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กวีแห่งภัยพิบัติ บอร์จู ท�ำหน้ำกำกมำตลอดหลำยต่อหลำยปีแล้ว ตั้งแต่เมื่อคน
รุ่นปู่ย่ำตำยำยบอกเขำว่ำบรรพบุรุษเปน็ผู้ป่วยโรคเร้ือน ซึ่งถูกปฏิบัติในฐำนะคน
ชัน้ต�่ำทีจ่ะขอ้งแวะด้วยไมไ่ด้โดยผูค้นจำกหมูบ่ำ้นขำ้งเคยีง บรรพบรุษุของเขำจึง
ถกูผลักไสใหไ้ปอยูใ่นป่ำลกึทีเ่ต็มไปด้วยซำกปรกัหกัพังอนัดูรำวกบัจะมผีสิีง ดนิ
แดนต้องค�ำสำปที่ถูกทิ้งร้ำงไปหลำยศตวรรษ กระนั้น ในคืนสุดท้ำยของเดือน
รอมฎอน ผู้ป่วยโรคเร้ือนผู้เครำะห์ร้ำยต่ำงก็ยังคงกล้ำที่จะเข้ำร่วมเดินในขบวน
แห่ ตักบีรัน (takbiran)1 สวมหน้ำกำกและผืนผ้ำเก่ำ ๆ ที่ใช้ปกปดิรอยตุ่มแผล
บนร่ำงกำย พวกเขำแบกตะกรำ้หวำยทีซ่ึ่งผูม้จีติใจเหน็อกเหน็ใจคงจะทิง้อำหำร
มำให ้

อนัทีจ่รงิ ซำกปรกัหกัพังผสิีงทีว่่ำนีคื้อซำกอำคำรทีห่ลงเหลอือยูข่องส่ิงซึ่งเชื่อวำ่
เป็นมหำวิทยำลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่ำง
คริสต์ศตวรรษที่ 7 ถึง 13 “จุดบรรจบของควำมรู้” แห่งนี้เติบโตและรุ่งเรืองขึ้น
ที่จุดตัดของเส้นทำงกำรเผยแผ่พุทธศำสนำทำงทะเลที่กลำยมำเป็นเส้นทำง
ส�ำคัญแทนที่เส้นทำงสำยไหมบนผืนแผ่นดินใหญ่ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่  
7 เป็นต้นมำ เหล่ำนักปรำชญ์และปรมำจำรย์ทำงศำสนำทั้งจำกจีนและอินเดีย
ต่ำงก็เดินทำงมำที่นี่เพ่ือรับกำรศึกษำ โดยเดินทำงมำทำงเรือผ่ำนช่องแคบ
มะละกำและทวนสำยแม่น�้ำบำตังฮำรี (Batanghari) แม่น�้ำสำยใหญ่ที่สุดใน
สุมำตรำ ค�ำว่ำ บำตัง (Batang) แปลว่ำ แม่น�้ำ ในภำษำอินโดนีเซีย ขณะที่  
ฮำรี (Hari) คือนำมล�ำดับท่ี 656 ของพระวิษณุ ด้วยกำรเดินเรือตำมสำยน�้ำนี้
เองที่ศำสนำจำกอินเดียเข้ำสู่หมู่เกำะตั้งแต่ศตวรรษแรก ทวนน�้ำขึ้นไปถึงป่ำดง
ดบิดัง้เดิมบริเวณพ้ืนทีล่ำดชันของภเูขำไฟเกอรินจี (Kerinci Volcano) เส้นทำง
ซึ่งอำจเรียกได้ว่ำ “เส้นทำงทองค�ำ” เนื่องจำกเหล่ำพ่อค้ำจำกทั่วท้ังทวีปเอเชีย
ต่ำงก็รีบเร่งเดินทำงมำเพ่ือค้นหำโลหะที่ว่ำนั้น ดังนั้น ช่ือ “สุวรรณทวีป” 
(Suvarnadvipa) ซึ่งในภำษำสันสกฤตหมำยถึง “เกำะแห่งทอง” จึงถูกใช้เพ่ือ
หมำยถึงดินแดนที่ปัจจุบันรู้จักกันในนำมเกำะสุมำตรำ (ค�ำสอนของศำสนำพุทธ
แบบมหำยำนและตันตระจำกเกำะนี้เผยแผ่ไปไกลจนถึงทิเบต) จนกระทั่งถึง
คริสต์ศตวรรษที่ 13 มหำวิทยำลัยอันยิ่งใหญ่แห่งนี้ก็ ถูกลืมเลือนไป 

ทุกวันนี้ ตรงจุดที่เปน็ที่ต้ังคือหมู่บ้ำนมูอำรำจัมบี (Muara Jambi) ซ่ึงผู้อยู่อำศัย
ทั้งหมดเปน็ชำวมุสลิม บ้ำนของพวกเขำท�ำจำกไม้และสร้ำงอยู่บนไม้ค�้ำยันเลียบ
ฝ่ังแม่น�้ำบำตังฮำรี ในเรือกสวนพวกเขำเพำะปลูกคำเคำ ลำงสำด และทุเรียน 
กนิพ้ืนทีร่วมกวำ่ 3,000 เฮกตำร ์ในใจกลำงเหลำ่ซำกปรกัหกัพังของกลุม่อำคำร
วัดวำ คนวัยหนุ่มสำวในหมู่บ้ำนจ�ำนวนไม่น้อยไปร่วมท�ำกำรขุดค้นแหล่งโบรำณ
สถำนกบันกัโบรำณคดเีปน็ครัง้ครำว พวกเขำรูว้ำ่จะพูดคยุกับกอ้นหินแต่ละกอ้น 
เนนิดนิลกูรงัแตล่ะเนนิ ตน้ไมแ้ตล่ะตน้อยำ่งไร ขณะทีเ่หลำ่พ่อแมผู่ป้กครองของ
พวกเขำอำศัยอยูใ่นกระทอ่มหลงัเลก็ เฝ้ำดูกำรร่วงหลน่ของลูกทเุรียนยำมค�่ำคนื 
ส�ำหรับคนหนุม่สำว ภมูปัิญญำควำมรูโ้บรำณยังคงมีชีวติอยูท่ำ่มกลำงซำกอำคำร
หกัพัง พวกเขำรูสึ้กอยำ่งลกึซึ้งและเปน็ไปเองรำวกบัธรรมชำตติอ่แรงบนัดำลใจ
และกำรแฝงฝังเข้ำไปในตัวเองจำกซำกอำคำรหักพังนั้น พวกเขำจึงสะสมและ
คอยอ่ำนหนังสือประวัติศำสตร์กันมำกมำยก่ำยกอง พวกเขำจึงเป็นทั้งผู้พิทักษ์
สถำนที่แห่งนี้และเป็นนักส�ำรวจอดีตของมัน โดยที่ต�ำนำน ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
และ “ดวงตำภำยใน” เปรียบดั่งเคร่ืองมือขุดค้นทำงโบรำณคดี 

เพ่ือท่ีจะเฉลิมฉลองควำมทรงจ�ำว่ำด้วยบรรพบุรุษที่เปน็ผู้ป่วยโรคเรื้อน กวีอย่ำ
งบอรจ์จูงึเริม่ทีจ่ะท�ำหนำ้กำกแหง่ควำมทนทรมำนขึ้นมำจำกฟักทองแหง้ ซึ่งพวก
เด็ก ๆ มักจะน�ำมำถือกันทุก ๆ ปีในค�่ำคืนสุดท้ำยในเดือนแห่งกำรถือศีลอด  
ในขบวนแห่อันสนุกสนำนร่ืนเริงที่เดินไปทั่วหมู่บ้ำน 

1
ตักบีรัน (Takbiran): 
กำรสวดและกำรเฉลิม
ฉลองในคืนสุดท้ำยของ
เดือนรอมฎอนหรือเดือน
แห่งกำรถือศีลอดของ
ชำวมุสลิม
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กำรเฉลิมฉลองควำมทรงจ�ำว่ำด้วยบรรพบุรุษที่เปน็ผู้ป่วยโรคเร้ือนโดยกำรท�ำ
หน้ำกำกจำกฟักทองแห้ง ภำพถ่ำยโดย มูลนิธิปัทมำสนะ

เรอืนรำ่งผอมบำงของบอร์จ2ู คลำ้ยจะสืบทอดมำจำกปู่ชำวอนิเดีย ควำมผอมบำง
อันมำจำกกำรบ�ำเพ็ญตบะและทรงผมแบบรำสตำฟำเรียนท�ำให้เขำมีรัศมีคู่ควร
กับควำมมุ่งมั่น ในระหว่ำงสัปดำห์ ในโรงเรียนท้องถิ่น เขำจะสอนปัญจศิลำ 
(Pancasila) หลักกำรพ้ืนฐำน 5 ประกำรของรัฐธรรมนูญอินโดนีเซีย ให้ควำม
ส�ำคญักบัควำมยติุธรรมทำงสังคม ควำมร่วมมอืกนัในชุมชน (gotong royong) 
และควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม ในช่วงเวลำที่ควันจำกไฟป่ำหนำทึบจน
กระท่ังโรงเรียนได้รับค�ำส่ังใหป้ดิ เขำด�ำเนนิกำรประท้วงเชิงกวีนพินธเ์พ่ือตอ่ตำ้น
กำรคอร์รัปชั่นที่หน้ำจวนผู้ว่ำกำรในตัวเมืองจัมบี ในคืนวันเสำร์ เขำร้องเพลงใน
งำนแต่งงำนร่วมกับวงดนตรีป๊อปมลำยู และในคืนวันอำทิตย์ เขำพำเด็ก ๆ ไป
ยังโรงเรียนที่ “เปดิ-ให้-ทุกคน” (open-for-all) ริมฝ่ังแม่น�้ำบำตังฮำรี เพ่ือที่
จะเพำะปลูกผนังก�ำแพงสีเขียวเพ่ือต้ำนทำนฝุ่นถ่ำนหิน ซึ่งมักจะลอยตกมำยัง
หมูบ่ำ้นเมือ่ฝนตกหนกัอยำ่งไมล่มืหลูมืตำ เมือ่พวกรถตกัรถบรรทกุในอกีฟำกฝ่ัง
หนึ่งขนถ่ำยถ่ำนหินเข้ำสู่คลังสินค้ำในพ้ืนที่เปดิโล่ง นอกจำกนั้น บอร์จูยังเปน็พ่อ
ของเด็กหญิงตัวเล็ก ๆ  คนหนึ่งด้วย ในฐำนะมุสลิมผู้พยำกรณ์ เขำตั้งชื่อลูกสำว
ว่ำ ปรัชญำปำรมิตำ (Prajnaparamita) ซึ่งมีควำมหมำยว่ำมำรดำแห่งปัญญำ
ตำมระบบคิดแบบพุทธศำสนำนิกำยมหำยำน 

ในเดอืนกนัยำยนป ี2562 ทัว่ทัง้จงัหวดัจมับถีกูรุกรำนโดยควนัไฟจำกไฟป่ำขนำด
ใหญ่ ในท�ำนองเดียวกันกับภูมิภำคอื่น ๆ ทั้งในสุมำตรำและกำลีมันตัน ค�ำศัพท์
ใหมใ่นภำษำอนิโดนเีซยีค�ำหนึ่งเกดิขึ้นภำยใต้อำชญำกรรมทำงส่ิงแวดลอ้มนี ้คอื
ค�ำว่ำ กำรฮุตลำ (karhutla) ค�ำย่อซึ่งมำจำกค�ำกล่ำว “kebakaran hutan dan 
lahan” (ไฟไหม้ป่ำและไฟไหม้ทุง่) เพ่ือทีจ่ะทำ้ทำยภำวะภัยพิบติั บอรจู์จึงร้ือฟ้ืน
พิธีกรรมโบรำณอย่ำงพิธีกรรมลอยเรือ (Larung Sungai) ข้ึนมำใหม่ ภำยใต้
ท้องฟ้ำสีแสดอันขมุกขมัวไปด้วยม่ำนควันหนำเตอะ ผู้คนในหมู่บ้ำนมูอำรำจัมบี
ลอ่งไปกับเรือติดเคร่ืองยนต์ขนำดยำวสองล�ำเพ่ือโปรยเครือ่งเซน่สังเวยลงไปใน
แม่น�้ำ ทุก ๆ คนสวมหน้ำกำกโรคเรื้อนที่ท�ำจำกฟักทองซึ่งถูกดัดแปลงให้เป็น
หน้ำกำกกันไฟ และนักกวีก็กล่ำวบทกวี: 

“น�้ำของบำตังฮำรีไม่สำมำรถปลอบประโลมควำมกระหำยได้อีกต่อไป
กระแสซ่ึงเคยน�ำพำต�ำนำนอันรุ่งโรจน์
วันนี้น�ำเอำข่ำวคร่ำวของภัยพิบัติมำสู่เกำะทองค�ำ
โลกก�ำลังเผำไหม้ เผำไหม้
ชำวนำผู้กลัดกลุ้มในนำข้ำวแห้งผำก

2 
ชื่อจริงของบอร์จู 
(Borju) คือ มุกฮ์ตำร 
ฮำดีร (Mukhtar 
Hadir)
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นั่งนิ่งเฉย ไม่มีต้นไม้หลงเหลือให้ใช้ก�ำบัง
ตัดจนเหี้ยน มันล้วนแต่ร่วงหล่นลงไปในกระเป๋ำของพวกตัวตลก
ผู้สวมใส่อำภรณ์ของผู้คนจ�ำนวนหยิบมือ 
ส่ิงที่หลงเหลือคือกิ่งไม้เน่ำไขว่คว้ำไปยังท้องฟ้ำ
ส่ิงที่หลงเหลือยังหลงเหลืออยู่เพ่ือที่จะตำย 
รอคอยกำรใส่ร้ำยป้ำยสีของโลกใบนี้”

เมื่อผู้เขียนมำถึงมูอำรำจัมบีเปน็ครั้งแรกเม่ือเดือนพฤศจิกำยน 2553 ด้วยกำร
เชิญอย่ำงเปน็ทำงกำร ส�ำหรับผู้มีอ�ำนำจกำรปกครองระดับจังหวัดแล้ว ผู้คนใน
หมู่บ้ำนยังถูกถือว่ำเป็นชนชั้นต�่ำรำวกับว่ำตรำบำปที่มำจำกบรรพบุรุษซึ่งเป็นผู้
ป่วยโรคเรือ้นยงัคงยดึกมุพวกเขำอยู ่ตวัผูว้ำ่กำรเองกห็ำ้มปรำมมใิหแ้ขกของเขำ
ออกไปเดินเล่นในหมู่บ้ำนคนเดียว เขำจะส่ังให้ทหำรคอยตำมอำรักขำแขกเหรื่อ
เพ่ือทีจ่ะป้องกนัจำก “ประชำกรกลุม่นีซ้ึ่งเปน็ทัง้โจรขโมยและพวกนอกกฎหมำย” 
ประชำชนชำวมูอำรำจัมบีถูกกล่ำวหำว่ำขโมยผลไม้จำกต้นไม้ในสวนของตนเอง
ซึ่งพวกเจ้ำหน้ำที่รัฐอ้ำงว่ำเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งโบรำณคดี หรือไม่ก็ด้วยเหตุ
ของกำรประท้วงต่อต้ำนบริษัทถ่ำนหิน ชำวบ้ำนยังถูกดูถูกเหยียดหยำมจำกกรม
โบรำณคดี ผู้ซึ่งจ้ำงพวกเขำเป็นแรงงำนรำคำถูกในกำรขุดค้นและยังสงสัยว่ำ
ชำวบำ้นจะขโมยขำ้วของมคีำ่ทีข่ดุคน้มำได้ แตเ่มือ่ใดทีค่นในหมูบ่ำ้นส่งมอบอะไร
ที่ค้นพบได้ให้แก่พวกนักโบรำณคดี พวกเขำก็ไม่เคยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ 
นยัส�ำคญัทำงประวตัศิำสตรห์รอืควำมหมำยทำงศำสนำของวตัถโุบรำณเหล่ำนัน้
เลย รำวกับว่ำพวกเขำไม่มีสิทธิที่จะรู้ รำวกับว่ำควำมรู้เป็นแต่ของนักวิชำกำร  
ไม่ได้เปน็ของ “ชำวบ้ำนในหมู่บ้ำนที่ไร้กำรศึกษำ” 

ในเดือนพฤศจิกำยนปี 2553 รัฐบำลท้องถิ่นจังหวัดจัมบีจัดสัมมนำเกี่ยวกับ 
มูอำรำจัมบีในฐำนะที่เป็นตัวเลือกส�ำหรับกำรเสนอฐำนะพ้ืนที่มรดกโลกของ 
ยูเนสโก ผู้เขียนได้รับเชิญให้ไปพูดเกี่ยวกับกำรเดินทำงของปรมำจำรย์ทำง 
พุทธศำสนำชำวอนิเดีย อตีศะทปัีงกรศรีชญำณ (Atisha Dipankara Shrijnana)  
ไปยงัสุวรรณทวีปในป ี1555 ซึ่งถกูบนัทกึอยูใ่นเอกสำรตน้ฉบบัลำยมอืจำกทเิบต
ที่เชื่อว่ำจะเขียนขึ้นโดยตัวของอตีศะเอง พระสงฆ์ผู้ทรงควำมรู้ผู้นี้ออกจำก
ศูนย์กลำงอันยิ่งใหญ่ของพุทธศำสนำอย่ำงนำลันทำ (Nalanda) ในอินเดีย เพ่ือ
ที่จะข้ำมมหำสมุทรไปพบกับคุรุที่เขำนับถือที่สุดมำตลอดหลำกหลำยอดีตชำติ
อย่ำงเซอร์ลิงปะ (Serlingpa) บุรุษแห่งเกำะทองค�ำ หลังจำก 13 ปใีนสุมำตรำ 
อตศีะจงึเดินทำงกลบัอนิเดีย และในเวลำต่อมำได้รับเชิญจำกพระรำชำแหง่ทเิบต
ให้ไปรับหน้ำที่ด�ำเนินกำรส่ิงซึ่งเรียกกันว่ำ “กำรเผยแผ่พุทธศำสนำครั้งที่สอง” 
ในแถบหิมำลัย โดยน�ำเอำค�ำสอนล�้ำค่ำจำกอำจำรย์ที่มำจำกเกำะทองค�ำ 

ระหว่ำงกำรสัมมนำทั้งสองวัน นักวิชำกำรหลำยท่ำนบอกเล่ำเปดิเผยวิธีกำรกำร
ขุดค้นที่ท�ำมำตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1970 โดยรัฐบำลอินโดนีเซียนั้นได้ขุดค้น 
“วัด” ไปแล้วจ�ำนวน 8 แห่ง จำกจ�ำนวนกว่ำ 84 แห่ง ตลอดจนรูปป้ันต่ำง ๆ 
เครื่องป้ันดินเผำแบบจีนและเครื่องเซรำมิคจำกรำวคริสต์ศตวรรษที่ 9 แต่
เนื่องจำกพบจำรึกอยู่เพียงไม่กี่หลัก นักโบรำณคดีจึงไม่สำมำรถกล่ำวได้อย่ำง
เต็มปำกเต็มค�ำนักถึงกำรมีฐำนะเป็น “มหำวิทยำลัย” กระนั้น นักโบรำณคดีก็
ยอมรับว่ำกลุ่มอำคำรเหล่ำนี้คงไม่ใช่วัดวำอำรำม ทว่ำน่ำจะเป็นศูนย์กำรเรียน
รู้มำกกว่ำ ด้วยกำรที่อำคำรแต่ละแห่งมีแท่นฐำนแห่งละ 2 ถึง 6 แท่น ทั้งยังมี
หลงัคำกระเบือ้งทีต้ั่งอยูบ่นเสำไม้เปน็เคร่ืองบงัแดดบงัฝน พวกนกัเรยีนสงฆ์ทัง้
หลำยคงจะนั่งขัดสมำธิรำยล้อมรอบ ๆ แท่นฐำนนั้นบนพ้ืนท่ีปูด้วยอิฐ
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วัด Koto Mahligai, หมู่บ้ำนมูอำรำจัมบี

หนึ่งในค�ำบรรยำยที่ยอดเยี่ยมที่สุดในกำรสัมมนำครั้งนั้นมำจำกศำสตรำจำรย์  
ดร. มุนดำร์ดจิโต (Mundardjito) นักโบรำณคดีอำวุโสแห่งมหำวิทยำลัย
อนิโดนเีซีย จำกำรต์ำ เขำเนน้ย�้ำวำ่กำรกอ่ร่ำงสรำ้งตวัของมอูำรำจัมบซีึ่งกินเวลำ
กวำ่หลำกหลำยศตวรรษ ต้องอำศัยควำมรูท้ีม่ลีกัษณะหลำกหลำยสำขำวชิำ เพ่ือ
ที่จะปรับแปลงให้เข้ำกับลักษณะทำงภูมิประเทศอันสลับซับซ้อนของสถำนที่  
ไม่ว่ำจะเป็น ป่ำฝน บึง และแม่น�้ำที่จะมีน�้ำท่วมในฤดูมรสุม ดังนั้น เพ่ือที่จะ
คลี่คลำยประเด็นที่ ดร.มุนดำร์ดจิโต เรียกว่ำเป็น “บัตรประชำชนอินโดนีเซีย” 
แนวกำรท�ำควำมเข้ำใจแบบหลำกสำขำวิชำจึงเป็นส่ิงจ�ำเป็นในทุกวันนี้  
เมื่อนักโบรำณคดี นักประวัติศำสตร์ นักจำรึกวิทยำ นักส่ิงแวดล้อม สถำปนิก 
ผูน้�ำทำงจิตวิญญำณ และชุมชนทอ้งถ่ินควรจะได้รับกำรสนบัสนนุใหอ้ำศัยอยูใ่น
พ้ืนที่ด้วยภูมิปัญญำท้องถิ่นของตนเอง

บอร์จูและเพ่ือน ๆ จำกหมู่บ้ำนของเขำไม่ได้รับเชิญไปในงำนสัมมนำในฐำนะผู้
บรรยำย เปน็แต่เพียงผู้ฟังเท่ำนั้น แต่พวกเขำก็เปน็ผู้ฟังที่ตั้งอกตั้งใจ และบท
บรรยำยของ ดร. มุนดำร์ดจิโต ก็โดนใจอย่ำงจัง บทบรรยำยนั้นคล้ำยจะปลด
ปล่อยพวกเขำจำกกระบวนกำรตีตรำให้เป็นคนชั้นต�่ำ คนนอกกฎหมำย และ
เกษตรกรผูโ้งเ่ขลำ ตำมภำพประทบัท่ีสรำ้งขึ้นโดยเจำ้หนำ้ทีร่ฐัในองคก์รปกครอง
ทอ้งถ่ินและพวกนกัวชิำกำรจ�ำนวนหนึ่ง ค�ำบรรยำยนัน้อนญุำตอยำ่งเตม็ทีใ่หพ้วก
เขำมีหน้ำที่และควำมชอบธรรมในกำรที่จะด�ำเนินกำรค้นคว้ำ รักษำ และพัฒนำ 
ควำมมัง่คัง่อนัแตะต้องไมไ่ด้ (intangible wealth) ทีอ่ยูใ่น “บำ้นของพวกเขำ” 
ซึ่งหมำยถึงแหลง่โบรำณคดีมอูำรำจมับตีอ่ไปได ้นบัแต่นัน้เปน็ต้นมำ พวกเขำเริม่
จัดตั้งองค์กรอย่ำงเป็นรูปธรรมและมีโครงสร้ำงชัดเจนผ่ำนกำรก่อตั้งมูลนิธิ
ปัทมำสนะ (Padmasana; หมำยถงึ ฐำนรปูทรงดอกบวัทีป่รำกฏในภำพแทนของ
พระพุทธเจำ้ในทำ่ยนื) เพ่ือทีจ่ะท�ำใหง้ำนของพวกเขำมคีวำมเปน็มอือำชพีขึ้นและ
สำมำรถบอกเล่ำหรือแบ่งปันเร่ืองรำวให้กว้ำงขวำงออกไปได้ และนั่นเองจึงเปน็
จดุเริ่มต้นใหผู้้เขยีนไดเ้ขำ้ไปยงัหมู่บำ้น โดยไมม่ีกำรอำรกัขำของพวกทหำร และ
ไม่จำกไปอีกเลย

ในปี 2555 แหล่งโบรำณคดีแห่งมูอำรำจัมบีได้รับกำรประกำศโดยรัฐบำล
อินโดนีเซียให้เปน็แหล่งมรดกทำงวัฒนธรรม (cagar budaya) หลังจำกได้รับ
กำรก�ำหนดใหอ้ยูใ่นรำยกำรตัวเลอืกทีเ่ปน็ไปได้ส�ำหรับกำรเสนอใหเ้ปน็มรดกโลก
ของยูเนสโกเมื่อปี 2552 กระนั้นก็ตำม ทุกวันน้ีบริเวณมูอำรำจัมบีและตัวของ
ชุมชน ต้องเผชิญกับกำรคุกคำมทั้งจำกมนุษย์และส่ิงแวดล้อมไม่น้อย ตัวอย่ำง
เช่น: 
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พ้ืนที่ในวัดมูอำรำจัมบี

- แม่น�้ำบำตงัฮำร ีแตเ่ดมิคอืแมน่�้ำทีข่นถำ่ยแรท่องค�ำและเปน็เส้นทำง
ของผู้รู้ กลำยมำเปน็แม่น�้ำสีด�ำที่เต็มไปด้วยมลพิษ ตำมแม่น�้ำสำขำที่
อยู่ต้นน�้ำ พวกคนลักลอบขุดเหมืองทองใช้ปรอทเพ่ือแยกผงทองออก
มำและทิ้งสำรตกค้ำงลงในแม่น�้ำ 

- เครือ่งสูบขนำดใหญซ่ึ่งใช้ขดุทรำยบรเิวณด้ำนหนำ้ของหมูบ่ำ้นท�ำให้
ตลิ่งทรุดตัว น�้ำในแม่น�้ำขุ่นขึ้น ท�ำให้โลหะหนักลอยขึ้นมำบนผิวน�้ำ ใน
ขณะที่ท�ำให้ขุมสมบัติโบรำณทั้งหลำยยังคงจมอยู่ใต้ท้องน�้ำ 

- ทำงฝ่ังตรงขำ้มของมอูำรำจมับใีนทีซ่ึ่งกลุม่อำคำรวดัวำอกีสำมกลุม่
ตั้งอยู่ โรงเลื่อยเก่ำถูกใช้เพ่ือเปน็โกดังเปดิโล่งส�ำหรับเก็บถ่ำนหิน ใน
ขณะเดียวกนักบักำรผลำญทรพัยำกรป่ำไมอ้ยำ่งไรข้ดีจ�ำกดั เมือ่มกีำร
ขนส่งถ่ำนหินขึ้นเรือบรรทุกขนำดใหญ่ กลุ่มเมฆสีด�ำก็จะก่อตัวขึ้น
เหนอืแมน่�้ำบำตงัฮำร ีกอ่นทีจ่ะสรำ้งฝนทีเ่จอืไปด้วยสำรพิษและน�้ำมนั
ตกลงมำยังหมู่บ้ำน แทรกซึมเข้ำไปที่ดวงตำและปอดของผู้คน 

- พ้ืนที่ขนำดใหญ่ของมรดกแห่งชำติแห่งนี้ยังค่อย ๆ ถูกเขมือบโดย
พ้ืนที่เพำะปลูกปำล์มน�้ำมันขนำดใหญ่ โดยเฉพำะเหล่ำหนองบึงของมู
อำรำจัมบีซึ่งเดิมทีเป็นที่ที่มีต้นเตยขึ้นอยู่ตำมธรรมชำติ ผู้หญิงใน
หมู่บ้ำนมักจะใช้ใบเตยในกำรสำนเส่ือที่ใช้ในพิธีกรรมตลอดช่วงเวลำ
ต่ำง ๆ ในชีวิต 

- กำรทอ่งเทีย่วแบบมวลชนในระดบัทอ้งถิน่ก�ำลงัเพลดิเพลินกบัสถำน
ที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ในฐำนะแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ กำรไหลบ่ำเข้ำมำเรื่อย ๆ  
ของนักท่องเที่ยวเชิงแสวงบุญชำวพุทธ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เปน็ชำวจีน 
ทั้งจำกประเทศมำเลเซีย ไต้หวัน สิงคโปร์ ไทย จีน และอินโดนีเซีย 
เข้ำมำสักกำระในพ้ืนที่แถบตอนล่ำงของกลุ่มอำคำรวัดวำเหล่ำนี้ แต่ก็
ละเลยเพิกเฉยประชำกรชำวมุสลิมซึ่งอำศัยอยู่ในพ้ืนที่ นักท่องเที่ยว
มำกันกับไกด์ของตัวเอง ดังนั้น ผู้คนในหมู่บ้ำนจึงไม่ได้ผลประโยชน์
ทำงเศรษฐกิจจำกกำรท่องเที่ยว
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สมำชกิของมลูนิธิปัทมำสนะลว้นแตเ่ปน็ผูอ้ยูอ่ำศัยในหมูบ่ำ้นมอูำรำจมับ ีพวกเดก็ 
ๆ ต่ำงก็เรียนรู้ผ่ำนกำรเอำอย่ำงผู้สูงอำยุ กิจกรรมต่ำง ๆ ของมูลนิธิด�ำเนินกำร
เพ่ือผู้อยู่อำศัยในหมู่บ้ำนกว่ำ 3,000 คน แต่ยังรวมถึงนักท่องเที่ยวที่แวะเวียน
ผ่ำนมำด้วย ในบรรดำกิจกรรมต่ำง ๆ  ที่มูลนิธิด�ำเนินกำรรวมไปถึงกำรสอน เวที
เสวนำ กำรจัดกิจกรรม กำรจัดฉำยภำพยนตร์ เช่น:

โบราณคดีพลเมือง โบราณคดีสาธารณะ-ใหม่ (Re-public 
archaeology)3

- ในทอ้งน�้ำของแมน่�้ำบำตงัฮำรพีบวำ่มเีหรยีญจนีโบรำณกวำ่ 6,000 
เหรียญ โดยนับอำยุย้อนไปได้จนถึงตั้งแต่หนึ่งศตวรรษก่อน
คริสตกำล และได้มีกำรระบุอำยุและจ�ำแนกแจกแจงไปตำมแต่
รำชวงศ์ต่ำง ๆ แล้ว
- เกบ็รกัษำมว้นจำรกึดบีกุทีพ่บในแมน่�้ำบำตงัฮำร ีจ�ำหลกัดว้ยถ้อยค�ำ
หรือคำถำในภำษำมลำยูโบรำณ ชวำ และสันสกฤต (ด�ำเนินกำรอย่ำง
ไม่เป็นทำงกำรร่วมกับอำร์โล กริฟฟิธส์ [Arlo Griffiths] อดีตผู้
อ�ำนวยกำรของส�ำนกัฝรัง่เศสแหง่ปลำยบรุพทศิ (EFEO) ในจำกำรต์ำ 
เพ่ือที่จะถอดควำมและท�ำให้จำรึกม้วนเหล่ำนี้สำมำรถ “พูดได้” อีก
ครัง้ ภำยใต้กำรสนบัสนนุของนกัโบรำณคดีชำวฝรัง่เศส ปแิยร-์อฟีส์ 
ม็องกวิน [Pierre-Yves Manguin] หนึ่งในผู้เช่ียวชำญอันโดดเด่น
ด้ำนประวัติศำสตร์พุทธศำสนำในอินโดนีเซีย) 

ส่ิงแวดล้อม:
- แหล่งพักพิงอนุบำลพืชสมุนไพรและชนิดพันธุ์ที่เส่ียงต่อกำรสูญ
พันธุ์ 
- กำรผลิตถุงจำกพลำสติกรีไซเคิลเพ่ือน�ำมำขำยในพ้ืนท่ี
- ผลติภำพยนตรส์ำรคดเีกีย่วกบัควำมถดถอยเส่ือมโทรมของพ้ืนท่ีอนั
เป็นผลมำจำกกำรท�ำเหมืองและนิคมเกษตรกรรม เพ่ือสร้ำงควำม
ตระหนักรู้ต่อสำธำรณะ 

วัฒนธรรม:
- ร้ือฟ้ืนกำรเต้นร�ำ ดนตรี หน้ำกำก และกำรผลิตหัตถกรรมท้องถ่ิน 
(ผ้ำบำติก เส่ือ) 
- รวบรวมเซอโลกำ (seloka; ค�ำประพันธ์ประเภทกวีด้ังเดมิควำมยำว
ส่ีบำทที่ว่ำด้วยภูมิปัญญำท้องถิ่นและธรรมเนียมหรือกฎหมำยจำรีต) 
ซึ่งยังรวมไปถึงควำมรู้ที่ถ่ำยทอดผ่ำนกำรบอกเล่ำของผู้อำวุโสใน
ชุมชน เช่น ต�ำนำนท้องถิ่นและพืชสมุนไพร เปน็ต้น
- กำรท�ำพจนำนุกรม “มูอำรำจัมบี-อินโดนีเซีย” (ก�ำลังด�ำเนินกำร) 
- กำรท�ำภำพยนตรส์ำรคดเีกีย่วกบัศิลปวฒันธรรมทีก่�ำลงัจะสำบสูญ
ไป เช่น ซีกีร บำรดะห์ (Zikir Bardah; กลองซูฟีขนำดใหญ่ที่เล่นโดย
ผู้อำวุโส)
- โครงกำรศิลปินในพ�ำนัก ร่วมกับนักเรียนนักศึกษำชำวสิงคโปร์
จ�ำนวน 9 คน จำกวิทยำลัยศิลปะลำซำล (Lasalle College of the 
Arts) มกีำรจดักจิกรรมเชงิปฏบิตักิำรในหมูบ่ำ้นและมนีทิรรศกำรรว่ม
ในสิงคโปร์ (นิทรรศกำร “Crossing the Straits” [ข้ำมช่องแคบ] 
พ.ศ.2559-2561 จัดโดยวิทยำลัยศิลปกรรมแม็คแนลลี [McNally 
School of Fine Arts]); รวมไปถึงกำรตีพิมพ์หนังสือ “To leave 
home is already half the journey” [กำรออกจำกบ้ำนก็เปน็ครึ่ง
หนึ่งของกำรเดินทำงแล้ว] โดยวิทยำลัยศิลปะลำซำล 

3 
สำธำรณะ-ใหม่ 
(‘Re-public’) เปน็ค�ำ
ใหม่ที่สร้ำงขึ้นโดยผู้คน
ในหมู่บ้ำน โดยเปน็กำร
เล่นกับกรอบคิดสอง
อย่ำง ประกำรแรก เพ่ือ
เปดิให้โบรำณคดีเปน็
ของสำธำรณชน ของ
ผู้คนในหมู่บ้ำน ไม่ใช่แต่
ส�ำหรับผู้เชี่ยวชำญ ดัง
นั้นแล้วจึงจะถือว่ำเปน็ 
“สำธำรณรัฐ” อย่ำง
แท้จริง หรืออีกนัยหนึ่ง 
รูปแบบของ
ประชำธิปไตยในทำง
โบรำณคดี 
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ภำพถ่ำยบันทึกระหว่ำงนิทรรศกำร

เพ่ือท่ีจะท้ำทำยกับควำมขัดแย้งหลำกหลำยมิติดังที่กล่ำวข้ำงต้นซึ่งห้อมล้อม
แหลง่โบรำณคดีขนำดมหมึำนี ้มลูนธิปัิทมำสนะจงึก�ำลงัสร้ำงศูนยก์ำรแลกเปล่ียน
เรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมขึ้น ศูนย์กำรเรียนรู้เกี่ยวกับอดีตและส�ำหรับอนำคต  
จำกสุมำตรำและนอกเหนือออกไป โดยก่อร่ำงสร้ำงตัวขึ้นมำจำกกิจกรรมและ
โครงกำรที่ด�ำเนินกำรมำแล้วก่อนหน้ำนี้ นี่จึงจะเป็นแบบจ�ำลองขนำดเล็กของที่
ซึ่งเปน็ดงั “มหำวทิยำลยัสีเขยีว” แหง่แรกจำกยคุโบรำณ ณ จดุตดัและจดุตดิตอ่

นักศึกษำจำกวิทยำลัยศิลปะลำซำล

- กำรตีพิมพ์หนังสือ “Dreams from The Golden Island” [ควำม
ฝันจำกเกำะทองค�ำ] (ส�ำนกัพิมพ์ Babad Alas, พ.ศ.2561) ในส่ีภำษำ 
(อนิโดนเีซยี จนี องักฤษ และฝร่ังเศส) ออกแบบศิลปกรรมโดยศิลปนิ
รุน่เยำวจ์ำกมอูำรำจมับ ีหนงัสือเลม่นีเ้ปน็ดงัสะพำนเชือ่มระหว่ำงอดตี
อันเป็นพุทธศำสนำและควำมเป็นมุสลิมในปัจจุบัน โดยรวบรวมพระ
สูตรในภำษำสันสกฤต ทิเบต จีน และซูเรำะห์จำกคัมภีร์อัลกุรอำน 
ตลอดจนกวีนิพนธ์ภูมิปัญญำท้องถิ่นเข้ำด้วยกัน ส่ิงพิมพ์ชิ้นนี้จึง
เปรียบได้กับกำรเปน็ “บัตรอัตลักษณ์-บัตรประชำชน” ของผู้คนแห่ง
หมู่บ้ำนมูอำรำจัมบีที่ เปิดให้พวกเขำเป็นท่ีรับรู้ต่อเจ้ำหน้ำที่รัฐ
อินโดนีเซียและยูเนสโกในฐำนะผู้พิทักษ์ของพ้ืนที่ และเปน็นักส�ำรวจ
อดีตของพ้ืนที ่เพ่ือจะไมถ่กูกลำ่วหำว่ำเปน็ “ผูบ้กุรกุ” ทีจ่ะตอ้งเผชญิ
กับกำรข่มขู่เร่ืองกำรขับไล่และพรำกยึดที่อยู่อำศัย 
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ระหว่ำงอินเดียและจีน ในสถำนที่ซึ่งวิทยำเขตของมันจะผนวกรวมเอำป่ำฝนใน
ฐำนะทีเ่ปน็เรอืกสวน หอ้งสมดุ รำ้นขำยยำทีม่ชีวีติ และทีพั่กพิงส�ำหรับกำรเจริญ
สติ “บ้ำนแห่งภูมิปัญญำท้องถ่ินและสันติภำพแห่งโลก” แห่งนี้ มุ่งหมำยที่จะ
สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ให้กำรศึกษำทำงจิตใจ ต่อสู้กับปัญหำกำรหลงลืมทำง
ประวัติศำสตร์ เผยแผ่ส่งต่อวัฒนธรรมของสันติและกำรเคำรพธรรมชำติ บ้ำน
หลังนี้ต้ังช่ือว่ำ รูมะห์ เมอนำโป (Rumah Menapo) รูมะห์ (Rumah) แปลว่ำ
บ้ำน ส่วน เมอนำโป (Menapo) คือค�ำที่ผู้คนในหมู่บ้ำนใช้เรียกกลุ่มอำคำรวัดวำ
ลึกลับซึ่งล้อมรอบไปด้วยก�ำแพงและคูคลอง ที่ซึ่งพ้ืนที่จ�ำนวนมำกหักพังและ
ปกคลมุไปดว้ยกองดินอยูร่ะหวำ่งเรอืกสวนและแหลง่เพำะปลูกโกโก ้นกัโบรำณคดี
ยังไม่สำมำรถที่จะเปิดเผยควำมลี้ลับของกลุ่มอำคำรวัดวำแห่งนี้ได้ ดังน้ันจึง
อำศัยศัพท์ท้องถิ่นว่ำ เมอนำโป ใช้เรียกไปก่อน ค�ำว่ำ นำโป (Napo) ในภำษำ 
มูอำรำจัมบี หมำยถึง “กวำง” ส่วนค�ำว่ำ เมอ หมำยถึง “สถำนที่” ในระหว่ำงฤดู
น�้ำหลำกที่แม่น�้ำบำตังฮำรีจะท่วมเปน็ประจ�ำในทุก ๆ ป ีซึ่งจะท�ำให้พ้ืนที่หมู่บ้ำน
จมลงที่ควำมสูงกว่ำหนึ่งเมตร เมอนำโปคือพ้ืนที่สูงที่เหล่ำสัตว์ป่ำจะใช้ล้ีภัย  
(ในท�ำนองเดียวกันกับเรือของโนอำห์)

ในโอกำสก่อตั้ง รูมะห์ เมอนำโป วันน้ีขบวนแห่หน้ำกำกผู้ป่วยโรคเร้ือนเผยกำย
ในฐำนะกำรเต้นร�ำเชิงพิธีกรรมเพ่ือกำรเยียวยำรักษำ แสดงโดยหญิงสำวใน
หมู่บ้ำนในนำม โตเปง็ ลำบู (Topeng Labu) หรือหน้ำกำกฟักทอง
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ประวัติผู้เขียน

อลิซำเบธ ดี อีนำนเดียก (Elisabeth D. Inandiak) เปน็นักเขียน นักแปล และ
ข้ำรำชกำร เกิดที่ประเทศฝรั่งเศส เธอเริ่มเดินทำงทั่วโลกในฐำนะนักส่ือมวลชน
ตอนอำยุ 19  ปี เขียนวรรณคดีหลำยเล่ม เช่น เร่ืองรำวชีวิตของ Marceline 
Loridan Ivens หญิงเชื้อสำยยิวผู้ถูกเนรเทศในค่ำยกักกันเอำท์วิทซ์ ในช่วง
ระหว่ำงสงครำมโลกครั้งที่สอง รวมถึงได้เขียนบทภำพยนตร์หลำยเรื่อง เช่น  
A Tale of the Wind ร่วมกับผู้ก�ำกับสำรคดีชำวดัตช์ Joris Ivens ในป ี2532 
เธอลงหลักปักฐำนที่ยอคยำกำร์ตำ อลิซำเบธเรียบเรียงวรรณกรรมชวำชื่อดัง 
อย่ำง Serat Centhini ให้เปน็ฉบับคริสต์ศตวรรษที่ 21 โดยใช้ช่ือว่ำ Kekasih 
yang Tersembunyi หลังจำกแผ่นดินไหววันที่ 27 พฤษภำคม พ.ศ.2549 เธอ
ได้ก่อตั้งสตูดิโอ Giri Gino Guno ใน เบเบกัน บันตุล ขณะที่เกิดกำรระเบิดของ
ภูเขำไฟเมอรำปวัีนที่ 26 ตุลำคม พ.ศ.2553 เธอและโรงเรียนประจ�ำ Al Qodir 
Islamic ได้ร่วมกันจัดหำที่อยู่อำศัยให้ผู้คนจำกหมู่บ้ำนคินำเจโรจนกระทั่งพวก
เขำสำมำรถกลับไปยังบ้ำนของพวกเขำได้จำกประสบกำรณ์ในภัยพิบัติทำง
ธรรมชำติสองครั้งนี้ ได้เกิดเป็นหนังสือ Babad Ngalor-Ngidul ซึ่งได้ศิลปิน 
Heri Dono มำร่วมวำดภำพประกอบ เปน็หนงัสือภำคต่อของ Lahirnya Kembali 
Beringin Putih (พ.ศ.2542) เธอได้สร้ำงผลงำนล่ำสุดร่วมกับชำวบ้ำนจำกหมู่
บ้ำนมูอำรำจัมบี ในสุมำตรำ โดยใช้ช่ือ  Mimpi-Mimpi dari Pulau Emas ซึ่ง
ประกอบด้วยภูมิปัญญำพ้ืนบ้ำน นิทำนปรัมปรำ และกำรใช้ดวงตำที่สำมเพ่ือกำร
ขุดค้นโบรำณสถำนทำงพุทธศำสนำ นับว่ำเป็นกำรสร้ำงปัญญำและควำมสงบ
สุขร่วมกันกับพวกเขำ


