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         เรื่องย่ออิเหนา  
 
  เนื้อเร่ืองตอนท่ี 1 บ้านเมืองและก าเนิดตัวละคร 
  ในชวาสมัยโบราณ มีกษัตริย์ปกครองเมืองใหญ่เมืองน้อย กษัตริย์วงศ์เทวาซึ่งถือว่าเป็นชาติตระกูล
สูงสุด ด้วยสืบเชื้อสายมาจากเทวดา ใช้ค าน าหน้าพระนามว่า ระเด่น ส่วนกษัตริย์นอกวงศ์นั้น ใช้ค าว่า ระตู 
เร่ิมต้นบทละครเร่ืองนี้ กล่าวถึงกษัตริย์วงศ์ 4 องค์ ต่างเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา ทรงพระนามว่าท้าวกุเรปัน  
ท้าวดาหา ท้าวกาหลัง ท้าวสิงหัดส่าหรี ครองเมือง 4 เมือง ซึ่งมีชื่อเช่นเดียวกับพระนามกษัตริย์ ทุกพระองค์
ต่างก็มีมเหสี 5 องค์ ตามประเพณี เรียงล าดับศักดิ์ คือ    ประไหมสุหรี มะเดหวี มะโต ลิกู และเหมาหลาหงี 
ประไหมสุหรีของท้าวกุเรปันและท้าวดาหานั้น เป็นธิดาของกษัตริย์หมันหยาเมืองใหญ่อีกเมืองหน่ึง จึงท า
ให้เมืองหมันหยามีความเกี่ยวดองกับกษัตริย์วงศ์เทวามากขึ้น ท้าวกุเรปันมีโอรสกับลิกูองค์หนึ่งทรงพระ
นามว่า กระหรัดตะปาตี ซึ่งได้หมั้นไว้กับบุษบารากา ธิดาของท้าวกาหลังซึ่งเกิดจากลิกู ต่อมาพระองค์
ปรารถนาจะให้ประไหมสุหรีมีโอรสบ้าง จึงได้ท าพิธีบวงสรวง ก่อนประไหมสุหรีทรงครรภ์ก็ได้สุบินว่า
พระอาทิตย์ทรงกลดลอยมาตกตรงหน้า และนางรับไว้ได้ เมือประสูติก็เกิดอัศจรรย์ต่าง ๆ เป็นนิมิตดี  องค์
ปะตาระกาหลาซึ่งเป็นเทวดาต้นวงศ์บนสวรรค์ เหาะน ากริชมาประทานให้ พร้อมทั้งจารึกนามโอรสด้วยว่า 
อิเหนา ต่อมาประไหมสุหรีได้ธิดาอีกหนึ่งองค์ พระนามว่า วิยะดา   ฝ่ายท้าวดาหาประไหมสุหรีก็ประสูติธิดา 
ได้พระนามว่า บุษบา ขณะประสูติก็เกิดอัศจรรย์ก็มี กลิ่นหอมตลบทั่วเมือง หลังจากประสูติบุษบาแล้ว ประ
ไหมสุหรีก็ประสูติโอรสอีก พระนามสียะตรา  
  ท้าวกาหลังมีธิดา พระนามสะการะหนึ่งหรัด ท้าวสิงหัดส่าหรีมีโอรส             พระนามสุหรานากง 
และธิดาพระนามจินดาส่าหรี กษัตริย์ในวงศ์เทวาจึงได้จัดให้มีการตุนาหงันกันขึ้น ระหว่างโอรสและธิดาใน
วงศ์เดียวกันโดยให้ อิเหนาหมั้นไว้กับบุษบา กระหรัดตะปาตีกับบุษบารากา สียะตรากับวิยะดา สุหรานากง
กับสะการะหนึ่งหรัด แต่ก่อนจะมีการแต่งงาน ความยุ่งยากก็เกิดขึ้น 
 
  เน้ือเร่ืองตอนที่ 2 ความขัดแย้ง ต้นเหตุของความยุ่งยาก  
  จุดเร่ิมต้นที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคที่ท าให้ตัวละครประกอบความยุ่งยาก  และเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ 
มากมายอันเป็นการด าเนินเร่ืองของบทละครเร่ืองนี้  เกิดจากอัยยิกาของอิเหนาที่เมืองหมันหยาสิ้นพระชนม์ 
อิเหนาจึงเสด็จไปในงานพระเมรุแทน ท้าวกุเรปัน แต่เสร็จพิธีแล้วอิเหนาไม่ยอมกลับ เพราะหลงรักนาง จิน
ตะหรา ธิดาท้าวหมันหยา จนท้าวกุเรปันต้องมีสารไปเตือน เมื่อกลับมากรุงกุเรปันแล้วและใกล้เวลาอภิเษก
กับบุษบา อิเหนาก็ไม่ใคร่เต็มใจ จึงออกอุบายทูลลาพระบิดาไปประพาสป่า แล้วปลอมองค์เป็น ปันหยีหรือ
โจรป่า นามว่ามิสาระปันหยี คุมไพร่พลรุกรานเมืองต่าง ๆ เมื่อเสด็จไปถึงเมืองใดก็ได้เมืองนั้นเป็นเมืองขึ้น  
ระตูหลายเมืองได้ถวายโอรสและธิดาให้ ที่ส าคัญคือระตูปันจะรากันและระตูปักมาหงัน ได้ถวายธิดาคือมา
หยารัศมีและสะการวาตี ซึ่งต่อมาได้เป็นชายาของอิเหนา และถวายโอรสคือสังคามาระตา ซึ่งอิเหนายกย่อง



3 

 

ให้เป็นน้องและเป็นทหารคู่ใจ กองทัพของปันหยีรอนแรมไปจนถึงเมืองหมันหยา ท้าวหมันหยาไม่กล้าต่อสู้
และยอมยกธิดาให้ แต่พอรู้ว่าเป็นอิเหนา ท้าวหมันหยาไม่ยอมปฏิบัติตามสัญญา  อิเหนาจึงลอบเข้าหานางจิน
ตะหราและได้เสียกัน ท้าวหมันหยาก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ 
  พอถึงก าหนดการอภิเษก ท้าวดาหาก็มีสารถึงท้าวกุเรปันให้เตรียมพิธีอภิเษก แต่อิเหนาบอกปัด ท า
ให้ท้าวดาหาโกรธมาก จึงประกาศจะยกบุษบาให้กับใครก็ได้ที่มาขอ 

ด้านเมืองล่าส า จรกา กษัตริย์รูปชั่วตัวด า (น้องชายของท้าวล่าส า)อยากมีคู่มากจึงให้ช่างไปวาดรูป
ธดิาเมืองต่างๆมา ช่างได้รูปนางบุษบามา ๒ รูป รูปหน่ึงปะตาระกากลา(ปู่ของอิเหนา) ได้เอารูปหน่ึงไปทิ้ง
ไว้ที่โคนต้นไทรเพื่อจะสั่งสอนอิเหนา 
  ฝ่ายจรกาเมื่อเห็นรูปของนางบุษบาก็หลงรัก  และขอให้พี่ชายไปสูขอนางบุษบาให้   ท้าวดาหาก็ยอม
ยกนางบุษบาให้  วิหยาสะก าได้พบรูปของนางบุษบาในป่าก็หลงรักอีก จึงบอกให้ท้าวกะหมังกุหนิง(พ่อ) 
ไปสู่ขอนางบุษบาให้   แต่ท้าวดาหาก็ปฏิเสธเพราะยกให้จรกาไปแล้ว   ท้าวกะหมังกุหนิงจึงยกทัพไปตีเมือง
ดาหาเพื่อชิงตัวนางบุษบา   ท้าวดาหาจึงขอก าลังจากพระเชษฐาและพระอนุชา  ท้าวกุเรปันมีค าสั่งให้อิเหนา
ไปช่วยรบ อิเหนาจึงจ าใจต้องจากนางจินตะหราและยกกองทัพไปช่วยรบ การศึกคร้ังนี้ อิเหนามีชัยชนะ  ท้าว
กะหมังกุหนิงถูกอิเหนาฆ่าตายและโอรสคือวิหยาสะก าถูกสังคามาระตาฆ่าตาย กองทัพที่ล้อมเมืองดาหาก็
แตกพ่ายไป เมื่อชนะศึกแล้ว อิเหนาก็ได้เข้าเฝ้าท้าวดาหาและได้พบกับบุษบา อิเหนาได้เห็นความงามของ
บุษบาก็หลงรักและเสียดาย พยายามหาอุบายอยู่ในเมืองดาหาต่อไป และพยายามหาโอกาสใกล้ชิดบุษบา 
โดยอาศัยสียะตราเป็นสื่อรัก อิเหนาพยายามหาวิธีการทุกทางเพื่อจะได้บุษบาเป็นของตน เช่นตอนที่ท้าวดา
หาไปใช้บนที่เขาวิลิศมาหรา อิเหนาได้แอบสลักสารบนกลีบดอกปะหนัน (ล าเจียก) ให้นาง แอบเข้าไปใน
วิหารพระปฏิมา ตรัสตอบค าถามแทนพระปฏิมา ต้อนค้างคาวมาดับไฟแล้วแอบมากอดนาง ตลอดจน
คาดคั้นมะเดหวีให้ช่วยเหลือตน เป็นต้น และเมื่อท้าวดาหาจะจัดพิธีอภิเษกระหว่างบุษบากับระตูจรกา  
อิเหนาก็ใช้วิธีการสุดท้ายโดยการท าอุบายเผาเมือง แล้วลอบพานางบุษบาหนีออกจากเมืองไปซ่อนในถ้ าที่
เตรียมไว้ และได้นางเป็นมเหสี 
 
 
เน้ือเร่ืองตอนที่ 3 ปัญหาใหม่ และการมะงุมมะงาหรา 
  หลังจากอิเหนากับบุษบาเข้าใจกันแล้ว ก็เกิดความยุ่งยากใหม่ขึ้นกับตัวละครอีก เพราะองค์
ปะตาระกาหลาทรงพิโรธอิเหนาที่ก่อเหตุวุ่นวายมาตลอด  จึงดลบันดาลให้ลมหอบเอานางบุษบาพร้อมพี่เลี้ยง
สองนาง ไปตกในเมืองปะมอตัน 
ขณะที่อิเหนาเข้าไปในเมืองดาหาเพื่อแก้สงสัย อิเหนากลับมาไม่พบบุษบาก็ปลอมองค์เป็นปันหยีออกตามหา 
พร้อมกับน าวิยะดาไปด้วยกับตน โดยให้ปลอมเป็นปันหยีชื่อเกนหลงหนึ่งหรัด ผ่านเมืองใดก็รบพุ่งเอาไป
เป็นเมืองขึ้นไปตลอดรายทาง จนถึงเมืองกาหลัง จึงได้เข้าไปขอพักอาศัยอยู่ด้วย 



4 

 

 ส่วนบุษบา หลังจากลมหอบไปยังเมืองปะมอตันแล้ว องค์ปะตาระกาหลา ก็ส าแดงตนบอกเล่า 
เร่ืองราวให้ทราบว่า นี่เป็นการลงโทษอิเหนา ทั้งสองจะต้องผจญความล าบากอยู่ระยะหนึ่ง  จึงจะได้พบกัน
องค์ปะตาระกาหลาได้แปลงตัวบุษบาให้เป็นชาย มอบกริชจารึกพระนามว่ามิสาอุณากรรณ ให้มี
ความสามารถทางการรบ หลังจากนั้น อุณากรรณเดินทางเข้าเมืองปะมอตัน ท้าวปะมอตันรับเลี้ยงไว้เป็น
โอรส ต่อมาอุณากรรณกับพี่เลี้ยงก็ยกพลออกเดินทางเพื่อตามหาอิเหนา  ผ่านเมืองใดเจ้าเมืองไม่อ่อนน้อมก็
รบพุ่งได้ชัยชนะหลายเมือง จนกระทั่งถึงเมืองกาหลัง ได้พบกับปันหยี ทั้งสองฝ่ายต่างก็แคลงใจว่าอีกฝ่ายคือ
บุคคลที่ตนเที่ยวหา แต่ก็ไม่กล้าเปิดเผยตัว ได้แต่สังเกตและคุมเชิงกันอยู่ 
ที่เมืองกาหลัง ปันหยีและอุณากรรณได้เข้าอ่อนน้อมต่อท้าวกาหลัง ท้าวกาหลังก็ทรงโปรดทั้งสองเหมือน
โอรส ต่อมามีศึกมาประชิดเมืองเพราะท้าวกาหลังไม่ยอมยกธิดา คือสะการะหนึ่งหรัดให้  ปันหยีและอุณา
กรรณอาสารบและสามารถชนะศึกได้อย่างง่ายดาย เหตุการณ์นี้ท าให้ปันหยี อุณากรรณและสะการะหนึ่งห
รัดใกล้ชิดสนิดสนมกันมากยิ่งขึ้น ท าให้อุณากรรณกลัวความจะแตกว่านางเป็นหญิง กอปรกับต้องการ
ติดตามหาอิเหนาต่อไป จึงทูลลาท้าวกาหลังกลับเมืองปะมอตัน แต่นางออกอุบายให้ทหารกลับเมืองตาม
ล าพัง ส่วนนางกับพี่เลี้ยงหนีไปบวชชี (แอหนัง) เพื่อหาทางหลบหนีการตามพัวพันของปันหยี 
ฝ่ายสียะตราแห่งเมืองดาหา คร้ันท าพิธีโสกันต์เสร็จก็แอบหนีพระบิดาปลอมตัวเป็นปัจจุเหร็จโจรป่าชื่อ ย่าห
รัน ออกเดินทางหาอิเหนาและบุษบา องค์ปะตาระกาหลาแปลงเป็นนกยูงมาล่อย่าหรันไปถึงเมืองกาหลังได้
เข้าเฝ้าและพ านักอยู่ในเมือง ต่อมาย่าหรันและปันหยีเกิดต่อสู้กัน เพราะเกนหลงหนึ่งหรัดเป็น ต้นเหตุ  ใน
ที่สุดอิเหนาและสียะตราก็จ ากันได้ เพราะมองเห็นกริชของกันและกัน   
  ต่อมาปันหยีทราบว่ามีแอหนังบวชบนภูเขา รูปงามละม้ายบุษบา จึงออกอุบายปลอมตัวเป็นเทวดา
หลอกนางมายังเมืองกาหลัง เมื่อปันหยีพิศดูนางก็ยิ่งละม้ายนางบุษบา แต่พอเห็นกริชของนาง ชื่ออุณากรรณ 
ก็เข้าใจว่านางเป็นชายาของอุณากรรณ ฝ่ายพี่เลี้ยงของปันหยีคิดเล่นหนังทดสอบแอหนัง  โดยผูกเร่ืองตาม
ชีวิตจริงของอิเหนากับบุษบาทุก ๆ ตอน นางแอหนังฟังเร่ืองราวก็ร้องไห้คร่ าครวญ ทั้งสองฝ่ายจึงจ ากันได้  
อิเหนาจึงให้นางสึกจากชี ระเด่นทั้งสี่ คือ อิเหนา บุษบา สียะตรา และวิยะดา จึงพบกันและจ ากันได้หลังจาก
ดั้นด้นติดตามกันโดยปราศจากทิศทาง (มะงุมมะงาหรา) เสียนาน 
  เน้ือเร่ืองตอนที่ 4 ปิดเร่ือง 
  กษัตริย์วงศ์เทวาได้มาพร้อมกัน ณ เมืองกาหลัง หลังจากทราบเร่ืองและเข้าใจกันดีแล้ว จึงได้มีการ
อภิเษกสมรสกันขึ้นระหว่างคู่ตุนาหงันในวงศ์เทวา พร้อมทั้งอภิเษกธิดาระตูอื่น ๆ เป็นมเหสีกษัตริย์วงศ์เทวา
จนครบต าแหน่ง เช่น อิเหนาอภิเษกกับบุษบาและจินตะหรา โดยบุษบาเป็นประไหมสุหรีฝ่ายซ้าย  จินตะหรา
เป็นประไหมสุหรีฝ่ายขวา สะการะวาตีเป็นมะเดหวีฝ่ายขวา มาหยารัศมีเป็นมะเดหวีฝ่ายซ้าย บุษบาวิลิศเป็น
มะโตฝ่ายขวา บุษบากันจะหนาเป็นมะโตฝ่ายซ้าย ระหนากะระติกาเป็นลิกูฝ่ายขวา อรสานารีเป็นลิกูฝ่ายซ้าย 
สุหรันกันจาส่าหรี เป็นเหมาหลาหงีฝ่ายขวา หงยาหยาเป็นเหมาหลาหงีฝ่ายซ้าย สียะตราอภิเษกกับวิยะดา สุ
หรานากงกับสะการะหนึ่งหรัด กะหรัดตะปาตีกับบุษบารากา สุหรานากงครองเมืองสิงหัดส่าหรี กะหรัดตะ
ปาตีครองเมืองกาหลัง. 


