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หนังสือ “พินิจวรรณคดีจากหนังสือแบบเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย” เลมนี้ 
เขยีนข้ึนเพื0อใหนกัเรยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ได ใชอานประกอบการเรยีนวชิา
ภาษาไทย ในสวนของวรรณคดีไทย นอกจากนี้ยังมุงหวังใหเปนหนังสือคนควาเพิ่มเติม
ของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูอาน สําหรับเตรียมการสอนนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย กับทั้งผูสนใจทั่วไปอานหาความรู ในเวลาวางดวย

การเรียบเรียงหนังสือเลมนี้ ผู เขียนทั้งสองไดนําเอาวรรณคดีที่ปรากฏอยู ใน  
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 
จาํนวน 19 เรื0อง ซึง่เปนวรรณคดีทีก่ระทรวงศึกษาธกิารไดกําหนดใหเรยีนมาเรยีบเรียงใหม 
โดยแบงหัวขอในการศึกษาออกเปน 5 หัวขอใหญๆ คือ 

1. ประวัติความเปนมา
2. ประวัติผูแตง
3. ลักษณะคําประพันธ
4. เนื้อเรื0องยอ
5. คุณคา

ในสวนการประเมนิคุณคาของวรรณคดนีัน้ ผูเขยีนไดวเิคราะหเอาไวพอเปนตวัอยาง
สาํหรบัการเรียนการสอน มไิดวเิคราะหโดยละเอียด เพราะมีความเห็นวา การศึกษาวเิคราะห
วรรณคดีเปนเรื0องของแตละบุคคล ที่จะชี้ใหเห็นวาวรรณคดีเรื0องนั้นๆ ดีเดนอยางไร  
ดอยตรงจดุไหน มคีณุคาอยางไร ดงันัน้ในสวนของการประเมินคณุคา นกัเรียนและนักศกึษา
ที่ไดอานหนังสือเลมนี้อาจมีความเห็นที่ตางไปจากผูเขียนได

ู
ตอออนนนนปปปปลลลลาาายยยย   กกกกกัััับททท้้้้ังผผูสสนนใใจจทททททั่วไปอานหหหหาาคคววาามมมมรู ในนนนเเววลลลลลาาาาาววววาาาางงงงดวย

เรียยยยยบบบเเเเรรรรรียยยยงงงงหหหหนนนนัััังสสืสอออออเเลลมมนนี้ ผู ผเขียนนททททั้้้้งงสสอองงไไไไดั้ นนนนํํดด าาาเเออออาาาาาววววววรรรรรรรรรรณค
ิ ื้ ไ้ ิ ั  ั ั้ ั
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ขอย้ําวาการจะศึกษาวรรณคดีใหเขาใจอยางถองแท และเขาถึงแกนนั้น นักเรียน 
นักศึกษา จะตองอานตัวบทวรรณคดีเรื0องนั้นๆ อยางละเอียดดวย มิใชอานจากหนังสือ
เลมนี้เพียงเลมเดียว หนังสือเลมนี้เปนเพียงแนวทางในการศึกษา ดังนั้น จึงไมอาจให 
รายละเอียดที่ครบถวนได การศึกษาตัวบทวรรณคดีจะชวยทําใหนักเรียนเขาใจบริบทตางๆ 
ในวรรณคดไีดดยีิง่ขึน้ และนกัศกึษาจําเปนตองอานตวับทวรรณคดีใหมาก เพราะจะชวยให 
มคีวามเขาใจและเขาถงึวรรณคดีจนเกิดความซาบซึง้ เมื0อนกัศกึษามีความเขาใจอยางถองแท 
กจ็ะทําใหการฝกสอนของนกัศกึษามปีระสทิธภิาพ อนัจะเปนประโยชนในการเรียนการสอน
วรรณคดีตอไปในภายหนา

การพิมพครั้งน้ีเปนการพิมพครั้งแรก อาจมีขอขาดตกบกพรองอยูบาง ดังนั้นจึงขอ
ความกรุณาจากนักเรียน นักศึกษา หรือผู ใชหนังสือเลมนี้ ได โปรดแจงขอผิดพลาดท่ีพบ
กลับมายังผูเขียนดวย เพื0อที่ผูเขียนจะไดแกไขใหถูกตองสมบูรณ ในการพิมพคร้ังตอไป 

ทายสุดนี้ ขอกราบขอบพระคุณ บรรดาผู มีสวนทําใหเกิดหนังสือเลมนี้ขึ้นมา  
โดยเฉพาะลูกศิษยที่เปนแรงบันดาลใจใหเขียนหนังสือเลมนี้ กับท้ังเจาของผลงานตางๆ  
ที่ผูเขียนไดนํามาอางไว ในบรรณานุกรม หากไมมีผลงานของทุกทานแลว หนังสือเลมนี้ 
กค็งเกิดขึน้มาไมได ดงัน้ันจงึขอกราบขอบพระคุณเจาของผลงาน ทกุทานเอาไว ณ ทีน่ีด้วย

             วาท่ีรอยตรี ณัฐวุฒิ คลายสุวรรณ
                         วันเพ็ญ เหลืองอรุณ

อางไไไไวววว  ใใใในนนนนบบบบรรรรรรรรรณาาาานนนุกกกรรรมมม หหหหากไมมีม ผผผผผลลลงงงาาานนนขขขอออองทททททุกกกทททาาานนนนแแแแแลลลลลว ห
ด ดััังังงงนนนนน้้้้ันนนนนจจจจึึึึงขขขขอออออกรรราบขอบพพพพรรรรระคุุณุณณเจจาของผลลลลงาาน ทกุทานนนนเอออออาไว
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บทที่ 1  บทนมัสการมาตาปตุคุณและบทนมัสการอาจาริยคุณ 7

1
บทนมัสการทั้ง 2 บทนี้ พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) เปนผูประพันธ

ขึ้น เคาเดิมเปนคาถาภาษาบาลีที่เรารูจักและคุนเคยกันเปนอยางดี เพราะใชทองและสวด
กันอยูในทุกโอกาส คาถาภาษาบาลีที่วานั้น คือ

(1) อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา พุทธํ ภควนฺตํ อภิวาเทมิ

คาํแปลคาถา: พระผูมพีระภาคเจา เปนพระอรหนัต ดบัเพลงิกเิลสเพลงิทกุขสิน้เชงิ 
ตรัสรูชอบไดโดยพระองค ขาพเจาขออภิวาทพระผูมีพระภาคเจา ผูรู ผูตื0น ผูเบิกบาน

(2) สวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ธมฺมํ นมสฺสามิ

คําแปลคาถา: พระธรรม เปนธรรมที่พระผูมีพระภาคเจา ตรัสไวดีแลว ขาพเจาขอ
นมัสการพระธรรม

(3) สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ สงฺฆํ นมามิ

คําแปลคาถา: พระสงฆ สาวกของพระผูมีพระภาคเจา ปฏิบัติดีแลว ขาพเจา  
ขอนอบนอมพระสงฆ

(4) มาตาปตุคุณ อนนฺตคุณสมฺปนฺนา ชเนตฺติชนกา อุโภ มยฺหํ มาตาปตุนํว ปาเท 
วนฺทามิ สาทร ํ

คําแปลคาถา: มารดาบิดาทั้งสอง เปนผูถึงพรอมดวยคุณอันหาที่สุดมิได ขาพเจา
ขอไหวเทาทั้งสองของมารดาบิดาของขาพเจา ดวยความเคารพอยางสูง

เปนคคคคาาาาถถถถถาาาาาภภภภภาาษาบบบบาาลลทททเเเรราารรรรููููจกและคคคคคุนนนเเเคคยยยกกนนนนเปปปปปนนนออยยยาาาางด เพรา
โอกกกกาาาาสสสส คคคคาาาาาถถถถาาาาภาาาษาาาาบบาาลลีททททที่วาาาาานน้ันน คือ

อรหํํํํ สสสสมมมมมฺมมมมาาาาสสสสมมมมฺพทุททททฺโโโโธธ ภภคคววาาาาา พุทธํ ภภภภคคววนนฺตตํ ออออภภภิววววาาเเททมมมิ
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(5) ปาเจราจริยา โหนฺติ คุณุตฺตรา นุสฺสาสกา ป7ฺญาวุฑฺฒิ กเรเตเต ทินฺโนวาเท 
นมามิหํ

คาํแปลคาถา: ครูอาจารยผู ใหญและผูนอยทัง้หลาย ลวนเปนผูมพีระคณุอนัประเสริฐ
ยิ่ง ไดอบรมสั่งสอนใหศิษยมีวิชาความรู ได ใหโอวาทตักเตือนดวยเมตตาธรรม ขาพเจาขอ 
กราบไหวคุณครูอาจารยเหลานั้นดวยความเคารพ

คาถาภาษาบาลีทั้ง 5 พระคาถาน้ี พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) ได
นํามาแปลเปนภาษาไทย แลวรอยกรองใหเปนบทประพันธที่มีความไพเราะ ยิ่งถาสวดดวย
ทํานองสรภัญญะแลว ความไพเราะยอมมีมากขึ้น ที่สําคัญนอกเหนือจากความไพเราะนั้น 
คือ ความหมายท่ีจรรโลงใจ ใหขอคิดและคติธรรมเปนอยางมาก 

ในที่นี้จะใหนักเรียนศึกษาบทนมัสการเพียง 2 บท คือ บทนมัสการมาตาปตุคุณและ
บทนมัสการอาจาริยคุณ ตามหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย วรรณคดีวิจักษชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 

พระยาศรีสนุทรโวหาร (นอย อาจารยางกรู) เกดิเมื0อวนัที ่5 กรกฎาคม พ.ศ. 2365 
ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา การศึกษาเบ้ืองตนไดเรียนหนังสือกับหลวงบรรเทาทุกขราษฎร (ไทย) 
ผูเปนพี่ชาย ครั้นอายุได 13 ป จึงมาอยูที่วัดสระเกศและบรรพชาเปนสามเณรอยู 8 ป ได
เรียนภาษาไทย ภาษาขอม และภาษาบาลี จนเชี่ยวชาญ ท้ังยังไดศึกษาคัมภีรพุทธศาสนา
กับพระอาจารยในสํานักตางๆ ซึ่งลวนแตมีชื0อเสียง เชน สํานักสมเด็จพระสังฆราช (ดอน) 
สาํนกัพระอปุธยาจารยิ (ศขุ) สาํนกัสมเดจ็พระพุทธาจาริยา (สน) เปนตน ตอมาไดอปุสมบท
เปนพระภิกษุ และเขาสอบแปลพระปริยัติธรรมจนไดเปนเปรียญ 5 ประโยค

ตอมาไดศกึษาพระปรยิตัธิรรมเพิม่ในสํานักวชริญาณภกิข ุ(พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว) หลังจากน้ันไดเขาสอบแปลพระปริยัติธรรมในท่ีประชุมพระราชาคณะไดอีก 2 
ประโยค รวมเปน 7 ประโยค ดํารงสมณเพศอยู 11 พรรษา

ตอมาไดลาสิกขาบท แลวเขารับราชการในกรมมหาดเล็ก ตอมาไดเปนขุนประสิทธิ
อักษรสาตร ผูชวยเจากรมพระอาลักษณ และในขณะนั้นตําแหนXงเจากรมอักษรพิมพการ
วางอยู พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว จึงโปรดใหเปนเจากรมอักษรพิมพการดวย

สุนททททรรรรโโโโวววววหหหหาาาารรรร ((((นสส อออออย อาจารรรยางกรู)))))) เกิิดิเมืื0อววววันนนทีีีี่ ่5 กรรกกกกกฎฎฎฎฎาคม
้
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รชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหดาํรง
ตาํแหนXงขนุสารประเสรฐิ ปลัดทลูฉลองกรมพระอาลกัษณ ทาํหนาทีก่าํกบัพนกังานกองตรวจ
สอบทานหนังสือขางที่ ครั้งนั้นพระเจานครเชียงใหมนําชางเผือกมาถวาย จึงโปรดเกลาฯ  
ใหเปนผูขนานนามแตงฉันทสมโภช และเมื0อมีชางสําคัญเขามาสูพระบารมีอีกหลายชาง 
ก็ไดรับการโปรดเกลาฯ ใหเปนผูขนานนามและแตงฉันทกลอมชางเหลานั้น 

พ.ศ. 2414 ขุนสารประเสริฐ ไดแตงแบบสอนหนังสือไทยเบื้องตน ขึ้นทูลเกลาฯ 
ถวายรวม 5 เรื0อง ไดแก มูลบทบรรพกิจ วาหนิติ์นิกร อักษรประโยค สังโยคพิธาน และ
พิศาลการันต จึงไดรับพระมหากรุณาโปรดเกลาฯ ใหเปนหลวงสารประเสริฐ และใน พ.ศ. 
2414 เปนครูสอนหนังสือไทยในกรมทหารมหาดเล็ก ปตอมาทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
ใหตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวัง จึงใหหลวงสารประเสริฐเปนอาจารยใหญ

พ.ศ. 2423 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณา โปรดเกลาฯ 
ใหมีการปฏิสังขรณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และใหเขียนรูปภาพเรื0องรามเกียรติ์ตาม 
พระระเบียงรอบพระอุโบสถ ทรงเกณฑขาราชการที่เปนจินตกวี แตงโคลงประกอบภาพ
จารึกในแตละหอง ในการนี้หลวงสารประเสริฐไดเปนแมกองตรวจโคลงท่ีขาราชการแตง
ทูลเกลาฯ ถวาย หลังจากปฏิสังขรณเสร็จบรบิูรณ ใน พ.ศ. 2425 จึงไดรับการโปรดเกลาฯ 
ใหเปนพระยาศรีสุนทรโวหาร

ตอมาทรงพระกรุณาใหพระยาศรีสุนทรโวหารเปนพระอาจารยถวายอักษรสมเด็จ
พระบรมโอรสาธริาช เจาฟามหาวชริณุหศิ สยามมกฎุราชกมุาร และสมเดจ็พระเจาลกูยาเธอ 
เจาฟามหาวชิราวุธ รวมทั้งพระเจาลูกยาเธอพระองคอื0นๆ ดวย และใน พ.ศ. 2430 พระยา
ศรีสุนทรโวหารก็ไดรับการโปรดกลาฯ ใหเปนองคมนตรี รับราชการสนองพระเดชพระคุณ
ดวยดเีสมอมา จนอายุได 70 ป กถ็งึแกอนจิกรรม (เกบ็ความจากวิพุธ โสภวงศ, 2553: 245) 

บทนมัสการมาตาปตุคุณและบทนมัสการอาจาริยคุณ แตงดวยคําประพันธประเภท 
อินทรวิเชียรฉันท 11

บทนมสัการมาตาปตคุณุ เปนบททีก่ลาวถงึพระคณุของบดิามารดาท่ีไดเล้ียงด ูทะนถุนอม
บตุรจนเตบิใหญ แมภผูาและแผนดนิทีก่วางใหญกม็อิาจเทยีบได ผูแตงใชถอยคําเรยีบงาย 
ในดานโวหารมีความเปรียบที่เขาใจไดชัดเจน ทําใหเกิดความรูสึกซาบซึ้ง ดังความวา

ละหหหหอออองงงง ใใใใในนนนกกกกกาาาารนนนน้ีหหหลลลวววงงงสสสาาารรรรประเสรรรรริสส ฐฐฐไไดดดเเเปปปปปนนนแแแแมมมมมกกกออองงงตตตตรรรรรวววววจจจจจโคล
วายยยย หหหหหลลลลััััังงงงจจจาาาากกกกกปฏฏฏิิิสัััังขรณณณณณเสสสสสร็็จบรรริิิิบบููรณลลลล  ใใน พ.ศศศ. 2425 จึงงงงงไดรจ
ยาศศศศรรรรีีสสสสสุนนนนททททรรรรรโโโโววววหหาาาารรร
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คําประพันธบทนี้แปลความไดวา ขอนอบนอมพระคุณของบิดามารดาผูไดเกื้อกูลมา
ตัง้แตเลก็จนเตบิโต คอยเฝาระวังรกัษา ประคับประคอง ดูแลอยูไมยอมหาง แมจะลําบาก
เทาไรก็อดทนได เลี้ยงลูกอยางทะนุถนอม ปกปองอันตรายจนรอดพน เติบใหญเปนตัว 
เปนตน พระคุณของบิดามารดาย่ิงใหญกวาภูเขา หรือแผนดิน สุดที่จะทดแทนพระคุณ 
อันมากลนนี้ไดดวยการบูชาอันวิเศษสมบูรณเลิศลํ้า

สวนบทนมัสการอาจริยคุณ เปนบทที่กลาวถึงพระคุณของครูอาจารย ผูเปยมดวย
ความเมตตา กรณุา ทําหนาทีส่ัง่สอนศิษยใหมคีวามรู ในสรรพวิชา อบรมศีลธรรม จรยิธรรม 
ใหเขาใจในบาปบุญคุณโทษ ดังความวา

เลยงลลลลูกกกกกอออออยยยยางทะะะะนนุถถนนออมม ปกปองงงงออนนตตรราายยยยจนนนนนรรออดดพพพพน เตบใ
องบบบบิดดดดาาาาามมมมาาาาารรรรดดดายยย่ิิิงใใใใหหญญกกกวววววาาาาาภภภูเเขขาาาา หรรรรืืืืออแแผผนนนนดินนน สุดทีีีีี่จจจจะะะททททดแ
ยกาาาาารรรรบบบบูชชชชชาาาาออออัััันนนนววววิิเศศศษษษษษสสมมบบูรรณณณณณเลิศลํ้้้้า
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คําประพันธบทนี้แปลความไดวา ขอความเคารพนอบนอมตอครู ผูมีความกรุณา 
เผื0อแผอบรมสั่งสอนศิษยทุกสิ่ง ใหมีความรู ชวยขยายความใหเขาใจแจมแจง มีเมตตา
กรุณา เท่ียงตรง เคี่ยวเข็ญใหฉลาดหลักแหลม ชวยกําจัดความโงเขลา ใหมีความเขาใจ
แจมชดั พระคณุดงักลาวนีถ้อืวาเปนเลศิในสามโลกนี ้จงึควรระลึก และนอมใจชื0นชมยกยอง

การใชภาษาในบทนมัสการมาตาปตุคุณและบทนมัสการอาจาริยคุณ มีความดีเดน  
2 ประการคือ การเลนเสียงสัมผัส และการสรรคํา 

5.1.1 การเลนเสยีงสมัผสั ในทีน่ีม้ทีัง้การเลนเสยีงสมัผสัพยญัชนะและสมัผสัสระ ดงันี้ 

ก. สัมผัสพยัญชนะ คือ การใชคําที่มีเสียงพยัญชนะเดียวกัน นํามาสัมผัสกัน เพื0อ
ใหเกิดความไพเราะ ตัวอยางเชน

“ขาขอนบชนกคุณ” เลนเสียงสัมผัสพยัญชนะในคําวา ขา/ขอ และ นบ/ชนก

“ก็ บ เทียบ บ เทียมทัน” เลนเสียงสัมผัสพยัญชนะในคําวา เทียบ/เทียม/ทัน

“อนุสาสนทุกสิ่งสรรพ” เลนเสียงสัมผัสพยัญชนะในคําวา สาสน/สิ่ง/สรรพ

ข. สมัผสัสระ คอื การใชคําทีม่สีระเหมือนกนันํามาสมัผัสกนัเพื0อใหเกดิความไพเราะ 
ตัวอยางเชน

“ผูกอบนุกูลพูน” เลนสัมผัสสระในคําวา นุกูล/พูน

“ตรากทนระคนทุกข” เลนสัมผัสสระในคําวา ทน/ระคน

“ตอพระครูผูการุญ” เลนสัมผัสสระในคําวา ครู/ผู

5.1.2 การสรรคาํ กวเีลอืกใชคาํที่ไพเราะทัง้เสยีงและความหมาย ไดอยางเหมาะสม 
คําที่ใชเปนคําที่งาย สื0อความหมายชัดเจน ทําใหผูอานเห็นภาพแจมชัด ดังนี้ 

“ฟมูฟก” ทาํใหเหน็ภาพวาพอแมทะนถุนอม ประคับประคองเล้ียงดลูกูดวยความรัก
และเอาใจใสอยางดี 

“ตรากทนระคนทุกข” เปนคําที่ทําใหเห็นภาพวาพอแมตองตรากตรํา และอดทน 
ทุกสิ่งทุกอยาง เพื0อเลี้ยงดูลูกใหเติบโต 

ขอนนนนบบบบชชชชนนนนกกกกคคคคุุุุณณณณ” เลลลลนนเเสสีียยยงงงงสสสสสัมมผผัสสสสพยัญญญญชชนนะะะะใใใในคคคําววา ขาาาา////ขขขขออออ แ

 เททททีีีียยยยบบบบ บ เเเเททททียยยยมมมมมทััััน” เลนนนนนนเสียงสมัมมมมผััััสพยััญญชชชชนนนนะใใใในคํํํํําาาาาวววววาาาาา เทีย
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“ถนอมเลีย้ง” แสดงถงึการเล้ียงดลูกูอยางประคบัประคองใหด ีเลีย้งลกูดวยความรกั 
และความปรารถนาดี 

“บชูไนย” แผลงมาจากคาํวา ปูชนยี แปลวา ควรบชูา เพื0อแสดงวาพอแมเปนบคุคล
ที่ลูกควรบูชา 

“ขจัดเขลา” คําน้ีแสดงใหเห็นหนาที่ของครูวาตองการทําใหศิษยฉลาด ปราศจาก
ความไมรูเทาทันในส่ิงตางๆ 

5.2.1 การลาํดบัความไดชดัเจน บทนมสัการมาตาปตคุณุและนมัสการอาจาริยคณุ 
เปนบทรอยกรองขนาดส้ัน มีการลําดับความที่ชัดเจน คือ กลาวถึงพระคุณของพอและแม
ที่มีตอลูกตั้งแตเกิด มีการนําพระคุณของพอและแมมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ยิ่งใหญ และ
ทิ้งทายดวยการบอกวา พระคุณอันลนพนนี้ตอใหทดแทนคุณอยางไร ก็ไมสามารถท่ีจะ
ทดแทนใหหมดได 

5.2.2 การสอนจริยธรรม เน้ือหาของบทนมัสการมาตาปตุคุณและบทนมัสการ 
อาจาริยคุณ ทําใหนักเรียนสํานึกในพระคุณของบิดามารดาและครูอาจารย นับเปนการใช
บทประพันธเปนสื0อเพื0อปลูกฝงจริยธรรมไดเปนอยางดี 

รสออออนจจจจริิยยยยธธธธธธรรรรรรรรรรมมม เเเเนน้้ืออหหาาขขขขของบทนนมมมมัสสกกาารรมมมมาตาาาาั ตตตุคคคคคุปปป ณณณณแแแและบ
หนกักกกกเเรรรรรีีีียนสสสสสําาาานนึึึึึกกกกใใในพพพพพรรระะะคคคุุณณณณขขขขออองงงบบบบบิดาามมมมาาารรรดดดาาาแแแและะะคครููอาจาาาาารรรรยยยยย นับน
อเพื0อปปปปปลกฝฝฝฝงจริยธรรมไไดเปนอยางดีี
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อิเหนา เปนวรรณคดีอันมีที่มาจาก นิทานปนหยี ซึ่งเปนวรรณคดีชิ้นสําคัญของชวา 
เนือ้ความในนทิานปนหยนีัน้ กลาวสรรเสริญพระเกียรตคิณุของพระมหากษตัริยชวาพระองค
หนึ่ง ซ่ึงทรงเปนทั้งนักรบ นักการปกครองและทรงสรางความเจริญใหแกอาณาจักรชวา
เปนอยางมาก พระมหากษตัริยองคที่กลาวถึงนีท้รงพระนามวา พระเจาไอรลังคะ และดวย
เหตุที่วรรณคดีไทยเรื0องอิเหนามีที่มาจากพงศาวดารของชวา ดังนั้นในที่นี้จึงจะขอกลาวถึง
ประวัติศาสตรของอาณาจักรชวา อันเปนตนเหตุของเรื0องโดยสังเขป ดังนี้

เกาะชวาในสมัยโบราณ (ปจจบุนัคอืประเทศอนิโดนเีซยี) เคยเปนดนิแดนสาํคัญสวน
หนึง่ของอาณาจกัรศรวีชิยั ซึง่เปนอาณาจกัรทีย่ิง่ใหญและมอีารยธรรมสงู เมื0อพทุธศตวรรษ
ที่ 15 พระเจาสิณฑก แหงอาณาจักรชวาตะวันออก ทรงเปนพระมหากษัตริยที่มีอานุภาพ
มาก ทรงปลดแอกจากการครอบครองของอาณาจักรศรีวิชัย ยกเลิกวัฒนธรรมตางๆ แบบ
ศรีวิชัยทิ้ง และฟนฟูวัฒนธรรมแบบชวาแทขึ้นมา ในตอนน้ันอาณาจักรศรีวิชัยยังมีความ
วุนวายจากปญหาการเมืองภายใน ดังนั้นจึงไมไดทําการปราบปราม จนมาถึงรัชกาลของ 
พระเจาธรรมวงศ แหงอาณาจกัรชวาตะวนัออก ศรีวชิยัเขมแขง็ขึน้มาอกีคร้ังจงึยกกองทพั
มาปราบปราม พระเจาธรรมวงศออกสูศึกและสิ้นพระชนมในที่รบ

ชวงเวลาน้ัน ราชธิดาของพระเจาธรรมวงศ ซึ่งเปนพระชายาของทาวบาหลี ไดพา
พระราชโอรสผูทรงพระนามวา “ไอรลงัค” หนไีปซอนองค จนเหตกุารณสงบแลวจงึพาพระ
ราชโอรสไปครองกรุงบาหลี 

2

นทาาาานนนนปปปปปปปปปปปปปปปนนนนนหหหหยีีีีนนนนน้ัยยยยย น กลาวสรรเสริส ญพรรระเกีีียรติิคคคคุุุุต ณณณณของพระะะะะมมมมมหาก
งเปปปนนนนนททททั้้้้้งงงงนนนนััััักกกกกรรรรบบบบบ นักกกกกกกาาารรรปปปปปกคคคครรรออองงงงงแและะะะทททรรรงงงสสสสรั างคความเจจจจริญญญญญให
าก พพพพรรรระะะะะมมมมหหหหหาาาากกกกษตัตตตรริยยษ อองงคคทที่่คค กกกกกกลาวถึงนนนนนีท้ทรรงงพพรระะะะนนนนาาามมววาา วว พพพพพรรรระเจาไ
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ครั้นพุทธศักราช 1565 อาณาจักรศรีวิชัยเริ่มออนแอ พระเจาไอรลังค จึงรวบรวม
กําลังเพื0อจะยกเขาตีอาณาจักรศรีวิชัย แตทางศรีวิชัยไดสงพระราชธิดามาใหอภิเษก 
เปนพระมเหสี ดังนั้นทั้งสองอาณาจักรจึงไดปรองดองกัน

คนชวาโบราณยกยองนับถือพระเจาไอรลังค วาทรงมีฤทธานุภาพเปนอยางยิ่ง  
เมื0อเรื0องอเิหนาเขามาถึงประเทศไทย ก็ไดกลาวถงึพระองควาเปนตนสกลุวงศอสญัแดหวา 
และเรียกพระองควา “ปะตาระกาหลา”

พระเจาไอรลังคไมมีพระราชโอรสท่ีประสูติแตพระมเหสี มีแตพระราชธิดาเพียง
พระองคเดียวซึ่งไปผนวชเปนชี เพราะไมประสงคที่จะครองราชสมบัติ ดังนั้นกอนที่ 
พระเจาไอรลังคจะสิ้นพระชนม จึงไดแบงราชธานีออกเปน 2 สวน คือ กุเรปน และดาหา 
แลวพระราชทานใหแกพระราชโอรสที่ประสูติจากพระสนมองคละสวน 

พระโอรสของพระเจาไอรลังคพระองคหนึ่ง มีโอรสกับประไหมสุหรี พระโอรสของ
พระเจาไอรลังคอีกพระองคหนึ่งก็มีพระธิดากับประไหมสุหรี ดังน้ันพระเชษฐภคินีที่เสด็จ
ออกบวช จึงแนะนําใหพระโอรสและพระธิดาสมรสกัน เพื0อรวมดินแดนและอํานาจที่แบง
แยกกันใหเขามาอยูดวยกันอีก ครั้นตอมาจึงใหกําเนิดทายาทซ่ึงเปนพระราชนัดดาของ 
พระเจาไอรลังค โดยพระราชนัดดาพระองคนี้ มีพระนามตามท่ีปรากฏในศิลาจารึกวา  
“กาเมศวร” (ไทยเรียกวาอิเหนา) ครองราชยระหวางป พ.ศ. 1658-1673 

เมื0อสิ้นรัชกาลของพระเจากาเมศวรแลว พระโอรสของพระองคทรงพระนามวา 
“ภารตยทุธ” ไดครองราชยตอมา และเมื0อส้ินรชักาลของพระเจาภารตยทุธแลว ก็ไมปรากฏ
เรื0องราวของผูที่สืบเชื้อสายจากพระเจาไอรลังคและพระเจากาเมศวรอีกเลย (เสาวลักษณ 
อนันตศานต, 2538: 110) 

มคีาํแถลงสบืมาวาในสมยักรงุศรอียธุยายคุราชวงศบานพลหูลวง สมเดจ็พระเจาอยูหวั
บรมโกศ ทรงมพีระธดิาดวยเจาฟาสงัวาลย พระนามวา เจาฟาหญงิกณุฑล และเจาฟาหญงิ
มงกุฎ เจาฟาหญงิทัง้สองมขีาหลวงเปนหญงิชาวมลาย ูเชือ้สายพวกเชลยท่ีไดมาจากเมอืง
ปตตานี ขาหลวงมลายูคนนี้ไดเลานิทานเรื0องอิเหนาถวาย ปรากฏวาเจาฟาหญิงทั้งสอง
ชอบพระทัยมาก จึงทรงนํานิทานที่ไดฟงจากนางขาหลวงมาแตงเปนบทละครข้ึนพระองค
ละเรื0อง โดยเจาฟาหญิงกุณฑลทรงเรื0อง ดาหลัง สวนเจาฟาหญิงมงกุฎทรงเรื0อง อิเหนา 
เหตุที่ทรงพระนิพนธเปนบทละคร แทนที่จะเปนเรื0องเลาหรือนิทาน เห็นจะเปนเพราะวา  

อยูดดดดดย วยยยยกกกกันนนนออออีกกกกกก คคครั้้้นนนนตตตอออมมมาาาาาจจจจึงใหกํห าาเนนนนิดดดทททาาายยยาาาาทททซ่่ึงงงงเเปปปปปนนนนนพพพพรรรรระะรา
โดดดยยพพพพพระะะะรรรรราาาาชนนนนัดดดดดดดดาาาพพพรรระะะะองงงงคคคนนนี้คคค  มมีีพรรรระะะนนนาาามมมมตาาามมที่ปราากกกกกฏฏฏฏฏใใใใในศศ
เรียกวาาออออิเเเหหนา) ครองราชยระหวางปป พ.ศศ. 166665588-116666673
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ในรัชกาลสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ การละครเจริญเฟ`องฟูเปนอยางยิ่ง ละครในซ่ึงไม
เคยมีมากอน เราก็ไดทราบวาในสมัยสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศมีการเลนละครใน คือ
ละครผูหญิงลวนแลว วรรณคดีเรื0องดาหลังและอิเหนา พระนิพนธของเจาฟาหญิงทั้งสอง 
ก็ไดโปรดเกลาฯ ให ใชเปนบทละครในดวย ตอมาตนฉบับคงขาดหายไมสมบูรณ เนื0องดวย
คราวเสียกรุงและระยะเวลาอันยาวนาน 

ในสมัยกรงุธนบรุ ีไมปรากฏวามบีทละครเรื0องอเิหนาทีแ่ตงขึน้ใหม เขาใจวายงัคงใช
บทละครครั้งกรุงเกาอยู แตมีเรื0องอิเหนาที่เปนหนังสืออานคือ อิเหนาคําฉันท ผลงานของ
หลวงสรวิชิต (หน) ตอมาไดเปนเจาพระยาพระคลัง (หน) แตงขึ้น เมื0อ พ.ศ. 2322 โดย
แตงเปนคาํฉนัทปนกาพย เริม่เรื0องตัง้แตอเิหนาปลอมตวัเปนจรกา วางอบุายเผาเมอืงดาหา 
แลวลักพาตัวนางบุษบาไปซอนในถํ้าทองที่เตรียมไว จรกาติดตามไปสังเกตดูวาอิเหนาเปน 
ผูลักพานางบุษบาไปหรือไม แตอิเหนาก็แสรงทําเปนโกรธผูที่แอบลักพานาง ครั้นพอระลึก
ขึ้นไดถึงความฝนของตนเมื0อคืนกอน วานกอินทรีจิกตาก็ใหนึกหวาดหว่ัน จึงประสมโรง
รองไหไปกับจรกา (กุหลาบ มัลลิกะมาส, 2555: 115) 

ครั้นพอถึงสมัยรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ทรงพระราช
นิพนธบทละครเรื0องอิเหนาขึ้นมาใหม มีหลักฐานวาทรงพระราชนิพนธไว 38 เลมสมุดไทย 
แตเหลอืตกทอดมาเพยีง 7 เลมสมดุไทย (รื0นฤทยั สจัจพนัธุ, 2555: 171) เน้ือความสวนใหญ 
แบงออกได 6 ตอน คือ

1. ตอนตั้งวงศเทวา จนถึง อิเหนาไปเมืองหมันหยาคร้ังแรก

2. ตอนเขาหองนางจินตะหรา จนถึง อิเหนาตอบสารทาวกุเรปนไมยอมอภิเษกกับ
นางบุษบา

3. ตอนวิหยาสะกําเที่ยวปาไดรูปนางบุษบา จนถึง ทาวหมันหยารับสารทาวกุเรปน

4. ตอนศึกกะหมังกุหนิง

5. อิเหนาปลอมเปนปนหยี ตามหานางบุษบาถึงเมืองมะละกา จนถึง อุณากรรณ 
ขึ้นเขาประจาหวัน

พอถึงรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลท่ี 2) พระองค
ทรงพระราชนพินธบทละครเรื0องอเิหนาขึน้ใหมทัง้เรื0อง เพราะทรงมพีระราชดาํรวิาบทละคร
เรื0องอิเหนาพระราชนิพนธในรชักาลทื0 1 มีเน้ือความท่ียงัไมเขากนัสนทิ และใชเลนละครได
ไมเหมาะสม ดังนั้นจึงทรงพระราชนิพนธขึ้นใหม โดยทรงเลือกสรรขาราชการและเจานาย
ที่มีความชํานาญในการแตงกลอน ใหเปนกวีที่ปรึกษาและรวมแตงดวย 

พอถถถถึงงงงสสสสสมมมมมัััยยยรรรรัตตตตตนโโโโกกกกสสสินนนทททรรร พพพพระบาทสสสสสมมมเเเดดด็จจจพพพรรรระะะะพพพพพุทททธธธยยยออออดดดดดฟฟฟฟฟาจุดดด ฬา
ะครเเเเรรรรรื0อออองงงงออออิิิิิเเหหหหนนนนนาขขข้ึึึนมาใใหมมมมม มมีีีีีหลัััักกกฐฐานวาทรรรรงพพพระะราชนิพพพพนนนนนธไวม
ทอดดดดมมมมาาาาาเเเเพพพพีีียียยยยงงงง 7 เเเเลลมมสสมมุดดไไไททททททย (ร0(( นฤฤฤฤฤททททยัย สสัจจจจพพพพััััันธธธธุธธ,, 22555555555555::::: 1111171) 
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  กลาวกันวาบรรดาเจานายและขาราชการที่โปรดใหเปนกวีที่ปรึกษามีอยูดวยกัน  
7 ทาน เทาที่ทราบแนXชัดก็คือ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว เมื0อครั้งยังดํารงพระ
ยศเปนกรมหมื0นเจษฎาบดินทร สมเด็จเจาฟาฯ กรมหลวงพิทักษมนตรี และสุนทรภู วิธีการ
ที่ทรงพระราชนิพนธคือ เรื0องตอนไหนท่ีจะไมทรงพระราชนิพนธเอง ก็พระราชทานใหกวี 
ที่ปรึกษารับตัดตอนไปแตง ตอนไหนที่ทรงพระราชนิพนธเสร็จแลว หรือที่กวีรับเอาไปแตง
จนเสรจ็กจ็ะโปรดใหเอามาอานตอหนาพระทีน่ัง่ในทีป่ระชมุกว ีเพื0อใหชวยกนัแกไขอกีทหีน่ึง 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย เปนพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก สมเด็จพระบรมราชชนนีมีพระนามเดิมวา นาก เปนธิดาคหบดี
ผูมีภูมิลําเนาอยูในเขตเมืองสมุทรสงครามตอกับเขตราชบุรี (ตอมาในรัชกาลที่ 2 โปรด
สถาปนาสมเด็จพระราชมารดาขึ้นเปนสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี (วิไลเลขา บุรณศิริ 
และคณะ, 2542 : 83) พระองคประสูติเมื0อวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2310

สมัยของพระองคเปนสมัยที่ศิลปวัฒนธรรมมีความเจริญรุงเรืองอยางมาก เพราะ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ทรงสงเสริมและทํานุบํารุงศิลปะในดานตางๆ  
เชน วรรณกรรม นาฏศิลป ดรุยิางคศลิป และงานชางแขนงตางๆ ในสวนของพระองคกท็รง 
เปนกวี โดยทรงพระราชนิพนธวรรณคดีขึ้นหลายเรื0อง เชน บทละครในเรื0องรามเกียรติ์ 
อิเหนา บทละครนอกเรื0อง มณีพิชัย ไกรทอง สังขทอง คาวี ฯลฯ

นอกจากนี้พระองคยังทรงใหความอุปถัมภแกเหลากวีในราชสํานัก ซึ่งสมัยน้ันก็ม ี
อยูมากมาย เชน พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (คร้ังยังทรงดํารงพระยศเปน 
กรมหมื0นเจษฎาบดินทร) ขุนสุนทรโวหาร (สุนทรภู) นายนรินทรธิเบศร (อิน) สมเด็จพระ
มหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส พระยาตรังคภูมิบาล ฯลฯ

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลศิหลานภาลยั เสดจ็สวรรคตเมื0อวนัที ่14 กรกฎาคม พ.ศ. 
2367 ขณะทรงมีพระชนมายุได 58 พรรษา ทรงดํารงอยูในสิริราชสมบัติเปนเวลา 15 ป 

ใน พ.ศ. 2511 เนื0องในวาระฉลองวันพระบรมราชสมภพครบ 200 ป องคการ
ศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ ไดประกาศยกยองพระเกียรติคุณ 
ใหพระองคทรงเปนบคุคลสาํคญัของโลก และประเทศไทยไดกาํหนดใหวนัที ่24 กมุภาพันธ
ของทุกป เปนวันศิลปนแหงชาติ เพื0อนอมรําลึกถึงพระปรีชาสามารถที่ทรงสรางสรรค 
ศิลปวัฒนธรรมใหแกประเทศชาติและประชาชนชาวไทย (ลักษณา โตวิวัฒน และกุสุมา  
รักษมณี, 2553: 173)

ระอออองงงงคคคคเเเเเปปปปปปปนนนนสสสสสมมมมมัยทททีีีี่ศิิิท ลปปวัััฒฒฒนธรรมมมมีีีีีความเจรรรริิิิญญญรุุุรงเรืืืองงงงงอออออยางม
ระพุุทททททธธธธเเเเลลลลิิศศศศศหหหหลลลลาาานภภภภาาาลลลัยยย ททททรรรงงงสสสสสงงงงเเสรรรริมมมแแแลลละะะทําาานุุุบํนนน ารุงศศศศิิิิศศศศศศศลปปปปปะใ
าฏศศศศิิิิศศศศศลลลลปปปปปปป ดดดดรุรรริดดดด ยยยยยางคคคคศศิศศลลปปปป แแลละะะะะะงานชางงงงงแแขขนนงงตตาาาางๆๆๆๆ ใใในนสสวววววนนนนนขขขขของพรสสสส
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เนื้อหาของบทละครเรื0องอิเหนามีความสัมพันธอยางมากกับชีวิตของกวี กลาวคือ 
กวทีรงนาํเอาเรื0องราวจากชวีติจรงิมาแตงแทรกในบทประพันธ เรื0องราวในชีวติจรงิของกวี
ที่เกี่ยวของกับบทละครเรื0องอิเหนามากที่สุด เห็นจะเปนเรื0องของพระมเหสี 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ทรงมีพระมเหสีสองพระองค คือเจา
ฟาบุญรอด (สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี) พระองคหนึ่ง และพระราชชายานารี  
เจาฟากุณฑลทิพยวดี อีกพระองคหนึ่ง ซึ่งพระมเหสีทั้งสองพระองคนี้ไมลงรอยกัน ความ
ไมลงรอยกนัของพระมเหสีทัง้สองพระองคนี ้ปรากฏอยูในหนังสอื “ขัตตยิราชบริพทัย” ซึง่
เปนหนังสือประเภทพงศาวดารกระซิบ และสมภพ จันทรประภา ไดนํามาเรียบเรียงเลาไว
ในหนังสือ “นรชาติ” (อางจากจุลลดา ภักดีภูมินทร, 2545: 48-50) มีใจความวา

“วันหนึ่งสมเด็จพระศรีสุริเยนทร ทรงพระดําเนินสวนกับสมเด็จเจาฟากุณฑลซึ่งม ี
คณุแวนตามเสดจ็ สมเด็จเจาฟากุณฑลกท็รดุองคลงถวายบงัคม แตสมเดจ็พระศรสีรุเิยนทร
มิไดทอดพระเนตร เพราะเมินพระพักตรไปทางอืGนเสียแลวตั้งแตแรกทอดพระเนตรเห็น
วาเปนผู ใด คุณจอมแวนจึงใชวิธีของทานซึ่งไมมีผู ใดจะใชได โดยทูลสมเด็จเจาฟากุณฑล
ดวยเสียงดังพอที่สมเด็จพระศรีสุริเยนทรจะทรงไดยินวา ครอกฟากุณฑลน่ีไมรูจักเจาผัว
หรือยังไงไมคม 

เสยีงของคณุจอมแวนเปนเสียงทีเ่คยทรงพระกรณุามาแตยงัทรงพระเยาว ถงึแมวา
จะไมเสดจ็อยู ณ ทาํเนียบเดมิดวยกต็าม สมเด็จพระศรสีรุเิยนทรกผ็นิพระพกัตรมา สมเดจ็
เจาฟากุณฑลก็ถวายบังคมใหม สมเด็จพระศรีสุริเยนทรก็ทรงพนมหัตถรับเพียงพระอุระ”

เหตทุีเ่ลาเกร็ดพระราชประวตัขิองพระผูทรงพระราชนิพนธมาอยางยดืยาวน้ี เพราะ
เห็นวา ความจากชีวิตจริงดังกลาวพองกันกับความในเรื0องอิเหนา ตอนท่ี นางบุษบายกมือ
ไหวนางจินตะหราตอหนาบรรดากษัตริยวงศอสัญแดหวาและประไหมสุหรี ดังความจาก
เรื0องอิเหนาวา

ะเนตร เพราะเมนพระพกตรไปทางอนเสยแลสส วตงแตแรกท
คุณณณณจออออมมมมแววววนนนนจงึงงใชชชชวิธีของทานซึ่งไไมมมมมีผูู ใใดจะใใใชไไไได โโโโดดดดยยยยททททูลลลสม
งพออออททททีีีี่สสสสมเดดดด็็็็จพพพพรรระศศศศรรีีีสสุรริิิรร เเยยยยนทรจะททรรรรงงไไไดด ยยิิิดด นนนนววววาาา คคคครรอออออกกกกกฟฟฟฟฟ ฟฟฟฟฟฟฟฟาาาาากกกกุณ
คม
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สองบาทสุดทายที่พิมพตัวหนานั้น วากันวา คลายกับคําพูดของเจาจอมแวนที่ดุ 
แกมประชดเอากับเจาฟากุณฑลฯ  

อเิหนา ตอน ศกึกะหมงักหุนงินี ้แตงเปนกลอนบทละคร ซ่ึงอาจมลีกัษณะบางประการ
ทีค่ลายกบักลอนสภุาพหรอืกลอนแปด อนักลอนบทละครน้ี แตงข้ึนเพื0อใชสาํหรับการแสดง
ละคร กลอนบทละครมีลักษณะ ดังนี้
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3.1.1 บทหน่ึงมี 4 วรรค หรือ 2 บาท ในแตละวรรคนิยมใชคํา 6-7 คํา ไมเกิน 8 คํา 
เพราะรองไดลงจังหวะเขากับทํานองไดดีกวา

3.1.2 สัมผัสบังคับ มีดังนี้

  คําสุดทาย วรรคที่ 1 สงสัมผัสไปยังคําที่ 3 หรือ 5 วรรคที่ 2 
  คําสุดทาย วรรคที่ 2 สงสัมผัสไปยังคําสุดทาย วรรคที่ 3 
  คําสุดทาย วรรคที่ 3 สงสัมผัสไปยังคําที่ 3 หรือ 5 วรรคที่ 4 
  ถาแตงหลายบท คําสุดทายวรรคท่ี 4 ตองสงสัมผัสระหวางบทไปยังคํา 

  สุดทายวรรคท่ี 2 ของบทตอไป

3.2.1 “มาจะกลาวบทไป” ใชสําหรับข้ึนตนเรื0อง หรือกลาวถึงเรื0องที่แทรกเขามา

3.2.2 “เมื0อนั้น” ใชขึ้นตนเมื0อกลาวถึงผูมียศศักดิ์ เชน ผูเปนใหญ เทวดา พระมหา
กษัตริย พระมเหสี

3.2.3 “บัดน้ัน” ใชขึ้นตนเมื0อกลาวถึงผูนอย หรือผู ใตบังคับบัญชา เชน อํามาตย 
เสนา ทหาร สามัญชน 

3.2.4 อาจใชคําขึ้นตนอื0นๆ ได เชน “ฟงพาที” หรือขึ้นตนคลายกลอนดอกสรอย 
กลาวคือ วรรคสดับมี 4 คํา มีคําวา “เอย” หรือ “เอย” เปนคําที่ 2 เชน สุดเอยสุดสวาท 
โฉมเอยโฉมเฉลา 

กอนที่จะเขาสูเนื้อเรื0องอิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง ผูเขียนขอเลาเรื0องยอทั้งหมด
กอน โดยจะเลาเปนตอนๆ เพื0อสรางความเขาใจเบื้องตน

กลาวถึงเมืองสําคัญตางๆ ที่เกี่ยวของกับเน้ือเรื0อง คือ เมืองของกษัตริยวงศเทวา  
4 เมอืง และเมอืงทีเ่ปนพระญาต ิคือ กุเรปน ดาหา กาหลัง สงิหดัสาหรี และเมอืงหมันหยา 
ตอจากนั้นเปนประวัติของอิเหนา จินตะหรา บุษบา และสียะตรา

“เเเเมมืืืื00000ออออนัััั้นนนน”””” ใใใใใใชชชชชขขข้้้้ึึึนตตตตนนเเมมื0ออกกกกกลาวถึงผูมมมมียยศศศศักกดดดด์ิิิิช  เชชชชนนน ผผผผูเเเเเปปปปนนนนใใใใหญผผผผ
ะมเเเเเหหหสสสสีีีี

ั ั้ ใ  ึ้  ื0  ึ   ื  ใ  ั ั ั
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เริ่มตั้งแตอิเหนาไปชวยงานศพพระอัยกีที่เมืองหมันหยา ไดพบจินตะหราท่ีพระเมรุ
และที่ลงสรง ทาวหมันหยาใหอิเหนารํากระบี่ อิเหนากับจินตะหรารักกัน ตอมาทาวกุเรปน
ใหอิเหนากลับเมือง อิเหนาจึงตองจากนางจินตะหรา กอนจาก อิเหนาไดขอชานหมาก 
และผาสไบของจินตะหราไปเปนที่ระลึก

เร่ิมต้ังแตอิเหนากลับจากเมืองหมันหยา วิยะดาประสูติ ทาวดาหาขอหม้ันวิยะดา 
ใหกับสียะตรา ทาวกุเรปนขอใหทาวดาหาเตรียมพิธีสยุมพร อิเหนาทําอุบายทูลทาวกุเรปน
ขอไปเที่ยวปา 

อิเหนาออกจากเมืองกุเรปน แลวปลอมตัวเปนชาวปาชื0อมิสาระปนหยี ผูติดตาม 
ก็เปลี่ยนชื0อทุกคน ไดรบกับระตูสามพี่นองไดชัยชนะ และไดรับบรรณาการคือ นางมาหยา
รัศมี นางสการะวาตี และสังคามาระตา ซึ่งเปนโอรสธิดาของระตูทั้งสาม

อิเหนายกทัพมายังเมืองหมันหยา ไดนางจินตะหราแลวอยูกับนาง ทาวกุเรปน 
ใหคนมาตามก็ไมยอมกลับ ทั้งยังยอมใหนางบุษบาแตงงานกับชายอื0นได ทาวดาหาโมโห 
จึงประกาศยกบุษบาให ใครก็ไดที่มาสูขอ โดยไมเกรงวาจะเสียวงศเทวา

กลาวถึงระตูจรกาผูมีรูปชั่วตัวดํา แตอยากมีมเหสีรูปงาม ได ใหชางเขียนไปวาด
ภาพหญิงงามตามเมืองตางๆ ชางไปวาดรูปบุษบาไดสองรูป ขณะชางเดินทางกลับ องค 
ปะตาระกาหลาไดบันดาลใหรูปหายไปรูปหน่ึง จรกาเห็นรูปบุษบาก็หลงรัก จึงใหทาวลาสํ่า
พี่ชายไปสูขอ ทาวดาหาก็ประทานให

องคปะตาระกาหลาทําอุบายใหวิหยาสะกํา โอรสของทาวกะหมังกุหนิง ไดรูปนาง
บษุบาไป วหิยาสะกาํเพอถงึนางบษุบา ทาวกะหมงักหุนงิจงึสงทตูไปสูขอ แตทาวดาหาปฏเิสธ  

ไดรรรรบบบบกกกกกััััับบบบบรรรระะะะะตตตตููููสาาาามมมพพพ่ีนนนออองงงไไไดดดดชัด ยชนะะะะะ แแแลลละะะไไดดดั รรรรับบบบบบบบรรรรรรณณณณาาาาากกกกกาาาาารคืดดด อ 
าตี แแแแแลลลลละะะะสสสสััััังคคคคาาาาามาาาระตา ซซซซซึึึึ่งเเเปปปปปนโโอออรรสธิิิิดาขอออองระตตููทั้งสามมมม
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ทาวกะหมังกุหนิงจึงยกกองทัพมาตีเมืองดาหาหวังชิงตัวนางบุษบา การสงครามครั้งนี ้
กองทัพวงศเทวาทั้งสามเมืองตางยกทัพมาชวย อิเหนามารบดวยความจําใจ ไดรบกับทาว 
กะหมังกุหนิงและฆาทาวกะหมังกุหนิงตาย วิหยาสะกําก็ถูกสังคามาระตาฆาตายเชนกัน 
สวนจรกายกทัพมาชวยเมื0อสงครามเสร็จสิ้นแลว

อิเหนาไดเขาเฝาทาวดาหาและพบนางบุษบา เมื0อพบก็เสียดายนาง จึงพยายาม 
ทําทุกวิถีทางที่จะใหไดนางกลับคืนมา จรกาเรงใหทาวดาหาจัดพิธีสยุมพร อิเหนาเสียใจ 
จนปวยหนัก ทาวดาหาจึงเลื0อนพิธีออกไปกอน เมื0ออิเหนาหายปวย ทาวดาหาก็ใหเตรียม
พิธีอภิเษกอีกครั้ง อิเหนาจึงวางแผนลักนางบุษบา

ขณะที่เมืองดาหากําลังมีมหรสพสมโภชกอนพิธีอภิเษกบุษบากับจรกานั้น อิเหนา
และพรรคพวก ก็แกลงปลอมตัวเปนชาวเมืองกะหมังกุหนิง ยกทัพมาปลนเมืองดาหา 
และเผาเมือง ทาวกุเรปนกับทาวดาหาชวยกันบัญชาการดับไฟ สวนอิเหนาก็ปลอมตัวเปน
จรกาเขาไปลักนางบุษบา โดยอางวาทาวดาหาใหพาไปไว ในถํ้า

เริ่มตั้งแตอิเหนาทําเปนออกตามหานางบุษบา โดยพาวิยะดาไปดวย พอรูวานาง 
ถูกลมหอบไป จึงปลอมตัวเปนชาวปาชื0อปนหยี วิยะดาชื0อเกนหลงหนึ่งหรัด ออกตามหา 
นางบุษบาไปทั่วเกาะชวา เมืองตางๆ ยอมเปนเมืองข้ึนถวายบรรณาการ ครั้นไมพบนาง
บุษบาก็ไปบวชเปนอายัน (ฤๅษี)

กลาวถึงบุษบา ซึ่งองคปะตาระกาหลาบันดาลใหลมหอบไป แลวแปลงตัวให 
เปนชายมีชื0อวาอุณากรรณ ไดเปนโอรสบุญธรรมของทาวประมอตัน วันที่อิเหนาบวชนั้น 
อณุากรรณรูสกึเรารอนใจคดิถงึอเิหนามาก จึงกราบทลูลาทาวประมอตัน โดยบอกวาจะออก
ตามหาอิสตรีที่พึงใจ ระหวางทางไดเมืองขึ้นหลายเมือง ทาวลาสํ่าถวายราชธิดาชื0อกุสุมา 
ซึ่งเปนคูหมั้นของสังคามาระตาให อุณากรรณรับไวเปนมเหสี แตแสรงทําทีบอกวา ไดบน
ไววาจะไมรวมรักกับสตรีใดภายในเวลาสามป

พวก กแกลงปลอมตวเปนชาวเมองกะหมงกุหนง ยกทพม
ง ททททาววววกุุุุเรรรรปปปปนนนนนกับบบททททาาววดดาาหหหหหาชวยกนันบบบบัญญชชาากกาาาารรดัท บบบบไไฟฟฟ สสสสสั ววววนนนนอิเหสสสส
ลักนนนนนาาาาางงงงบุุุุษบบบบา โโโดดดยออางวาทาวดาหาาใหหหหพาไไไปปปปไว ในนนนถํ้าา
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อุณากรรณยกทัพเมืองประมอตันเดินทางไปพบอายันปนหยี แตจํากันไมไดจึงยก
เลยเขาไปเมืองกาหลงั ทาวกาหลังรบัไวเปนโอรสบญุธรรม ฝายปนหยสีงสยัวา อณุากรรณ 
นXาจะเปนบุษบา จึงลาบวชแลวตามอุณากรรณไปอยูที่เมืองกาหลังดวย ระหวางที่อยูดวย
กัน ปนหยีพยายามสืบดูวาอุณากรรณเปนหญิงหรือชาย ตอมาเมืองกาหลังมีศึก อุณา
กรรณกบัปนหยชีวยกนัรบจนไดชยัชนะ อณุากรรณเกรงวาปนหยจีะรูวาตนเปนสตรจีงึทูลลา 
ทาวกาหลังออกตามหาอิเหนาตอไป

สังคามาระตาเชื0อวาอุณากรรณก็คือบุษบา และหลงรักนางกุสุมาซึ่งเปนคูหมั้น 
ของตน จึงใหมหาดเล็กไปแอบดูเวลาอุณากรรณอาบนํ้า จึงทราบวาเปนผูหญิง อุณากรรณ
จึงรีบทูลลาทาวกาหลังออกจากเมืองไป แลวปลีกตัวออกไปจากกองทัพ พรอมพระพี่เล้ียง  
ไปจนถึงเขาตะหลากันแลวพรอมใจกันบวชเปนชี

กลาวถึงสียะตราเมื0อเขาพิธีโสกันตแลว ก็คิดจะออกตามหานางบุษบา อิเหนา 
กับวิยะดา จึงปลอมตัวเปนโจรปาชื0อยาหรัน องคปะตาระกาหลาไดแปลงเปนนกยูง มาลอ
ใหเดินทางไปเมืองกาหลัง จนไดพบกับปนหยีและเกนหลง สังคามาระตาจําไดวายาหรัน 
คือสียะตรา จึงเปนใจใหยาหรันลักพาเกนหลงไป ปนหยีรูจึงตามไปจนสูรบกัน แตไมมีใคร
ชนะใคร สังคามาระตาจึงไปขอกริชยาหรันมาใหปนหยีดู จึงจํากันได

ระตูมะงาดาวางแผนจับตัวปนหยี เพื0อจะไดสูขอนางสกาหน่ึงหรัดราชธิดาของ 
ทาวกาหลังใหกับนองชาย แตกลับจับผิดตัวไดยาหรันไปแทน จึงเอาไปจองจําไว แตระเดน
ดะราหวันธิดาของระตูมะงาดาแอบชวยเหลือยาหรัน ยาหรันก็ไดนางเปนชายา ปนหย ี
เห็นยาหรันหายไปจึงออกติดตาม และไดพบกับบุษบาซึ่งบวชเปนชี ปนหยีเขาใจวานางคือ
มเหสีของอุณากรรณ

ยะตตตตรรรราาาาาเเเเมมมืืืื0อออออเเเเขขขขาพิิิธธีพพพพ โโโโสสกกันนตตตตตแลว ก็็คคิกกกกก ดดจจะะออออออกตตตตาามมหหาาาาานนนนนาาาาางบุษ
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สงัคามาระตาแกความเขาใจผดิของปนหยี โดยทาํอบุายเชิดหนังเปนเรื0องราวระหวาง
อิเหนากับบุษบาตั้งแตตน นางชีเศราโศกมาก พี่เล้ียงจึงออกมาดูคนเชิดหนังก็จําไดวาคือ
ประสันตา ครั้นแลวตางฝายตางก็จํากันได อิเหนาจึงสึกนางชีแลวพามาอยูดวยกันท่ีเมือง
กาหลัง ฝายยาหรันกับดะราหวันหนีออกจากเมืองมะงาดามาได ระตูมะงาดายกทัพตามมา
แตก็พายแพ จึงยอมเปนเมืองข้ึนตอเมืองกาหลัง

สงัคามาระตาไปชวยทาวประมอตนัรบกบัระตลูาสํา่ รบชนะจงึไดเครื0องราชบรรณาการ
กับระเดนกุสุมา ซ่ึงไปกับกองทัพของอุณากรรณและกลับไปเมืองประมอตันดวย อิเหนา 
ยกกุสุมาใหสังคามาระตา สียะตราลอบสงขาวไปถึงทาวกุเรปนและทาวดาหา กษัตริย 
ทัง้สองจึงตามมาทีเ่มอืงกาหลังและจดัพธิอีภเิษกใหกบัระเดนทีเ่ปนคูหมัน้กนัทกุคู โดยเชญิ
จินตะหรามาเขาพิธีอภิเษกดวย

ทาวกะหมงักหุนงิหารอืกบัพระอนชุาทัง้สอง คือ ระตปูาหยังกบัระตปูระหมนั ถึงการ
ทาํศกึกบัเมอืงดาหา แตพระอนชุาทัง้สองกราบทูลทดัทานโดยใหเหตผุลวา พวกกษัตรยิแหง
วงศเทวาตางเกงกลาสามารถและมีไพรพลชํานาญในการศึก เมืองของเราเปนเมืองเล็ก 
จะไปตอสูกบัเมอืงใหญไดอยางไร อนัสตรงีามนัน้ใชวาจะมแีตพระธดิาของทาวดาหา ขอให
พระองคคิดดูใหดีวาจะทําใหไพรฟาประชาชนเดือดรอนหรือไม

ฝายทาวกะหมังกุหนิงก็ทรงเลี่ยงตอบพระอนุชาวา ใชวาเราจะไปรบกับกษัตริยแหง
วงศเทวา แตจะไปรบกับจรกาเพื0อชิงนางบุษบาตางหาก

พระอนุชาทั้งสองจึงทูลไปอีกวา พระธิดาบุษบายังคงอยูกับทาวดาหา ซึ่งทาวดาหา 
คงไมนิง่ดูดายเปนแนX คงจะบอกขาวศกึไปใหสามนครไดรู แลวสามนครกจ็ะยกกองทัพมาชวย
ตกีระหนาบหนาหลัง เหลือกาํลังทีเ่ราจะตอสูได ถาเพลีย่งพลํา้เสยีทจีะทาํใหอบัอายแกจรกา

กะหมงักหนิงหารอืกบัพระอนชาทัง้สอง คือ ระตปาหยังกับระ
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ทาวกะหมงักหุนงิจงึตอบพระอนชุาทัง้สองวา เจานัน้ไมเขาใจ ตอนนีอ้เิหนาอยูทีเ่มอืง
หมนัหยา คงจะไมยกพลมาชวยรบ จะมกีแ็ตกองทพัเมอืงกาหลังกบัเมอืงสงิหดัสาหรีเทาน้ัน 
ซึง่พวกเราคงจะสูได สวนกองทพัของจรกากับกองทพัเมอืงลาสํา่ พี่ไมเคยกลวั เจาอยาทอใจ
ไปเลย ขอใหสงสารหลานชายบาง เพราะหากไมไดนางก็คงตองตาย ถาลูกชายของพี่ตาย
พี่ก็คงตายตามไปดวย ไหนๆ จะตายอยูแลว ตายชาตายเร็วก็เหมือนกัน พระอนุชาท้ังสอง
ไดฟงก็ไมกลาถามตอ ไดแตกมหนานิ่งอยู

ฝายตํามะหงงกับยาสาแหงเมืองกะหมังกุหนิงเดินทางมายังเมืองดาหา ทาวดาหา
โปรดใหเขาเฝา และใหอาลักษณรับสารมาอาน เมื0อทาวดาหาทราบความในสารแลวก็ตรัส
แกอํามาตยทั้งสองวา อันธิดาของเรานั้นไดยกใหระตูจรกาไปแลว ซึ่งจะมารับสิ่งของจาก
ระตูกะหมังกุหนิงอีกเห็นจะผิดประเพณี ผูคนทั้งแผนดินจะนินทา สิ่งของที่นํามาทั้งหมดนี้
จงนํากลับคืนไป

ตาํมะหงงกับยาสาจึงกราบทลูตอไปวา ถาทาวดาหาไมยอมยกพระธิดาใหกจ็งรบีเตรียม
กําลังปองกันบานเมืองเอาไว เพราะทาวกะหมังกุหนิงจะยกกองทัพมาในไมชานี้ ทาวดาหา
ก็ตอบวาถาทาวกะหมังกุหนิงจะทําอยางน้ันก็ตามใจ ตํามะหงงกับยาสาจึงออกจากเมือง
ดาหาทนัที สวนทาวดาหากส็ัง่ใหอํามาตยรบีแจงเรื0องไปยงัพระเชษฐากับพระอนุชาอกีสอง 
พระองค และระตูจรกาใหยกกองทัพมาชวยปองกันพระนคร

ทาวสงิหดัสาหรเีมื0อทราบขาวศกึ กม็รีบัส่ังใหสหุรานากงพระโอรสยกกองทัพไปชวย 
สวนทาวกาหลังเมื0อทราบเรื0องก็ตําหนิพระเชษฐาวา พระเชษฐาทําผิดเองจะไปโทษใคร  
มีที่ไหนไปยกธิดาใหกับระตู ขาศึกจึงหมิ่นประมาทได แตก็ไดสงตํามะหงงกับดะหมังใหคุม
ทหารเมืองกาหลังไปชวย

ฝายทาวกเุรปนเมื0อทราบขาวศกึ จงึเขียนราชสารสองฉบับไปยงัเมอืงหมนัหยา ฉบับ
หนึง่เขยีนถงึอเิหนา ใหรบีเรงยกกองทพัไปชวยเมอืงดาหา สวนอกีฉบบัเขียนถงึทาวหมนัหยา 
นอกจากนีย้งัรบัสัง่ใหกะหรัดตะปาต ีพระโอรสอกีพระองคหนึง่ซึง่เกดิจากลกิ ูยกกองทัพเมอืง
กเุรปนไปสมทบกบักองทพัของอิเหนา โดยกาํชบัใหเรงเดนิทางไปใหถงึเมอืงดาหากอนขาศกึ

เมื0อไดฤกษ กะหรัดตะปาตีจึงยกไพรพลออกจากเมืองกุเรปนมาคอยอิเหนา ณ ทาง
รวมเมืองหมันหยา สวนสุหรานากงก็ยกไพรพลเมืองสิงหัดสาหรีมาสมทบกับไพรพลเมือง
กาหลัง แลวมุงหนาสูเมืองดาหา

กลาวถึงอํามาตยทั้งสองของเมืองกะหมังกุหนิง เมื0อกลับมาถึงเมืองแลวก็ทูลความ
ทุกอยางใหทาวกะหมังกุหนิงทราบ ครั้นทาวกะหมังกุหนิงทราบ ก็โกรธทาวดาหาเปนฟน 

ะหมมมมังงงงกกกกุุุุหหหหหนนนนิิิิิงงงงจจจจจะทําาาาอออยยยาาางงงนนน้ันนนนนก็ตามใจจจจจ ตตตําาามมมะะะหหหหงงงงงงกกกับบบยยยาาาาสสสสสาาาาาจึงออ
วดาาาาหหหหหาาาากกก็็็็ส็สสสส่ััััักกกก งงงงงใใใใหหหหหั อํหหหห าาามาตยรีีีย บบบแแแแจงเรรรืืืื0ออองไไไไปปยัังพพพพระเชชษฐากับบบบพรรรรระอ
จรกกกกาาาาใใใใใหหหหยยยยกกกกกกกกกอออองททททัพพมมาาชชววยยยยยยปองกนันนนนพพรระะนนคครร
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เปนไฟ ส่ังใหเตรยีมทพัจะไปตเีมอืงดาหาในวนัรุงข้ึนทนัท ีฝายโหราจารยไดกราบทลูทดัทาน
วาถายกกองทัพไปในวนัรุงข้ึนจะเสียทแีกขาศกึ เหน็ควรใหงดการศกึไปกอน 7 วนั หลงัจาก
นัน้จึงจะไปทําศกึได แตดวยขัตตยิะมานะของกษตัรยิ ทาวกะหมังกหุนงิกบ็อกโหราจารยวา
ไดสัง่ใหเตรยีมทพัแลว จะใหงดไดอยางไร ไพรฟาประชาชนจะวาเอาไดวาเกรงกลวัขาศกึ ถงึ
จะตายก็จะไมให ใครมาดูหมิน่ อีกประการหน่ึงถาชาไปกองทัพใหญอกีสามเมอืงจะยกมาทัน
ชวยเมอืงดาหา จะทาํใหรบลาํบากมากข้ึน ฉะนัน้จะเปนอะไรหรือไมสดุแตเวรกรรมก็แลวกนั

ครั้นรุงเชา ทาวกะหมังกุหนิงพรอมดวยพระโอรสวิหยาสะกํา และพระอนุชาท้ังสอง
กเ็รงยกทพัมายงัเมอืงดาหา ครัน้ถงึเขตแดนเมอืงบหุราหงนัซึง่เปนเมอืงหนาดานของเมอืง
ดาหาก็สั่งใหหยุดทัพ แลวกําชับใหทหารทุกกองคอยระวังภัยเอาไว

ฝายกองตระเวนเมืองบุหราหงันทราบวา กองทัพจากเมืองกะหมังกุหนิง ยกมาก็
รีบไปแจงแกผูรั้งเมือง ผูรั้งเมืองก็รีบแจงขาวไปยังเมืองดาหา ครั้นทาวดาหาทราบขาวศึก  
จึงมีรับสั่งใหตั้งคายลอมกําแพงเมืองไว ใหมั่นคง พลางคอยขาวจากมาเร็ว วาพระเชษฐา 
กับพระอนุชาทั้งสองจะสงกองทัพมาชวยหรือไม หากไมสงมาก็จะขอสูแตเพียงผูเดียว

พอดีกบักองทพัของสหุรานากงแหงเมอืงสงิหดัสาหรกีบักองทพัของเมอืงกาหลงัยก
มาถึงเมอืงดาหา สหุรานากงกบัตาํมะหงงและดะหมัง จงึรบีขึน้เฝาทาวดาหา โดยทาวดาหา
ไดตรัสแกสุหรานากงวาศึกครั้งน้ีไมควรจะเกิดข้ึน แตเปนเพราะลูกสาวของเราอัปลักษณ  
จะมีคูชายก็ไมปรารถนา จึงหักใจยกใหระตูไป อันพระเชษฐานั้นไมรูวาจะให ใครมาชวย 
หรือไม หลานเดินทางมาไดขาวบางไหม

สุหรานากงทูลตอบวา ทาวกุเรปนใหระเดนกะหรัดตะปาตยีกกองทัพเมืองกุเรปนมา
สมทบกับกองทพัของอเิหนาทีเ่มอืงหมนัหยา ทาวดาหาสงสัยจงึถามวา กะหรัดตะปาตจีะมา
ชวยเราไมสงสัย แตอิเหนานั้นเขาจะมาทําไมเจาอยาพูดดีกวา ขนาดพระเชษฐามีราชสาร
บอกไปหลายครั้งเขายังไมมาเลย ยอมทิ้งงานวิวาหของตน ศึกมาประชิดติดเมืองเพราะ
ใครเลา คงจะรักเมียยิ่งกวาญาติ แมจะมาก็คงมาดวยความจําใจเพราะกลัวพอ การสูรบ 
ครั้งนี้เราคงไมตองรออิเหนา

สหุรานากงจงึขอนําไพรพลจากเมอืงขึน้ และของเมืองสงิหดัสาหรยีกออกโจมตขีาศกึ 
แตทาวดาหาหามไว ตรัสวาไมควรดวนเขาชิงชัย ควรต้ังมั่นในกําแพงพระนคร รอใหขาศึก
เขาโจมตีเรากอน และขอแตงตั้งใหเจาเปนผูบัญชาการรบในเมือง

กลาวถึงดะหมังเสนาบดีเมืองกุเรปน ไดถือราชสารของทาวกุเรปนไปยังเมือง 
หมันหยา คร้ันถึงแลวจึงเขาเฝาอิเหนาถวายราชสาร อิเหนาเปดอาน สารนั้นมีใจความวา

กับกกกกกอออองงงงงทททพัพพพขขขขออออองสสสุหหหหรรราาานนนาาากกกงงงงงแหงเมืองงงงสสิสสงงงหหหดัดสสสสาหรรีกกัรรรร บบบบกกกกกออออองงงงทททททพัข
าหหหหหาา สสสสุุุหุหรรรราาาาานนนนาาากกกกงงงกบับบบบตตตาําามมมะะะะะหหหหงงงงงงแแแลลลลละะดะะะะหหหมมมังงง จึงรรรีีีบบขึน้เฝฝฝาาาาาาททททาาาาาวดา
หรานาากกกกงงงวววาศึศศกคคครั้งน้ีไไม้้ คคควรจะเกิดดดข้ึน แตเปปปปปปนเพราาาะลกสาว
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ครัน้อเิหนาอานสารจบแลวกเ็กดิความสงสยัวา บษุบานัน้จะงามสกัเพยีงใดจงึตองใจ
ระตทูกุเมอืง หลงรูปนางพากนัมาตายอยางไมคุมคา แตถานางน้ันงามเหมือนจนิตะหราวาต ี
กค็วรทีจ่ะสละชวีติ ครัน้แลวจงึบอกดะหมังเสนาบดวีาจะยกกองทัพไปตอสูกบัขาศกึเพื0อไม
ใหเสียศักดิ์ศรีวงศเทวา แตวาขอเวลาเตรียมตัวสักเจ็ดวัน ฝายดะหมังก็กราบทูลวาชาไป 
เพราะขณะนี้กองทัพขาศึกยกทัพเขาประชิดเมืองดาหาแลว ดวยความเกรงพระราชบิดา 
อิเหนาจึงรีบสั่งจัดทัพไว ใหพรอม วันรุงขึ้นจะยกไปชวยเมืองดาหา สั่งเสร็จอิเหนาก็ไปเฝา
ทาวหมันหยา โดยมีดะหมังเสนาบดีเมืองกุเรปนตามเสด็จไปดวย

ครั้นถึงทองพระโรง ดะหมังเสนาบดีเมืองกุเรปนจึงถวายสารของทาวกุเรปนแกทาว
หมันหยา ทาวหมันหยาเปดออกก็ตองตกใจกับรับส่ังของทาวกุเรปนท่ีวา

ต ครนแแแแแลลลลวววววจงบอกดะหมงเสนาบดวด าจะยกกองทพไปตอสกูส บข
เทววววา แแแแแตตตตตววววตตตตต าาาขขขขอเวลลลาาเเตตรรรรีีียมมมมมตตัววสสสสักกเจจจจ็็็็ดดววััันน ฝั ฝฝายดดะหมััััังงงงกกกก็กกกกราบ
ทัพขขขขขาาาาศศศศศึศศกกกกยยยยกกกกกททททัััพพพพพเเเขาาาาาปปรระะชช ิดดดดเมืองดาหหหหาาาแแแลลลววว ดดดวยยยยคคคววววาาาาามมมมมเกกกกกรงพ

ั ไ  ใ   ั  ึ้ ไป  ื ส่ั ส ็ ิส
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ทาวหมันหยาทราบความจากราชสาร เกรงวาทาวกุเรปนจะขุนเคือง จึงยื0นสาร 
ใหอิเหนาอาน แลวตรัสกับอิเหนาวาเห็นแลวใชไหมหลานรัก เจาไมยอมฟงคําของเรา 
จงึพลอยใหเรามคีวามผดิไปดวย แมนเจาไมยกทพัไปชวยรบ เจาคงไมไดอยูกบัจนิตะหราแนX 
อยาชาอยูเลยจงรีบยกทัพไป เราจะใหระเดนดาหยนคุมพลเมืองหมันหยาไปกับกองทัพ 
เมืองกุเรปนในวันพรุงนี้ดวย

จากนั้นอิเหนาจึงไปลานางจินตะหรา เลาเรื0องราวที่เกิดข้ึนใหนางฟง จินตะหรา 
ไมพอใจตัดพอตอวาตางๆ อิเหนาพยายามยื0นสารของทาวกุเรปนใหจินตะหราดู แตนาง
กลับเมินไปทางอื0น อิเหนาตองปลอบอยูนานจนที่สุดจินตะหราจึงยอมเชื0อ และใหอิเหนา
ยกกองทัพไปเมืองดาหา กอนจากไปนั้นอิเหนาไดฝากนางมาหยารัศมีกับนางสการะวาตี 
ใหจินตะหราชวยดูแลดวย

รุงข้ึนอเิหนาจงึไปกราบทลูลาทาวหมันหยาและประไหมสหุร ีครัน้ไดฤกษก็ใหลัน่ฆอง 
ปุโรหิตตัดไมขมนามตามตําราพิชัยสงคราม อิเหนาทรงชางเคลื0อนพลออกทางโขลนทวาร 
(ประตูปา) ซึ่งมีพราหมณอานคาถา กองทัพมุงหนาไปยังเมืองดาหา เดินทางผานปาเขา
ลาํเนาไพร ไดพบกบัธรรมชาติอนัสวยงาม ผนวกกบัความคิดถงึนางท้ังสาม อเิหนาจงึราํพนัวา

อิเหนารีบยกกองทัพจนมาถึงทางรวมเมืองกุเรปนและไดพบกับพระเชษฐา คือ 
กะหรดัตะปาตยีัง้ทพัคอยอยู จากนัน้กร็วมกนัมุงหนาไปยงัเมอืงดาหา ครัน้ถงึเมอืงดาหาแลว 
อเิหนาจงึใหตาํมะหงงเขาไปกราบทูลทาวดาหาวาตนกบักะหรัดตะปาตยีกทัพมาชวย แตจะ
ขอยัง้กองทัพอยูนอกพระนคร คร้ันทาวดาหาทราบวาอเิหนายกทัพมาชวยกร็ูสกึดพีระทยัเปน

ดพบบบบกกกกบับบบบธธธธธรรรรรรรรมมมมมชาตตตติอออัตตตต นนนสสวววยยยงงงงาม ผนวววววกกกกกกกบับบคคควววาาามมมมคคคดิดดดถถถงึงงนนนาาาางงงงงททททท้ังงงงสาม
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อยางมาก เพราะรูดวีาอิเหนามคีวามสามารถในการรบ จึงตรสับอกกบัตาํมะหงงวา ท่ีหลาน
ชายยกทัพมาชวยน้ันเราขอบใจ เจาจงกลับไปบอกอิเหนาใหเขามาในเมืองจะไดพักผอนให
สําราญใจ ตํามะหงงจึงกราบทูลไปวาพระโอรสอิเหนารูตัววามีความผิด ดังนั้นจึงขอทําการ
รบสนองพระคุณกอน เสร็จแลวจึงจะเขามาเฝา

ทาวดาหาจึงตรัสกับสุหรานากงวาบัดนี้อิเหนากับกะหรัดตะปาตียกทัพมาแลว  
ตัวเจาจะอยูรับใช ในเมืองหรือจะออกไปชวยพระเชษฐา สุหรานากงขอออกไปชวยอิเหนา
ครั้นไดพบกับอิเหนา สุหรานากงจึงเลาใหอิเหนาฟงวาเมื0อวันท่ีตนมาถึงเมืองดาหา ไดทูล
ทาวดาหาวาพระเชษฐาจะยกมาชวย ดทูาทแีลวพระองคทรงขดัเคอืง ตรสัวาสงครามท่ีเกดิ
ขึ้นนี้เปนเพราะใคร อิเหนาก็ตอบวาพี่ไมถือโทษพระองค จะขอสูศึกใหชนะกอนแลวคอย
เขาไปถวายบังคม แมพระองคจะดาวาอยางไรก็จะยอม ตาํมะหงงฟงอยูจงึกราบทูลวาขณะ
ที่ตนไปกราบทูลนั้น ดูเหมือนทาวดาหาจะคลายความโกรธลงแลว อิเหนาจึงสบายใจขึ้น

ฝายกองทพัเมอืงกะหมงักหุนงิ เมื0อเหน็อเิหนายกกองทพัใหญมาก็ตกใจ รบีไปกราบทลู
ใหทาวกะหมังกุหนิงทราบ ฝายทาวกะหมังกุหนิงก็คิดเอาวาคงจะเปนกองทัพของจรกา  
กับกองทัพของทาวลาส่ํา รวมกับกองทัพของเมืองดาหาจึงมีจํานวนมากมาย ในวันพรุงนี้
จะยกกองทัพออกไปตีใหยอยยับ วาแลวก็สั่งอํามาตยไปจัดเตรียมไพรพลเอาไว ใหพรอม

ครั้นรุงเชา ทาวกะหมังกุหนิง ระตูปาหยัง ระตูประหมัน และวิหยาสะกํา ก็เคลื0อน
พลออกจากคายมุงหนามายังเมืองดาหา ขณะที่เดินทัพมานั้น ทาวกะหมังกุหนิงเห็น 
ทวนทอง ธงฉาน ไมมีสีสัน มาทรงก็มีอาการเซื0องซึม แลวยังมีอีกากับเหยี่ยวบินโฉบเฉ่ียว
เขามาขวางหนา ทาวกะหมังกหุนงิก็รูไดวาจะตองตายแนXนอน ความกลวัเร่ิมเกดิขึน้ในจติใจ 
ทาวกะหมังกุหนิงจึงสั่งใหหยุดทัพ

ฝายกองทัพเมืองกุเรปนเมื0อเห็นขาศึกยกมา ก็รีบไปกราบทูลใหอิเหนาทราบ  
อิเหนาจึงสั่งตํามะหงงไปจัดเตรียมทัพใหพรอม ครั้นไดศุภฤกษจึงตรัสชวนกะหรัดตะปาตี 
สุหรานากง สังคามาระตา และระเดนดาหยน ขึ้นทรงมา แลวจัดกองทัพออกเปนหากอง 
เคลื0อนพลมาหยุดอยูใกลกับทัพกะหมังกุหนิง

ทาวกะหมังกุหนงิเมื0อเหน็กองทพัเมอืงดาหายกมา จงึสัง่ใหวหิยาสะกาํและพระอนุชา
ทั้งสองเขาประจําหนาที่ จากน้ันจึงประกาศแกเหลาแมทัพนายกองและทหารทั้งปวงวา  
จงเรงตีเมืองดาหาใหได ในวันนี้ ดะหมังเสนาบดีเมืองกะหมังกุหนิงไดยินก็เรงพลเขาโจมตี
ทัพของอิเหนาทันที โดยการตอสูถึงขั้นตะลุมบอน สังคามาระตาฮึกเหิมขับมาแกวงกระบ่ี
เขาสังหารขาศึก อิเหนา กะหรัดตะปาตี และสุหรานากง เปนหวง จึงขับมาตามไปดวย

วลาาาาสสสส่ําาาา รรรรววววมมมมมกกกกับกกกกออองงงทททัพพพขขขอออองเมืองดดดดดาาาหหหาาาจจจึงงงมมมีจจจมมมม ําาาาานนนวววนนนมมมมาาาาากกกกกมมมมมาย ํ
ไปตีีีีใใใใใหหหหหยยยยออออยยยยยยับบบบบ วววาแลวก็็สสสสสั่งงงอํํามาาาตตยไไไไปปจััดเเเเตรียมมไพรพลลลลเอออออาไ

ทาวกะะะหหหมมมัััังกหนิิิิท ง ระตปปาหยัต ง ระตปประหมััััต น และวิิิหยาสะกววว
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ทาวกะหมงักหุนงิเหน็กษัตรยิทัง้สี ่จงึตรสัถามวาผู ใดคอืจรกา อเิหนาตอบไป วาเรายก
ทพัมาจากกุเรปน มาสงัหารศตัร ูจรกาน้ันไมไดมากับกองทัพของเรา ทาวกะหมังกหุนิงเมื0อรู
วาเปนอเิหนากเ็กดิความกลัวข้ึนมา แตดวยมานะกษตัรยิ จงึแขง็ใจตอบไปวา เจาทัง้หมดน้ัน
รปูกง็าม อายุกย็งันอย นXาเสียดายทีจ่ะพามาตายกนัเปลาๆ ไมควรท่ีจะมาตอสูกบัเรา อกีท้ัง 
พวกทานกับเราก็ไมเคยมีเรื0องเคืองอะไรกัน ขอใหจรกามาสูกับเราใหพวกทานดูจะดีกวา

อิเหนาตรัสวาจรกานั้นมิไดอยูที่เมืองดาหา ทานหลับตามารบผิดเมือง อยางนี้จะพา
กันมาตายเสียเปลาๆ ถาจะรบกับจรกาก็ถอยทัพไปเมืองจรกาเถิด ถาไมรูทางไปเราจะชวย
บอกให แตถาขืนจะตอสูตัวเราในฐานะเปนพี่ของบุษบา คงจะอยูเฉยไมได นองของเรา 
ไมไดเกิดในดอกบัว จะมาชวงชิงแยงไปเหมือนเปนผลไมนั้นไมได

ทาวกะหมงักหุนงิก็ตอบไปวา เรายกทพัหมายมาชิงพระธดิา ถงึแมจะใหแกระตจูรกา 
ไปแลวแตก็ยังไมอภิเษก ถาจรกาไมมาก็ยิ่งดีจะไดไมมีใครคอยขัดขวาง การกระทําเชนนี้
ไมผิดธรรมเนียมที่มีมาแตโบราณ และไมใชกงการอะไรของเจา จงยกทัพกลับไปเสียเถิด

อิเหนาไดฟงก็ตอบทาวกะหมังกุหนิงไปวา ซึ่งจะใหเรายกทัพกลับไปนั้น คงเปนไป 
ไมได ทานนั่นแหละที่ตองยกทัพกลับ ถาไมยกทัพกลับเห็นทีจะพากันตายหมด

วิหยาสะกําเห็นพระบิดาถูกดูหมิ่นจึงพูดขึ้นวา เจาอยามาพูดจาลบหลูผู ใหญ ยังมิได
ตอสูกัน ไมเราก็เจาที่จะตองตาย อยาหมายเลยวาเราจะกมหัวใหเจา

ฝายสังคามาระตาเห็นวิหยาสะกําพูดอวดดีเชนนั้นก็ไมพอใจ จึงกราบทูลอิเหนา 
ขอออกไปสูกับวิหยาสะกํา อิเหนาก็ไมขัดของแตไดเตือนสติวาใหสูดวยเพลงทวนและอยา
ลงจากหลังมา สังคามาระตาจึงชักมาออกไปหาวิหยาสะกํา แลวทาใหมาสูกัน

วิหยาสะกําถามสังคามาระตาวาเปนใคร ไฉนจึงมาทาตนสู สังคามาระตาตอบวาตน
เปนโอรสของระตูปกมาหงัน และเปนพระอนุชาของอิเหนา วิหยาสะกํา สงสัยจึงถามตอ
ไปวา ตัวอยูปกมาหงันแลวเกี่ยวของกับวงศเทวาอยางไร สังคามาระตาไมพอใจตอบไปวา 
“สุดแตวาจิตพิศวาส ก็นับเปนวงศญาติกันได” จากนั้นก็ขับมาเขาตอสูกับวิหยาสะกํา ตอสู
กันอยูพักหน่ึง สังคามาระตาก็แกลงทําเปนเสียที ชักมาหนี วิหยาสะกําไมรูวาเปนกลลวง 
จึงขับมาตาม พอสังคามาระตาไดทีก็ใชทวน แทงถูกวิหยาสะกําตกจากหลังมาสิ้นชีวิต

ทาวกะหมังกุหนิงเห็นพระโอรสเพลี่ยงพลํ้าไปตอหนาตอตาก็โกรธ ชักมาแกวงหอก
รุกไลสังคามาระตาทันที อิเหนาเห็นก็รีบขับมาเขามาขวางไว ทั้งสองตอสูกันอยูพักใหญ 
ตางฝายตางไมมีใครเสยีทีใคร อเิหนาเหน็วาถาจะเอาชนะทาวกะหมงักหุนิงบนหลงัมาคงจะ
เปนเรื0องยาก จึงรองทาใหทาวกะหมังกุหนิง ลงจากหลังมา มาตอสูกันดวยกระบ่ีบนพื้นดิน  
ทาวกะหมังกุหนิงก็รับคําทา แตอิเหนาก็ยังมิอาจที่จะสังหารทาวกะหมังกุหนิงได

ุ
ันแแแแแหหหหลลลละะะะะททททที่ตตตตองงงงงยกกกททททัพพกกลลับบ ถาไมยกกททททัพพกกลลับบเเเเหห็็็นททททีจจะะะพพพพพาาาากกกกกัััันนนนตา

าสะะะะะกํํํํําาาาเเเเเหหหห็นนนนพพพพรรรระะะะบบบิิิดดดดาาาาถถูกกดดูหหหหม่่่ินจึงพูดขขขข้้้้ึึึึนนววาาา เเเจจจาอออยยยยาามมมาาาาพพพพพพูดจจจจจาลบจจจจ
็  ี่่่     ั ใ  
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เมื0อเปนดงัน้ี อเิหนาจึงคดิทีจ่ะสังหารทาวกะหมังกหุนงิดวยกรชิทีอ่งคปะตาระกาหลา
ประทานมาให คดิแลวจงึชกักรชิออกมา แลวรองทาใหทาวกะหมงักหุนงิมาสูกนัดวยกรชิบาง 
ทาวกะหมังกหุนงิกร็บัคาํทา แตคราวนีท้าวกะหมงักหุนงิถกูอเิหนาแทงดวยกริชจนเสยีชีวติ

ฝายระเดนอีกสามองค คือ กะหรัดตะปาตี สุหรานากง และระเดนดาหยน เห็น 
ทาวกะหมงักหุนงิสิน้ชพีแลว จงึสัง่ใหกองทพัทัง้หมดบกุสงัหารไพรพลของทาวกะหมงักหุนงิ
จนบาดเจ็บลมตายเปนจํานวนมาก พวกท่ีเหลือตางก็หลบหนีกระจัดกระจายไป

ระตูปาหยงัและระตูประหมนั พระอนุชาของทาวกะหมงักหุนงิเหน็เหตกุารณไมดแีลว 
จึงขอเขาเฝาอิเหนากราบทูลขอใหไวชีวิต และยอมเปนเมืองขึ้น อิเหนาก็ตรัสวาเราน้ัน 
ไมถือโกรธทานทั้งสอง และขอใหทานนําพระศพของทาวกะหมังกุหนิง และวิหยาสะกํา 
กลับไปทําพิธีตามประเพณี กอนนําพระศพของทาวกะหมังกุหนิงและวิหยาสะกําไปนั้น 
อิเหนาไดพิจารณาสภาพศพของวิหยาสะกําดวยความสลดใจวา 

จากนัน้อเิหนากเ็สดจ็ข้ึนมากลบัเมอืงดาหาไป สวนระตปูาหยงัและระตปูระหมนั กเ็ขา 
กอดศพพระเชษฐาและพระนัดดา ร่ําไหดวยความเสียใจ แลวจึงเชิญพระศพของทั้งสอง 
พระองคกลับเมืองกะหมังกุหนิง

อเิหนาเปนเจาชายทีม่รีปูรางงดงามเปนทีต่ดิใจใครๆ ที่ไดพบเหน็ ทีส่าํคัญคอืมคีวาม
สามารถในการรบ กษัตริยตางๆ ทั่วแวนแควนแดนชวาก็ไมมีใครที่จะสามารถตอกรกับ 
อิเหนาได แมแตทาวกะหมังกุหนิงที่อิเหนายกยองวา “ยากที่ใครจะรอตอยุทธ เปนบุรุษ 
ผูหนึ่งในแดนไตร” ยังตองพายแพแกอิเหนา ไมวาจะสูกันดวยหอก กระบ่ี หรือกริช  
ทาวกะหมังกุหนิงก็สูอิเหนาไมไดเลย ระตูปาหยังกับระตูประหมัน รําพันถึงความสามารถ
ในการรบของทาวกะหมังกุหนิงตอนกอดพระศพวา



บทที่ 2  อิเหนา ตอน ศึกกะหมงักุหนิง 33

เมื0ออิเหนามีชัยชนะแกขาศึก อิเหนาก็ไมอาฆาตและถือโกรธญาติพี่นองของขาศึก
เห็นไดจากตอนทีร่ะตปูาหยงักบัระตปูระหมนั นําเครื0องราชบรรณาการมาถวายและขอเปน
เมอืงขึน้ อิเหนากพ็ดูจาดวยดี แลวยงัอนญุาตใหนําพระศพของทาวกะหมงักหุนิงพระเชษฐา 
และวิหยาสะกําพระนัดดา ไปประกอบพิธีตามธรรมเนียมประเพณีอีกดวย

อิเหนานั้นแมจะเปนชายผูเกงกลา รูปงาม แถมยังพูดจาออนหวาน แตก็ยังม ี
ขอเสียอยู คือ เปนคนดื้อดึง เอาแตใจตัวเปนใหญ ท้ังนี้เพราะไดรับการอบรมเลี้ยงดูมา 
เปนอยางดี อิเหนาจึงได ใจ ดังน้ันเมื0อมีความพอใจในตัวจินตะหราก็ถึงกับตัดรอนบุษบา 
ซึ่งเปนคูหมั้น โดยไมคํานึงถึงความรูสึกของผู ใหญทั้งสองฝายเลย

เมื0ออิเหนาตัดรอนบุษบา จึงทําใหทาวดาหาโกรธแคนมาก ถึงกับเอยปากวาถา
ใครมาขอบุษบาก็จะยกให โดยไมสนวาจะเปนเชื้อวงศใดทั้งสิ้น ดังนั้นเมื0อจรกามาขอ 
เปนรายแรก ทาวดาหาจึงประทานให 

จรกาเปนระตทูีค่รองเมอืงเล็กๆ มีรปูรางหนาตาอปัลักษณ แตอยากมีมเหสทีีส่วยงามเพื0อ
ลบปมดอยของตน จงึมคีวามมักใหญใฝสงูกลาสงคนไปสูขอบษุบา ซึง่ทาวดาหาก็ประทานให

ในศึกกะหมังกุหนิง จรกายกทัพมาชวยเมืองดาหาไมทัน จึงทําใหภาพลักษณของ 
จรกาไมดีในสายตาของคนทั้งหลาย คือ ทุกคนมองจรกาเปนพวกชุบมือเปบ เพราะไมได
ชวยอะไรเลย ดังนั้นจรกาจึงไดรับการคอนแคะเสียดสีจากพรรคพวกของอิเหนาอยูตลอด
เวลา ฝายนางกํานัลทั้งหลายในเมืองดาหาเมื0อเห็นรูปรางจรกา ก็วิพากษวิจารณกันวาไม
คูควรกับพระธิดาบุษบา 

ทาวกุเรปนเปนกษัตริยพระองคหนึ่งในวงศเทวา และเปนพระเชษฐา ของทาวดาหา 
ทาวกาหลัง ทาวสิงหัดสาหรี และเปนพระบิดาของอิเหนา

ษบากจะยกให โดยไมสนวาจะเปนเชอวงศใดทงสน ดงน
ก ทาาาาาวดดดดาหาาาาจจจึึึึงงงงงปรรระะะะททาานนใใหห 
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ดวยความท่ีทาวกุเรปนมีเชื้อสายของวงศอสัญแดหวา จึงทําใหดูเหมือนวาพระองค
ถือยศถือศักดิ์วามีมากกวาเจาเมืองเล็กๆ เชน จรกา หรือระตูหมันหยา ดังนั้นเมื0ออิเหนา
ไปไดจินตะหรา ธิดาของระตูหมันหยา ทาวกุเรปนจึงโกรธมาก ดังจะเห็นไดจากคําพูดที่พูด
กับประไหมสุหรีวา 

ครั้นทาวกะหมังกุหนิงยกกองทัพมาตีเมืองดาหา ทาวกุเรปนจึงมีสารไปถึงอิเหนา
วา ถาไมไปชวยรบก็จะขอตัดขาดความเปนพอลูกกัน และถาพระองคตายก็ไมตองมาดูศพ

ทาวดาหาเปนอนุชาองครองของทาวกุเรปน มีความรักศักดิ์ศรีและวงศตระกูลดุจ
เดียวกบัพระเชษฐา คอื ใหโอรสธดิาตุนาหงนักนัภายในวงศเทวาเทานัน้ เมื0ออเิหนาไมยอม
เขาพธิอีภเิษกกบับษุบา ทาวดาหาก็โกรธแคนมาก ทาวกเุรปนจงึตองสงสารมาไกลเกลีย่ขอ
เลื0อนงานอภเิษกไปกอนเพื0อรออเิหนา ฝายทาวดาหากําลงัแคนเคอืงอยู จงึตรัสประชดไปวา
จะไปคอยอิเหนาทําไม ในเมื0อเขาไมตองการบษุบาแลว และท่ีจะใหคอยอเิหนามาจากเมอืง
หมันหยาน้ัน ตองรออีกกี่รอยปจึงจะกลับมา ดวยโทสะจึงกลาวออกมาวา 

ดังนั้นเมื0อจรกามาขอบุษบาเปนคนแรก ทาวดาหาจึงยกใหทันที นิสัยของทาวดาหา
เปนคนทีย่ดึถอืในสจัจะวาจาเปนอยางยิง่ แมวาจรกาจะมรีปูรางอปัลกัษณไมคูควรกบับษุบา 
แตทาวดาหาก็จาํตองจดัพิธอีภเิษกให เพราะไดลัน่วาจาออกไปแลว แมทาวกเุรปนจะทักทวง 
แตทาวดาหาก็ไมเปลี่ยนใจ

ลกัษณะนสิยัของทาวดาหาอกีอยางหน่ึง คอื ไมใชคนเหน็แกได แมจะมรีะตเูมอืงอื0น
สงเครื0องราชบรรณาการมาสูขอบุษบาอีก เชน ทาวกะหมังกุหนิง ที่สงทูตพรอมดวยของ 
หม้ันมาสูขอบุษบาใหวิหยาสะกํา แตทาวดาหาก็ไมรับของหม้ัน และยังบอกใหทูตเมือง 
กะหมังกุหนิงนําของกลับเมืองไป ทั้งนี้เพราะพระองคไดยกบุษบาใหจรกาไปแลว

ษบบบบาาาา ททททาาาาาววววดดดดาาาาาหหหหหากกกก็็็โ็โโกรธแคนนนมาก ททททาวกุุเรปปปปปปนจจจจึึึงงงงตองสสงงสสสสสาาาาารมาไ
ปกอนนนนนเเเเพพพพื00000ออออรรรรรออออออออเิหหหนาาาา ฝฝฝฝฝาายยยยทททาาาาววดดาาหหหหาากําาาาลลัังงแแคคคคนเคอืองอยูย จจจึึึึงงงงตตตตรัสปั
าไม ใใใในนนนนเเเมมมมืื0อออออเเเเขขขขาไไไไมมมมตตมม อองงกกาารรรรรรบุษบาแแแแแลลลวว แแลละะทททที่่่จ่ะะะะใใใหหคคออออยยยยยอออออเิหนา
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ทาวหมันหยาเปนพระบิดาของจินตะหรา ไมไดเปนเช้ือสายของวงศเทวาเพียงแตมี
ศักดิ์เปนนาเขยของอิเหนาเทานั้น ทาวหมันหยาเปนคนมีนิสัยออนแอ จิตใจโลเล ไมมั่นคง 
ปลอยใหอิเหนาทําผิดตามอําเภอใจ คือ ไดเสียกับจินตะหรา แทนท่ีจะหามปรามแตกลับ
เปนใจยอมใหอิเหนาทําผิด และการที่ทาวหมันหยารูเห็นเปนใจใหอิเหนาไดกับจินตะหราน้ี 
ทําใหทาวหมันหยามีชนักติดหลังอยูตลอดเวลา จึงถูกทาวกุเรปนคอนขอดวา 

       

แตทั้งนี้อาจเปนเพราะวาทาวหมันหยาคงจะถือตนวามีศักดิ์ตํ่ากวาอิเหนา จึงมิกลา
ที่จะหามปราม อีกประการหนึ่งทาวหมันหยาก็คงอยากไดอิเหนาเปนเขยดวยเหมือนกัน  
จึงยอมใหเรื0องเลยตามเลย

ทาวกะหมังกุหนิง เปนตัวละครที่สําคัญตัวหนึ่ง ซึ่งแสดงใหเห็นถึงบทบาทของพอ
ที่รักลูกดวยความหลงใหล เมื0อลูกตองการสิ่งใดก็ตามใจพยายามหามาปรนเปรอ และดวย
ความท่ีรักลูกมาก ทาวกะหมังกุหนิงก็ถึงกับตายแทนลูกได ซึ่งพอแบบทาวกะหมังกุหนิง 
ในชีวิตจริงก็มีอยูมาก 

ทาวกะหมังกุหนิงเปนผูเกงกลาสามารถ และมีฝมือในการรบทัดเทียมกับอิเหนา  
ซึ่งอิเหนาเองก็ชื0นชมความสามารถทางการรบของทาวกะหมังกุหนิงอยูไมนอย

าม ออออีกกกกกปปปรรรรระะะะะกกกการรรรหหหหนนนึงงงทททาาาวววหหหหมันหยาาาาากกก็คคคงงงอออยยยาาาากไไไไไดดดอออิดดด เเเหหหหนนนนนาาาาาเปปปนเ
องเเเเลลลลลยยตตตตตาาาาามมมมมเเเเลลลลย
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เมื0ออิเหนารองทาใหตอสูกันดวยกริช ทาวกะหมังกุหนิงก็หาครั่นครามหรือเกรงกลัว
ไม ท้ังนี้เพราะทาวกะหมังกุหนิงก็มั่นใจในฝมือของตนเชนกัน

เหตุที่อิเหนาเอาชนะทาวกะหมังกุหนิงไดนั้น เพราะอิเหนาอาศัยกริชขององค 
ปะตาระกาหลาทีท่รงประทานใหเมื0อครัง้ประสตู ิมาสงัหารทาวกะหมงักหุนิงตางหาก ถาไมมี
กริชขององคปะตาระกาหลาชวยไว อิเหนาก็คงเอาชนะทาวกะหมังกุหนิงไดยาก

ดวยความท่ีทาวกะหมังกุหนิงมั่นใจในฝมือของตน ดังนั้นจึงกลาคิดที่จะชิงตัวบุษบา
มาใหวหิยาสะกาํ ทัง้นีเ้พราะถอืตวัวาเปนใหญในแควนแดนชวาเหมือนกนั ดงันัน้จงึไมกลวั
เกรงเหลากษัตริยวงศเทวา และดวยความมั่นใจในฝมือของตนมากเกินไป รวมกับความรัก
ลูกอยางไมถูกตอง จึงทําใหทาวกะหมังกุหนิงตองจบชีวิตลงในที่สุด

จินตะหราเปนธิดาของทาวหมันหยา มีความเกี่ยวของกับอิเหนาและบุษบา คือ  
เปนลูกพี่ลูกนองกันทางฝายมารดา จินตะหราเปนคนท่ีเอาแตใจตัวเอง อยางเชน ทั้งๆ ที่
รูอยูแลววาอิเหนาเปนคูหมั้นของบุษบา จินตะหราก็ไมไดขัดขืนความปรารถนาของอิเหนา 
นางเพียงแค

ดังนั้นอิเหนาจึงไมตองใชความพยายามมาก เพราะจินตะหรายอมตกลงปลงใจดวย
อยางงายดาย จินตะหราไมไดคํานึงถึงความรูสึกนึกคิดของใคร ไมวาจะเปนบิดามารดา 
ตลอดจนบุษบาคูหมั้นของอิเหนา ครั้นอิเหนามีความจําเปนที่จะตองเดินทางไปชวยเมือง
ดาหาทําศึก จินตะหราจึงตัดพออิเหนาอยางรุนแรงวา 

ทัง้นนนน้ีเเเเพพพพรรรรราาาาะะะะถถถถืืืือออออตัวววววาเปปปปปปนใใใหญญญญในแคววววนแดนชววววาาาาเหมืือนกกกกกันนนนนน ดังน
วงศเเเเทททททววววาาาา แแแแแลลลละะะะะดววยยยยคคควววาาามมมมมมั่นนนนใใใจจจใใในนนนนฝฝมือออขขขออองงงตตตนมมมาากเกิด นไไปปปป รรรรรวม
 จงึททททําาาาาใใใใใหหหหทททททาาาาววววกะะะะหหมมังงกกุหหนนนนนนิงตองจบบบบบชชีววิตตลลงงใในนนนทททท่ีีีสสุดด



บทที่ 2  อิเหนา ตอน ศึกกะหมงักุหนิง 37

เมื0อจินตะหราไมอาจทัดทานอิเหนามิใหไปเมืองดาหาได ดวยความนอยใจ นางจึง
รําพันถึงความรักและความต่ําศักดิ์ของตน เปนเชิงตัดพออยางนXาสงสารวา 

...................................... ......................................

 
การเดินทางไปเมอืงดาหาของอิเหนาน้ี ทาํใหจนิตะหรามคีวามอบัอายมาก มใิชเพราะ

วาไปแยงคูหมั้นของคนอื0น แตวาไมสามารถรั้งอิเหนาไวได จนอิเหนาตองปลอบวาตนได
ตดัขาดจากบษุบาแลว และนางในตอนน้ีกเ็ปนคูหมัน้ของจรกา จงึทาํใหจนิตะหราคอยคลาย
ความทุกขลง แตนางก็ยังกําชับอิเหนาวา

วิหยาสะกําเปนโอรสองคโปรด และองคเดียวของทาวกะหมังกุหนิง ซึ่งทาว 
กะหมงักหุนงิกร็กัลูกคนน้ีมากดังดวงใจ คอยเอาอกเอาใจทุกอยาง ดงันัน้จงึทําใหวหิยาสะกํา 
เคยตัวอยากไดอะไรตองได

นอกจากนีว้หิยาสะกาํยงัไดสายเลือดนกัรบมาจากทาวกะหมงักหุนิง คอืมจีติใจหาวหาญ
และยังเปนผูมีวาจาคมคาย เชือดเฉือน ในบางโอกาส ดังเชน ตอนท่ีโตคารมกับอิเหนา  
และตอนที่ถามสังคามาระตาวาเกี่ยวของกับวงศเทวัญอยางไร ดังความวา 

ดนทางงงงไไไไไปปปปปเเเเมมองดาหาของอเหนาน ทาใหจห นตะหรามความอบอ
หม้ันนนนขออออองงงงงคคคคคนนนนออออืื0000น แแแแตตววตต าาไไไมมมมมสสสาาาาามมาารรรรถรรั้งงงงออิิเเหหนนนาาาาไไไไววไดด  จนออออิิิิเเเเหหหหนนนนาต
บุษบบบบบาแแแแแลลลลวววว แแแแลลลละนนนางงงงงใในนตตออนนนนนน ี้้ก้็น เปปปนนนคูคหหหหมมั้้น้นขขอองงงงงจจจรกกกกาา จจจจงึงงงงททททททํํํําําาาาใใใใใหํ จิห น

 ็ ั ํ ั ิ 
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...................................... ......................................

...................................... ......................................

สงัคามาระตาเปนโอรสของระตูปกมาหงัน ไดมาอยูกบัอเิหนาเมื0อครัง้ทีอ่เิหนารบกบั
ระตูบุศสิหนา ซ่ึงอิเหนาก็รักสังคามาระตามากดุจนองชายแทๆ สังคามาระตาเองก็รักและ
ภกัดตีออิเหนาดุจเดยีวกัน และดเูหมอืนวาสงัคามาระตากจ็ะภมูใิจมากที่ไดเปนนองรกัของ
อิเหนา ดังจะเห็นไดจากตอนท่ีปะทะคารมกับวิหยาสะกํา

............................ .................................................
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ในดานลักษณะนิสัยของสังคามาระตานั้น ก็เปนคนท่ีมีความกลาและความม่ันใจใน
ตนเองสูง เพราะปรากฏวาในการออกรบกับกองทัพเมืองกะหมังกุหนิงนั้น สังคามาระตา
อาสาตอสูกับวิหยาสะกํา 

7.1.1 การสรรคํา การสรรคาํในอิเหนาตอนศกึกะหมงักหุนงิน้ี พระบาทสมเดจ็พระพทุธ
เลศิหลานภาลยั ทรงเลอืกสรรคาํใชอยางพถิพีถินัมาก ตวัอยางทีย่กมานีแ้สดงใหเหน็ถงึการ
สรรคําของกวีวามีความละเอียดรอบคอบ คือ มีการสรรคํามาใชทั้งคําไทยแทและคําที่มา
จากบาลสีนัสกฤต ซ่ึงกวไีดนาํมาเรยีงรอยอยางลงตวั ทาํใหเกดิความชัดเจนและเขาใจงาย 
เมื0ออานแลวจะเห็นภาพของพอคนหน่ึงที่ตําหนิลูก เพราะลูกทําผิดและเกิดเรื0องใหญขึ้น 

กาาาารสสสสรรรรคํํําาาาคคคค กกกการรรสสสรรรรรรคคาําใในนนนนออออํ เหนาตตอนนนนศศศึศศกกกกะะหหหหมมมังักกกกหุหนนนนงิงงงงนนนนนี้้้้ ้พพพพรรรระบ
าลัยยยยย ทททททรงเลลลลืืืืือออกกกกสรรรรรรรคําํใใใชํํ อยางพิิิถีีีีีพ พพพิิถนันนนมาก ตัวอออยยยยางทททีย่ยยยยกกกกกกมมมมมาาาาาน้ีแ
กวีวามีความละเอีีีียดรอบคอบ คือ มีีการสรรคํํามาใใใใใชทั้งคําไม
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7.1.2 การเลนคํา ปรากฏอยูในตอนทีอ่เิหนาคร่ําครวญถงึจนิตะหรา สการะวาต ีและ
มาหยารศัม ีในระหวางการเดินทางไปเมืองดาหา ซ่ึงบทคร่ําครวญนี ้มคีวามไพเราะมาก กวี
เลนคําโดยการนําเอาส่ิงแวดลอมมาเชื0อมโยงกับความรูสึกที่มีตอนางอันเปนท่ีรัก ความวา 

7.2.1 แนวคิดของเรืFอง บทละครเรื0องอิเหนาตอนศึกกะหมังกุหนิง แสดงใหเห็น
ถึงความรักของพอที่มีตอลูกอยางเปยมลน รักและตามใจลูกทุกอยางแมรูวาตัวเองจะตอง
ตายก็ยอม

7.2.2 ปมขัดแยง บทละครเรื0องอิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง มีปมขัดแยง 
ในหลายๆ ขอ เชน 

ก. ทาวกุเรปนตองการใหอเิหนาอภิเษกกบับุษบา แตอเิหนากลบัไปหลงรกัจนิตะหรา 
ถึงกับขอถอนหม้ันบุษบาเลยทีเดียว 

ข. ทาวดาหาขัดเคืองอิเหนาท่ีขอถอนหมั้นบุษบา จึงประชดดวยการประกาศยก 
บุษบาใหกับชายใดก็ไดที่มาขอบุษบากอน โดยไมคํานึงถึงวาจะเหมาะสมหรือเสื0อมเสียวงศ
ตระกูลหรือไม 

ค. จรกามรีปูรางหนาตาทีป่ระหลาด และเกดิในวงศสกลุทีต่ํา่ศกัดิ ์แตหมายปองดอกฟา 
คือบุษบาผูมีตระกูลสูง และมีรูปรางหนาตาสวยงาม
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ง. ทาวกะหมังกุหนิงตองการบุษบาเพื0อใหมาเปนชายาของวิหยาสะกํา แตทาวดาหา
ยกใหจรกาไปแลว จะมาใหแกวิหยาสะกําไมไดอีก ดังนั้นจึงเกิดศึกชิงนางขึ้นมา

จ. อิเหนาไมอยากจากหมันหยาเพราะกําลังหลงจินตะหรา แตขัดรับสั่งทาวกุเรปน 
ไมไดจึงตองยกทัพไป ฝายจินตะหราก็กลัววาอิเหนาจะไปอภิเษกกับบุษบา

บทละครเรื0องอิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง ใหขอคิดในเรื0องที่วา การที่รักและ
ตามใจลูกมากเกนิไป บางครัง้ความรกักอ็าจยอนกลับมาฆาลกูและฆาตนเองดวย ไมวาทาง
ตรงหรือทางออม

อเิหนา ตอน ศึกกะหมงักหุนงินี ้สะทอนใหเหน็ถงึคณุคาทางดานสงัคมและวัฒนธรรม
ของคนสมยักอน คือ วัฒนธรรมการกนิหมาก ซึง่จะเหน็ไดวาวยัรุนในสมยัน้ันกเ็ริม่กนิหมาก
กันแลว ดังเชน วิหยาสะกําที่มีฟนเปนสีแดงดังแกวทับทิม ทั้งนี้เพราะเพิ่งกินหมากได 
ไมนาน ฟนจึงยังไมเปนสีดํา 

เชน วหยาสะกาทมฟท นเปนสแดงดงแกวทบทม ทงนเพรา
จึงยยยยยัััังไไไไมมมมเปปปปนนนนสสสสสีีีีีดําาา 
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