิ ธี ฮั จ ญ คื อ ผู ใ ฝ สั น ติ เขาไม ส ามารถสร า งความเดื อ ดร อ นใดๆไม ว า ต อ ตนเอง ผู อื่ น
สิ่งแวดลอมรอบขาง เหลาสิงสาราสัตวแมกระทั่งกิ่งกานหรือใบไมเล็กๆ ก็ตาม ชวงเวลาการทําฮัจญคือชวงเวลา
แห ง สั น ติ ในขณะที่ มั ก กะฮฺ คื อ ดิ น แดนและอาณาบริ เ วณที่ สั น ติ สุ ข ดั ง นั้ น ผู ป ระกอบพิ ธี ฮั จ ญ จึ ง ซึ ม ซา
บบรรยากาศของสันติภาพทั้งเงื่อนไขแหงเวลาและสถานที่ เพื่อฝกฝนใหมุสลิมสรางความคุนเคยในภาคปฏิบัติ
สูการประยุกตใชวิถีแหงสันติในชีวิตจริงตอไป
สิ่งเหลานี้คือสวนหนึ่งของปรัชญาฮัจญมับรูรฺ ที่ผูประกอบพิธีฮัจญตองศึกษาเรียนรูและให
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง รูจักประยุกตใชในชีวิตประจําวันเมื่อกลับสูมาตุภูมิ หาไมแลวฮัจญก็เปน
เพียงทัศนาจรราคาแพงที่มีการเก็บออมและลงทุนทั้งชีวิต แตไมสามารถเกิดดอกออกผลในชีวิตจริง
สังคมมุสลิมก็ตกในวังวนแหงการบูชาพิธีกรรมและเทศกาลที่ไมมีผลตอระบวนการพัฒนาเลย วัลลอ
ฮฺ อะอฺลัม.
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