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រ ឿងរាមរេ តិ៍ខ្មែ និងត្ន្តនតីេដំ  
រាមរេ តិ៍ ជាវ ីេថាខ្ដលមានអាយុកាលជាង ២,០០០ឆ្ន  ំ ស រស រោយេវ ី វ៉ាល់មីគី 

(Valmiki) ជារ ឿងដរំណ្ើ  ផ្សងររេងខ្ដលមាន ៤៨,០០០ េថាមណ្ឌ  (ឬ ២៤,០០០ វគគជា
ភាសាសនំ្តសកឹត្) ជាមួយនឹងរ ឿងររេងអប់  ំ រ ៀបរាប់អេីំកា ផ្សងររេង បស់រេះរាមខ្ដល
ជាអវតា  បស់រេះវសិណុ។១ វ ីេថាដ៏ខ្វងមួយរនះ មិនរតូ្វបានរគចាត់្ទុេជាដរំណ្ើ  រេតុ្
ផ្លេិត្រ ះរទ ខ្ត្ជាគនិំត្ មិនខ្មនជាវទិាសាន្តសត ខ្ត្ជាទសសនៈវជិាា  និងរបេបរោយ
សីលធម៌អប់ ។ំ ដរំណ្ើ  រ ឿងរនះបានបញ្ចូ លនូវសន្តរគ ម កា ផ្សងររេង រសនហា កា រសរមើ
រសមម សាស  និងទសសនៈវជិាា  ទងំរលើឋានរទវតា និងរៅឋានមនុសសរោេ។ និយាយ
អេីំរ ឿងរាមាយណ្ Jonah Blank បានស រស រោយឱ្យរយើង «រសមមអេីំរ ឿង Odyssey, 

Aesop’s fables, Romeo and Juliet, the Bible, និង Star Wars េនុងរេលខ្ត្មួយ»។២ 

ចណុំ្ចសខំាន់រោលមនរ ឿងរាមរេ តិ៍ គឺរៅជុវំញិសន្តរគ មនិងជរមាល ះ វងរេះរាម 
(េសរត្មនអយុធា) និងរេុងរាេណ៍្ (េសរត្មនរកាះលរក ) ខ្ដលបានចាប់មលួនសីតា (មរេសី
រេះរាម) និងយេ ងរៅរេុងលរក ។ រេះរាម មានរេះលេែសណ៍្ខ្ដលជារេះអនុជ និង 
េនុមាន (សាា ស) ជារមទេ័សាា  ជាមួយនឹងេងេមាល ងំសាា  បស់មលួន។ ទេ័សន្តរគ ម បស់រេះ

 
១
 Tranet 1999: 1; Narayan 1972: xi; Gaer 1954: x; Menen 1954: 9 

២ 
1992: ix 
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រាមនិងរេុងរាេណ៍្ រតូ្វបានសាគ ល់រោយសិលបេ ខ្មែ  តាម យៈរ ែ្ ះមួយរផ្សងរទៀត្គឺ 
«ទេ័រេះេ ល » និង «ទេ័រេុងលរក »។ 

របរទសអាសីុអារគនយ៍ខ្ដលទទួលឥទធិេលអ យិធម៌ឥណ្ឌឌ  មានរ ឿងរាមរេ តិ៍និង
រ ែ្ ះរៅតាមត្បំន់ បស់មលួន៖ 

េមពុជា                                 រាមរេ តិ៍ 
ឥណ្ឌូ រណ្សីុ   Ramayana 
ឡាវ             Phralak Phraram 
មា៉ា រេសីុ   Sri Rama 
មីយា៉ា ន់មា៉ា                          Pondaw Yama (និង Nan-Dwin Yama) 

មៃេង់ដ៍   Ramakien 

 «រាម» សរំៅរៅ «រាមា» និង «រេ តិ៍» មានន័យថា «េិត្តិ ម»។ ដូរចនះ «រាមរេ តិ៍» មាន
ន័យថា «េិត្តិ ម បស់រាម»។៣   

 របភេរផ្សងៗជាររចើន បានឱ្យនិយមន័យរៅដល់ រាមាយណ្ ដូចខាងររកាម៖ 

«ជាេិត្តិយសដល់រាម» (King Rama I (2002 [1807]))  
«េិត្តិគុណ្ បស់រាម» (Tranet (1999), Boisselier (1989), Martini (1978)) 

«ផ្លូ វ បស់រាម» (Chandavij and Pramualratana (1998)) 
«ដរំណ្ើ  ផ្សងររេង បស់រាម» (Beach (1983), Giteau (1965), Gaer (1954), Menen 

(1954)) 

«េិត្តិយស បស់រាម» (Chuon (1967), Solange (1955)) 

ោែ នកា យល់រសបណ្ឌមួយ ខ្ដលបានបញ្ជា េ់ថារ ឿងរាមាយណ្ រតូ្វបានរគស 
រស ទុេរ ះរទ។ វត្តមានមនបញ្ជា វនត គឺមានមុនរគឹសតសេរាជ ១៥០០។ ប៉ាុខ្នតកា សិេាៃែី 

 
៣ Chuon 1967: 1046 
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បានេណំ្ត់្ទុេថា របខ្េលសត្វត្សទី៤ មុនរគឹសតសេរាជ។៤  Joseph Gaer បានស រស ថា 
រ ឿងរាមាយណ្ បានមានវត្តមានជាររចើនឆ្ន មំេរេើយ មុននឹងេវ ី វ៉ាល់មីគី របមូលសាច់
រ ឿង និងស រស ទុេ ជាភាសាសរំសឹកត្ រៅសត្វត្សទី៥មនរគឹសតសេរាជ។៥ Jonah Blank 
បានរលើេរេើងថា វ៉ាល់មីគី បានស រស រ ឿងរាមាយណ្ រៅសត្វត្សទី៣មនរគឹសតសេរាជ។ 
Aubrey Menen បានបញ្ជា េ់ថា រ ឿងរាមាយណ្ដបូំង រតូ្វបានស រស រេើងរៅេនុងអេុំង 
២,៥០០ ឆ្ន មុំន។៦   

រសៀវរៅខ្មែ អេីំ រាមាយណ្ បានបញ្ជា េ់ថា វ៉ាល់មីគី ស រស រ ឿងរនះជាភាសាសំ
រសឹកត្ េនុង េ.ស. ៧៥០ (េុទធសេរាជ) ឬ ឆ្ន ២ំ០៧ មនរគឹសតសេរាជ។៧ មីខ្សល រតារណ្ 
បានយល់រសបជាមួយកា រលើេរេើងខាងរលើ និងស រស ថា រ ឿងរាមាយណ្ មានេនុង
សត្វត្សទី៣មនរគឹសតសេរាជ រតូ្វបានស រស រេើងជាភាសាសរំសឹកត្ រោយ វ៉ាល់មីគី េនុង 
េ.ស. ៧៥០ (គ.ស. ២០៥)។៨ ប៉ាុខ្នត អាីខ្ដលរយើងអាចដឹងចាស់រ ះគឺ រ ឿងរនះមានវយ័ចំ
ណ្ឌស់។ 

រាមរេ តិ៍ខ្មែ  រតូ្វបានរគរជឿថាជាេរមងេណំ្ឌេយដ៍ខ្វងមួយ។ ជាអេុសល មានខ្ត្មួយ
ចខំ្ណ្េតូ្ចប៉ាុរណ្ឌណ ះ ខ្ដលរៅសល់។ េនុងកា របាះេុមពជាភាសាខ្មែ ដបូំង រោយបណ្ឌណ ល័យ
ភូមិនទភំនរេញេនុងឆ្ន ១ំ៩៣៧ ខ្ដលមាន១៦ភាគ គឺ ១ដល់១០ និង ៧៥ដល់៨០។ រសៀវរៅ
ទងំអស់រ ះ គឺដូចរៅនឹងសរំណ្ រៅរលើសន្តសាត សឹលេ តឹ្ មនឯេសា របមូលផ្តុ  ំបស់រេះអងគ
មាច ស់វឌ្ឍឆ្យាវងស ដូរចាន ះខ្ដ ។ ដូរចនះ ៤ភាគ៥មនសាន មដរនះ រតូ្វបានបាត់្បង់។ រយើង
អាចនិយាយជា ួមមេវញិបានថា រ ឿងរាមរេ តិ៍ គឺជាសាន មដនិេនធមួយ ខ្ដលរបេបរៅ
រោយសិលបស៍ាន្តសតេនុងភាសា  របៀបស រស  និងមរ គតិ្វចិិរត្។ 

 
៤ Narayan 1972: xi 
៥ 1954: ix 
៦ 1954: 3, 20 
៧

 Reamker 1964, Book 1: a 
៨
 1999: 1 
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រ ឿងរាមរេ តិ៍ មិនខ្មនរោន់ខ្ត្ជាកា បេខ្របេីកាេយរដើមជាភាសាសរំសឹកត្រៅជាភាសា
ខ្មែ ខ្ត្ប៉ាុរណ្ឌណ ះរទ។ រ ឿងររេងខ្មែ  រតូ្វបានោេ់បញ្ចូ លរៅេនុងសាច់រ ឿងយា៉ា ងសីុសរា េ់។ 
កា ររបៀបរធៀបោន  វងភាសាសរំសឹកត្និងភាសាខ្មែ  Martini បានបនតបញ្ជា េ់ខ្ៃមរទៀត្ថា 
រាមរេ តិ៍ខ្មែ  ជាកា បរងកើត្រេើងរោយមលួនឯងទងំរសុង រេើយអនេនិេនធរ ឿងបានបណ្តុ ះ
គនិំត្ រោយយេតាមទរំនៀមទមាល ប់ បស់មលួន ជាជាងរោយសា សាន មដ បស់វ៉ាល់មីគី។ 
រេើយរ ឿង បស់ខ្មែ  មានលេខណ្ៈរសរដៀងរៅនឹងរ ឿង បស់ឥណ្ឌូ រណ្សីុ ជាងរ ឿង បស់
ឥណ្ឌឌ ។៩ រេតុ្ដូរចនះរេើយ រទើបរយើងរ ើញមានភាេមុសោន  និងភាេរផ្សងោន រៅេនុង
រ ឿង ដូចជាេរំណ្ើ ត្ បស់សីតា ជារដើម។ 
 
ត្ន្តនតីេដំ រ ឿងរាមរេ តិ៍រដើម (ភាគ១-១០ និង ភាគ៧៥-៨០) 

ម្ុបំានេិនិត្យរ ើញថា រៅេនុងភាគ១-១០ និង ភាគ៧៥-៨០ មនរ ឿងរាមរេ តិ៍មានបទ
រភលង៥៩បទខ្ដលមានរ ែ្ ះមួយចនួំនដូចោន នឹងរ ែ្ ះ ខ្ដលរយើងររបើ រេលបចចុបបនន 
និងមានររចើនរលើសេីរ ះរៅរទៀត្។ រ ែ្ ះទងំ៥៩បទរ ះមាន៖ េលម(់េល)ំ ខ្េវណ្េ
(ររៅណ្េ) មឹនមា៉ា  រខាម គយ រចជុះ រច(ំរចម) រចរំត្ង(រចខំ្ត្ង) រចះ រចះជុេ រចះខ្ត្ង ឆនទ 
ឆ្ ឆ្ន ន ជ ែ  រជើត្ រជើត្ឈឹង ជុមំរេ ជហំានធ ំដណំ្េ ណ្នសី តួ្ងរេះធាតុ្ រត្ះ ៃយ៉ាយ
(តាយ៉ាយ) ថារបៀនរបារកាប ថាខ្េន រទងរ់រគឿង រធាន បណ្េខ(បណ្េ) បិនណ្េ បររមើ 
របគ ំេញា េញារដើ  េញារសាេ ពាត្ខ្ដេ េិោប យានី(យា៉ា នី) រាយ លបងកាន ់ោ 
សមយ័ សរមតច សរមតចភាណ្ សកំា  សណំ្ឌ(សណំ្ឌ ) សណំ្ឌមម សណំ្ឌខ្មែ  សណំ្ឌមន 
សណំ្ឌរសៀម សណំ្ឌរសៀមសុទធ សរំាង រសតចរលោ សែឹងៃង រសែើ  រេើង ៃ ឱ្ត្(ឱ្យត្ ឪត្) 
ឱ្ត្រសៀម និងឯេបទ។ 

គួ ជាកា េត់្សមាគ ល់និងជាកា រសាេសាត យណ្ឌស់ ខ្ដលរយើងបានបាត់្បង់ទងំ
រ ែ្ ះទងំបទរភលងមួយចនួំន ដូចខ្ដលម្ុបំានរ ៀបរាប់មេខាងរលើរនះ។ បនតរៅមុមរទៀត្ 

 
៩
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វជារ ឿងសខំាន់ខ្ដលរយើងរតូ្វរ ៀនសូរត្ អនុវត្ត និងចងរេងជាឯេសា រដើមបនឹីងខ្ៃ េា
សមបត្តិដ៏មានត្មមលទងំរនះឱ្យរៅគង់វងសជានិ នត ត៍្រ ៀងរៅ។ 

 

 
របភេ ូបភាេ៖ https://www.youtube.com/watch?v=FM687Dgvkhw 
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