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ปฐมบทสงครามเทพอสูร (Myth of The First Be Against) 
องก 1 

หลังจากพระพุทธเจาปรินิพาน เหลาสมุนของอสูรราย ตางก็มาชุมนุมกัน ณ ดวงดาวของตน ซึ่งอยู
ไกลโพน เพ่ือหาวิธีชุบชีวิตจอมอสูร ซึ่งหลับใหลมาอยางยาวนาน เพราะถูกมนตรังสีของพระพุทธเจา
ทําลาย เม่ือคราวเกิดมหาสงคราม วิสาขปูรณมี ซึ่งสงครามครั้งน้ัน จอมอสูรพายแพ และเปนฝายลาถอย 
แตก็ถูกรังสีของพระพุทธเจาเผารางจนยอยยับ เหลือเพียงหัวใจของมันซ่ึงกลายเปนกอนหินสีดํา และดวย
ฤทธ์ิของรังสีพระพุทธเจา กอนหินสีดําน่ันก็หลุดลอยหายเขาไปในขอบฟาเหตุการณของหลุมดํานรกอเวจี 
“เจาฆาขาไมไดหรอก ขาตองการรางใหม ขาตองกลับไปแกแคน” น่ันเปนคําพูดสุดทาย ท่ีอสูรเด็กนอยตน
หน่ึงไดยิน กอนท่ีเขาจะถูกฝงในดวงดาวนรกอเวจีไปช่ัวกาลนาน 

จบคําบอกเลาของอสูรชรา ท่ีกําลังจะตายทามกลางเหลาอสูรเรือนแสน กอนตาย เขาไดเรียกอสูร
หนุมตนหน่ึงเขาไปใกลๆ แลวกระซิบสั่งเสียวา “ขารูวาเจาจะตองทําได ในสิ่งท่ีขาจะบอกแกเจา ... เจาจง
ไปทําภารกิจของเจา ไปเอาหัวใจจอมอสูรน่ันมาใหได” อสูรหนุมผูหาวหาญ รับคํา 

ในเวลาเดียวกัน เหลาเทพท้ังหลาย ก็มิไดน่ิงนอนใจ ตั้งแตพระพุทธเจาปรินิพพานแลว ตางก็
ถกเถียงกันวา จะเลือกเทพองคใดเปนผูลงไปปราบเหลาอสูร เพราะหากปลอยไวเน่ินนาน พวกมันก็จะมี
กําลังแกกลาข้ึน ลําพังพวกอสูรเหลาน้ัน พวกเทพก็ยังพอสูไหว แตถาเปนจอมอสูร พวกเทพท้ังหลายตางก็
เอือมระอา เพราะตองใหจอมเทพแหงสวรรค คือ พระพุทธเจาเทาน้ัน เปนคูตอสู และพวกเทพเองก็ไมอาจ
รับประกันไดวา จอมอสูรอาจคืนชีพข้ึนมาเม่ือใดก็ได หากปลอยใหพวกเหลาอสูรไปพบแหลงท่ีซอนหัวใจของ
จอมอสูร และหัวใจนั้นถูกโขมยไป จอมอสูรก็จะคืนชีพและมีพลังมากขึ้นกวาเดิม น่ันแหละจะเดือดรอนกัน
ท้ังสรรคและโลกมนุษย 

อสูรหนุม ไดตั้งตนเองเปน ผูพิทักษอาณาจักรแหงอสูร เขารวบรวมสมุนอสูรไดเปนเรือนหลายหม่ืน
ลาน เพ่ือศึกสงครามครั้งใหญสุดคร้ังน้ี คือการออกคนหาหัวใจของจอมอสูรในนรกอเวจี ศัตรูของสงคราม
คร้ังน้ีหาใชพวกทวยเทพแตอยางใด แตมันคือไฟนรกโลกันตแหงหลุมดํานรกอเวจี ซึ่งไมมีผูใดคาดเดาความ
รายกาจของมันได แตในท่ีสุด อสูรผูพิทักษก็พาเหลาพลพรรค บุกไปเยือนหลุมดํานรกอเวจีจนได 

พวกเหลาทวยเทพตางรูดีวา เทพแตละองคมีภารกิจมากมาย ในการพิทักษสวรรคและโลกมนุษย ให
รอดพนจากความชั่วรายของอสูร และท่ีสําคัญคือ จอมเทพมีอายุขัย ซึ่งตางจากจอมอสูรไมมีอายุขัย เทพ
องคหน่ึงถึงกับกลาววา มันไมเปนธรรม ท่ีใหฝายเทพมีภารกิจมากมาย และตายได (ปรินิพพาน) แตอสูร
กลับมีภารกิจเดียวคือการทําลายลาง และไมมีวันตาย และการคนหาเทพผูมีคุณสมบัติเหมาะสม ในยุคแสน
กัปปน้ี ชางหาไดยากย่ิงนัก ในระหวางมีการโตเถียงกันน้ัน ก็มีเทพองคหน่ึงพูดแทรกข้ึนมาวา เขารูแลววา
เทพองคใด เปนผูท่ีเหมาะสมสําหรับงานน้ี 

ท่ีหลุมดํานรกอเวจี ไฟบรรลัยกัลปไดเผารางของอสูรตายไปเปนจํานวนมาก แตพวกมันก็ยังหาท่ีซอน
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ของหัวใจจอมอสูรยังไมพบ แตอสูรผูพิทักษก็ยังยืนยันใหคนหาตอไปจะเสียพลพรรคไปเทาไรก็ยอม ... ใน
ท่ีสุดมันก็พบกอนหินสีดําขนาดเทาปลายนิ้วมือ วางอยูบนแทนหินใจกลางหลุมรอนแดงของเพลิงรอนเหลว 
อสูรหนุมสั่งใหพลพรรคของมัน เอารางทอดเปนสะพานทับถมกันลงไปในเพลิงรอนเหลวน่ัน เพ่ือใหอสูรหนุม
วิ่งเขาไปหยิบเอาหัวใจของจอมอสูร และมันก็ทําไดสําเร็จ แตมันก็เสียพลพรรคไปเกือบหมด กวามันจะหลุด
รอดขึ้นมาจากหลุมดํานรกน่ันได ตัวอสูรผูพิทักษก็ถูกไฟนรกเผาไหมไปครึ่งตัว และเหลือรอดเพียงผูเดียว 
แตเทาน้ีมันนับวาคุมคาแลวกับความสูญเสีย เพราะถามันหารางใหมใหแกจอมอสูรแลว จอมอสูรก็จะ
เนรมิตเหลาสมุนใหมีจํานวนมากมายเทาใดก็ได 

... 

อาณาจักร นาราวินทรา เปนอาณาจักรท่ีมีความเจริญรุงเรืองดานการคาขายทางทะเล ในศตวรรษท่ี 
18 มีเมืองหลวงชื่อ นาราวิท ณ มุมหน่ึงของเมืองหลวง มีบานหลังหน่ึงตั้งอยูบนริมทะเลสาบท่ีสวยงาม 
เปนคฤหาสนของพอคาผูม่ังคั่งผูหน่ึง นามวา อามิช และภรรยาช่ือ นีนา กับ ซาลี ลูกชายวัย 6 ขวบ สวน 
โรนา เปนแมบาน ตอมา อามิช รับเอา ฮารเดสิยา มาเปนคนขับรถให แมวาเขาจะเปนคนลึกลับ แตเขา
ทํางานดี และดูเหมือนวา เขาจะเขากันไดดีกับลูกชาย อามิชจึงไวใจเขาใหเปนเพื่อนกับลูกชายดวย อามิช มี
เพ่ือนเปนหมอ ชื่อ นูรซาน เขาจะมาท่ีบานของ อามิช เปนประจํา และรูจักทุกคนท่ีบานนี้ดี 

องก 2  
ฮารเดสิยา สังเกตวา ซาลี เปนเด็กแข็งแรงและฉลาดก็จริง แตในจิตใจน้ันซอนไวซึ่งความโหดราย 

พยาบาท แตเน่ืองจากไดรับการเลี้ยงดูมาดี จึงสามารถกดขมนิสัยอันแทจริงไว ซึ่งทําให ฮารเดสิยา รูสึกพึง
พอใจและตัดสินใจทําอะไรบางอยางกับเด็กคนน้ี 

ท่ีบานของหมอนูรซาน เต็มไปดวยตําราเกาแกและโบราณ ถาวางจากภารกิจ เขามักจะหมกมุนอยู
แตในหองหนังสือ ราวกับวากําลังคนหาอะไรบางอยาง 

ตอมาก็เกิดเหตุการณท่ีไมดีกับบานของเศรษฐี ซาลี เปลี่ยนไป กลายเปนเด็กกาวราว สัตวเลี้ยงใน
บานตื่นตระหนก หมากัดกันตาย อามิช กับ นีนา มีปากเสียงกันเรื่องเลี้ยงลูก ขณะท่ี โรนา แอบดูพวกเขา
อยู รูสึกตกใจและแปลกใจกับเหตุการณท่ีไมเคยเกิดขึ้น แตก็เกิดขึ้น 

วันหน่ึง หมอนูรซาน มาท่ีบานของ อามิช แตเขาไมอยู อยูแตภรรยา หมอจึงขอลากลับ แตเขาเห็น
สิ่งผิดปกติท่ีเกิดขึ้นในบาน โดยเฉพาะกับ ซาลี หลังจาก หมอนูรซาน กลับไปแลว ซาลี ถูกมีดบาด นีนา จึง
เรียก โรนา ใหพาไปลางและทําความสะอาดแผล หลังจากท่ีคนท้ังสองไดสัมผัสเลือดของซาลีแลว พวกเขามี
ความรูสึกแปลกไป  

ตกคํ่า อามิช กลับเขาบาน ท้ังคูมีปากเสียงกันเรื่องลูก ขณะท่ี โรนา ก็รูสึกสับสนใจหน่ึงเปนหวงเห็น
ใจกับครอบครัวน้ี แตอีกใจกลับพึงพอใจท่ีเห็นผัวเมียทะเลาะกัน ซาลี มีอาการเก็บกดทางอารมณเพ่ิมขึ้น 
สวน ฮารเดสิยา เห็นวาเปนเรื่องของครอบครัว เขาจึงไมยุงดวย ตกดึก โรนา แอบไปหา อามิช และท้ังคู
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เกิดความรูสึกปราถนาซึ่งกันและกัน อามิช ไมอาจหักหามใจไวได ท้ังคูจึงด่ืมดําสมสูกัน นีนา มาเห็นเขา จึง
เกิดเรื่องรายขึ้น นีนา โกรธมากท่ีเห็นสามีนอกใจตอหนา จึงวิ่งไปเอาปนมายิง อามิช และโรนา ตาย 
สวนตัวเองก็เสียใจไมนอย จึงเอาปนยิงตัวเองตายตามไปดวย เหตุการณท้ังหมด เกิดขึ้นรวดเร็วมาก และ 
ซาลี ก็เห็นเหตุการณท้ังหมด แตเขาไมปริปากตะโกนเรียกใคร หรือบอกใครเลย เหมือนคนไมมีชีวิตจิตใจ 
จนกระท่ังเหตุการณสงบลง ฮารเดสิยา จึงวิ่งเขามาดู เขาแสดงความรูสึกพึงพอใจกับเหตุการณท่ีเกิดขึ้น 

รุงเชาตํารวจทํางานหนักและวุนวาย เพราะพบสิ่งประหลาดเกิดขึ้นในบานหลายอยาง สัตวตายหลาย
ตัว เหมือนถูกสัตวอ่ืนกัด ฮารเดสิยา ถูกตํารวจสอบสวนเพื่อหาความจริง สวน ซาลี ถูกตํารวจรับไปไวท่ี
สถานีตํารวจ รอญาติมารับไป ระหวางรอ ฮารเดสิยา ขอพบ ซาลี เปนการสวนตัว เขาพูดกระตุนใหซาลี
แสดงธาตุแทของปศาจออกมา เพ่ือพิสูจนวาในรางกายของเขามีพลังและอํานาจพิเศษซอนอยู เขาไดบอก
ใหซาลี เอาเลือดหรือนํ้าลาย ใสนํ้าใหตํารวจกิน ซาลีก็ทําตามท่ีบอก หลังจาก ฮารเดสิยา กลับไปแลว ผล
ปรากฏวา เกิดความวุนวายข้ึนท่ีสถานีตํารวจ ตํารวจหลายนายมีพฤติกรรมแปลกๆ รายๆ และยั่วย ุ

หมอนูรซาน รูสึกวาการตายของคนในบานเศรษฐี มีสิ่งลี้ลับซอนอยู เขาจึงกลับไปคนหาความจริงใน
บานของ อามิช เขาคนพบเงื่อนงําหลายอยาง จากภาพวาดของ ซาลี ลวนแตเปนภาพของพวกปศาจ แต
ละภาพ จะมีสัญลักษณรูปหินเสี้ยวอยูในน้ัน เขายอนทบทวนภาพสัญลักษณ ในตํานานมหาสงครามเทพ
อสูร ท่ีเขากําลังศึกษาอยู มีหลายภาพท่ี ซาลี วาดขึ้น คลายกับภาพในหนังสือตํานาน และเม่ือสํารวจวัน
เวลาจากภาพวาด ท้ังหมดเกิดขึ้นหลังจากท่ี ฮารเดสิยา เขามาอยูในบาน นูรซานแนใจอะไรบางอยาง
เกี่ยวกับตัว ฮารเดสิยา เขารีบควาภาพวาดภาพหนึ่ง รีบออกมาจากบานของ อามิช กลับไปท่ีบานของตน 

เกิดความวุนวายครั้งใหญท่ีสถานีตํารวจ มีตํารวจทะเลาะและฆากันตายอยางไมมีสาเหตุโกรธเคือง
กันมากอน นูรซาน ขับรถผานมาเห็นเขา จึงแวะเขาไปท่ีสถานี เขาทราบเหตุการณท่ีเกิดขึ้น ซึ่งมีสาเหตุ
คลายๆ กับท่ีเกิดกับครอบครัวของ อามิช กอนกลับเขาขอพบ ซาลี เพ่ือจะถามอะไรบางอยาง แตไมไดผล 
เพราะซาลีไมยอมพูดจา ไดแตน่ังน่ิงๆ เหมือนถูกปศาจเขาสิง นูรซาน เห็นดังน้ัน จึงรีบกลับไปบานทันที 
โดยท่ีเขาไมทันสังเกตวา ซาลี เริ่มมีเขี้ยวคูหนางอกออกมาเล็กนอย 

ขณะท่ี ฮารเดสิยา กําลังเก็บขาวของบางอยางใสกระเปาเดินทาง เหมือนกับวากําลังจะเดินทางไกล
ไปท่ีไหนสักแหง เสร็จแลวเขาก็เก็บรูปถายของ ซาลี ไปดวย และเม่ือเขาไปในรถ เขาพลิกดูดานหลังรูปถาย 
ปรากฏวันเดือนปเกิดของ ซาลี เม่ือเทียบกับปฏิทินท่ีเขานําติดตัวไปดวย  พบวา ตรงกับวันเดือนปเกิดของ 
ซาลี พอดี แลวเขาก็ขับรถออกไป 

เหตุการณจุดสูงสุดของเรื่อง (climax): เม่ือหมอนูรซาน ขับรถมาถึงบาน เขารีบเขาไปท่ี
หองสมุด เปดคัมภีรตํานานมหาสงครามเทพอสูร เลมท่ี 6 ในตํานานกลาวไววา เม่ือจอมอสูรพบวา รางท่ี
ตนสิงสูมีอายุครบ 6 ป และในเดือนท่ี 6 วันท่ี 6 หลังตะวันตกดิน เขาจะมีพลังอํานาจสูงสุด นูรซาน รูสึก
ตกใจมาก เม่ือนับวันเวลาปจจุบันและเทียบกับวันเดือนปเกิดของ ซาลี แลว เหลือเวลาเฉียดตายอีกไมกี่
ชั่วโมงขางหนา ทองฟามืดคร้ืม เมฆเริ่มหนา ฟาแลบถี่ขึ้น ลมพัดกรรโชก ราวกับปศาจกําลังกระโดดโลด
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เตนดีใจ เมฆกอตัวเปนรูปหัวกะโหลกคน คัมภีรกลาวตอไปวา เม่ือใกลเวลาท่ีจอมอสูรจะฟนคืนอํานาจ อสูร
ผูพิทักษจะมอบหัวใจใหแกรางทรง เพ่ือคืนพลังอํานาจท้ังหมดใหแกจอมอสูร และเม่ือตะวันตกดินเม่ือใด 
โลกสรรค โลกมนุษย และโลกบาดาล จะพบจุดจบเพราะอํานาจความแคนของจอมอสูร ในสวนทายของ
คําภีรกลาวไวสั้นๆ วา จะตองกําจัดรางทรงของจอมอสูร กอนอสูรผูพิทักษจะมอบหัวใจใหแกเขา และใหทัน
กอนตะวันตกดิน สรางความหวาดวิตกใหแก นูรซาน ไมนอย เขารีบควากุญแจรถ ขับรถฝาพายุออกไปท่ี
สถานีตํารวจ ขณะท่ี ฮารเดสิยา ขับรถพา ซาลี ไปยังฝงทะเลและรูสึกพอใจในสิ่งท่ีกําลังจะเกิดขึ้นในไมชาน้ี 

องก 3 
เม่ือไปถึงสถานีตํารวจ ฝนตกหนักมาก เกิดพายุฟาคะนองไปท่ัว และเปนเวลาใกลค่ําแลว เขาถาม

หาตํารวจนายสถานี และขอพบซาลีอีกครั้ง นายสถานีบอกวา เม่ือสักครู ฮารเดสิยา มาเอาเด็กไปแลว 
สรางความวิตกกังวลใหแก นูรซาน เปนอันมาก เขาจึงรีบไปท่ีรถและขับตามออกไปอยางรวดเร็ว ในชวง
เวลาวิกฤติเชนน้ี เขาจึงแสดงตัวตนท่ีแทจริงออกมา กลายรางเปนเทพผูพิทักษสวรรคโลกมนุษย เหาะไปดัก
หนารถของ ฮารเดสิยา เพ่ือชิงเอาตัวเด็กไป แต ฮารเดสิยา ก็ไมรอชาเชนกัน เขาก็แสดงตัวตนที่แทจริง
ออกมา กลายรางเปน อสูรหนุมผูพิทักษจอมอสูร และบอกวามันสายไปแลว เขาไดมอบหัวใจของจอมอสูร
ใหแกรางทรงไปแลว รางของซาลีเริ่มเปลี่ยนไป เข้ียวงอกยาวขึ้น เล็บมือเล็บเทาเริ่มงอกออกมา การตอสู
ของอสูรในรางของฮารเดสิยา กับ เทพในรางของนูรซานก็เริ่มขึ้น 

เสียงตะโกนและการตอสูของ อสูรหนุมกับเทพผูพิทักษสวรรค ดังไปถึงท่ีประชุมของเหลาทวยเทพ 
เหลาเทพท้ังหลายตกใจเปนอันมาก และประชุมกันวา หากปลอยใหเทพในรางของนูรซาน ตอสูเพียงลําพัง
คงไมไดแลว เพราะขณะท่ีท้ังสองตอสูกัน จอมอสูรก็เริ่มฟนคืนกําลัง กอนท่ีจะสายเกินไป พวกเทพจึงรวม
พลังกันและเหาะลงมายังโลกมนุษย แลวใชพลังสายฟาท้ังหมดเทาท่ีมีประจุรวมกัน เผารางของจอมอสูรซึ่ง
กําลังคืนชีพเต็มตัว จนกลายเปนกอนหิน และถูกดีดดวยสายฟากระเด็นหายไปในกลุมเมฆหนาทึบบน
ทองฟา เม่ืออสูรหนุมเห็นวาตนเปนฝายพายแพ จึงรีบหนีเอาตัวรอดไปกอน 

รางของอสูรถูกฝงในกอนหิน กําลังปลิววอนออกไปนอกจักรวาล ไกลออกไปเรื่อยๆ พรอมกับเสียง
ตะโกน “เจาฆาขาไมไดหรอก ขาตองการรางใหม ขาตองกลับไปแกแคน” น่ันเปนคลื่นสัญญาณเสียงท่ี
ผานเขามาในโสตประสาทของ อสูรหนุมผูรอวันชําระแคนในโอกาสตอไป 

หลายลานปผานไป อุกกาบาตลูกหน่ึง กําลังวิ่งตรงไปยังโลก. ท่ีมุมหน่ึงยามสงบของเมืองแหงหน่ึง 
มีวัตถุลึกลับ ตกลงมาจากฟากฟา ชาวเมืองผูหน่ึงวิ่งมาเก็บเอากอนหินสีดําขนาดนิ้วมือไป หลังจากน้ันไม
นาน เขาก็กลายเปนคนเสียสติ มีอารมณดุราย และมีเขี้ยวงอกออกมา เขาควบคุมอารมณไมได เท่ียวไลกัด 
ทํารายคนอ่ืนๆ จนทําใหคนท้ังเมืองติดเชื้อบาน้ันไปดวย ตั้งแตน้ันเปนตนมา 

จบ 
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ขอมูลเกี่ยวกับเร่ือง (Title information) 
ผูเขียน: ดิน หิน ฟา (สูดิน ชาวหินฟา) 
ความยาวเรื่อง: 100 นาที 

แนวคิดของเรื่อง (theme) 

สงครามระหวางเทพ กับ อสูร ยากท่ีจะหาจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด และน่ีคืออีกตํานานหน่ึง ท่ีเช่ือ
กันวาเปนจุดเร่ิมตนของมหาสงครามระหวางเทพกับอสูรท่ีมนุษยชาติรูจักกันในนาม สงคราม
ธรรมะกับอธรรม หรือ เทวากับซาตาน หรือ มหาภารตะยุทธ  

แนวภาพยนตร (genre) 

แฟนตาซี สงคราม (fantasy | war) 

เรื่องยอ (synopsis) 

หลังจากพระพุทธเจาปรินิพพาน เหลาอสูรก็เริงราหาทางชุบชีวิต จอมอสูร ซึ่งหัวใจของเขาถูกฝง
ไวในหลุมดํานรกอเวจี. เปนภาระหนาท่ีของอสูรหนุมผูพิทักษ ท่ีจะนําหัวใจของจอมอสูร ไปมอบ
ใหแกรางของเด็กนอยผูท่ีถูกเลือกไว และรอวันใหมีอายุครบ 6 ป 6 เดือน 6 วัน. และหลัง
ตะวันตกดิน จอมอสูรในรางเด็กก็จะฟนคืนชีพขึ้นมา. ทุกอยางก็จะตกอยูภายใตอํานาจอันนา
สะพรึงกลัวของจอมอสูร. สวรรค โลกมนุษย และบาดาล จะเดือดรอนลุกเปนไฟ. สถานการณน้ี
เหลาเทพยอมรูดี จึงสงเทพผูพิทักษสวรรคลงไปจัดการกับปญหาน้ี 
หลังจากท่ี อสูรผูพิทักษปลอมเปน ฮารเดสิยา ซึ่งเปนคนขับรถของ อามิช พอของ ซาลี เขาเลือก
ชีวิตของเด็กนอย ซาลี วัย 6 หกขวบเศษ เปนรางทรงของจอมอสูร หลังจากน้ัน ครอบครัวพอแม
ของเด็กก็ถึงคราววินาศ ดวยอํานาจของจิตวิญญาณปศาจ ท่ีแฝงอยูในรางของซาลี แตเทพในราง
ของหมอนูรซาน ก็แกไขปริศนาลึกลับน้ีได และจะตองรีบชิงตัว ซาลี และทําลายใหได กอนท่ีทุก
อยางจะสายเกินแก. 

ฉาก และ องคประกอบฉาก (mise–en–scene) 

เมืองนาราวิท อาณาจักรนาราวินทรา ยุคศตวรรษท่ี 18 อารยธรรมรอยตอระหวางตะวันออก
และตะวันตก  เหตุการณภาคแรกของ เมืองคนเขี้ยว (holder) 
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