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ររឿងមហាភារត្យុទធ រៅក្នុងសិល្បៈទសសនីយភាពខ្មែរ 
ររឿងពីរខ្ែល្សខំាន់និងជាវណ្ណក្មែរៅក្នុងសិល្បៈទសសនីយភាពខ្មែរ គឺររឿងរាមរក្រ តិ៍

និងររឿងមហាភារត្យុទធ ជាររឿងខ្ែល្មានប្បភពរេញមក្ពីប្បរទសឥណ្ឌឌ  និងមានអាយុ
កាល្ក្នុងេរំណ្ឌមចាស់ជាងរគរៅរល្ើពិភពរោក្។ 

ប្បវត្តិនិងអភិវឌ្ឍន៍ននររឿងមហាភារត្យុទធ គឺខ្វងឆ្ងា យនិងសែុក្ស្មែ ញខាល ងំណ្ឌស់ 
ខ្ែល្រក្ើត្រ ើងរវាងភពពីរ អតី្ត្និងបេចុបបនន បេចុបបនននិងអនាគត្ ក្នុងភពប្សរមើប្សនម
និងភពពិត្ េាប់ក្មែផល្ និងរេតុ្និងផល្ ជារែើម។ មហាភារត្យុទធក៏្ជាររឿងមួយរពញ
រល្ញនិងសីុជរប្ៅបផុំត្ ខ្ែល្រគអះអាងរៅក្នុងជពូំក្ទី១ថា «អវីខ្ែល្មានរៅទីរនះ ក៏្
អាេមានរៅក្ខ្នលងឯរទៀត្ រេើយអវីខ្ែល្គ្មែ នរៅទីរនះ ក៏្មិនអាេមានរៅក្ខ្នលងឯរទៀត្
រ ើយ»។១  

ររឿងមហាភារត្យុទធ ប្តូ្វបានរគសររសរនិងនិយាយត្ៗគ្មន ជាភាស្មសសំ្កសរឹត្ក៏្ែូេជា
ប្គ្មមភាស្មទូទងំត្បំន់អាសីុខាងត្បូងនិងអាសីុអារគនយ៍។ ឯប្ពឹត្តិការណ៍្និងស្មេ់ររឿង
មហាភារត្យុទធ ប្តូ្វបានរគយក្មក្អភិវឌ្ឍបក្ប្ស្មយបង្ហា ញរៅរល្ើសិោចារកឹ្ េមាល ក់្ 
គនូំរ ក៏្ែូេជាសិល្បៈទសសនីយភាពនានា រួមទងំរបា ំរោោ ន និងភាពយនតផងខ្ែរ។ 
 របើរយើងពិនិត្យរមើល្ពីប្គប់ប្ជុងរប្ជាយ គឺមិនប្តឹ្មខ្ត្ររឿងសស្កង្ហា មរនាះរទ រយើង
រ ើញថា ររឿងរនះោត្ប្ត្ោងបង្ហា ញពីក្ត្តត ក្មែផល្និងរេតុ្ផល្ខ្ែល្មានឥទធិពល្
មក្រល្ើជីវតិ្អតី្ត្កាល្ បេចុបបននកាល្ និងអនាគត្កាល្រទៀត្ផង។ េណុំ្េសខំាន់គឺររឿង
មហាភារត្យុទធសងរត់្ធ្ាន់រៅរល្ើរគ្មល្បណំ្ងទងំបួនននមនុសសជាតិ្គឺ៖ រគ្មល្បណំ្ង 
ក្មែផល្ ធ្ម៌ និងនិព្វវ ន និងទនំាក់្ទនំងរវាងបុគាល្និងសងាម ខ្ែល្ជាបណំ្ងរែើមរបស់
អនក្និពនធ វាសៈ (Vyasa)។ 

«មហាភារត្ៈ» មានន័យថា «ររឿងែ៏អស្មច រយននប្ត្កូ្ល្ក្សប្ត្ភារត្ៈ»។២ «ភារត្ៈ» ក៏្ជា
ព្វក្យមួយខ្ែល្ជនជាតិ្ឥណ្ឌឌ រប្បើរែើមបសីមាា ល់្សញ្ជា តិ្ឥណ្ឌឌ  ែូរេនះគឺមានន័យថា «ររឿង

 
១ Fitzgerald 2007: 2 
២ Fitzgerald 2007: 1; Nelson 2007: 1 
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ែ៏អស្មច រយននប្បរទសឥណ្ឌឌ »។៣ មានប្បភពមលះអះអាងថា ជាររឿងខ្ែល្ធ្ជំាងរគរបស់
មនុសសជាតិ្។៤  
 ត្តមប្បនពណី្ អនក្កាន់ស្មសនាេិុនឌូ្ សនែត្ថាររឿងមហាភារត្យុទធប្តូ្វបាននិពនធ
រ ើងរោយឥសី វាសៈ រោយបានសូប្ត្ឱ្យ ប្ពះគរណ្ស ជាអនក្សររសរ។ ររឿងរនះជា
ររឿងែ៏ខ្វង ត្តងំខ្ត្ពីយុគសម័យរវទ ប្បមាណ្សត្វត្សទី៥ មុនប្គឹសតសក្រាជ និងរៅក្នុង
ទប្មង់េុងរប្កាយនាយុគសម័យេាុបត្ត សត្វត្សទី៤ ននប្គឹសតិសក្រាជ។៥  
 ររឿងមហាភារត្យុទធ មាន៧៤,០០០ របះ ឬ ១,៨ ោនព្វក្យ ប្បខ្វងបីែងខ្វងជាង
គមពីរប បី ៨ែងខ្វងជាងររឿង អីុលី្យា៉ា ែនិងអូឌី្សីុបញ្ចូ ល្គ្មន  របស់រោក្ េូរមើរ ប្បមាណ្
៤ែងខ្វងជាងររឿងរាមរក្រ តិ៍ រេើយខ្ែល្មានប្បខ្វងមលីជាងខ្ត្ររឿង រសតេខ្េាេស ឺ របស់ទីរប 
និងររឿង មា៉ា ណ្ឌស របស់រគៀេាីេសខ្ត្ប៉ាុរណ្ឌណ ះ។៦ 

រៅក្នុងបណ្ឌត ប្បរទសក្នុងត្បំន់អាស្ម ន រយើងសរងរត្រ ើញថា ប្បរទសឥណ្ឌូ រណ្សីុ 
ជាពិរសស និយមយក្ររឿងមហាភារត្យុទធជាមូល្ោា នរែើមបបីរងរើត្ជាស្មន នែសិល្បៈទសស
នីយភាពរបស់រគ។ េុះរេតុ្អវីបានជាខ្មែររយើង មិនសូវបានយក្ររឿងមហាភារត្យុទធមក្
ត្រមលើងជាសិល្បៈទសសនីយភាព? របើត្តមការសរងរត្និងពិនិត្យរបស់ម្ុ រំៅរល្ើររឿងរនះ គឺ
រោយស្មរក្ត្តត មួយេនួំន ែូេជាក្ត្តត ផនត់្គនិំត្វាយត្នមលជាមុន (Preconceived idea) 
នរយាបាយប្តឹ្មប្តូ្វ (Political correctness) េណុំ្េររសើប ប្ត្ង់សស្កង្ហា មនិងជរមាល ះរវាង
ប្គួស្មរ បងបអូន គ្មែ នររឿងរសនហារប្េើន មិនជាទីចាប់អារមែណ៍្ ទក់្ទញ ែូេជាររឿងរាមរក្រ តិ៍ 
របារំទពមរនារមយ (ប្សីនិងប្បុស) (Dualism) ឈុត្សុវណ្ណមចាា  (មចាា និងេនុមាន) រាមឥសូរ 
មណី្រមមោ (យក្សនិងរទពអបសរ) ជារែើម។ 

យា៉ា ងណ្ឌមិញ នារពល្បេចុបបនន ប្ក្សួងវបបធ្ម៌និងវេិិប្ត្សិល្បៈ ក៏្ែូេជាប្ក្សួង
អប់រ ំយុវជន និងកី្ឡា បាននិងក្ពុំងជរុំញរល្ើក្ទឹក្េិត្តឲ្យសិល្បក្រសិល្បការនីិនិងរោក្

 
៣ Nelson 2007: 1 
៤ Tokunaga 1994: 1 
៥ Tokunaga 1994: 1; Fitzgerald 2007: 1 
៦ Mahābhārata 2007: 1; Nelson 2007: 1; Fitzgerald 2007: 11 
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ប្គូអនក្ប្គូត្រមលើងស្មន នែសិល្បៈទសសនីយភាព រធ្វើការសិក្ាប្ស្មវប្ជាវរល្ើររឿងមហាភារត្យុទធ
រែើមបរីរំល្េរ ើងបខ្នថម ជាពិរសសពីរល្ើររឿងរាមរក្រ តិ៍និងររឿងឯរទៀត្ខ្ែល្មានរៅក្នុង
បញ្ាីស្មររពើភ័ណ្ឌ សិល្បៈទសសនីយភាពខ្មែរបេចុបបនន៕ 

 

ឯក្ស្មរពិរប្គ្មះ 
ជួន ណ្ឌត្.  

(១៩៦៧). វេនានុប្ក្មខ្មែរ. ភនរំពញៈ ពុទធស្មសនបណ្ឌិ ត្យ។ 
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