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មាៃប្បេពៃិងការបកប្ាយជាភប្រើៃ អពីំរាម្ភករ តិ៍ដ៏វែងភៃេះ រួម្ទងំារ់ភរឿង

ឥណ្ឌឌ ភដើម្ ការបកវប្ប លនំតំាម្ ៃិងការវកនរននៃារ់ភរឿង ជាពិភសសភៅកនុងបណ្ឌត
ប្បភទសអាសីុអាភននយ៍ឥណ្ឌឌ ភាែូបៃីយកម្ម។ អត្ថបទភៃេះ ៃឹងបង្ហា ញប្ត្ួសៗភៅភលើតួ្អងគ
ពិភេកៃិងប្នួាររបស់គាត្់ ជាពិភសស នង បុញ្ញកាយ (បញ្ជកាយ)។  

ពិភេក ជាភាាសសំ្កសរឹត្ «ពិេសណ្» (Wibhisana)
១ ៃិងជាយកសពណ៌្នបត្ង ប្នូទយ 

បអូៃប្បុសៃិងទីប្បឹការបស់ប្កុងរាពណ៍្ មុ្ៃៃឹងភៅបភប្ម្ើប្ពេះរាម្។ ពិភេក ជាប្ពេះរាជបុប្ត្
របស់ប្ពេះភៅប្កុងលង្ហរ  ែបិ្សែៈ (រាាថ ៃ) ៃិងប្ពេះនងសុភកសី (ឧទលា/រាជធីតា)។ ប្ពេះឥសូរ 
បាៃឱ្យភៅពិភេកៃូែវកែម្ភនហារាមួ្យ វដលអារភធវើឱ្យពិភេកប្បភម្ើលភ ើញអននត្ 
បាៃ។ ពិភេក បាៃភរៀបអេិភសកជាមួ្យៃឹងនងសុជតា ភ ើយបាៃបុប្ត្ីមួ្យអងគ នឺនង
បុញ្ញកាយ។ ភប្កាយម្ក ពិភេកប្ត្ូែបាៃប្កុងរាពណ៍្ៃិរភទស ភទើបរត្់ភៅភៅបភប្ម្ើប្ពេះរាម្។ 
ភៅរុងបញ្ចប់នៃភរឿងរាម្ភករ តិ៍ ពិភេកក៏បាៃភ ើងប្នងរាជភៅៃនរលង្ហរ បនា បពី់រាពណ៍្
បាៃាា ប់។ 

មាៃភរឿងសខំាៃ់មួ្យរៃួំៃភៅកនុងភរឿងរាម្ភករ តិ៍ វដលមាៃភាពវបាកគាន ភៅកនុងបណ្ឌត
ប្បភទសអាសីុអាភននយ៍ ដូរជាភដើម្កភំណ្ើ ត្របស់ប្កុងរាពណ៍្ វដលជាលទធផលនៃអសីលធម្៌
របស់មាតាបិតារបស់គាត្ ់ ដូភរនេះបាៃប្ត្ូែបណ្ឌត ាររបស់អាទិភទព ភប្រេះែបិ្សែៈ (ប្ពេះបិតា) 
បាៃបភប្ងៀៃអាថ៌កបំាងំសិលបា៍ស្កសតដល់សុភកសី (ប្ពេះមាតា)។២ 

ពិភេក បអូៃប្បុសរបស់រាពណ៍្ បាៃផតល់ភយាបល់ដល់រាពណ៍្ឱ្យភោេះវលងប្ពេះនង
សីតាពីការ ុឃំងំ វដលភធវើឱ្យរាពណ៍្មាៃក ឹំងយា៉ា ងខាា ងំ រួរភ ើយក៏បាៃធាក់កាល
ពិភេកវដលភធវើឱ្យពិភេករត្់ភៅបភប្ម្ើប្ពេះរាម្។ កនុងៃ័យភៃេះ ប្បជាជៃឥណ្ឌូ ភណ្សីុ និត្ថា
ភទេះបីជារាពណ៍្អាប្កក់ៃិងភឃរភៅយា៉ា ងណ្ឌក៏ភោយ ក៏ពិភេកម្ិៃប្ត្ូែរត្់ភៅបភប្ម្ើប្ពេះ

 
១ Reamker 1964: 3:6 
២ Sears (1986); Madoka Fukuoka 2015: 365). 
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រាម្ភ ើយ ភប្រេះភធវើដូភរនេះមាៃៃ័យថាពិភេកកបត្់បងរបស់ខ្ាួៃ។ ផាុយពីភៃេះភៅែញិ ភយើង
ភ ើញថា បអូៃប្បុសរបស់រាពណ៍្ភ ម្ េះ កុម្ភការណ៍្ បាៃភៅបភប្ម្ើបងរបស់ខ្ាួៃរ ូត្ដល់
ជីែតិ្រុងភប្កាយ ាា ប់ភៅកនុងសស្កង្ហគ ម្ជាមួ្យៃឹងកងទព័ប្ពេះពនា របស់ប្ពេះរាម្។ ភៅកនុង
ារ់ភរឿងរបស់ កូាសិុ (Kosasih) រាពណ៍្ បាៃសមាា ប់ពិភេក បនា ប់ពីពិភេកបាៃវណ្នំ
គាត្់ឱ្យភោេះវលងប្ពេះនសីតាពីការ ុឃំងំ។  ៃុមាៃ បាៃរកភ ើញាកសពរបស់
ពិភេក ភ ើយបាៃប្បនល់ឱ្យភៅកងទព័របស់ប្ពេះរាម្។ ប្ពេះរាម្ក៏បាៃបញ្ជជ ឱ្យ ៃុមាៃ
ភៅរកឧសថទិពវពីភលើកពូំលេនភំដើម្បភីធវើឱ្យពិភេករស់រាៃមាៃជីែតិ្ភ ើងែញិ។៣ កនុងភរឿងភៃេះ 
កូាសិុ បកប្ាយថា ពិភេកម្ិៃបាៃកបត្់រាពណ៍្ភ ើយ ភោយអេះអាងថា នឺខាងប្ពេះរាម្
ភទវដលបាៃផតល់ជីែតិ្ដល់ខ្ាួៃភោយបាៃភធវើឱ្យខ្ាួៃរស់រាៃមាៃជីែតិ្ភ ើងែញិ។៤ 

ភោយវ ក ភប្កាយពីពិភេកបាៃរស់រាៃមាៃជីែតិ្ភ ើងែញិភ ើយ បុញ្ញកាយក៏បាៃ
ជួបជុៃឹំងបិតារបស់នងែញិ។ នងបុញ្ញកាយ ក៏បាៃទូលថាវ យភៅប្ពេះរាម្អពីំភរឿងរា៉ា ែ
សពវប្នប់រក់ព័ៃធៃឹងប្ពេះនងសីតា។ បនា ប់ម្ក  ៃុមាៃ ក៏បាៃប្ត្កងនងបុញ្ញកាយភៅ
ៃឹងនដ ភ ៀែភហាេះននំងភៅែមិាៃរបស់នងែញិ។ ភៅតាម្ផាូែភធវើដភំណ្ើ រភនេះ  ៃុមាៃ
ភប្សើបប្សួលភៅកនុងរិត្តពៃ់ប្បមាណ្ ប្ទពុំំបាៃ ក៏បភញ្ចញទឹកកាម្ធាា ក់ភៅកនុងសមុ្ប្ទ 
វដលផតល់កភំណ្ើ ត្ដល់បុប្តាមួ្យអងគនឺ ទុនង្ហគ  (Tugangga)។៥ 
ភសរកតីភសនហារវាងនងបុញ្ញកាយៃិង ៃុមាៃ 

 បុញ្ញកាយ ជាបុប្ត្ីរបស់ពិភេក ដូភរនេះនងប្ត្ូែជាកមួយប្សីរបស់ប្កុងរាពណ៍្។ នង
បុញ្ញកាយ ជាអនកភាម េះប្ត្ង់ៃិងតាម្វថរកាប្ពេះនងសីតាជាភរៀងរ ូត្។ ភៅកនុងារ់
ភរឿងនៃភលាោ ៃប្សភមាលវសបកតូ្រឥណ្ឌូ ភណ្សីុ វា៉ាយុាងំនូលិត្  (wayang kulit) នងបញ្ជកាយ
ប្ត្ូែបាៃភរៀបការជាមួ្យៃឹងជម្ពូរៃ ភោយប្ត្ូែបណ្ឌត ាររបស់រាពណ៍្ ភប្រេះមាៃភពល

 
៣ Kosasih 1975: 207–211 
៤ Sears 1996: 277–278 

៥ Kosasih 1975: 243 
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មួ្យភនេះ រាពណ៍្មាៃបណំ្ងភប្បើលបរិភៅភលើប្ពេះនងសីតា ភៅភពលវដលប្ពេះនងពុំប្ពម្
ាត ប់គាត្់។ រាពណ៍្បាៃកាត្់កាលអនកភទសពីរនក់ ភ ើយភលើកភ ើងបង្ហា ញប្ពេះនងសីតា 
ថាជាប្ពេះភកសរបស់ប្ពេះរាម្ៃិងប្ពេះលកសមណ៍្។ ប្ពេះនងសីតា មាៃការភាកភៅយា៉ា ងខាា ងំ
រភំរេះអភំពើដ៏ភឃរភៅរបស់រាពណ៍្ ប៉ាុវៃតនងបញ្ជកាយបាៃដឹងពីការពិត្ ភ ើយបាៃទូល
ភៅប្ពេះនងសីតាពីការពិត្ភនេះ វដលភធវើឱ្យរាពណ៍្មាៃក ឹំងភប្កែភប្កាធយា៉ា ងខាា ងំ ភ ើយ
បាៃោក់បណ្ឌត ារឱ្យនងបញ្ជកាយប្ត្ូែភរៀបការជាមួ្យៃឹងាវ ចាស់មួ្យ នឺជម្ពូរៃភៃេះឯង 
ភ ើយជាមួ្យគាន ភៃេះ បាៃបុប្ត្ីមួ្យអងគវដលភៅកនុងភរឿងម្ហាភារត្យុទធ ជាប្ពេះម្ភ សី
របស់ប្ពេះប្កឹាន ៕ 
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