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អត្ថបទនោយ៖ ម៉ង់ វ៉លី្  

មរុត្ (Maruta) នៅក្នុងសិល្បៈខ្មែរ 
សិលាចារកឹ្ប្រាសាទភ្នហំាន់ជ័យ (K.81) ចារជាភាសាសសំ្រសកឹត្នៅស.វ.ទី៧ គាថាទី២១ ាន

នរៀបរាបថ់ា៖  
 “ននវវយសិវ ឬត្តសយ  យសយរាជយភ្នរាទយត្ះ 
 ចិប្រតិ្យនត្កុ្មារសយ  សសនានយមំរុតាមិវ”។  
ខ្ប្របសប្រមលួ្ថា ១៖ 
 “តាងំពីនៅបឋមវយ័រហូត្ដល់្ប្រពះអងគានទទួល្ភារកិ្ចចប្ររបប់្ររងខ្ដនដី ប្រពះអងគ

មានប្រពះនត្ជៈារមី មានរសែីភ្លឺថាល  នប្របៀបដូចប្រពះកុ្មារ ខ្ដល្ដឹក្នាទំព័មរុត្ (Maruta)។ 
  

នត្ើមរុត្ជាអវី? នត្ើនៅក្នុងសិល្បៈខ្មែរនរបង្ហា ញមរុត្ខ្បបណាមលះ?  
មរុត្ (Maruta) ឬមាននាមមួយនទៀត្ថា មរុត្រណ (Marutagaṇa) រឺជាប្រក្ុមក្ងទព័មយល់្

របស់ប្រពះឥស្រនទនៅសាថ នសួរ៌ខ្ដល្បនប្រមើការឱ្យប្រពះឥស្រនទ នហើយមានឫទ្ធា នុភាពខ្ល ងំអសាច រយនោយអាច
បខំ្បក្ពពក្បនងកើត្ឱ្យមាននភ្លៀងសប្រមាប់នប្រសាចប្រសពដល់្មនុសសនលាក្។២ នៅក្នុងប្រពហែញ្ញសាសនា 
នរចាត្ទុ់ក្មរុត្ជាប្រពះសនពនលឺ ផ្គរលាន់ និងមយល់្ពយុះ ខ្ដល្ប្រពះហសតប្របោប់នោយពូនៅពណ៌មាស 
មានយានជនិំះជាសត្វនសះចមបំងដម៏ានឫទ្ធា នុភាព។ ចនួំនទព័មរុត្អាចខ្ប្របប្របលួ្ាននៅតាម
នពល្នវលា នោយជួនកាល្មាន ២៧, ៤៩, ៦០ ឬជួនកាល្នទៀត្មាននល្ើសពី៦០ទព័ក្ម៏ាន។៣ 
ការខ្បក្ខ្មែក្ឱ្យមានចនួំននប្រចើនខ្បបននះ នោយសារប្រពះឥស្រនទានបខំ្បក្មលួនមរុត្ជាបខំ្ណក្តូ្ចៗ
កាល្ពីនរក្ពុំងសថិត្នៅក្នុងសផ្ទប្រពះនាងទិត្ិខ្ដល្ជាមាតា នដើមបបីនថយអានុភាពនិងអណំាចរបស់
មរុត្ ដបតិ្ប្រពះឥស្រនទយល់្ថា មរុត្មានចតិ្តនោរនៅ និងអាចបងកនប្រគាះវនិាសដ៏ធដំល់្ប្រទង ់និងសាថ ន
នទវតាទ្ធងំមូល្។ មរុត្ មានចរកឹ្នោរនៅខ្ល ងំ នោយមាននធែញខ្ដក្ អាចប្ររហឹមដូចសត្វនតា រស់
នៅភារពាយពយ និងនរចាត្ទុ់ក្ជាក្ងទព័សស្រង្ហគ មវយ័នក្ែង ដបតិ្ពួក្នរានជួយប្រពះឥស្រនទក្មាច ត្់
បិសាចប្រវបិ្រត្ (Vritra)។៤  

នៅក្នុងនទវក្ថាប្រពហែញ្ញសាសនា នរឿងដណំាល្មរុត្មានដូចត្នៅ៥៖ “ប្រពះនាងទិតិ្ ប្រត្ូវជា 
 

១ខ្ប្របសប្រមួល្នោយ នលាក្ ក្ ំវណាា រ៉ា; Barth 1885.  
២

Wendy 1981; Chakravarty 1991-1992.  
៣

Frédéric 1987.   
៤

Chakravarty 1991-1992. 
៥

Andrews 2000.  
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អត្ថបទនោយ៖ ម៉ង់ វ៉លី្  

មនហសីរបស់ឥសីក្សយប មានរនុំជំាមួយប្រពះឥស្រនទយ៉ាងខ្ល ងំ នោយសារប្រពះឥស្រនទានសមាល បកូ់្ន
ប្របុសដបូំងរបស់នាងន ែ្ ះ “សទត្យស”។ មានសងៃមួយ ប្រពះនាងទិតិ្ានទូល្ប្រពះសាវ មីរបស់មលួ នថា 
“នហតុ្អវីានជាពួក្នទវតាខ្ត្ងខ្ត្ចងក់្មាច ត្កូ់្នរបស់មែុ  ំ នទ្ធះបីជាបុប្រត្របស់មែុ អំងអ់ាចកាល ហាន
យ៉ាងណាក្ន៏ោយ ក្ពួ៏ក្នរនៅខ្ត្ចងក់្មាច ត្កូ់្នរបស់មែុ  ំនហើយប្រពះវសិណុ ខ្ត្ងនៅឈរខ្ងនទវតាមិន
ជួយមែុ មំាច ស់នទ” ឥសីក្សាបានត្បថា៖ “នបើប្រពះវសិណុ ជួយនទវតានហើយ អនក្នឹងមិនអាចនធវើអវីាន
ន ើយ”។ នពល្ននាះ ប្រពះនាងទិតិ្ក្ខ៏្ប្រសក្ថា “សូមប្រពះជាមាច ស់ប្របទ្ធនបុប្រតាមួយអងគដម៏ែុ មំាច ស់មក្ 
នដើមបសីមាល បប់្រពះឥស្រនទនចាល្”។ ឥសីក្សាបមិនចូល្ចិត្តប្រពះឥស្រនទន ើយ ខ្ត្ប្រទងក់្មិ៏ននពញចិត្តសទ
ត្យសខ្ដល្ជាបុប្រតាខ្ដរ នហើយប្រទងដឹ់ងចបស់ថាចប្រក្វល្នឹងវលិ្វល់្ដរាបណាប្រពះឥស្រនទមិននៅ
ដឹក្នាបំនត។ ឥសីានប្រាបអ់ពីំប្រត្ណមជានប្រចើនដល់្ប្រពះនាងទិតិ្ នដើមបសីនប្រមចនសចក្តីប្រាថាន
បផំ្លល ញប្រពះឥស្រនទ ខ្ដល្ប្រត្ណមននាះប្រត្ូវប្របណិបត័្នន៍ពញមួយឆ្ន មំានដូចត្នៅ៖ ហាមនធវើាបសត្វ
, ហាមនិយាយកុ្ហក្ឬនជរអនក្ដសទ, ហាមកាត្ស់ក្និ់ងប្រក្ចក្, ហាមបះ៉របស់នសាែ ក្នប្រគាក្, ហាម
ងូត្ទឹក្នោយប្រជមុជមលួ នចូល្ក្នុ ងទឹក្, នចះទបក់្ហឹំង, ហាមនិយាយនៅកានម់នុសសមិនសក្តិសម, 
ហាមនសលៀក្ពាក្ស់ាា ត្, ហាមពិសាររបស់ខ្ដល្អនក្នផ្សងធ្លល បពិ់សារ, ហាមបរនិភារសាច,់ ហាមផឹ្ក្
ទឹក្នោយនប្របើសដ, ហាមនចញនប្រៅនពល្ប្រពលឹ្មនិងប្រពល្ប,់ ហាមនដក្ោក្ក់្បល្នៅខ្ងនជើងនិង
ខ្ងលិ្ច, ហាមនដក្នោយមិនលាងនជើងនិងនជើងនសើម, ហាមនដក្ជាមួយអនក្ដសទ, ហាមនដក្នៅ
នពល្ប្រពលឹ្មឬប្រពល្ប,់ ប្រត្ូវថាវ យបងគនំគា ប្រពះប្រពហែ និងល្ក្ែ្ ុមុីនបរនិភារអាហារប្រពឹក្, ប្រត្ូវនគារព
ប្របណិបត័្នស៍្រសតី ខ្ដល្ក្ពុំងមានបតី  និងប្រត្ូវនគារពមែុ ជំាបតីផ្ង។ ឥសីបញ្ជា ក្ប់នតថា “ប្របសិននបើអនក្
អាចត្មប្រវត្ ឬ ពុមសវ ន (Vrata, Pumsvana) ននះាននពញមួយឆ្ន  ំបុប្រតារបស់អនក្នក្ើត្មក្នឹងអាច
ដឹក្នាបំងបាូ ននៅបផំ្លល ញប្រពះឥស្រនទាន”។ ដណឹំងននះានឮនៅដល់្ប្រពះនាងអទិតិ្ ខ្ដល្ប្រត្ូវជា
មនហសីមាន ក្ន់ទៀត្របស់ឥសីក្សយប នហើយនាងក្យ៏ក្នរឿងននះនៅទូល្ដល់្ប្រពះឥស្រនទ។ ប្រពះឥស្រនទ
ានឮនរឿងននះនហើយក្ភ៏្យ័យ៉ាងខ្ល ងំ និងមរំក្វធីិនដើមបបីខំ្បក្ពិធីសាសនារបស់ឥសីក្សាបនិង
នាងទិតិ្។ នប្រកាយមក្ ប្រពះឥស្រនទក្ា៏នរបវ់ប្រជ(រនទះ) បខំ្បក្កូ្នក្នុ ងសផ្ទរបស់ប្រពះនាងទិតិ្ជាបខំ្ណក្
តូ្ចៗ នដើមបឱី្យកូ្នននាះនក្ើត្មក្ពុសូំវមានឫទ្ធា នុភាពខ្ល ងំកាល  និងមិនអាចបផំ្លល ញប្រទងា់ន។ 
នប្រកាយមក្ ក្នុ ងរយៈនពល្១០០ឆ្ន កូំ្នននាះនក្ើត្មក្ានឱ្យប្រពះនាមថា “មរុត្” នហើយប្រពះឥស្រនទក្៏
យក្មរុត្នៅនធវើជាក្ងទព័នៅសាថ ននល្ើ ដបតិ្ពួក្នរមានគាន នប្រចើននប្រកាយពីការបខំ្បក្នោយប្រគាបវ់
ប្រជរបស់ប្រទង ់ នហើយានចាត្ត់ាងំពួក្នរជាអនក្បនប្រមើប្រទងក់្នុ ងការបខំ្បក្ពពក្បនងកើត្នភ្លៀងសប្រមាប់
មនុសសនលាក្រហូត្មក្”។  
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នៅស.វ.ទី៧ សិល្បក្រខ្មែរានសាគ ល់្នរឿងននះយ៉ាងចបស់ នទើបានជានរចារពីន ែ្ ះទព័មរុត្
នៅក្នុងសិលាចារកឹ្ខ្ដល្នល្ើក្ន ើងខ្ងនល្ើ។ ជាងននះនៅនទៀត្ ចមាល ក្់មរុត្ាននពញនិយមយ៉ាង
ខ្ល ងំនៅស.វ.ទី៧ ជាពិនសស រកឺ្នុងរចនាបងសបូំរសប្រពរុក្ខ្ត្មតង។ ចមាល ក្់មរុត្នសទើរខ្ត្ទ្ធងំអស់នរ
បង្ហា ញនៅនល្ើខ្ផ្តរទ្ធវ រខ្ងនក្ើត្របស់ប្រាសាទ នោយនរឆ្ល ក្់រូបក្ងទព័មរុត្ជិះនល្ើសត្វនសះនៅ
អមសងខ្ងប្រពះឥស្រនទខ្ដល្រង់នៅនល្ើដរំ។ី៦ រូបបង្ហា ញអពីំមរុត្នយើងន ើញមាននប្រចើនរួរសមខ្ដល្
យ៉ាងត្ិចក្៏មានជាង១៣ផ្លទ ងំនៅក្នុងត្បំនប់្រាសាទសបូំរសប្រពរុក្ (រូបនល្ម១-៣) និងនៅនប្រៅពី
ត្បំនប់្រាសាទសបូំរសប្រពរុក្មាននល្ើសពី២០ផ្លទ ងំ។ ភារនប្រចើនចមាល ក្់មរុត្ខ្ដល្រក្ន ើញនៅនប្រៅ
ត្បំន់ប្រាសាទសបូំរសប្រពរុក្ នររក្ន ើញនៅនមត្តក្ពំង់ចាមដូចជា រុក្ប្រត្ពាងំប្រសុក្ វត្តតាងំប្រក្សាងំ 
ភ្នធំ ំ(រូបនល្ម៤) វត្តសូភាស (រូបនល្ម៥) ដបំងខ្ដក្ (រូបនល្ម៦), ប្រាសាទនផ្សងនទៀត្ក្នុងនមត្តក្ពំង់ធំ
ដូចជា ប្រពះធ្លតុ្រកា (រូបនល្ម៧) វត្តមហរ វត្តខ្សលង រុក្ានរង តាងំប្រក្សាងំ ភូ្មិរុន វត្តបឹងខ្ងត្បូង 
(រូបនល្ម៨) រុក្នររ (រូបនល្ម៩) ទួល្ក្បលិ្ (រូបនល្ម១០) និងប្រាសាទដសទនទៀត្នៅប្របនទសសង
សពវសងៃ។ ក្នុងឆ្ន ២ំ០១៥ នលាក្ Ben Wreyford ធ្លល បា់នសិក្ាចមាល ក្ម់រុត្ននះយ៉ាងល្ាិត្ល្ាន ់
នោយនលាក្ពាយាមរក្អណំះអណំាងថា នទពជះិនសះនៅអមប្រពះឥស្រនទឆ្ល ក្់នៅនល្ើខ្ផ្តរទ្ធវ ររចនា
បងសបូំរសប្រពរុក្ រឺជា “មរុត្” ពំុខ្មនជាអសវិនខ្ដល្ជានសះបងបាូននភាល ះប្រត្ូវជាបុប្រត្របស់ប្រពះសូរយ
ន ើយ។៧ ការសនិនោា នរបស់នលាក្ រនឺផ្លត ត្សខំ្ន់នៅនល្ើសិលាចារកឹ្ និងចមាល ក្់នៅនល្ើខ្ផ្តរទ្ធងំមូល្
ត្ណំាងឱ្យការបនងកើត្នភ្លៀងនប្រសាចប្រសពខ្ផ្នដី នប្រពាះនយើងន ើញមានប្រពះឥស្រនទនៅក្ណាត ល្ជា
នទពសនផ្គររនទះ (ជាអនក្បនងកើត្ទឹក្នភ្លៀង), មរុត្ជះិនសះ ជាទព័មយល់្ និងជាអនក្បខំ្បក្ពពក្ឱ្យមាន
នភ្លៀង, ក្បច់ដងធនូរាងនកាងត្ណំាងឱ្យឥនានូ៨, សត្វមក្រជាសត្វនទវក្ថាត្ណំាងឱ្យទឹក្ដូចសត្វ
នារ, រនំយាល្ផ្លក ធ្លល ក្់ចុះមក្នប្រកាមនិងប្រគាប់ឈូក្ត្ណំាងឱ្យដណំក្ទឹ់ក្នភ្លៀងខ្ដល្ធ្លល ក្ចុ់ះមក្នប្រសាច
ប្រសពខ្ផ្នដី។៩  

ជារួមមក្ មរុត្ រឺជាក្ងទព័មយល់្និងជាអនក្ចមបំងដ៏ខ្ល ងំកាល នៅសាថ នសួរ៌។ នៅស.វ.ទី៧ ខ្មែរ
ានសាគ ល់្នទវក្ថាមរុត្យ៉ាងចបស់ នោយាននល្ើក្យក្មក្ក្ត្់ប្រតានៅក្នុងសិលាចារកឹ្ និងឆ្ល ក្់
បង្ហា ញជាចមាល ក្់នៅតាមប្រាសាទជានប្រចើន។ ជាទូនៅ សិល្បក្រខ្មែរឆ្ល ក្់រូបមរុត្ជះិនសះនៅអម
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សងខ្ងប្រពះឥស្រនទខ្ដល្ជានទពសនផ្គររនទះ និងជានលាក្ាល្ប្របចានំៅទិសខ្ងនក្ើត្ ជាពិនសស
នយើងន ើញចមាល ក្់ននះនប្រចើនជាងនរនៅត្បំន់ប្រាសាទសបូំរសប្រពរុក្។ ការឆ្ល ក្និ់យមឆ្ល ក្់នរឿងននះ
ន ើងទនំងមក្ពីខ្មែរយល់្ថា ទឹក្នភ្លៀង រឺពិត្ជានភារផ្ល្ដ៏សខំ្ន់សប្រមាបក់ាររស់នៅប្របចាសំងៃ។ 
នទ្ធះបជីាយ៉ាងណា នៅសម័យនប្រកាយមក្នទៀត្ ការបង្ហា ញចមាល ក្ម់រុត្ជះិនសះអមសងខ្ងប្រពះឥស្រនទ
រង់នល្ើដរំកី្ប្រមមានខ្ល ងំណាស់ នពាល្ នយើងន ើញមានត្ិចតួ្ចបផុំ្ត្នៅចុងស.វ.ទី៨ (ខ្ផ្តរទ្ធវ រ
ប្រាសាទមទីងសាល ប់ ភ្នរូំខ្ល្ន) ខ្ត្ការនិយមឆ្ល ក្ប់្រពះឥស្រនទនៅនល្ើខ្ផ្តរទ្ធវ រខ្ងនក្ើត្នៅខ្ត្នពញនិយម
ប្រគាន់ខ្ត្មិនមានចមាល ក្់មរុត្អមសងខ្ងដូចនៅស.វ.ទី៧៕ 
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រូបនល្ម១០៖ ចមាល ក់្មរុត្ជិះនសះឆ្ល ក់្នល្ើខ្ផ្តរប្រាសាទទួល្ក្បលិ្ នមត្តក្ពំង់ធ ំ(រូបងត្៖ ភុ្ ំរត្នៈពិសិដា) 


