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កេត្នភណ្ឌ របស់ពាលី 
ករឿង រាមកេរ តិ៍ ខ្មែរ ជាករឿងខ្ែលមានមលឹមសារពាេ់ព័នធនឹងសីលធម៌និងយុត្តិធម៌សងគម

ឆលុុះបញ្ច ងំពីច្បាប់េមែផល និងបងកប់នូវសេមែភាពនិងគតិ្យុត្តិធម៌ កសច្បេតីស្សឡាញ់ ភាព
កសាែ ុះស្ត្ង់ ជាពិកសសបង្ហា ញតាមរយៈតួ្អងគស្ពុះរាម ែូច្បជាការផតល់ឱ្យពាលីនិងរាពណនូ៍វ
ព្ពះរាជពិធីសពដ៏សមរម្យដដលអងគក្សព្រព្រូវទទួលបាន។១ កៅេនុងឈុត្មួយកទៀត្ស្ពុះរាម
ពុំស្ពមសមាល ប់ ត្រេៈ តាមសកំណ្ើ របស់ឥសីវសិាា មិស្ត្ កោយសារ ត្រេៈ ជាស្តសតី ខ្ែលកធាើឱ្យ
ស្ពុះរាមមានេហុំសស្បសិនកបើស្ពុះរាមសមាល ប់នាង។ យ៉ា ងណាមិញ ឈុត្ពាលី ជាឈុត្មួយ
ខ្ែលកោទកៅកលើកេត្នភណ្ឌ របស់ស្ពុះរាមជាតួ្អងគអវតារេនុងយុត្តិធម៌និងមនុសសធម៌។ 
តាមការកសនើរបស់សុស្គីព ស្ពុះរាមសមាល ប់ពាលី ខ្ែលមិនខ្មនជាសស្តូ្វ បាញ់ពាលីពី
កស្កាយកោយគ្មែ នទងំការវាយត្ទល់នឹងគ្មន ផង។ 

ពាលី ស្សេចស្វាពណ៌បៃរង ព្រងរាជស្ៅខាស់ខិនៃុរី ជាព្ពះរាជៃុព្ររៃស់ព្ពះនាង
កញ្ជនានិងព្ពះឥន្ទនរ ស្ទើៃមានដស្ែកនិងមុខពណ៌បៃរង។ ពាលី ជាៃងរៃស់សុព្រីព (មាា
យជាមួយ ឪពុកទីបទ) ព្ពះរាជៃុព្ររៃស់ព្ពះនាងកញ្ជនានិងព្ពះអាទិរ្យ ស្ទើៃមានដស្ែក
និងមុខពណ៌ព្កហម។ ស្វច់ស្រឿងក៏បានៃង្ហាញថា ព្ពះឥសូរ បានៃេូរស្្មះស្សេចស្វាស្នះ
ស្ៅជា «ពាលីធិរាជ្យ» ដដលមានន័យថា «អនកមានកមាលាំងឫទធីខាលាំងក្លល» ព្ពមទាំងបានឱ្យព្រី
សូលមួយស្ៅពាលីផង។ ពាលី បានស្រៀៃព្ពះរាជាភិស្សកជាមួយនឹងតារាស្ទពី ព្ៃឆាំងនឹង
ៃាំណងរៃស់ព្ពះឥសូរ។២

 ស្យើងរួរស្ធវើក្លរករ់សមាាល់ថាមានឯកស្វរខលះបានៃញ្ជាក់ថា 
តារាស្ទពីជាមស្ហសីរៃស់សុព្រីពពីអរីរជារិ។៣ស្ៅកនុងឯកស្វររៃស់ស្ោក Sven Broman 

ស្ោកបាននិយាយថា ពាលីក៏ជាព្ពះស្វាមីរៃស់ព្ពះនាងមស្ឌោរិរី មុនស្ពលព្ពះនាង
ក្លលយជាព្ពះមស្ហសីរៃស់រាពណ៍។ ជាមួយនឹងពាលី ព្ពះនាងមស្ឌោរិរី មានព្ពះរាជ

 
១ Gaer 1954: 165-166 
២ Narayan 1972: 113; Leang n.d.: 15 
៣ Chheng 1998: 21, 22, 37 
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ៃុព្រមួយព្ពះអងគរឺ អងគទ ដដលមានដស្ែកនិងមុខពណ៌បៃរង។៤
 មួយវិញស្ទៀរ ស្ោក 

François Martini ថា អងគទ ជាកូនរៃស់តារាស្ទពី។៥  
មេែល់ច្បណុំ្ច្បមួយេនុងករឿងរាមកេរ តិ៍ កៅកពលទូភី ខ្ែលជាស្េបីពណ៌្កមៀវចូ្បលេនុង

សួនរបស់ពាលី ពាលីបានកែញនិងស្បយុទធជាមួយទូភី អស់រយៈកពល៧យប់ ៧ថ្ងៃ កោយ
ពុំមានឈនុះោញ់។  ការស្បយុទធកនាុះេ៏បានបនតកៅេនុងរូងភនមួំយ។ មុននឹងចូ្បលេនុងរូងភនំ
កែើមបបីនតការស្បយុទធ ពាលីបានស្បាប់កៅបអូនរបស់មលួន សុស្គីព ឱ្យបិទសនធប់ស្ច្បេរូង រួច្បកៅ
ោខំាងកស្ៅ។ សុស្គីព នឹងកបើេស្ច្បេរូងកនាុះវញិ ស្បសិនកបើក ើញឈាមស្េហមហូរកច្បញពី
រូងភន ំ បញ្ា េ់ថាជាឈាមរបស់ពាលី ខ្ែលស្តូ្វបានសមាល ប់កោយទូភី។ ស្បសិនកបើឈាម
កនាុះមានពណ៌្កមៀវកមែ  កនាុះជាឈាមរបស់ទូភី។ ទីបញ្ច ប់ សុស្គីពបានក ើញឈាម
ស្េហមហូរកច្បញពីរូងកស្កាយពីកពលខ្ែលទូភីស្តូ្វបានពាលីសមាល ប់។ កោយទឹេកភលៀងបាន
លាយជាមួយនឹងឈាមស្េបី កហើយេ៏ខ្ស្បពណ៌្កៅជាស្េហម សុស្គីពបានគិត្ថាកនាុះជា
ឈាមរបស់ពាលី សនែត្ថាបងរបស់មលួនស្តូ្វបានទូពីសមាល ប់ េ៏បិទមទប់រូងភនយំ៉ា ងខ្ណ្ន។ 
ពាលីោនិំងកងឿងឆៃល់ថាកហតុ្អាីបានជាសុស្គីពមិនកបើេស្ច្បេរូង។ កពលកនាុះ ពាលីបាន
កាត់្េទូភី រួច្បវាយផទប់មួយទហឹំងកៅនឹងងែខ្ែលបិទមាត់្រូងរួច្បកហើយេ៏កច្បញមេកស្ៅ។ 
ពាលីមឹងយ៉ា ងខាល ងំ កពលខ្ែលបានកច្បញមេែល់ខាងកស្ៅ កហើយកោទសុស្គីពថាមាន
បណំ្ងច្បង់សមាល ប់មលួន រួច្បេ៏ទុះេកំផលៀងសុស្គីព។ 

សុស្គីពយ ំ រួច្បរត់្កៅសុជំនួំយពីស្ពុះរាមកែើមបសីងសឹេពាលីច្បកំពាុះអាីខ្ែលពាលី
បានកធាើមេកលើមលួន។ ពាលីបានែកណ្តើ មយេបលល័ងគរបស់បអូនមលូន កហើយស្តូ្វបានស្ពុះរាម
សមាល ប់កោយបាញ់សរស្ពហ្មែ កៅកលើពាលី។ 

កៅេនុងករឿងរាមកេរ តិ៍ ពាលីគឺជាកសតច្បសាា មួយខ្ែលមានអណំាច្បសកមប ើមខាល ងំកាល ។ 
កោយមានការស្បទនពរពីស្ពុះវសិណុ  ពាលីមានេមាល ងំគ្មែ នខ្ែនេណំ្ត់្ កហើយគ្មែ ននរណា
អាច្បផគូរផគងបាន។ តាមការបេស្សាយរបស់ Narayan  ពីបុរាណ្កាលមេ កទវតានិងយេស
បានពាយមេូរសមុស្ទកែើមបយីេទឹេអស្មឹត្ កោយកស្បើភនសំ្ពុះសុកមរុជាទស្ម ប៉ាុខ្នតកគមិន

 
៤ Broman 1996: 28-29 
៥ 1978: 241 
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អាច្បបងាិលត្ាល់ខ្ែលជាជនទល់កនាុះបាន។ តាមការកសនើសុពីំកទវតា ពាលីបានស្ោនអនេ
ទងំអស់កច្បញ កហើយបងាិលត្ាល់កនាុះរហូត្ទទួលបានទឹេអស្មឹត្ ខ្ែលកទវតាបាន
កសាយនិងរួច្បផុត្ពីកសច្បេតីសាល ប់។ 

 

កៅកលើជញ្ា ងំស្បាសាទអងគរវត្តនិងស្បាសាទបាយ័ន មានច្បមាល េ់ករឿងេូរសមុស្ទទឹេ
កោុះ ខ្ែលបង្ហា ញតួ្អងគស្ពុះវសិណុ  (ជារូបសត្ាអកណ្តើ េ អវតារថ្នស្ពុះវសិណុ ) កៅច្បេំណាត ល
ជាមួយនឹងភន ំ មនទរៈ សថិត្កៅកស្កាមសនូលេូរ សត្ាពស់ឬនាគេាលស្បា ំ វា៉ាសុគី។ កៅខាង
េាល អសុរៈ សុស្កាោរយ ស្ពុះរាជស្គូថ្នពួេអសុរៈរូបរាងធ ំ េាលកស្ច្បើន ស្បេបកោយ
េមាល ងំខាល ងំ ោប់ខ្ផនេខាងេាលពស់/នាគ កោយថ្ែកឆាងទញែងមលួននិងថ្ែសាត សំ្ត្េង
ពពារ វា៉ាសុគី។ តួ្អងគសាា  (ថ្បត្ង) ពាលី កាន់េនទុយពស់/នាគ វា៉ាសុគី ស្បេបកោយេមាល ងំ
ពលខំាល ងំកាល  ថ្ែសាត ោំប់កលើេេនទុយពស់/នាគក ើង និងថ្ែកឆាង ស្ត្េងែងមលួន វា៉ាសុគី ឯ
កជើងទងំពីរទប់ខ្ស្ជងលនឹំងយ៉ា ងមាមួំនសាា ហ្មប់។៦ កយើងគួរកធាើការេត់្សមាគ ល់ថា មាន
ឯេសារមលុះនិងការសខ្មតងសិលបៈទសសនីយភាពមលុះបង្ហា ញពីតួ្អងគអសុរៈ សុស្កាោរយ ជា 
រាពណ៍្ និង សាា កនុះជា ហនុមាន កៅវញិ (មិនខ្មនជា ពាលី)។៧ 

កៅេនុងកទវេថា េូរសមុស្ទទឹេកោុះ ពាលី (សាា ថ្បត្ង) ជាបុស្ត្របស់ស្ពុះឥស្តនទនិងជា
បងរបស់ សុស្គីព (សាា ស្េហម)។ កៅេនុងករឿងេូរសមុស្ទទឹេកោុះ កលាេ កសង កសាត្ បាន
សរកសរថា «ស្ពុះឥស្តនទបានសណូំ្មពរឱ្យពាលិន ជួយខាងកទវៈ កោយសារកាលកនាុះ ពា
លិន មានេមាល ងំខាល ងំកាល  ប៉ាុខ្នតពុំទន់កាល យជាកសតច្បស្គប់ស្គងកលើពួេអសុរៈកៅក ើយ»។៨  

 
 

 
៦ កសង កសាត្ ២០០៧: ៤៣, ៤៤, ៤៩ 
៧

 កសង កសាត្ ២០០៧: ៤៤ 

៨ កសង កសាត្ ២០០៧: ៤៥ 
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(ស្បភពរូប៖ កលាោ នកខាលខ្មែរ / Lakhoan Khoal Khmer | Facebook) 
 

 
រូបកលម២៖ ឈុត្ពាលី និងសុស្គីពស្បយុទធគ្មន  េនុងករឿងរាមកេរ តិ៍ 

(ស្បភពរូប៖ កលាោ នកខាលខ្មែរ / Lakhoan Khoal Khmer | Facebook) 
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រូបកលម១៖ រូបគនូំរពាលី 

(ស្បភពរូប៖ កលាោ នកខាលខ្មែរ / Lakhoan Khoal Khmer | Facebook) 
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