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រប ាំក្បាច់បុរាណខ្មែរជាក្បញ្ច ក់្បឆ្ុុះអត្តសញ្ញា ណខ្មែរ 
សម្រាប់ម្របជាជនខ្មែរ ខ្ែលជាអនក្បម្រសឡាញ់សិលបៈ វបបធម៌មិនម្រតឹ្មខ្ត្ ដម្របើម្របស់ដៅ

ក្បនុងពិធីនិងការខ្ក្បក្បមានតប ុដ ណ្ ុះដទ ខ្ត្ខ្ែមទ ាំងជាការបក្បម្រាយ មនុសសជាតិ្និងអត្ត
សញ្ញា ណវបបធម៌ដទៀត្ផង។ វបបធម៌ានារៈសាំខាន់រហូត្ដៅ ជាគតិ្បដងកើត្ជាពាក្បយនិង
ទិសដា្ក្បថា «វបបធម៌ជាម្រពលឹងរបស់ជាតិ្» និង «វបបធធម៌រលត់្ជាតិ្រលាយ វបបធម៌
ពណណរាយជាតិ្ដែកើងថាក ន»។ ម្របាទអងគរវត្ត ជានិមែិត្រូបឆ្ុុះបញ្ញច ាំងពីសម័យែ៏រុងដរឿងដៅ
ក្បនុងម្របវត្តិាស្តសតខ្មែរ ខ្ែលខ្មែររាប់សត្វត្សមក្បដហើយ យក្បមក្បដធវើជានិមែិត្សញ្ញា ត្ា្ំ ងជាតិ្
ម្របក្បបដោយដាទនភាពមពស់ ែូចខ្ែលានដៅដលើទង់ជាតិ្ក្បមពុជាម្រគប់ជាំនាន់និងនិនាន ការ
នដោបយ នាអតី្ត្កាលនិងបចចុបបននកាល។  

ម្របជាជនខ្មែរ អភិរក្បស ខ្ែរក្បា ច្ចនម្របឌិត្ ការពារ ដលើក្បសទួយ និងអភិវឌឍវបបធម៌ខ្មែរ 
ខ្ែលជាមនសិការ ាែ រតី្ អត្តសញ្ញា ណ និងដាទនភាព។ ដៅក្បនុងន័យដនុះ ម្របជាជនខ្មែរ 
ជាពិដសសកុ្បលបុម្រត្កុ្បលធីតាម្រត្ូវានការអប់រ ាំមពស់ពីវបបធម៌ ដែើមបឱី្យដចុះយល់ែឹង ម្រសឡាញ់ 
ដោរព និងឱ្យត្ច្មែ្ល់សិលបៈវបបធម៌ខ្មែរ។ 

សិលបក្បរចា្ក់្បខ្មែរនាសម័យមហានគរ បនឆ្្លក់្បរូបចា្ក់្បអបសរាចាំនួន ១,៧៨៧ 
ជាប់ដៅដលើជញ្ញជ ាំងមហាម្របាទសិលាបុរាណក្បនុងម្រពុះរាជា្ចម្រក្បក្បមពុជា ក្បនុងចម្រក្បភព
អងគរែ៏រុងដរឿង។១ រប ាំម្រពុះរាជម្រទពយឬរប ាំក្បាច់បុរាណខ្មែរ ខ្ែលជាម្របដភទរប ាំឬដលាោ នម្រសី 
ម្របក្បបដោយក្បបូរក្បាច់ក្បបួនខាន ត្ក្បាំពូល ម្របណិត្ សុម្រកឹ្បត្ និងអាច រយ ជាទម្រមង់ និមែិត្រូប និង
ដក្បរែាំខ្ណលែូនតា ពីសម័យអងគរែ៏រុងដរឿង។ រប ាំដនុះដទៀត្ដាត្ ឆ្ុុះបញ្ញច ាំងពីជីវតិ្ សងគម 
ាសនា ទាំដនៀមទា្ប់ ម្របច្ពណី និងវបបធម៌ខ្មែរតា ាំងពីបុរាណកាល។ ដៅឆ្លន ាំ២០០៣ រប ាំ
ម្រពុះរាជម្រទពយខ្មែរ បនម្រតូ្វអងគការយូដណសកូោក់្បបញ្ចូ លដៅក្បនុងបញ្ជី ដបតិ្ក្បភណឌ  វបបធម៌
អរូបីច្នមនុសសជាតិ្។ 
 ដៅដពលខ្ែលម្ុ ាំក្បាំពុងសរដសរអត្ថបទដនុះ ម្ុ ាំក៏្បានអារមែណ៍ថាការយក្បទម្រមង់ និង
សិលបៈរប ាំម្រពុះរាជម្រទពយឬរប ាំក្បាច់បុរាណខ្មែរជាមដធោបយ និងឧបក្បរណ៍សម្រាប់ការ
ដធវើវភិាគសងគម គឺវាអាចឱ្យានវាទបបែិវាទ ែូចខ្ែលដលាក្ប ដម្រក្បក្ប ឡុក្បកាែ (Craig Lockard) 
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បនានម្របាសន៍ថា គឺវបបធម៌ម្របច្ពណី មិនខ្មនវបបធម៌ម្រពុះរាជម្រទពយដទ ខ្ែលក្បនង្មក្ប
ជាយូរោ្ស់មក្បដហើយ ដគចាត់្ទុក្បជាការឆ្ុុះបញ្ញច ាំងពិត្ម្របក្បែច្នម្រពលឹងរបស់សងគម។២ 
 អងគរ ជាសម័យមួយខ្ែលានអាយុកាលជាងមួយពាន់ឆ្លន ាំមក្បដហើយដៅ ក្បនុងាែ រតី្
ខ្មែរ។ ានអនក្បមុ្ះដពាលថា ាែ រតី្អងគរដនាុះ បនបត់្អស់ដៅដហើយ។ ចាប់តា ាំងពីសម័យ
ដម្រកាយរ ាំដោុះពីរបបម្របល័យពូជាសន៍ខ្មែរម្រក្បហម ប ុល ពត្ មក្ប ក្បមពុជាបនឆង្កាត់្ការ
ាត រដឡើងវញិនូវសុមែុមភាពសងគម។ ដៅដពលដនាុះ រប ាំក្បាច់បុរាណខ្មែរ ក៏្បដៅជានិមែិត្
រូបច្នក្បា្ ាំងនិងជីវតិ្ែែីក្បនុងសងគមខ្មែរក៏្បែូចជា ដៅក្បនុងរយៈដពលជាងមួយពាន់ឆ្លន ាំក្បនង្មក្ប
ដហើយដនាុះខ្ែរ។ នាបចចុបបនន រប ាំម្រពុះរាជម្រទពយ ខ្ែលធ្្លប់ានដៅក្បនុងម្រពុះបរមរាជវា ាំងបន
ចាប់យក្បនូវអត្ថន័យែែី ជាសិលបៈសមភាពម្រទម្រទង់និងអនុវត្តដោយខ្មែរម្រគប់ម្រសទប់ក៏្បែូច
ខ្ែលដយើងបនដ ើញានម្រកុ្បមរប ាំក្បាច់បុរាណខ្មែរ ដៅក្បនុងសហគមន៍ខ្មែរសឹងម្រគប់ទីក្បខ្នង្។ 
ដៅក្បនុងបរបិទែែីដនុះ ម្របជាជនខ្មែរទូដៅានអារមែណ៍ថា ដគក៏្បជាាច ស់ច្នរប ាំក្បាច់បុរាណ
ខ្មែរខ្ែរ ែូដចនុះដគចូលរួមសក្បមែដៅក្បនុងការដរៀនសូម្រត្ ហាត់្សម និងសខ្មតងរប ាំដនុះ។ សូមប ី
ខ្ត្ដៅដពលខ្ែលលាំបក្បច្ម្រក្បខ្លងនិងាថ នភាពម្រកី្បម្រក្ប បនាទ ប់ពីដពលរ ាំដោុះភ្ាមក៏្បសិលបក្បរ
សិលបការនីិដយើងសវុះខ្សវងរក្បគនីោន និងម្របមូល សាា រៈ ខ្ែលដៅដសសសល់ពីសម័យខ្មែរ
ម្រក្បហមមក្បរួមោន បដងកើត្ជាម្រកុ្បមសិលបៈ និងបនតសក្បមែភាពសិលបៈវបបធម៌ជាបនតមក្បដទៀត្ 
ែបតិ្ដគានជាំដនឿថា សិលបៈវបបធម៌ ជាម្រពលឹងនិងដាទនភាពរបស់ជាតិ្និងម្របជាជន។ 
ការបត់្បង់សិលបៈវបបធម៌ ក៏្បដម្របៀបបននឹងការបត់្ម្រពលឹងអងគរែូដចាន ុះខ្ែរ។ 
  រប ាំម្រពុះរាជម្រទពយឬរប ាំក្បាច់បុរាណខ្មែរ កាលពីដែើមដឡើយ ានលក្បោណៈ និងត្ច្ម្
ាសនានិងសកាក រៈពាក់្បព័នធនឹងពិធីសព ជីវជាតិ្ ការដោរពបូជាបុពវជន ការបួងសួងនិង
ថាវ យែល់ាសនានិងម្របាទ នដោបយ និងការខ្ក្បក្បមានត។ សិលបៈនិងវបបធម៌ ឆ្ុុះបញ្ញច ាំង
ពីឫសសគល់និងអត្តសញ្ញា ណខ្មែរ។ ដម្រៅពីក្បរត្នភណឌ  ខ្ក្បក្បមានត សិលបៈក៏្បានតួ្នាទី
អប់រ ាំចិត្ត គាំនិត្ និងាែ រតី្ែល់ម្របជាជន៕ 
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