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ទិដឋភពអវតររពះវសិណុេឈម ះ វរហ កនុងសិលបៈែខមរ 
 

េតវរហជនរណ? មនតួនទីអវី? មនលកខណៈែបបណកនុងសិលបៈែខមរ? 

វរហ គឺជពកយសរំសកឹតែដលមនន័យសេំដេលេឈម ះរបស់អវតរទី៣១ របស់

រពះវសិណុ ែដលមនខលួនមនុសសកបលជរជូកៃរព ឬជរជូកៃរពែតមតង។ វរហ េលចេឡងជ

រជូកៃរពែដលមនថមពលយ៉ងខល ងំ មនតួនទីឬភរកិចចជួយដល់រពះនងធរណី (េទព

ៃនដី) ពីករចប់យកេទលក់ទុករបស់យកសមួយេឈម ះថ “ហិរណយកស (Hiraṇyakṣa)”។ 

កនុងសិលបៈឥណឌ  វរហ ជទូេទ បងហ ញតមរយៈមនុសសកបលរជូកៃរព ែដលចមល ក់ែបប

េនះ គឺករមមនេឃញកនុងសិលបៈែខមរណស់ េពលមនតិចតួចទងំចមល ក់េទល និង

រកេឡតទប។ េហយ វរហ មនមេហសីេឈម ះ វរហិ។  

 ជសេងខបៃនសច់េរឿង តមរយៈេទវកថឥណឌ  កនុងអតថបទភគវតបុរណបងហ ញ

ថ វរហ បនចប់កេំណ តេឡងេដមបជួីយេទពធីតដី គឺរពះនងភូមិ ែដលរតូវបនចប់

យកទុកេនេរកមសមុរទ។ េនេពលេនះ រពះវសិណុបនរកឡខលួនជរជូកៃរពដ៏ខល ងំកល

រជមុជនិងឈមួសចូលេទកនុងសមុរទសលំប់យកសេឈម ះ ហិរណយកស េហយរេំដះរពះនង

ភូមិពីបតសមុរទ។២     

 កនុងសិលបៈែខមរ ទិដឋភពៃនអវតរវរហ ភគេរចនរតូវបនបងហ ញជកបច់រកេឡត

ទប ជជងបដិមែដលមនខលួនជមនុសសនិងកបលជរជូកៃរព។ អនករសី ម៉ដឺែឡន ហគីតូ 

បនបងហ ញភសតុតងបីបួនអពីំទិដឋភពៃនអវតរវរហ េនកនុងអតថបទរបស់គត់។ គត់បន

របមូលពត៌មនតមរយៈចមល ក់រកេឡតទបេនេលែផតរ បែំណកបដិមកនុងសរមនទីជតិ

ភនេំពញ និងកនុងអភិរកសដឋ នអងគរ។ ចមល ក់១កនុងចេំណមចមល ក់រកេឡតជេរចន េដយពុ ំ

ដឹងចបស់ថេនរបងគកណត ល (កនុងទិននន័យរូបថតចស់របស់សលបរងំចុងបូព៌បញជ ក់ 

ថេនរបងគS6) របស់របសទរតពងំផុង ែដលបងហ ញពីេទពមួយែដលមនកបលជរជូក

ៃរពដ៏ធ១ំ មនខលួនជមនុសសេជងខល ី និងៃដ៤ ៃដខងេលទងំ២កន់កងចរកនិងខយងស័ងខ 

                                                             
១ Savaros P., 1992:432 

២ Bhagavata Purana III:1 
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ៃដេរកមខងេឆវងដក់េលដបំង១ និងៃដខងេរកមសត បំក់បត់(រូបេលខ១)។ េបេរបៀប

េធៀបចមល ក់ឥណឌ  េនសរមនទីបិហ (Bihar) បងហ ញៃដខងេឆវងេរកមកន់កងចរក ៃដ

េឆវងេលកន់ស័ងខ េហយេទពរសីអងគុយេលែកងៃដេឆវងខងេល េដយយកៃដសត កំន់

ខន យរជូកៃរព(រូបេលខ២)។៣ ចមល ក់េនេលែផតររបស់ទវ របេញឆ ទខងតបូង ៃនរបងគកណត ល

របស់របសទបនទ យរសី៣ បងហ ញពីតួអងគ២នក់ មួយមនលកខណៈជរបុសតូចេរកៀកតួ

អងគមួយេទៀតធ ំ រងដូចជរសី ឬអសុរ។ តួអងគទងំពីរឈរេនេលរជូកៃរព១ែដលមន

កបល និងេជងមុខពីរ។ តួអងគរបុសមនកយវកិរ ឬជហំរេរកៀកឬទប់តួអងគមួយេទៀត  

(រូបេលខ៣)។ អនករសី ហគីតូ បនេសនថ ចមល ក់េនះពុំមនអវទីក់ទងនឹងេរឿងរ៉វអវតរវរហ

េទ។ វរបែហលរគន់ែតជករបងហ ញចេំពះេឈម ះអនកសថ បនរបសទបនទ យរសីេនះ គឺ

រពះរជរគូេឈម ះ យជញវរហ។ ចមល ក់េលែផតរ ែដលមនកបលរជូកៃរពេនះ ក៏អចទក់ទង

នឹងេរឿងកិរតមុរតិ គឺជេរឿងទក់ទងនឹងករេធវតបរបស់ អរជុន និងកររបមញ់រជូកៃរព 

(ែកលងេដយយកស) រវង អរជុន និងរពហមណ៌េឈម ះ ករិត ែដលែកលងេដយរពះសិវៈ      

(រូបេលខ៤)។៤ អវីែដលែបលកេនះ តួអងគ១មនមុខមត់ និងករតុបែតងសក់ដូចជកងទព័

ចម េហយតួអងគមួយេទៀតគឺជែខមរ។  ចមល ក់េរឿងេនះ ភគេរចនមនេនេលជញជ ងំ

របសទបភួន។ េរកពីេនះក៏មនចមល ក់បងហ ញពីកររបមញ់ (រូបេលខ៥-៦) និងរបជល់

រជូកៃរពផងែដរ (រូបេលខ៧)។ ចមល ក់រកេឡតទបែដលគួរឱយចប់អរមមណ៍មួយេទៀត និង

មិនែដលបនបករសយេដយអនករសី ហគីតូ គឺចមល ក់ទវ របលេនេលរបងគទិសនិរតីរបស់

របសទែរបរូប(រូបេលខ៨)។ ចមល ក់ែដលេយងអចេមលេឃញ និងសននិដឋ នបន គឺជ

េទពរសីែដលមនកបលជរជូកៃរព គឺតណំងឱយមេហសីរបស់ វរហ េឈម ះ វរហិ រ ី

ឯេលក រ ៉ូេវដ េហថ លកមសឬីភូវរហ។៥ េនះជចមល ក់ែតមួយគត់ែដលមនកនុងសិលបៈែខមរ

រចនបថែរបរូប សតវតសទី១០។ េទះបីជយ៉ងណសិលបករែខមរបុរណមិនបនបងហ ញ

េរចន អពីំេទវកថទក់ទងនឹងអវតររពះវសិណុែដលយកសណឋ នជសតវរជូកៃរពេឡយ បុ៉ែនត

                                                             
៣ https://collection.efeo.fr/ws/web/app/collection/record/295134  
៣ https://collection.efeo.fr/ws/web/app/collection/record/295134  
៤ Vittorio Roveda, 2005:158-160 
៥ Vittorio Roveda, 2005:69 
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េពលខលះេទវកថ ឬក៏ធមមជតិ និងសកមមភពជក់ែសតងេផសងៗេទៀតែដលទក់ទងនឹងសតវ

រជូកៃរពក៏បងហ ញកនុងចមល ក់រកេឡតទប។  

េរកពីចមល ក់ េយងេឃញមនសិលចរកឹបុរណមួយចនួំនបនបងហ ញពកយ វរហ

ជេឈម ះរបស់មរនតីថន ក់ខពស់ខលះៗែដរ។ ជឧទហរណ៍ សិលចរកឹ K.44៦ មនកល

បរេិចឆទឆន គំ.ស៦៧៤ កនុងរជយរពះបទជ័យវរ មន័ (ទី១?) បងហ ញពីមនុសស២នក់េធវដងវ យ

ដល់របសទនូវខញុបំេំរ រសីរបុស និងេរគឿងវតថុជេរចនេទៀត។ មនុសសមន ក់កនុងចេំណម២

នក់េនះមនេឈម ះេហថ វរហេសន។  សិលចរកឹរបសទបនទ យរសី K.842៧ មន

កលបរេិចឆទឆន គំ.ស៩៦៧ បងហ ញពីេឈម ះអនករគប់រគងករសងសង់របសទេនះ គឺជ

រពះរជរគូរបស់រពះបទជ័យវរ មន័ទី៥ េឈម ះេហថ យជញវរហ។  

ករសិកសវភិគអពីំអវតរវរហកនុងសិលបៈែខមររតូវបនបរយិយេដយអនករសី ហគីតូ 

តមរយៈចមល ក់រកេឡតទបៃនែផតររបស់របសទរតពងំផុង។ អនករសីគិតថ េទវកថ 

អវតរវរហ ពុំមនេលចេឡងជបដិមមុនសតវតសទី១១ របសិនេបជេរឿយៗវរតូវបន

និយយបញឆិ តបេញឆ ៀងេនកនុងសិលចរកឹសតវតសទី៩ ែដលជករនិពនធេដយេរបៀបេធៀប 

ពីឧតតមភពរបស់េសតចែដលជអនករគប់រគងែផនដី។៨  

 េទះយ៉ងណ េទវកថ អវតរវរហ រតូវបនសគ ល់េដយជនជតិែខមរ ដណំល

គន េទនឹងេទពដៃទេទៀតកនុងរពហមញញសសន និងហិណឌូ សសន តងំពីមុខសម័យអងគរ។ 

បុ៉ែនតេរឿងរ៉វទងំេនះករមមនបងហ ញេនកនុងចមល ក់ និងបដិមណស់។ ជឧទហរណ៍ 

សិលចរកឹ K.44 បងហ ញពីេឈម ះមរនតីមន ក់េហថ វរហេសន គឺមនន័យថគត់បន

ដឹងអពីំេឈម ះអវតរវរហរួចេហយ។ វរហ រតូវបនេគដឹង និងសគ ល់កនុងសងគម និងសិលបៈ

ែខមរនសម័យបុរណ ដូចគន េទនឹងទវកថេផសងៗែដរ េទះបីវមិនសូវមនរបជរបិយភព

កនុងករបងហ ញតមរយៈសិលបៈក៏េដយ។ េយងអចនិយយបនថ អវតរវរហ រតូវបន

សគ ល់េដយែខមរយ៉ងេហចណស់តងំពីសម័យមុនអងគរ តមរយៈភសតុតងៃនេឈម ះ

                                                             
៦ Cœdès, G., 1942:10-13 

៧ Cœdès, G., 1937:143-158 

៨ Madeleine Giteau, 1956:237 



អតថបទ៖ ទិដឋភពអវតររពះវសិណុេឈម ះ វរហ កនុងសិលបៈែខមរ                              

អតថបទេដយ៖ េលក សុខ ែកវ សុវណណ រ៉  

របស់មរនតីមន ក់ ែដលមនេគរមយងរេហថ វរហេសន កនុងសតវតសទី៧។ បនទ ប់មក 

ពកយេនះបនបងហ ញមតងេទៀត ជេឈម ះរបស់រពហមែដលជរជរគូរបស់រពះបនជ័យ

វរ មន័ទី៥ េហថ យជញវរហ។ 
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