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ហេវជ្រហៅក្នុងសងគមខ្មែរ 
 ហៅសត្វត្សរចុ៍ងហជ្ោយហៃេះ ោរសិក្ាអពីំឥទធិពលនៃជ្ពេះពុទធសាសនា ៃិោយវជ្រយាៃ
ោៃ់ខ្ត្មាៃសៃ្ុេះខ្ល ងំហ ើងជាលោំប់។ អនក្ជ្សាវជ្ជាវជាហជ្ចើៃឯក្ភាពគ្នន ថា ៃិោយវជ្រយាៃ គឺ
ជ្បណិបត័្ៃត៍ាមខ្បបត្ន្រៃត ខ្ែលបខំ្បក្ហចញពីៃិោយមហាយាៃ ហក្ើត្ហ ើងហៅហក្ើត្ហ ើងហៅរវង
ហែើមជ្គឹសតសក្រារ ហេើយបាៃសាយភាយហៅត្បំៃទី់ហប ចិៃ ៃិងរប៉ុៃហៅចហនាល េះស.វ.ទី៧ែល់ទី៩ 
ហេើយបៃតសាយភាយចូលមក្ក្នុងសងគមខ្មែរ ៃិងចាមហៅស.វ.ទី១០។១ ហទពសខំ្ៃ់ៗហៅក្នុងៃិោយ
ហៃេះ មាៃលក្ខណៈជាទូហៅជ្សហែៀងៃឹងៃិោយមហាយាៃខ្ែរ។ ហៅក្នុងអត្ថបទហៃេះ ហយើងៃឹង
ហលើក្យក្ហទពមួយនៃៃិោយ    វជ្រយាៃមក្សិក្ាហោយសហងខបហនាេះគឺ ជ្ពេះហេវជ្រ។  
 ហេវជ្រ គជឺាហទពែ៏សខំ្ៃ់ក្នុងបរបិទជ្ពេះពុទធសាសនាខ្បបត្ន្រៃត ត្ណំាងឱ្យសត្ិសមបរញ្ញៈ 
ៃិងោរបហជ្ងៀៃ។ ជ្ទង់ គជឺាបុគគលមាន ក្់ខ្ែលសហជ្មចបាៃោរជ្តាស់ែងឹ ខ្ែលហក្ើត្ហ ើងហោយអាថ៌
ក្បំាងំនៃោយ វចា ៃិងចិត្ត ខ្ែលលក្ខណៈទងំបីហៃេះរខ្មងហលចហចញក្នុងលេំតាមែហំណើ រនៃ
ោរសមាធិ រួមមាៃ ោយជាចជ្ក្វល វចាជាជ្បាជាា ែល់ជ្បហសើរ ៃិងចតិ្តជាហសចក្តីអៃុហជ្គ្នេះែល់
សត្វទងំឡាយ។២ ជាទូហៅ ក្នុងអត្ថបទឥណាា ហ ែ្ េះថា “ៃិសបៃនហយាគ្នវលី” (Niṣpannayogāvalī) 
ហគសាគ ល់ហទពហេវជ្រជាពីរជ្បហេទ គឺ ក្បាលធរហេវជ្រ (Kapāladhara Hevajra) ខ្ជ្បថា “អនក្ោៃ់
លលាែក៍្ាល” ៃិងសាន្រសតធរហេវជ្រ (Śastradhara Hevajra) ខ្ជ្បថា “អនក្ោៃ់អាវុធ”។៣ ហបើហទេះបី
ហេវជ្រ គជឺាហទពសខំ្ៃ់ហៅក្នុងៃិោយវជ្រយាៃយ៉ាងណាក្តី ហៅក្នុងសិលាចារកឹ្ខ្មែរោលពី
សម័យបុរាណ ហគមៃិធ្លល ប់រក្ហ ើញជ្ពេះនាម “ហេវជ្រ” ហ ើយ។ ផ្្ុយពីហទពមួយអងគហទៀត្ខ្ែល
មាៃជ្ពេះនាមថា “វជ្របាណិ” ហគខ្ត្ងរួបជាញឹក្ញាប់ខ្ល ងំ ឧទេរណ៍ សិលាចារកឹ្ជ្បាសាទបាត្រុ ំ
ហមត្តហសៀមរាប (K.266, K.267, K.268)។៤ ហទេះបីជាយ៉ាងណា ហៅក្នុងសិលាចារកឹ្ខ្មែរ ហគបាៃរួប
ជ្ពេះនាមហទពមួយថា “វជ្រៃិ” ឧទេរណ៍ សិលាចារកឹ្វត្តសីុធរ K.111 (មុមទី២ បន្ាត្់ទី៣៩ ៃិង
៤០)។៥ ែូហចនេះហេើយ នាឱំ្យអនក្ជ្សាវជ្ជាវមួយចៃួំៃយល់ថា ោលពីសមយ័បុរាណហគអាចហៅ 
ហេវជ្រ ជា “វជ្រិៃ”។ ោរយល់ហ ើញខ្បបហៃេះហោយសារោរសិក្ាខ្ផ្នក្ភាសាអពីំពាក្យ “ហេវ” ៃិង 
“វជ្រ” សហំៅែល់ោរជ្បោសជាឱ្ឡារកឹ្ថា “វជ្រ” បាៃោល យជាជ្ពេះនាមរបស់ជ្ពេះ ែូចហៅៃឹងអត្ថបទ
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សនំ្រសកឹត្របស់ហេវជ្រត្ន្រៃត ខ្ែលហគធ្លល ប់ហ ើញមាៃបង្ហា ញជ្ពេះនាមហទពហេវជ្រ ជា “វជ្រៃិ” ែូចគ្នន ។ 
“វជ្រិៃ” ៃិង “វជ្របាណិ” មាៃៃ័យែូចគ្នន  ជ្គ្នៃខ់្ត្មុសជ្ត្ងថ់ា “វជ្រិៃ” សហំៅហលើោរបងកបម់លឹមសារ
នៃវជ្រ រឯី “វជ្របាណិ” សហំៅែល់អនក្ោៃ់វជ្រ ឬអនក្ខ្ថរក្ាវជ្រ។៦  
 ហគអាចសមាគ ល់ហទពហេវជ្របាៃតាមរយៈោរបង្ហា ញជ្ពេះសិរ៨ ជ្ពេះេសត១៦ ជ្ពេះបាទ៤។ 
ជ្ពេះសិរទងំ៨ របស់ហេវជ្រសុទធសឹងមាៃជ្ពេះហៃជ្ត្ទីបីហៅហលើៃលាែ (ថាា ស) ហោយខ្ចក្ហចញជា
បីថាន ក្់។ ថាន ក្់ខ្ងហលើមាៃជ្ពេះសិរខ្ត្មួយប៉ុហណាណ េះ ៃិងខ្ផ្នក្ក្ណាត លមាៃជ្ពេះសិរចៃួំៃ៤។ អនក្
ជ្សាវជ្ជាវភាគហជ្ចើៃយល់ថា ជ្ពេះសិរខ្ងហលើៃិងក្ណាត លបូក្បញ្ចូ លគ្នន ហសែើចៃួំៃ៥ ត្ណំាងឱ្យ
ត្ថាគត្ទងំ៥ (ធាៃិពុទធទងំ៥) ខ្ែលជ្ពេះសិរខ្ងហលើគជឺាជ្ពេះនវហរាចៃ ត្ណំាងឱ្យោរពជ្ងីក្រួរ
បញ្ឈរហៅខ្ផ្នក្ក្ពូំល រឯីខ្ផ្នក្ក្ណាត លមាៃជ្ពេះសិរ៤ ត្ណំាងឱ្យខ្ផ្នក្បខ្ៃថមហៅក្នុងបលង់ហផ្តក្របស់
ចណុំចសខំ្ៃ់ទងំ៤ នៃជ្ត្ីវស័ិយ រួមមាៃ ជ្ពេះអហក្ាេយ (ខ្ងហក្ើត្) ជ្ពេះរត្នសមភព (ខ្ងត្បូង) ជ្ពេះ
អមិតាេ (ខ្ងលិច) ៃិងជ្ពេះអហមា សិទធិ (ខ្ងហរើង)។៧ ហលម ៥ ក្៏ជាសញ្ញញ ត្ណំាងឱ្យភាពហពញ
ហលញរបស់ហលាក្ធ្លតុ្។ ចខំ្ណក្ខ្ផ្នក្ខ្ងហជ្ោមនៃជ្ពេះសិរហេវជ្រចៃួំៃ៣ ហគមិៃែងឹឱ្យជ្បាក្ែ
ថាត្ណំាងឱ្យអវីហ ើយ ប៉ុខ្ៃតហបើសិៃហយាងហៅហលើគមពីរត្ន្រៃតចណំាស់ៗរបស់ឥណាា ខ្ែលរក្ហ ើញ
ហៅហោេះជាវ  ៃិងរប៉ុៃ ហគសៃនិោា ៃថា ជ្ពេះសិរទងំ៣ ទៃំងត្ណំាងឱ្យជ្ពេះពុទធ ជ្ពេះហលាហក្សូរ ៃិង
ជ្ពេះវជ្របាណិ។៨ ហទពទងំបីហៃេះក្ម៏ាៃហរៀបរាប់ហៅក្នុងសិលាចារកឹ្ជ្បាសាទបាត្រុ ំហមត្តហសៀមរាប 
(K.266, K.267, K.268) ខ្ែរ។៩  
 ចខំ្ណក្ជ្ពេះេសតទងំ១៦របស់ជ្ពេះហេវជ្រ ោៃ់ខ្ពងក្នុងទជ្មងជ់ារូបែូចលលាែក៍្ាល 
ហោយខ្ពងហៅក្នុងជ្ពេះេសតសាត ផំ្្ុក្ហោយសត្វែរំ ី ហសេះលា ហគ្ន អូែា មៃុសស សិងា ៃិងឆ្មែ  រឯីខ្ពង
ហៅជ្ពេះេសតហវវងផ្្ុក្ហោយខ្ផ្ៃែី (ជ្ពេះនាងពសុធ្លរា) ទឹក្ (ជ្ពេះវរុណ) មយល់ (ជ្ពេះវយុ) ហេលើង 
(ជ្ពេះអគនី) ជ្ពេះចន្រៃ ្ជ្ពេះអាទិត្យ ជ្ពេះយម (ហទពនៃហសចក្តសីាល ប)់ ៃិងជ្ពេះនវជ្សវណ (ហទពនៃជ្ទពយ
សមបត្ត)ិ។ ក្នុងែហំណើ រហៅោៃោ់រជ្តាស់ែឹង ហៅហពលជ្ពេះហេវជ្រសមាធិហោយបទិជ្ពេះហៃជ្ត្ ជ្ទង់
ៃឹងហបើក្មក្វញិហ ើញៃូវសត្វជាហជ្ចើៃហៅក្នុងជ្ពេះេសតសាត រំបស់ជ្ទង់ ខ្ែលត្ណំាងឱ្យភាពជ្ត្ឹម
ជ្ត្ូវ ៃិងជាៃិមិត្តរូបនៃអណំាច ៃិងរហំៃឿអរូបយិ (សិទធិ)។ ចខំ្ណក្ជ្ពេះេសតខ្ងហវវង ជាៃិមិត្តរូបនៃ
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រូបោយហៅសាថ ៃសួគ៌ខ្ែលមាៃជ្ពេះអាទិត្យ ៃិងជ្ពេះចន្រៃ ្អមហោយធ្លតុ្ទងំ៤ មាៃ ទឹក្ ែី ហេលើង   
មយល់។១០ 
 ហោយខ្ ក្ ជ្ពេះបាទទងំ៤របស់ហេវជ្រ គបឺង្ហា ញក្នុងោយវោិរឈររាហំោយជ្ពេះបាទ
ទងំ៤ជាៃ់ហៅហលើមៃុសស។ រូបមៃុសសខ្ែលហេវជ្ររាជំាៃ់ពីហលើ គឺជា “មារ” ខ្ែលត្ណំាងឱ្យោលៈ
ហទសៈនៃវលវែដសងារ (Saṃsara) ហពាល គឺជាបាតុ្េូទខ្ែលក្ណំត្់ហោយោរហក្ើត្ហ ើងហោយ
ឥត្ឈបឈ់រនៃទុក្ខហវទនា ហេើយោររារំបស់ហេវជ្រពីហលើហៃេះហទៀត្ហសាត្គជឺាោររហំោេះមលួៃហចញ
ពីជ្ចវក្់នៃទុក្ខហវទនាទងំពួងហៃេះ។១១  
 ហៅក្នុងសិលបៈខ្មែរ ហគបង្ហា ញជ្ពេះហេវជ្រ ជាចមាល ក្់ហៅតាមរញ្ញជ ងំជ្បាសាទ បែមិាហទល 
ៃិងភាគហជ្ចើៃជាចមាល ក្ហ់ទលតូ្ចៗខ្ែលហធវើពីសរំទិធខ្ែលហគរក្ហ ើញជ្បមាណជា ៥០ ខ្ែលភាគ
ហជ្ចើៃមាៃអាយុោលហៅរវងស.វ.ទី១០ ែល់ទី១៣នៃជ្គសឹតសក្រារ (រូបហលម១-៥)។ ោរបង្ហា ញ
ហេវជ្ររាហំៅក្នុងសិលបៈខ្មែរ ហជ្ចើៃខ្ត្រាមំាន ក្ឯ់ង ហលើក្ខ្លងខ្ត្ហយាគិៃី (ហទពជ្សី) រាអំមរុវំញិពី ៦ 
ហៅ ៨ អងគ បហងកើត្ហចញហៅជារងវង់មួយហៅរុវំញិជ្ពេះហេវជ្រ ហៅថា “មណា ល” (maṇdala)។ 
មណា ល ជាមហធាបាយនៃោររួបរួមគ្នន  ៃិងោររក្ហ ើញជាមួយមលួៃឯងខ្ែលមិៃអាចបខំ្បក្បាៃ។ 
ក្នុងហនាេះ អនក្រារុំវំញិជ្ពេះហេវជ្រ ត្ណំាងឱ្យភាពហពញហលញនៃចជ្ក្វលខ្ែលសាួត្េួត្ខ្េងខ្ង
ផ្លូវចិត្តៃិងវញិ្ញញ ណរបស់មៃុសស។ ជាទូហៅ ហៅក្នុងជ្បនពណីរហំៃឿខ្បបត្ន្រៃតនៃជ្ពេះពុទធសាសនា ហគ
ខ្ត្ងបង្ហា ញជ្ពេះហេវជ្រក្នុងទជ្មងោ់ច ែូចមាៃឧទេរណ៍ហជ្ចើៃហៅត្បំៃទីហប ប៉ុខ្ៃតហៅក្នុងសងគម
ខ្មែរជ្ពេះហេវជ្រមិៃបង្ហា ញជាទជ្មងោ់ចែូចជា មាៃសក្់បេះហជ្ជាង ខ្េនក្មូល មាៃចងកូម ៃិងោរ
លមអលលាែ៍ក្ាលហៅហលើរាងោយែូចហៅទីហបហ ើយ។ ផ្្ុយហៅវញិ ហគខ្ត្ងបង្ហា ញទជ្មងជ់្ទង់
ក្នុងភាពជ្សស់សាអ ត្ មាៃសាន មញញឹម ខ្ែលហមើលហៅជ្សហែៀងហៅៃឹងជ្ពេះឥសូរក្នុងទជ្មង់ជាសទ
សិវខ្ែរ។ សិលបក្រខ្មែរ បង្ហា ញហេវជ្រមាៃជ្ពេះសិរ៨ ហរៀបចជំា៣ថាន ក្ ់ (ថាន ក្ខ់្ងហលើមាៃ១ ថាន ក្ ់  
ក្ណាត លមាៃ៤ ៃិងខ្ងហជ្ោមមាៃ៣) គជឺ្សបហៅតាមហគ្នលោរណ៍ទសសៃវជិាជ ជាក្់លាក្់របស់
ហេវជ្រត្ន្រៃត។ អវីខ្ែលជាោរក្ត្់សមាគ ល់ខ្ល ងំហនាេះ អនក្ជ្សាវជ្ជាវរនំាៃ់ហជ្ោយ បាៃសៃនិោា ៃថា 
ជ្ពេះេន្រក្តហៅជ្បាសាទបាយ័ៃតខ្ែលពីមុៃហគយល់ថាជាជ្ពេះេន្រក្តជ្ពេែ (ត្ណំាងឱ្យជ្ពេែវហិារធម៌
ទងំ៤ មាៃ ហមតាត  ក្រុណា មុត្ិតា ៃិងឧហបោខ ) មលេះក្៏យល់ថាជាជ្ពេះេន្រក្តជ្ពេះហពាធិសត្វ
អវហលាក្ិហត្សវរ មលេះហទៀត្ក្៏យល់ថាជ្ពេះេន្រក្តជ្ពេះបាទរយ័វរ ែៃ័ទី៧ ទៃំងជាជ្ពេះេន្រក្តរបស់ជ្ពេះហេវ

 
១០

 Lobo 1997. 

១១
 Lobo 1997. 
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ជ្រហជ្ចើៃជាង ហជ្ពាេះជាទូហៅជ្ពេះជ្ពេែ ៃិងជ្ពេះហលាហក្សូរមៃិមាៃជ្ពេះហៃជ្ត្ទី៣ហៅហលើៃលាែ 
(ថាា ស) ហទ ខ្ត្ជ្ពេះហេវជ្រហទើបមាៃ (សូមហមើលលមអតិ្ហៅក្នុងអត្ថបទែម៏ាៃសារៈសខំ្ៃ់របស់ Peter 

D. Sharrock, 2007 ៃិងអត្ថបទមលីរបស់ហលាក្ សុម ខ្ក្វសុវណាណ រ៉ា ២០២០)។  
 ជារួមមក្ វបបធមជ៌្ពេះហេវជ្រហៅក្នុងសងគមខ្មែរហៅសម័យបុរាណទៃំងចាប់ហផ្តើមហ ើងហៅ
ហពលខ្ែលខ្មែរបាៃទទួលយក្ៃិោយវជ្រយាៃហៅរវងស.វ.ទី១០ ហេើយហលចហធ្លល ខ្ល ងំហៅស.វ.ទី
១៣ ក្នុងររជោលជ្ពេះបាទរយ័វរ ែៃ័ទី៧ (គ.ស.១១៨១ ែល់ ១២២០)។ ប៉ុខ្ៃត ហបើពិៃិត្យហមើលហៅ
ចមាល ក្់ ៃិងបែមិាហទលជាថែៃិងសរំទិធតូ្ចៗខ្ែលហគរក្ហ ើញទងំអមាលម៉ាៃ ហគអាចសៃនិោា ៃថា 
វបបធម៌ហគ្នរពជ្ពេះហេវជ្រហៅក្មពុជា ទៃំងជាមិៃសូវសខំ្ៃ់ែូចជ្ពេះសិវ ឬវសិណុហៅក្នុងេិណាូ  ឬក្៏
ជ្ពេះហពាធិសត្វហលាហក្សូរហៅក្នុងពុទធសាសនាហ ើយ៕  
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