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ในดินแดนชวา(ประเทศอินโดนีเซีย)ที่เมืองหมันหยาเกิดข้าวยากหมากแพง มีพระขรรค์
กับธงผุดขึ้นกลางเมือง ไม่มีใครถอนได้ ท้าวหมันหยาจึงประกาศว่า ผู้ใดสามารถถอน
พระขรรค์กับธงได้จะแบ่งสมบัติให้ครึ่งหนึ่งกับยกธิดาทั้งสี่ให ้เทวดาสี่องค์ได้แปลงกาย
เป็นมนุษย์ลงมาถอนพระขรรค์กับธงได้ส าเร็จ ท้าวหมันยาก็ท าตามสัญญา แต่เทวดาท้ัง
สี่ขอรับแต่เพียงพระธิดาแล้วมาสร้างเมืองกุเรปัน ดาหา สิงหสาหร่ี กาหลัง ครอบครอง
เมืองละองค ์สืบวงศ์ศือสัญแดหวา(วงศ์เทวา)ต่อมาและนิยมแต่งงานกันในหมู่เครือญาต ิ
เมื่อท้าวกุเรปันกับนางนิหลาอะระตาประไหมสุหรีได้พระโอรส ซึ่งก็คือ อิเหนา และทาง
ท้าวดาหากับนางดาหราวาตีประไหมสุหร ีได้พระธิดาคือ บุษบา ทั้งสองฝ่ายจึงจัดการ
หมั้นหมายเด็กคู่นี ้ต่อมารดาของนางนิหลาอระตา สิ้นพระชนม์ นางนิหลาอระตาก าลัง
ครรภ์แก่จึงใช้ให้อิเหนาไปร่วมพระศพแทนที่เมืองหมันหยา อิเหนาได้พบกับจินตะหรา
ครั้งแรก เมื่อเข้าเฝ้าท้าวหมันหยากับนางจินดาสาหรี่ประไหมสุหร ีจินตะหราเป็นพระธิดา
ท้าวหมันยาองค์ปัจจุบันกับนางจินดาสาหรี่ประไหมสุหร ีเกิดในปีเดียวกันกับอิเหนาแต่
อ่อนเดือนกว่า จึงมีฐานะเป็นน้อง และด้วยความงามของนางที่ถูกบรรยายไว้ว่า 

งามงอนอ่อนระทวยนวยแน่ง ด าแดงนวลเนื้อสองส ี

ผ่องพักตร์ผิวพรรณดังจันทร ีนางในธานีไม่เทียมทัน 

ซึ่งท าให้อิเหนาหลงใหลจนไม่อยากกลับบ้าน เพียรพยายามใกล้ชิดจินตะหรา ปาเตะขุน
นางผู้ใหญ่ ที่มาหมันยาพร้อมกับอิเหนา จึงลอบมีหนังสือไปถึงท้าวกุเรปัน ท้าวกุเรปันกับ
นางนิหลาอะระตาเกรงว่าจะเกิดเรื่องยุ่งจึงมีสาศ์นไปถึงอิเหนา บอกว่าพระมารดาของ
อิเหนาใกล้คลอดและประชวรหนักให้อิเหนากลับเมือง ปรากฎว่าพระมารดาทรงคลอด
แล้ว เป็นธิดาชื่อ นางวิยะดา ท้าวดาหาได้ขอหมั้นให้กับสียะตราพระโอรส ท้าวกุเรปัน
เห็นพระโอรสกลับมาแล้วก็นัดหมายทางเมืองดาหาจะท าการอภิเษกอิเหนากับบุษบา ท า
ให้อิเหนากระวนกระวายใจ จึงออกอุบายขอไปประพาสป่า อิเหนาได้ปลอมตัวเป็นโจรชื่อ
ปันหยี เดินทางไปเมืองหมัยยาอีกครั้ง ในระหว่างทางได้รบชนะระตู(เจ้าเมืองรายทาง) 



ระตูถวายสองพระธิดาคือ นางสการะวต ีนางมาหยารัศมีและพระโอรสสังครามาระตาให้
เป็นข้า พอข่าวทัพปันหยีประชิดชายแดน ท้าวหมันหยาไม่คิดจะสู้ใช้ให้ผู้ใหญ่ออกไป
ยอมเเพ้ พร้อมกับจะยกจินตราให ้พออิเหนาเข้าเมืองหมันหยา ก็ส่งของบรรณาธิการ
ให้เ) ้นเชิงสู่ขอจินตะหรา แต่ท้าวหมันหยาไม่กล้ายกธิดาให้อิเหนาอย่างออกหน้าเพราะ
เกรงท้าวกุเรปันจะโกรธ จึงบ่ายเบี่ยงบกกให้อิเหนาเข้าหาจินตะหราเอง หากเกิดเรื่องราว
จะได้อ้างว่าเด็กท าโดยพลการ ตัวท้าวหมันหยาไม่ได้รู้เห็นด้วย แรกรักนั้นหวานอิเหนา
ถึงกับยอมขัดค าสั่งพระบิดาไม่เข้าพิธีอภิเษกกับบุษบาท าให้ท้าวดาหาโกรธ ถ้าใครมาขอ
บุษบาก็จะยกให้ ต่อมาทางเมืองดาหาเกิดศ฿กชิงบุษบาขึ้น ท้าวกุเรปันมีราชสาสน์ถึง
อิเหนาให้ยกทัพไปช่วย ถ้าไม่ท าตามจะตัดพ่อลูกกัน อิเหนาจ าใจไปช่วยดาหารบ ก่อน
ออกเดินทางจึงลาจินตะหราอย่างอาลัยอาวรณ ์นี่แหละที่ท าให้จินตะหราต้องผิดหวัง
อย่างรุนแรงเพราะอิเหนากลับไปไม่กลับมาหมันหยาอีก ทั้งยังไปหลงรักบุษบาเข้าลืม
เลือนจินตะหราวาตีแห่งเมืองหมันหยา กว่านางจะได้พบหน้าอิเหนาอีกครั้ง เมื่อท้าว
กุเรปันมีสาส์นมากเรียกตัวนางไปเข้าพิธีอภิเษกพร้อมกับบุษบาและอิเหนา จินตะหรา
น้อยใจมากจนไม่อยากไปเข้าพิธ ีแต่เสียอ้อนวอนของท้าวหมันหยาไม่ได้ จึงพาสการะวา
ตีและนางมยารัศมีไปด้วยกัน ในพิธีอภิเษก จินตะหราได้ต าแหน่งประไหมสุหรีฝ่ายขวา 
ส่วนบุษบาต าแหน่งประไหมสุหรีฝ่ายซ้าย ด้วยความเห็นชอบของท้าวดาหา(อาจจะเป็น
เพราะท้าวดาหาต้องการแสดงพระทัยกว้าง จึงเสนอให้ธิดาของตนอยู่ในต าแหน่งรอง) 
แต่จินตะหราไม่เป็นสุขกับต าแหน่งที่ได้มานัก เพราะรู้ว่าอิเหนาไม่ได้รักใคร่ใยดีนาง
เหมือนเก่าก่อน ประกอบกับนางเป็นคนถือทิฐิจึงไม่ยินยอมคืนดีด้วย เม่ืออิเหนามาหาท้ัง
ยังทวนสัญญาท าให้อิเหนาเสื่อมรักนางไปมากแล้วยิ่งเบื่อจินตะหรามากขึ้น ไม่คิดสนใจ
จินตะหราอีกหากแต่ขัดค าสั่งของประไหมสุหรีดาหาไม่ได้ จึงจ าใจไปง้อนาง รักอย่าง
เดียวไม่ใช่สิ่งจีรังยั่งยืน โดยเฉพาะ ความรักที่ถือเอาความงามเป็นบรรทัดฐานแบบ
อิเหนา เม่ือเร่ืองน้ีรู้ถึงท้าวหมันหยากับประไหมสุหรีหมันหยา จึงเรียกจินตะหราไป
ตักเตือน ซึ่งท าให้จินตะหรายอมรับสภาพความเป็นจริงว่า ตนอยู่ในฐานะเสียเปรียบ
บุษบามากแล้วถ้ายังขืนกรานท าตัวอย่างที่ผ่านมาจะยิ่งมีสภาพแย่กว่าเก่า จึงยอมคืนดี
กับอิเหนา และอ่อนข้อเข้าหาบุษบา  
 
*เป็นนางรองที่นางสงสารอยู่ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะเนี้ย  ส าหรับผู้หญิงที่มาก่อนแต่
พระเอกก 

 

บุษบา เจ้าหญิงผู้เลอโฉมแห่งเมืองดาหา ความงามของนางถูกบรรยายไว้หลายตอน
ดังเช่น 



จึงประสูติพระธิดายาใจ 

งามวิไลล้ าเลิศเพริศพราย 

อันอัศจรรย์ที่บันดาด 

ก็อันตรธานสูญหาย 

ยังกลิ่นหอมรวยชวยชาย 

จึงถวายพระนามตามเหตุนั้น 

ช่ือระเด่นบุษบาหน่ึงหรัด 

ลออเอี่ยมเทียมทัดนางสวรรค ์

นางในธรณีไม่มีทัน 

ผิวพรรณผุดผ่องดังทองทา 

ความงามของนางถึงขั้นน่าอัศจรรย์ เพราะผู้ที่ได้เห็น จะตะลึงจนลืมตัวหรือถึงกลับสลบ
สิ้นสติไปเลย แต่ชีวิตของนางก็ไม่ราบรื่นเท่าไรนัก เริ่มจากถูกอิเหนาที่เป็นคู่หมั้นถูก
ปฏิเสธที่จะแต่งงานด้วย ท้าวดาหา(พระบิดาของบุษบา)โกรธมาก ประกาศจะยกนางให้
ใครก็ได้ที่มาสู่ขอเป็นรายแรก จรการะตูเมืองเล็ก ทั้งรูปร่างหน้าตาก็แสนอัปลักษณ์ ซึ่ง
ยังเป็นโสด ได้ใช้ช่างวาดวาดรูปหญิงงาม เพื่อไว้ประกอบการคัดเลือกประไหมสุหร ีช่าง
วาดได้แอบวาดภาพบุษบาไปสองภาพ ก็รีบน าภาพกลับไปให้จรกาดู แต่องค์
ปะตาระกาหลา เทวดาที่เป็นต้นวงศ์เทวา ได้ลักภาพไปแผ่นนึง แล้วหลอกล่อให้วิยาสะ
ก า โอรสท้าวกะมังกุหนิงไปพบเข้า แค่เห็นรูป วิหยาสะก าก็ถึงกลับสลบหลงรักบุษบา
อย่างถอนใจไม่ขึ้น จรกาก็มีอาการดุจเดียวกัน เพราะพอช่างภาพถวายรูปบุษบา ก็ตื่นเต้น
จนสิ้นสต ิ

ท้าวดาหาจนใจจ าต้องยกบุษบาให้แก่จรกา เมื่อท้าวล่าส าส่งสาสน์มาสู่ขอให้น้อง เพราะ
วาจาท่ีท้าวดาหาเคยลั่นไว้เองเป็นเหต ุดังนั้น พอท้าวกะมังกุหนิงส่งทูตมาขอบุษบา ใน
เวลาต่อมา ท้าวดาหาจึงปฏิเสธ ท าให้ท้าวกะมังกุหนิงยกทัพมาล้อมเมืองดาหา ก่อ
สงครามชิงนางบุษบาขึ้น ท้าวดาหาให้ทูตไปส่งข่าวสงครามกับเมืองพี่เมืองน้องและจร
กาด้วย ท้าวกุเรปันจึงมีสาสน์ไปสั่งอิเหนาท่ีอยู่เมืองหมันยา ให้รีบยกทัพไปช่วยดาหารบ 
ไม่งั้นจะตัดพ่อตัดลูกกัน อิเหนาหมดโอกาสบ่ายเบี่ยง ต้องไปช่วยเมืองดาหารบพอรบ
ชนะ ก็อยากกับเมืองหมันหยาเพราะคิดถึงจินตะหรา แต่ความตั้งใจต้องมีอันเปลี่ยนไป
เมื่อได้เห็นบุษบาตะลึงต่อความงามของนางจนสติตังไม่อยู่กับตัว เผลอร้องเพลงเกี้ยวพา
ราสีนางต่อหน้าใครๆ สังครามาระตาที่คอยเสด็จต้องสะกิดเตือน หลังจากได้พบบุษบา 
อิเหนาก็มีอาการคลั่งรักขึ้นสมอง คิดแต่หาวิธีที่จะได้บุษบามาครอบครอง จนกระทั่งงาน
อภิเษกของบุษบา อิเหนาก็ขออนุยาตท้าวกุเรปันกับท้าวดาหาออกไปประทับแรมในป่า 
อิเหนาก็ยกทัพออกป่า ท าทีว่าเท่ียวล่าสัตว์อยู่ในป่า แล้ววกเข้าเมืองดาหาพร้อมท้ังจุด
ไฟเผาโรงมโหรสพต่างๆที่ก าลังเล่นฉลองพิธีอภิเษก เพื่อความสนใจของทุกคน อิเหนา
ได้ฉวยโอกาสท่ีชุลมุนปลอมตัวเป็นจรกาอ้างว่าท้าวดาหาให้มารับบุษบา ลักพาตัวนาง



ออกจากเมืองดาหา แต่เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสงสัยอิเหนาจึงเข้าเมืองดาหาอีกครั้ง เพื่อ
เข้าเฝ้าท้าวกุเรปันและท้าวดาหา ท าเป็นว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับการหายไปของบุษบา ทั้งยัง
อาสาออกติดตามด้วย ท้าวดาหานั้นแทบมั่นพระทัยเลยว่า คนท าเรื่องคืออิเหนา ส่วน
ท้าวกุเรปันก็พลอยเห็นชอบกับการกระท าของโอรส หลังจากบุษบาเป็นชายาของอิเหนา
โดยพฤตินัยแล้วนางก็มีความจงรักพักดีต่ออิเหนาอย่างจริงจัง ทั้งที่ก่อนหน้านี้แม้แต่หน้า
ของเขาแทบจะไม่มองด้วยซ้ า นางรอคอยอิเหนาอยู่ที่ถ้ าอย่างกระวนกระวายใจ พอตก
เย็นก็ขึ้นรถไปคอยอิเหนาท่ีสวน ตอนนี้องค์ปะตาระกาหลาซึ่งอยู่บนสวรรค์เกิดนึกไม่พอ
พระทัยความโอหังของอิเหนา ต้องการจะทรมานอิเหนาให้อิเหนารู้สึกเสียใจ จึงท าให้
เกิดพายุใหญ ่พัดเอารถทรงของบุษบาไปจนถึงป่าใกล้เมืองประมอตัน พออิเหนารู้ว่า
บุษบาหาย จึงเสียอกเสียใจคร่ าครวญอยู่ยกใหญุ่ แล้วรีบออกติดตามหาในคราบโจรป่า
ปันหย ีส่วนบุษบาที่ถูกลมหอบไปนั้น องค์ปะตาระกาหลาทรงปรากฎให้เห็น แล้วสั่งให้
นางปลอมตัวเป็นชาย ให้ชื่อใหม่ว่า อุณากรรณ ได้เป็นบุตรบุญธรรมของท้าวประมอตัน 
อยู่ในเมืองประมอตันพักหนึ่งก่อนที่จะเร่ร่อนตามหาอิเหนา แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนางก็มี
จิตใจอ่อนไหวของผู้หญิงอย่างเต็มเปี่ยม หลักชัยของนางคือการฝากอนาคตไว้กลับ
อิเหนา และก็เป็นค าสาบขององค์ปะตาระกาหลาท าให้นางแม้พบกลับอิเหนาหลายหน
แต่จ ากันไม่ได ้จนในที่สุดนางต้องหนีไปบวชชี ต่อมาประสันตาพี่เลี้ยงของอิเหนามาพบ
เข้า ได้กลับมาบอกต่ออิเหนาว่านางชีสวยงามมาก ท าให้อิเหนาไปหลอกนางมาเมืองกา
หลังอีกครั้งและสงสัยว่านางคือ บุษบา จึงออกอุบายตั้งโรงหนังตะลุงตรงกับหน้าต่าง
ต าหนักนาง เล่นเรื่องตั้งแต่อิเหนาไปช่วยดาหารบจนถึงบุษบาถูกลมหอบพัดไป บุษบา
สะเทือนใจมาก เพราะถูกสะกิดเตือนความหลัง จึงร้องไห้บอกให้เลิกเล่นเสียกลางคัน 
เป็นเหตุให้จดจ ากันได้ และนับแต่นั้นมานางก็พ้นทุกข์ทรมานแห่งการพลัดพราก ได้พบ
วงศาคณาญาติอีกครั้ง และเข้าพิธีอภิเษกเป็นประไหมสุหรีฝ่ายซ้ายของอิเหนาอย่างเป็น
กิจจะลักษณะเสียท ีหลังจากต้องพลากจากการเข้าพิธีมาแล้วสองครั้ง แต่ถึงแม้นางจะ
เป็นเพียงฝ่ายซ้ายนางก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนนัก ในเมื่อรู้ว่าใจของอิเหนามีบุษบาเข้ามา
แทนที่จินตราเสียแล้ว  

 

ในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีผู้อ่านคงคงได้รู้จากนางละเวงวัณฬา กษัตริย์สาวแห่งเมือง
ลังกา ที่เป็นศัตรูคู่อาฆาตรกับนางสุวรรณมาลีและพระอภัยมณ ีมาจากการที่นางสุวรรณ
มาลีสลัดรักอุศเรน (พระเชษฐาของนางละเวง อุศเรนพกความแค้นจึงยกทัพมาท า
สงครามกับเมืองผลึก พลาดท่าถูกพระอภัยมณีจับเป็นเชลย ข่าวนี้รู้ถึงเจ้าลังกา พระบิดา
ของอุศเรนและนางละเวง ก็จอมใจตาย นางละเวงวัณฬาเจ้าหญิงวัยสิบหก นางได้ขึ้น
ครองเมืองลังกาแทนพระราชบิดา และสิ่งแรกที่นางท าคือ ล้างแค้นให้กับพ่อและพี ่โดย



มีสังฆราชบาทหลวงที่ปรึกษาให้การสนับสนุน นางละเวงได้ให้ช่างวาดเขียนภาพนาง
ด้วยสีผสมยาเสน่ห์แล้วส่งไปให้เจ้าเมือง บุคคลแรกที่มาเจอรูปนางคือ เจ้าละมาน
กษัตริย์พ่อหม้าย เจ้าละมานที่หลงรูปนางก็รีบยกทัพออกจากเมือง เพื่อไปท าสงครามกับ
พระอภัยมณ ีแต่กลับพลาดถ้าแพ้ต่อพระอภัยมณี รูปอถรรพ์ของนางจึงตกไปถึงมือพระ
อภัยมณ ีพระอภัยเองก็หลงรูปนางละเวงแทบเป็นบ้าเป็นหลัง กระทั่งสุดสาครแก้เสน่ห์ให ้
พระอภัยจึงมีสติดีขึ้น แล้วทรงก าลังกับศรีสุวรรณและสินสมุทร ทตีทัพอาสาท่ียกมาล้อ
งเมืองผลึก หลังจากเสร็จศึก พระอภัยได้ก าจัดนางละเวงซึ่งเป็นต้นเหตุสงคราม โดยยก
ทัพข้ามน้ าข้ามทะเลมาจู่โจมลังกาเป็นการโต้ตอบ ที่ท าให้นางละเวงหนักใจที่สุดกลับ
มิใช่ศึกสงครามแต่เป็นศึกรักที่นางกับพระอภัยก่อขึ้น 

เมื่อต้องการหย่าศึก นางละเวงและธิดาบุญธรรมท้ังสองคือ นางยุพาผกากับนางสุวาลีวัน 
พร้อมด้วยนางร าภาสะหรีจึงลอบด าเนินแผนนางงามล่อจนพระอภัยมณี ศรีสุวรรณ สิน
สมุทร และสุดสาคร ที่เป็นนายทัพคนส าคัญ ต่างตกเข้ามาในบ่วงเสน่หาหมดสิ้น ศึก
ระลอกใหม่เกิดตามติดมาทันทีและผู้เป็นนายทัพคือนางสุวรรณมาล ีราชินีแห่งเมืองผลึก 
ผู้เป็นว่าที่พี่สะใภ้ในอดีตและเป็นมเหสีเอกของพระอภัยในปัจจุบัน ศึกนี้จบลงได้เพราะ
พระฤาษีแห่งเกาะแก้วพิสดารมาแก้อรรพ์ยาเสน่ห ์พร้อมกับเทศนาไกล่เกลี่ย จนทั้งหมด
ละความอาฆาตรพยาบาทคืนดีกันได ้พระอภัยจึงได้ยกทัพเดินทางกลับสู่เมืองผลึกพร้อม
กับนางสุวรรณมาล ีในขณะนางละเวงก าลังทรงครรภ์และต่อมาได้ประสูติพระโอรส มัง
คลาโอรสของนางอายุได้สิบห้าปี นางละเวงวัณฬาก็มอบราชสมบัติให้ปกครอง สังฆราช
บาทหลวงได้ยุยงให้มังคลาก่อศึก แต่มังคลากับพ่ายแพ้จึงหลบหนีไปกลับสังฆราช พอ
ศึกเลือดนี้ยุติลง พระอภัยจึงทรงออกบวชเป็นฤาษี นางละเวงที่เคยสรัทธาต่อพระฤาษี
แห่งเกาะแก้วพิสดาร จึงตัดสินใจออกบวชตามพระอภัยมณีพร้อมกับนางสุวรรณมาลี แล้ว
ทั้งสามก็บ าเพ็ญเพียรอยู ่ณ เขาสิงคุตร์ด้วยกันตลอดไป สิ่งที่ท าให้นางละเวงเป็นสุขใจ
ในช่วงบั้นปลายแห่งชีวิต คงไม่มีอะไรเกินกว่านางและพระอภัยมณีกับนางสุวรรณมาล  ีที่
บวชแล้วสามารถห้ามลูกหลานได้โดยเฉพาะมังคลารู้สึกกลับตัวกลับใจ อยู่ร่วมกับญาติ
อย่างมีความสุข  

 

 


