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ររ្ឿងរាមរេរ្ តិ៍េនុងសិល្បៈខ្មែរ្ 

  ជាការ្ពិត្ណាស់ខ្ែល្រេចាត់្ទុេររ្ឿងរាមរេរ្ តិ៍ ជាររ្ឿងមួយខ្ែល្មានប្បជាប្បិយ
ភាពខ្ល ងំរៅេនុងចរំណាមររ្ឿងធំៗ ឯរទៀត្េនុងពិភពរោេ។ ប្បជាប្បិយភាពរនេះ េឺមានឆលុេះ
បង្ហា ញែូចជា រៅេនុងការ្យេរៅរប្បើប្ាស់រោយច្ចនប្បឌិត្អរនលើមលេះរៅេនុងររ្ឿង រៅតាម
ត្បំន់និងប្បរទសខ្ែល្រធវើឥណាឌ ភាវូបនីយេមែ។ រៅប្បរទសឥណាឌ  ខ្ែល្ររ្ឿងរាមាយណ្
មានរែើមេរំណ្ើ ត្ Narayan ានអេះអាងថា រេែងៗឥណាឌ ទងំអស់ខ្ត្ងខ្ត្ានស្តត ប់មាតា
បិតានិទនររ្ឿងរនេះឱ្យស្តត ប់រៅរពល្មុនចូល្រេង។ អនេមលេះរទៀត្ ររ្ៀនសូប្ត្អពីំររ្ឿងរនេះ 
រែើមបជីាបទពិរស្តធន៍ស្តសនា រោយអានល្បេះមលេះរាល់្ច្ងៃ េ៏ែូចជារមើល្រ ើយរមើល្
រទៀត្ជារប្ចើនែងរៅេនុងជីវតិ្រ្បស់រេ។១ 
 សិល្បេរ្សិល្បការ្នីិខ្មែរ្ យេររ្ឿងរាមរេរ្ តិ៍ ជាប្បធានបទធមួំយរែើមបបីរងកើត្និង
អភិវឌឍសិល្បៈរូ្បីនិងអរូ្បី រួ្មមាន ចមាល េ់ សូនរូ្ប េនូំរ្រល្ើប្េោសឬជញ្ជ ងំ ការ្រាេះពុមព
រល្ើប្េោសឬប្េណាត់្ រោោ នេាច់បុរាណ្ រោោ នរខ្ល្ រោោ នខ្សបេ រប្ចៀងចាបីុ និទន
ររ្ឿង និងរោរាស្តស្តសត។ រៅេនុងអត្ថបទែ៏មលីរនេះ ម្ុសូំមនិយាយខ្ត្អពីំទប្មង់មួយចនួំនតូ្ច
ខ្ែល្ពាេ់ព័នធនឹងររ្ឿងរាមរេរ្ តិ៍ខ្ត្ប ុរណាណ េះ។ 
 រៅេនុងរោោ នេាច់បុរាណ្ខ្មែរ្ ខ្ែល្ជាទប្មង់ប្សីសុទធ ររ្ឿងរាមរេរ្ តិ៍ ជាប្បធានបទ
និងមូល្ោា នសខំ្ន់េនុងការ្បរងកើត្និងអភិវឌឍស្តច់ររ្ឿង ែូចខ្ែល្រយើងរ ើញមានរៅេនុង
ឈុត្ប្ពេះរាមរែើរ្រទស  រែញរប្បើសមាស រាពណ៍្ចាប់យេនាងសីតា សុវណ្ណមចាា  ប្ពេះរាម

 
១ ១៩៧២: ១១ 
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ប្តួ្ត្ពល្ ចមាំងរ្វាងប្ពេះរាមនិងរាពណ៍្ រាមល្េោណ៍្ជបល្េោណ៍្២ ប្ពេះរាមចូល្រកាែា
បរញ្ា ត្នាងសីតា ជារែើម។ 
 រៅេនុងរោោ នរខ្ល្ ឬ រោោ នបិទមុមខ្មែរ្ ខ្ែល្ជាទប្មង់រោោ នរារំោយប្បុសៗសុទធ 
រេរប្បើខ្ត្ររ្ឿងរាមរេរ្ តិ៍មួយខ្ត្ប ុរណាណ េះ រទេះបីជារេមិនខ្ែល្ានសខ្មតងស្តច់ររ្ឿងពីរែើម
ែល់្ចប់េ៏រោយ។ រេរប្ជើសររ្ ើសយេខ្ត្ឈុត្មលេះមេសខ្មតង ែូចជាឈុត្ ប្ពេះរាមចងងនល់្ 
េុមភការ្ណ៍្ទប់ទឹេ វរុិ្ល្ចមាំង ចមាំងឥនទជិត្ ចមាំងរពល្យប់ និងចមាំងច្វយរាពណ៍្។ 
ចខំ្ណ្េឯរោោ នប្សរមាល្ខ្សបេធខំ្មែរ្ េ៏រប្បើខ្ត្ររ្ឿងរាមរេរ្ តិ៍មួយប ុរណាណ េះខ្ែរ្។ ប្េុមរោោ ន
ខ្សបេធ ំស្តោេខ្នែង រមត្តរសៀមរាប រៅខ្ត្បនតសខ្មតងររ្ឿងរាមរេរ្ តិ៍ប្ាពីំរ្ឈុត្មានែូចជា 
ប្ពេះរាមចងងនល់្ឬចមាំងឥនទជិត្ បញ្ជកាយបខ្ណ្ត ត្ទឹេ សរ្ព័នធ ចមាំងេាំ ន់ សរ្ប្ពោែ ស្តសត 
សុេកចា និងឥនទជិត្ផ្ត រំមឿង។ 
  រោយខ្ែេ រៅរល្ើជញ្ជ ងំប្ាស្តទបុរាណ្ខ្មែរ្ រួ្មទងំប្ាស្តទអងគរ្វត្តជារែើម 
ររ្ឿងរាមរេរ្ តិ៍ប្តូ្វានបុពវបុរ្សខ្មែរ្ឆ្លល េ់ជាប់រៅរល្ើជញ្ជ ងំប្ាស្តទ ជាតឹ្េតាងបញ្ជ េ់ចាស់
អពីំស្តរ្ៈសខំ្ន់ច្នររ្ឿងរនេះ។ ប្ាស្តទនានាមួយចនួំនរទៀត្េ៏មានចមាល េ់ររ្ឿងរាមរេរ្ តិ៍ខ្ែរ្ 
េឺប្ាស្តទ រកាេះរេរ្(ស.វ. ទី១០) បនាទ យប្សី(ស.វ. ទី១០) ាពួន(ស.វ. ទី១១) ភនរូំ្ង(នាប្បរទស
ច្ងបចចុបបនន) (ស.វ. ទី១១) ភីម័យ (នាប្បរទសច្ងបចចុបបនន)(ស.វ. ទី១១) អងគរ្វត្ត (ស.វ. ទី១២)
បនាទ យសខ្ប្ម (ស.វ. ទី១២) និងធមាែ ននទ (ស.វ. ទី១២)។ 
 ចខំ្ណ្េឯេនូំរ្ខ្មែរ្វញិ រយើងរ ើញចាស់នូវប្បធានបទររ្ឿងរាមរេរ្ តិ៍ ែូចជារៅតាម
ខ្ងវច្នប្ពេះវោិរ្វត្តខ្មែរ្រូ្មមាន វត្តរាជបូព៌ រមត្តរសៀមរាប និង វត្តចតុ្ទិស ប្សុេឧត្តុងគ រមត្ត
េពំង់សពឺ។ រៅឆ្លន ១ំ៩៣០ រៅរប្កាមប្ពេះរាជចេោុវស័ិយែ៏ច្ងលថាល រ្បស់ប្ពេះាទសរមតចប្ពេះ
នររាត្តម េនូំរ្ពណ៌្១៧៧ផ្ទ ងំានេូរ្រៅរល្ើជញ្ជ ងំេមពស់២,៥ ខ្ម ប្ត្ និងប្បខ្វង ៦១៦ 
ខ្ម ប្ត្ ច្នប្ពេះវោិរ្ប្ពេះខ្េវមរ្េត្ ប្ពេះបរ្មរាជវាងំទីប្េុងភនរំពញ។ រទេះបីប្បធានបទរ្បស់
េនូំរ្ខ្មែរ្មានពាេ់ព័នធនឹងជីវតិ្ ធមែជាតិ្ េសិេមែ ប្បច្ពណី្ ទរំនៀមទមាល ប់ ប្ពេះពុទធស្តសនា 
និងរទវេថាេ៏រោយ វចិិប្ត្េរ្និងជាងេនូំរ្ខ្មែរ្ េ៏រផ្ត ត្ប្បធានបទរ្បស់រេរៅរល្ើស្តច់
ររ្ឿងនិងតួ្អងគរៅេនុងររ្ឿងរាមរេរ្ តិ៍ខ្ែរ្។  

 
២ Headley et al. 1977: 230 
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 រល្ើសពីរនេះរៅរទៀត្ ររ្ឿងរាមរេរ្ តិ៍ មានឥទធិពល្រៅរល្ើជីវតិ្រ្បស់ខ្មែរ្មលេះ ខ្ែល្គាត់្
មានជរំនឿរៅរល្ើរោរាស្តស្តសត។ េនុងេរ្ណី្រនេះ រេអាចរ្េប្េូ ែឱ្យទសែទយរជាេវាសនា
អនាេត្ច្នជីវតិ្រ្បស់រេ រោយ ូត្យេសនលឹេរបៀរ្ខ្ែល្មានរូ្បតួ្អងគេនុងររ្ឿងរាមរេរ្ តិ៍។ 
ប្បសិនរបើរេែេយេានសនលឹេរបៀរ្ខ្ែល្មានរូ្បប្ពេះរាមឬសីតា រេនឹងទទួល្ាននូវរជាេ
វាសនាល្អ។ ផ្ទុយរៅវញិ របើរេែេ ូត្យេានសនលឹេរូ្បប្េុងរាពណ៍្ ឬ ប្េុងមរ្ រេនឹង
ទទួល្ាននូវភាពឧបប្ទពចច្ប្ង រប្គាេះថាន េ់ម នតរាយរផ្ែងៗ ខ្ែល្នឹងធាល េ់រៅរល្ើរូ្បរេ។  
 
ឆ្លន  ំ ពូជ/សនាត ន   តួ្អងគ 
១. ជូត្/េណ្តុ រ្ រទវតា    ពិរភេ 
២. ឆលូវ/រគា មនុសែ    ប្ពេះរាម 
៣. ខ្ល្/ខ្ល            យេែ    មរ្ 
៤. រថាេះ/ទនាយ មនុសែ    ប្ពេះល្េែែណ៍្ 
៥. ររាង/នាេ រទវតា    សីតា 
៦. មាញ់/ពស់ មនុសែ     នុមាន 
៧. មមី/រសេះ រទវតា    រាពណ៍្ 
៨. មខ្ម/ពខ្ព រទវតា    ពិរភេ 
៩. វេ/ស្តវ  យេែ    ប្ពេះរាម 
១០. រ្កា/មាន់ យេែ    រាពណ៍្ 
១១. ច/ខ្ឆក យេែ    ប្ពេះល្េែែណ៍្ 
១២. េុរ្/ប្ជូេ មនុសែ    សីតា 
  នាអតី្ត្កាល្ ការ្និទនររ្ឿង ជាទប្មង់សិល្បៈមួយខ្ែល្មានប្បជាប្បិយភាព
ណាស់រៅេនុងសងគមខ្មែរ្ជាពិរសសរៅតាមទីជនបទប្សុេខ្ប្សចមាក រ្។ ខ្មែរ្រយើងធាល ប់មាន
បទពិរស្តធន៍ រោយធាល ប់ានឮឪពុេមាត យឬចាស់ៗនិទនររ្ឿឱ្យស្តត ប់រៅរពល្ាយ ឬ
រពល្យប់មុននឹងចូល្រែេ។ ររ្ឿងរាមរេរ្ តិ៍ េ៏ប្តូ្វានរេយេមេនិទន ជាពិរសសរោយ
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អនេនិទនររ្ឿងែ៏ល្បរី្បស់ខ្មែរ្ េឺរោេ តា ចេ់ និងរោេតា ប្េុឌ ខ្ែល្មានរ ែ្ េះល្ប ី
ណាស់រៅមុនឆ្លន ១ំ៩៧៥។ 
  សរុ្បរសចេតីមេ រយើងរ ើញថា ររ្ឿងរាមរេរ្ តិ៍ មានប្បភពនិងរែើមេរំណ្ើ ត្រៅ
ប្បរទសឥណាឌ  ប ុខ្នតខ្មែរ្រយើងមានរទពរកាសល្យច្ចនប្បឌិត្ខ្េច្មរធវើរមមរ្ភាវូបនីយេមែឱ្យ
ររ្ឿងរាមរេរ្ តិ៍ឥណាឌ កាល យមេជាររ្ឿងរាមរេរ្ តិ៍ខ្មែរ្ ោត្ប្ត្ោងបេប្ស្តយបង្ហា ញអពីំសងគម 
ជីវតិ្ និងមរនាសរញ្ចត្នាខ្មែរ្ ខ្ែល្សិល្បេរ្សិល្បការ្នីិខ្មែរ្យេជាេនិំត្រែើមបចី្ចនបនតបរងកើត្
ជាស្តន ច្ែសិល្បៈរូ្បីនិងអរូ្បី េ៏ែូចជាអេែរ្សិល្ប ៍ែូចខ្ែល្ានររ្ៀបរាប់មេខ្ងរល្ើ៕ 
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