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บทวิจารณ์ หนังสื อ
วีรบุรุษไพร่ ชวา รั ฐมุสลิม สภานักบุญ และผู้มีกาเนิดจากไส้ เดือนดิน
ดุลยวิทย์ นาคนาวา*
หนัง สื อ เล่ ม นี้ เป็ นของ ผู ้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร. ทวี ศ ัก ดิ์ เผื อ กสม จากหน่ ว ยวิ จ ัย เอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ศึกษา ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยบางบท
ของหนังสื อ ตีพิมพ์ในวารสารรัฐศาสตร์สาร ฉบับที่ 30 ปี 2552 ภายใต้ชื่อ “รู ปเงาบนแผ่นดินชวาและ
วาลี ท้ งั เก้า ” และ บทความชื่ อ “ภาษา / วัตถุ บูชา / การปฏิ วตั ิ ในภาวะฌานของเจมส์ ไซเกล” ใน
วารสารรุ ไบยาต ปี 2553 ฉบับที่ 1 และหนังสื อรวมบทความเรื่ องเจ้าพ่อ ประวัติศาสตร์ จอมขมังเวทย์:
รวมบทความเพื่อเป็ นเกียรติแก่รองศาสตราจารย์ ฉลอง สุ นทราวาณิ ชย์ ในปี 2558
ในโครงสร้ า งหนัง สื อ แบ่ ง เป็ น 4 บทใหญ่ รวมกับ บทนาอี ก 1 บทและบทสรุ ปอี ก 1 บท
หนังสื อเล่มนี้ ได้คานิ ยมจาก ซะการี ยย์ า อมตยา เจ้าของรางวัลซี ไรต์ พ.ศ. 2553 สาขากวีนิพนธ์ จาก
ผลงานรวมบทกวีนิพนธ์ ไม่มีหญิงสาวในบทกวี คานิ ยมดังกล่าวเป็ นการปูพ้ืนฐานแนวความคิดแบบ
ซูฟีย์(นักรหัสนัย)ในอิสลาม โดยแสดงให้เห็นว่าทั้งในโลกมุสลิมส่ วนกลางและโลกมุสลิมท้องถิ่นที่
ชวา ต่างมีจุดเชื่อมคือ แนวทางแห่งซูฟีย์ แนวทางดังกล่าวยังแตกย่อยลงไปเป็ นสรณะคาสอน วะห์ดตั
อัลวูญูด (สรรพสิ่ งเป็ นหนึ่ งเดียวหรื อพระเจ้าคือสรรพสิ่ ง) โดยทั้งอัล-ฮัลลาจจากแบกแดด และสิ ติ เจ
นาร์ จากชวา ยึดแนวคิดดังกล่าวมีจุดจบด้วยการประหารชี วิตจากผูป้ กครองของตน ในบทสรุ ปท้าย
เล่ มจะจุ ดประเด็นถกเถี ยงอี กครั้ งว่าโทษดังกล่ าวเป็ นเพราะออกนอกรี ตตามหลักการศาสนา หรื อ
เพราะคุกคามเสถียรภาพของรัฐซึ่งเป็ นประเด็นทางการเมือง
บทนาของหนังสื อเล่มนี้ ปูพ้ืนฐานปรัชญาอิสลามในภาพรวม ผูเ้ ขียนจุดเริ่ มต้นจากเหตุการณ์
9/11 ในปี 2001 เหตุระเบิดที่บาหลี 2002 และเหตุปล้ นค่ายปื นที่ ไทยในปี 2004 ตั้งคาถามเกี่ ยวกับ
มุสลิม อิสลามและโลกสมัยใหม่ ก่อนจะย้อนกลับไปเล่าเรื่ องพัฒนาการของเทววิทยาในอิสลามตั้งแต่
อดี ตจนถึ ง การเข้า มาก่ อนร่ า งสร้ า งตัวในอิ นโดนี เซี ย เนื้ อ หาโดยรวมของหนัง สื อเล่ ม นี้ ผูแ้ ต่ ง ได้
นาเสนอข้อมูลที่น่าสนใจไว้หลายประการดังนี้
1. แนวคิดเรื่ องความเร้ นลับและอภินิหารในความเชื่ อ
หากเราศึกษาแนวคิดแบบซูฟีย์ เราจะพบสี สันของเรื่ องราวมากมายที่ เกี่ยวกับอภินิหารต่างๆ
ซึ่งสอดคล้องกับแนวการปฏิบตั ิที่เร้นลับและรหัสนัย สิ่ งที่น่าพิจารณาก็คือ แนวคิดดังกล่าวสร้างพื้นที่
ในอิสลามได้อย่างไร ในอุษาคเนย์ภาคพื้นสมุทร แนวคิดซู ฟีย์เผชิ ญกับการเปลี่ยนแปลงทางศาสนา
*

อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาอาหรับ ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
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จากพราหมณ์ มาสู่ มุสลิ ม นักบวชหรื อครู จะปรับตัวอย่างไร ในเมื่ออิสลามไม่มีชนชั้นนักบวช หาก
มองต่อไปก็จะพบว่า ยังมีบุคคลทัว่ ไปหรื อฆราวาสที่เคยเข้าหานักบวชเพื่อประกอบพิธีกรรม และเต็ม
ใจให้คนกลุ่มหนึ่ งรับผิดชอบความศักดิ์ สิทธิ์ ทั้งทานาย อธิ บายสิ่ งที่ เหนื อธรรมชาติ กลุ่ มบุคคลทั้ง
2 กลุ่มนี้ จะปรั บตัวอย่างไรเมื่ อสถานะดังกล่ าวไม่มีในศาสนาใหม่ ในขณะเดี ยวกัน ซู ฟีย์ก็ยงั ต้อง
แข่งขันกับการตี ความแบบอื่ นๆที่อยู่ในอิสลาม หรื อแม้แต่แนวคิดที่ แตกแขนงออกมาจากซู ฟีย์เอง
ก็ตาม ในส่ วนของอุษาคเนย์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ โลกมลายู มีแนวปฏิบตั ิแบบสานักคิดชาฟี อีย ์ ช่องว่าง
ที่ซูฟีย์จะไปด้วยกันได้ก็คือการขัดเกลาจิตใจตัวเอง มารยาท และในเชิ งระบบคือ การยกย่องครู ผใู้ ห้
ความรู้ ในปั จ จุ บ ัน ซู ฟี ย์ย งั ต้อ งเผชิ ญ การท้า ทายจากมุ ม มองแบบวิ ท ยาศาสตร์ ที่ นิ ย มพิ สู จ น์ ว่ า
ข้อเท็จจริ งเชิงประจักษ์ ซึ่ งดูเหมือนจะไปกันไม่ได้กบั อภิหารที่เล่าต่อๆมาในบรรดาอาจารย์ของผูท้ ี่
เป็ นซูฟีย์
ผูแ้ ต่งได้นาเสนอคาตอบแหลมคมคือ ซู ฟีได้ปรับตัวให้ทนั ต่อการท้าทายดังกล่าว เห็นได้จาก
การจัดตั้งแบบแผนของตัวเองให้ชดั เจนมากขึ้น เน้นความสัมพันธ์ของครู กบั ลูกศิษย์ ส่ งผ่านผ้าคลุ ม
ซึ่ งเหมือนกับการสื บทอดมรดกจากครู รวมถึงการให้ศิษย์ร่วมอาจารย์บาเพ็ญกิจทางศาสนาร่ วมกัน
ซึ่ งเป็ นการทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างเหล่าศิษย์ร่วมอาจารย์แน่นแฟ้ นมากขึ้น ลักษณะแบบนี้ เรี ยกว่า
เส้นทาง(ฏอรี กตั ) นอกจากนี้ ยงั พบพัฒนาการในวัตรปฏิ บตั ิที่เคร่ งครัด สร้างความหวังในการสร้าง
ปาฏิหาริ ยแ์ ละนิมิตมหัศจรรย์ ซึ่ งเป็ นประสบการณ์ล้ ีลบั ส่ วนบุคคล โลกุตระญาณดังกล่าวปรากฏใน
ชี วประวัติของบรรดาอาจารย์ นอกจากนี้ ยงั ได้กาหนดนิ ยามต่างๆ เพื่อปกป้ อง สร้างมาตรฐานในการ
ปฏิบตั ิ รวมถึงพยายามหลอมรวมเข้ากับหลักศาสนบัญญัติและเทววิทยา เพื่อสร้ างความชอบธรรม
ให้กบั ซู ฟีย์ในกรอบของอิสลาม ในทางประวัติศาสตร์ ผูน้ ิยมรหัสนัยยังพยายามหาสายโซ่ เชื่ อมโยง
บรรดาอาจารย์ท้ งั หลายสื บทอดไปถึงนักวิชาการที่ได้รับการยอมรับเช่น ฮะซัน อัล-บัสรี่ หรื อแม้แต่
เหล่าอัครสาวกผูใ้ กล้ชิดท่านศาสนทูตเช่น ท่านอะลี หรื อแม้แต่โยงไปถึงตัวนบีมูฮมั หมัดเองก็ตาม
2. การสร้ างประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น
เมื่ อ แต่ ล ะท้อ งถิ่ น ต่ า งมี ค วามเชื่ อ โดยสมาชิ ก ภายในชุ ม ชนเชื่ อ และผูก เป็ นเรื่ อ งราวจน
กลายเป็ นตานานของตนเอง เรื่ องเล่าดังกล่าวเพียงพอแล้วสาหรับสมาชิ กในชุ มชน ความท้าทายก็คือ
เมื่อนาเสนอความเชื่อท้องถิ่ นต่อโลกภายนอก จะใช้วิธีการอะไรเพื่ อรักษาตานานดังกล่าวให้ดาเนิ น
ต่อไปอย่างมีศกั ดิ์ศรี และเป็ นที่ยอมรับ ผูแ้ ต่งได้นาเสนอกลวิธีดงั กล่าวผ่านตัวอย่างประวัติศาสตร์ นนั่
คือ การยกระดับประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่นให้เชื่ อมโยงกับประวัติศาสตร์ กระแสหลัก โดยปกติเราจะพบ
การเชื่อมโยงอิสลามแบบท้องถิ่นเข้ากับอิสลามสากล แบบที่พบบ่อยคือ การอ้างว่าสื บเชื้ อสายมาจาก
ท่านนบีมูฮมั หมัด รู ปแบบการอ้างความศักดิ์สิทธิ์ หรื อความชอบธรรมทางสายเลือด เป็ นแนวปฏิบตั ิ
ของวัฒนธรรมเอเชี ยที่ยึดกับตัวบุคคลเป็ นหลัก ในชวา เราเห็นตัวอย่างการเชื่ อมโยงของ วลี (นักบุญ
ของซูฟีย์) ที่เป็ นตัวแทนของประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่นเชื่ อมโยงบุคคลที่ปรากฏในคัมภีร์อลั กุ รอ่าน และ
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เป็ นตัวแทนของประวัติ ศ าสตร์ อิส ลามสากล ดัง กรณี ที่ สุ นัน กาลี ก าจอ หรื อ ระเด่ น ซาฮี ด ที่ ถู ก
กระแสน้ าพัดออกไปจนพบกับ คิดีร์ (คิเดร) ศาสนประกาศกซึ่ งมีชีวิตอยูแ่ ละมีอาณาจักรอยูใ่ นทะเล
ตัวคิเดร์ เองยังเคยติดต่อกับโมเสส ในท้ายของเรื่ องคิดีร์ได้มอบเครื่ องเทศสาหรับทาลูกประคาให้กบั
สุ นัน กาลี ก าจอ เช่ นเดี ยวกัน วลี คนดังกล่ า วได้แสดงอิทธิ ปาฏิ หาริ ยส์ าวเท้า ก้าวจากเดอมักไปถึ ง
เมกกะเพื่อกาหนดทิ ศให้มสั ยิดในท้องถิ่ นหันหน้าไปทางหิ นดาที่ กะบะห์ ซ่ ึ งเป็ นศาสนสถานของ
อิ ส ลามในระดับ สากล ในเรื่ องเล่ า ทางวัฒนธรรมอิ ส ลามอิ นโดนี เซี ย เรายังพบว่า ความพยายาม
ดังกล่าวอาจแทรกแง่มุมทางการเมืองไว้ เช่น มีการบรรยายว่านบีมูฮมั หมัดทรงสวมมงกุฎแห่ งมัชปา
หิ ต และพระเยซู หรื อนบีอีซาก็ทรงพูดภาษาชวาได้ ความพยายามดังกล่าวสร้างธรรมเนี ยมปฏิบตั ิทา
อย่างเป็ นรู ปธรรม เช่น การส่ งผูแ้ ทนไปเมกกะเพื่อขออนุมตั ิใช้ตาแหน่งสุ ลตานในดินแดนของตนเอง
3. การเมืองที่ซ่อนในประวัติศาสตร์ ความเชื่ อ
บทบาทของ “วลีสองอ” บางท่านไม่ได้มีแค่ทางธรรมเท่านั้น แต่ยงั ที่มีบทบาททางการเมือง
ด้วย เช่น สุ นนั กูดุส ผูน้ าทัพบุกตีจกั วรรดิ์ฮินดู-พุทธแห่งมัชปาหิ ต หรื อ สุ นนั กุนุจาตี ผูก้ ่อตั้งราชวงศ์
เชอริ บอนในชวาตะวันตก นอกจากนี้เรายังพบความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างวลีดว้ ยกันจนนาไปสู่
การอพยพ เช่นในกรณี ของ สุ นนั กูดุส ที่ขดั แย้งกับ สุ นนั กาลีกาจอ จนถอนตัวจากราชสานักและไป
ตั้งเมือง กูดุส ตามชื่ อ อัล กุดส์ ในเยรู ซาเล็มและกลายเป็ นผูอ้ ยูเ่ บื้องหลังการก่อกบฏของลูกศิษย์ของ
ตนคือ อารยอ ปานังสัง ซึ่งแข็งข้อต่อ จากา ติงกีร์ซ่ ึ งเป็ นลูกศิษย์ของ สุ นนั กาลีกาจอ
นอกจากนี้เรายังพบว่า กลุ่มบุคคลที่เป็ น“วลีสองอ”เอง ในความเป็ นจริ งแล้วก็มีมากกว่า 9 คน
ซึ่ งไม่ตรงตามความหมายของชื่ อที่ว่า นักบุญทั้ง 9 โดยยังมีวลี นอกทาเนี ยบถึง 21-25 คน สันนิ ษฐานว่า
อาจมาจากคาเรี ยกผูส้ ภาศาสนาที่ประกอบไปด้วยสมาชิ ก 9 เท่า ดังนั้น วลี สองอ จึงเป็ นกลุ่มบุคคล
หรื อ องค์ก ร ซึ่ งหากมองในฐานะองค์ก ร เรื่ องราวก็ จ ะเปลี่ ย นจากประวัติ ศ าสตร์ ค วามเชื่ อ เป็ น
ประวัติศาสตร์ การเมืองไปแทน เพราะสภานักบุญในฐานะองค์กรได้ลงมติให้ประหาร ซิ ติ เจนาร์ ผู้
ถูกพิพากษาว่านอกรี ตผ่านอานาจทางการเมือง ในบทสรุ ปท้ายเล่ม ผูแ้ ต่งได้นาเสนอจดหมายจาก
จัน ทรา อูต ามา นัก ศึ ก ษาประวัติ ศ าสตร์ ช วา เผยความเป็ นไปได้ที่ ว่า ซิ ติ เจนาร์ ใกล้ชิ ด กับ เชื้ อ
พระวงศ์มชั ปาหิ ตคือ คี อาเก็ง เป็ งกิง หรื อ คี เคอโบเคอนองอ ซึ่ งแม้จะถอยห่ างจากเวทีการเมืองแล้ว
แต่ยงั คงมีบารมีอยู่มากในสังคมแบบฮินดู-พุทธของมัชปาหิ ต และยังส่ งผลคุกคามราชสานักเดอมัก
เมื่อเจาะลึกลงไปจะพบว่า ในทางความเชื่ อ ทั้ง 2 คนต่างมีปรัชญาสอดคล้องกันระหว่าง วะห์ดตั อัล
วูญูด (สรรพสิ่ งเป็ นหนึ่ งเดี ย วหรื อพระเจ้า คื อสรรพสิ่ ง) ของซิ ติ เจนาร์ กับแนวคิ ดปรมาตมันและ
อาตมันคือสิ่ งเดียวกัน ของคี อาเก็ง เป็ งกิง ซึ่งมีที่มาจากคัมภีร์อุปนิษทั
ทางราชสานักเดอมักเองก็ปรารถนาความมัน่ คงทางการเมื องแก่ ราชสานัก โดยเฉพาะใน
สถานการณ์การเปลี่ยนถ่ายอานาจจากมัชาปาหิ ต สิ่ งที่จาเป็ นอย่างยิ่งคือต้องร่ วมมือกับบรรดาวลี หรื อ
นัก บุ ญ อิ ส ลาม ซึ่ ง เป็ นตัว แทนการสนับ สนุ นของผูค้ นจากจากชุ ม ชมชายฝั่ ง ทะเล สภานัก บุ ญ ที่
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ประกอบด้วยวลีสองอจึ งกล่าวได้ว่าก่ อตั้งภายใต้การอุ ปถัมภ์ของรัฐ และหากพิจารณาบทบาทของ
ผูน้ าความเชื่ อที่นามาซึ่ งการยอมรับจากมวลชนของ วลีสองอของอุษาคเนย์ภาคพื้นสมุทรในบริ บท
สังคมแบบมุ สลิ ม อาจเที ยบได้ก ับบทบาทของพราหมณ์ กบั กษัตริ ย ์ของอุ ษ าคเนย์ภาคพื้นทวีปใน
บริ บทสังคมแบบพราหมณ์-พุทธ
4. การจัดหมวดหมู่และการทาให้ เป็ นอื่น
ก่อนที่จะเข้าใจจุดจบของ ซิ ติ เจนาร์ ผูถ้ ูกตัดสิ นประหารชีวิตในข้อหานอกรี ต เราควรเข้าใจก่อน
ว่า การนิ ยามสิ่ งหนึ่ งว่า ไม่ใช่ และออกจากมาตรฐานหรื อนอกรี ตมีกระบวนการของมันเองอย่างไร
สาหรับมนุ ษย์แล้วเราเข้าใจสิ่ งต่างๆได้ผา่ นการจัดจาพวก เราเข้าใจว่าสิ่ งนี้ คือ เก้าอี้ เพราะเรามีเกณฑ์
อะไรบางอย่า งในความคิ ด ที่ ใ ช้จ าแนกว่า สิ่ ง ใดจะเป็ นเก้า อี้ หรื อ ไม่ ด้วยกับ เกณฑ์ดัง กล่ า วเราจึ ง
สามารถทาความเข้าใจสรรพสิ่ งในโลกได้ว่า อะไรเป็ นอะไรบ้าง เราเรี ยกกระบวนการนี้ ว่า การจัด
ประเภทหมวดหมู่ (Categorization) ปั ญหาที่พบบ่อยก็คือ เกณฑ์การแบ่งหมวดหมู่สิ่งต่างๆรอบตัว
มันตรงกันความจริ งมากแค่ไหน เช่น แบ่งหยาบเกินไป เหมาเกินไป ลักษณะหนึ่งที่พบบ่อยก็คือแบ่ง
แบบวิภาวะ (binary) เช่น คนเคร่ งกับคนไม่เคร่ ง หัวเก่ากับหัวสมัยใหม่ ซึ่ งการแบ่งในลักษณะนี้ ไม่
สามารถอธิ บ ายความจริ ง ได้ท้ ัง หมด ในขณะเดี ย วกัน แม้จ ะแบ่ ง ประเภทได้ไ ม่ ป ระณี ต แต่ ย งั
จาเป็ นต้องทาเพื่อให้สามารถเรี ยนรู ้ ได้ และง่ายต่อการวิเคราะห์ต่อไป ตัวอย่างในประเด็นดังกล่าว
หนังสื อเล่มนี้ได้นามาถกเถียงอย่างน่าสนใจ
อาจกล่ าวได้ว่าอิสลามแบบอินโดนี เซี ยตัดขาดจากศูน ย์กลางอิสลามอื่นๆในโลก มันจึงมี
ลักษณะเป็ นความเชื่ อดั้งเดิม เมื่ออิสลามเข้ามา แทบจะไม่กระทบอะไรเลยกับความเชื่ อท้องถิ่น เพียง
แค่เปลี่ยนชื่ อเรี ยกจาก ผีป่า เจ้าที่ ทั้งหลายมาเป็ น ญิน และเปลี่ยนชื่ อผูป้ กครองและวิถีปฏิบตั ิมาเป็ น
แบบมุ ส ลิ ม เท่ า นั้น เอง ลัก ษณะดัง กล่ า วต่ อเนื่ องมาตั้ง แต่ คริ ส ต์ศ ตวรรษที่ 15 อย่า งไรก็ ตาม ใน
คริ สต์ศตวรรษที่ 19 เกิ ดการจัดหมวดหมู่ใหม่ โดยงานของคลิ ฟ ฟร์ อด เกี ยรตซ์ ได้แบ่ งคู่ตรงข้า ม
ระหว่า ง สานตรี หมายถึ ง พวกที่ เคร่ ง ครั ด และอาบางันมายถึ ง ผูท้ ี่ นาอิ ส ลามไปผสมกับความเชื่ อ
ท้องถิ่ น (เกียรตซ์ยงั แบ่งเป็ นอีกประเภทคือ ปรี ยายีหมายถึงชนชั้นนาที่ผสมระหว่างอิสลามกับฮินดู)
ซึ่ งริ คเล็ฟส์ ได้วิจารณ์การแบ่งประเภทดังกล่าว อย่างไรก็ดีท้ งั 2 คนยังคงแบ่งอย่างโน้มเอียงโดยผลัก
ให้มุสลิมแบบอาบางันห่างออกจากลักษณะพึงประสงค์
กรณี ข อง วาลี ท้ งั 9 กับ เซะห์ สิ ติ เจนาร์ สะท้อนการกระชับอานาจและการก าหนดจารี ต
ร่ วมกัน อาจกล่ าวได้ว่าเป็ นการก าหนดมาตรฐานขึ้ น (standardization)ในทางความเชื่ อ มาตรฐาน
ดังกล่าวมาจากการกาหนดซึ่ งต้องมีสิทธิ อานาจ (authority) และต้องมาจากผูม้ ีอานาจปกครอง หาก
มองย้อนกลับไปในบทนาของหนังสื อ จะเห็ นว่าในระหว่างอิสลาม ยังมีการแข่งขันกันสาหรับผูท้ ี่ใช้
ชาริ อตั (หลักศาสนบัญญัติ) และผูท้ ี่ใช้ มาริ ฟัต(ความรู ้ อนั ลี้ลบั ) ในการเผยแพร่ ผลจากกระบวนการ
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ดังกล่าว ทาให้แนวทางของ สิ ติ เจนาร์ ไม่ได้มาตรฐานตามที่กาหนดและนอกรี ตไปโดยปริ ยาย ทั้งๆที่
เมื่อถอยออกมามองในภาพรวมแล้ว ทั้ง 2 ฝ่ ายต่างอยูใ่ นแนวคิดแบบซูฟีย์ท้ งั คู่
ในความเป็ นจริ งสิ่ งที่เป็ นมาตรฐานไม่ได้ครอบคลุมปรากฏการณ์ท้ งั หมด เมื่อเวลาผ่านไปเรา
จะเห็นพื้นที่ของความเชื่อแบบ สิ ติ เจนาร์ กลับมาโลดแล่นอีกครั้ง เช่น ในเรื่ องเล่าเกี่ยวกับมูตามาคิน
ผูซ้ ่ ึ งเผยความจริ งแท้อนั เร้ นลับ แต่ปฏิเสธไม่ยอมรับลาดับชั้นผ่านทางชารี อตั และเรื่ องของชะเยงเร
สมี แห่ งราชสานักคี รีที่พ่ายแก่ สุลต่านอากุงแห่ งมะตะรั ม ซึ่ งต่อมาได้บาเพ็ญพรตกลายเป็ น แซะห์
อามงรอกอ ชะเยงเรสมียอมสละตัวเองแปลงกายเป็ นตัวด้วงและโดนคัว่ สดให้สุลต่านอากุงกิ นเพื่อ
จะได้เกิดใหม่เป็ นทายาทสื บราชบังลังค์มะตะรัม นอกจากนี้ยงั มีเรื่ องราวของ เซะห์เลอมาห์ อาบังผูย้ ึด
คาสอนแนวเดี ยวกับ ซิ ติ จี นาร์ และถู กพิพากษาประหารชี วิต แต่ศพไม่เน่ าเปื่ อยและมีเสี ยงพูดจาก
ซากร่ าง ก่อนจะหายวาบไปอย่างปาฏิหาริ ย ์
กล่าวโดยสรุ ปหนังสื อเล่มนี้ ได้สะท้อนสี สันทางวัฒนธรรมความเชื่ อแห่ งชวาเมื่อเปลี่ยนเป็ น
อิสลาม โดยนาเสนอผ่านเรื่ องราวปาฏิหาริ ยท์ ี่ยงั คงเล่าขานสื บมา เรื่ องเล่าดังกล่าวยังแทรกปมประเด็น
ทางประวัติศาสตร์ในหลาย ๆ ด้าน ผ่านผูแ้ สดงคือ วีรบุรุษไพร่ ชวา ซึ่ งแปรตามแต่เกณฑ์ผปู ้ ระเมินว่า
ใครคือวีรบุรุษ รัฐมุสลิม ซึ่ งตัวแทนคือราชสานักเดอมัก สภานักบุญซึ่ งตัวแทนคือวลีสองอ และผูม้ ี
กาเนิดจากไส้เดือนดินซึ่งคือ สิ ติ เจนาร์ รวมถึงผูอ้ ยูน่ อกมาตรฐานที่กาหนดจากส่ วนกลางทั้งหลาย

