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សមាសភាព 

គណៈកម្មការទសសនវិជ្ជា  
១- លលកជំទាវ បណ្ឌិ តសភាចារយ ខ្លូត ធីតា  ទីប្បឹកា 
២- លលកបណ្ឌិ ត ឈត ប ៊ុនថង    ប្បធាន 
៣- លលកបណ្ឌិ ត ជា ម៊ុនីបញទធិ    អន៊ុប្បធាន 
៤- លលកបណ្ឌិ ត ក្ដា ន់  ធ៊ុល    សមាជិក 
៥- លលកបណ្ឌិ ត ហ៊ុមឹ ញាណារទិធ   សមាជិក 
៦- លលកបណ្ឌិ ត ហហម ឡាច    សមាជិក 
៧- លលកបណ្ឌិ ត ប៉ា ន់ វ៊ុតាា     សមាជិក 
៨- លលក ប ៊ុត ស៊ុលម៉ាត     សមាជិក 
៩- លលកប្សី សរ សិល    សមាជិក 
១០- លលកប្សី ម៊ុិល វសនា    សមាជិក 
១១- លលក ធន ឆាយពិសិដឋ    សមាជិក 
១២- លលក លី ពិចិប្ត     សមាជិក 
១៣- លលកប្សី ហកវ ស៊ុជាតិ    សមាជិក 
១៤- លលកប្សី អ ៊ួន ស៊ុភាព    សមាជិក 
១៥- លលក ឈ៊ុន ផាលវ ៉ាង    សមាជិក 
១៦- លលក ហ៊ួត រ៉ា              សមាជិក 
១៧- លលក វ៉ា ន់ ម៉ាូន                   ជំន៊ួយក្ដរខាងភាសា 
១៨- លលក ហអម ឧតាម                   ជំន៊ួយក្ដរខាងភាសា 
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បុពវកថា 
 

ប្កុមប្បឹកាជាតិភាសាហខ្ែរ(ក.ជ.ភ.ខ្.)ននរជបណ្ឌិ តយសភាកមព៊ុជាមានភារកិចច
ហសែងរកឯកភាពជូនភាសាហខ្ែរ ទាងំអកខរវរិ៊ុទធ ទាងំអំណាន និងពាកយលពចន៍។ ទនទឹមនឹងក្ដរ
ហសែងរកឯកភាពលនេះ ប្កុមប្បឹកាជាតិភាសាហខ្ែរក៏មានត៊ួនាទីបលងកីតបលចចកសពទថែីៗទាក់ទងនឹង
ជំនាញលផេងៗផងហដរ។  

ទសេនវជិាា ហដលជាប្បព័នធននក្ដរគិតរបស់មន៊ុសេ មានត៊ួនាទីយ៉ា ងសំខាន់កន៊ុង  
ក្ដរអភិវឌ្ឍគំនិត សីលធម៌ ប្កមសីលធម៌វជិាា ជីវៈ មលនាគមវជិាា  លោលនលយបយ       
ក្ដរប្គប់ប្គង ហដលជាមាោ៌ននក្ដរអភិវឌ្ឍសងគម។ លដីមបលីឆលីយតបនឹងក្ដររកីចលប្មីនននសងគម
នាលពលបចច៊ុបបនន បលចចកសពទថែីៗប្តូវបនឥសេរជនហដលមានចំលណ្េះដឹងនិងជំនាញខាងវស័ិយ 
លនេះ បលងកីតនិងលប្បីប្បស់លៅតាមតប្មូវក្ដរ។   

បលចចកសពទទសេនវជិាា ហដលគណ្ៈកមែក្ដរទសេនវជិាា ននប្កុមប្បឹកាជាតិភាសាហខ្ែរ 
បនលសនីលឡីង លហីយហដលបនអន៊ុម័តលៅកន៊ុងកិចចប្បជ៊ុំរបស់ប្កុមប្បឹកាជាតិភាសាហខ្ែរ 
រហូតឈានដល់ក្ដរលបេះព៊ុមពជាសទាទ ន៊ុប្កមលនេះ មានសារៈសំខាន់ណាស់កន៊ុងក្ដររ៊ួម
ចំហណ្កអភិវឌ្ឍ និងហសែងរកឯកភាពជូនភាសាហខ្ែរ។ 

សូមអនកប្សឡាញ់ភាសាជាតិទទ៊ួលយកសទាទ ន៊ុប្កមលនេះលៅលប្បីប្បស់កន៊ុងជំនាញ
របស់ខ្ល៊ួនលដីមបឱី្យភាសាលយងីសមបូរពាកយលពចន៍ដូចភាសាននប្បលទសលជឿនលលឿនកន៊ុងលលក។   
 

នថៃ              ហខ្            ឆាន កំ៊ុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ 
                   រជធានីភនំលពញ នថៃទី      ហខ្          ឆាន ២ំ០១៩ 
    របធានរាជបណឌិ ត្យសភាកម្ពុជ្ជ 
 
 
 
             បណ្ឌិ តសភាចារយ សខុ ទូច 
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កមម / កម ៌
អ. karma 
បារ. karma (m.) 

  ចាប់ធមមជាតិសកលននហេតុនិងផលដដលហរបើ 
ចំហ ោះអំហពើរបកបហោយហចតនារបស់មនុសសហៅកបុង 
ទសសនវជិាជ របស់ឥណ្ឌឍ ។ អំហពើលអឬអារកក់ជាអបក 
កំណតវ់ាសនារបស់សតវហោក។            
អំហពើអាចចំណ្ឌយហពលហលើសពើមួយជើវតិហោយចង 
អបក             ងវដថសងារ។ មានដតអំហពើដដលរចួ 
ផុតពើចំណង់កិហលសនិង        ហទ ហទើបគ្មម ន 
វបិាកហៅកបុងសងារវដថ។     
ឧ. របជាជនដមមរភាគហរចើនហជឿហលើច   កមមផល។ 
 

កមមវតទុ  
អ. object  
បារ. objet (m.) 
 
 
 

  មនុសសណ្ឌមាប ក ់រកុមណ្ឌមួយ ឬ អវើមួយ ទងំរូបើ 
ទងំអរូបើ ដដលទទួលរងអំហពើ (ផលូវកាយឬផលូវចិតថ) 
ពើរបធានឬអបកហធវើអំហពើ។ 
  ឧ១- ហោក «ក» រតូវបានហោក « » ហរបើរបាស់ 
ហដើមផើសហរមចបំណងរបស់មលួន។ កបុងករណើ ហនោះ 
ហោក «ក» គឺជាកមមវតទុ ឯហោក « » គឺជារបធាន 
(អបកហធវើអំហពើ)។  
  ឧ២- សចចភាពដដលរកុមណ្ឌមួយកំពុងដសវងរក 
ហដើមផើហោោះរាយជហមាល ោះឬបញ្ហា ណ្ឌមួយដដល  
កំពុងហកើតហ ើង គឺជាកមមវតទុ។ 
 

ក 
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ករុណ្ឌ  
អ. mercy / 
    compassion 
បារ. merci / 
   compassion (f.)  
 

 ការតរមូវខាងសើលធមឱ៌្យមនុសសមាប ក់ៗ គួររបឹងដរបង 
អស់ពើលទនភាពហដើមផើកាតប់នទយការលំបាកខាងផលូវ 
កាយឬផលូវចិតថនិងខាងសមាា រៈរបស់អបកដនទ។ 

កាតា បិសុើស 
អ. katalepsis 
បារ. katalepsis 
       (m.) 
 

 តាមទសសនវទូិអតធ់មតនិ់យម មាននយ័ថា មូលបដិញ្ហដ  
ចមផងដបបមហនាគមវជិាជ ហោយចាតទុ់កថាសភាពចិតថ 
របស់អបកណ្ឌមាប កជ់ាប ់កព់ន័នហៅនឹងការយល់ដឹង 
និងការទទួលយកបញ្ដតថិទសសនវជិាជ មូលោឌ ននានា។ 
តាមភាារកិក  កយ កាតា ិបសុើស មាននយ័ថា 
ការចាបយ់ក។ 
 

កាលវុ់ាងំនិយម  
អ. calvinism  
បារ. calvinisme (m.) 
 
 

  លទនិជាប់ទក់ទងនឹងការបហរងៀនរគិសឋាសនា 
របស់ហោក េសង ់ កាល់វុាងំ (Jean Calvin) 
ជាពិហសសទកទ់ងនឹងជំហនឿថា រពោះរគបរ់គងអវើៗ  
ដដលហកើតហៅហលើភពដផនដើ។ លទនិហនោះ ទរមង់ 
  ង   ងននរបូហតសថង់និយម ដដលហគាា ល់ចាស់ 
តាមរយៈជំហនឿហៅកបុងគមពើ រ រគិសថាសនាដដល 
ហគចាត់ទុកថាជាចាប់ននជំហនឿ (ការបដិហសធ 
ហសរ ើភាពរបស់មនុសស  ង             អាោ ំ
  ង ងដអវ)។ 
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កាឡាម 
អ. kalam 
បារ. kalam (m.) 
 
 

 (kalam ជាភាាអារ៉ា ប់) ការដសវងរកពុទនិខាង  
ហទវវជិាជ តាមរយៈការពិភាកា   ជដជក និង     
ហដញហោល។  ហៅកបុងទសសនវជិាជ អ          ិាល ម កាឡាម  
ជាដំហណើ រននការហលើកហេតុផលដបបទសសនវជិាជ  
ហដើមផើហផធៀងផ្ទធ តស់មាសភាគនានាននលទនិាសនា។ 
កាឡាមមានតួនាទើសរមប     ហៅកបុងាសនា 
អ         ិាល មនូវអវើដដលទសសនវជិាជ សកូូឡាសធិកយកមកហរបើ 
កបុងការអភិវឌណរគិសថាសនា។ 
  ឧ. កាឡាមបានកាល យហៅជារបព័ននទសសនវជិាជ   
ាសនាមួយដល៏ផើលាញហៅសតវតសរទ៍ើ១១។ 
 

ការកុេក 
អ. lying 
បារ. mentir (m.) 
 
 

  ការនិយាយ ការសរហសរ ឬ ការសដមឋងហោយ 
កាយវកិារនូវអវើមួយដដលអបកណ្ឌមាប ក់ដឹងឬហជឿថា 
មិនពិតហោយហចតនាហដើមផើបំភាន់មនុសសមាប ក់ ឬ 
ហរចើននាក់។ អបកកុេកមានអវើមួយហៅកបុងចិតថ 
របស់មលួន ហេើយបានបញ្ហជ ក់ហោយការអោះអាង 
ផធុយពើហនោះ កបុងបំណងបហញ្ហឆ ត ឬយា៉ា ងហោចណ្ឌស់ 
ហដើមផើបិទបាងំលទនភាពននការបហញ្ហឆ ត។  
 

( កយហនោះ   ហរបើកបុងសើលវជិាជ ) 
 

ការបហងកូើតថមើ 
អ. creativity 
បារ. créativité (f.) 

 ជាទូហៅ ការបហងកូើតថមើសំហៅយកការបហងកូើតអវើមួយ 
ដដលថមើ ដដលរមួទងំវតទុ រូបើនិងគំនិត។ ការបហងកូើតថមើ 
រតូវបានហគហរបើយា៉ា ងទូលំទូោយហៅកបុងសកមមភាព 
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 របស់មនុសស ប៉ាុដនថវាមានារៈសំខានហ់ោយដ ក 
ហៅកបុងការបហងកូើតសិលផៈ។ ការបហងកូើតថមើបង្ហា ញនូវ 
ភាពថមើ និង កព់ន័នជាមួយការបហងកូើតអវើមួយដដល 
មុសពើអវើដដលបានបហងកូើតពើមុន ប៉ាុដនថវាកព៏រងើកហៅ 
េួសពើអវើដដលរគ្មនដ់តជាភាពថមើ។ 
 

( កយហនោះ ហគហរបើហៅកបុងហាភណវជិាជ ) 
 

ការបាតស់វយ័ 
រគបរ់គង 
អ. ecstasy 
បារ. extase (f.) 

  សភាពមួយដដលការទទួលដឹងហោយញាណធមមតា 
ឈបដំ់ហណើ រការមួយរយៈ ហេើយរបធានដបរជាដឹងពើ 
ភាពអាច រយជាងមុនរបកបហោយភាពសបាយរ ើករយ 
ប៉ាុដនថបនាធ បម់ក អវើដដលរបធានដឹងហនាោះមិនអាចទទួល 
ដឹងបានជាធមមតាហនាោះហទ។ មយ៉ាងហទៀត ការបាត់សវ័យ 
រគបរ់គងជាសភាពខាងមួរកាល ជាធមមតាបងកូហោយ 
ការឆលងកាត់បទពិហាធន៍គមពើរនិយមរជុលខាង 
ាសនា ការហរតករតអាលផលូវហភទ ឬ ការហញៀន 
ហរគឿងហញៀន ... កបុងហនាោះ ហពលមលោះ បុគាលបានបាត់ 
សវ័យរគបរ់គងនិងសមផជញ្ដៈ ហោយារដតការ 
រគបដណឋ បព់ើហវទនារមមណ៍យា៉ា ងខាល ងំ។ 
 

ការយលស់បថិ/សុបិន 
អ. dream 

 ហស រ ើ(ដំហណើ របនថគ្មប ) ននរូបភាព គំនិត ហវទនារមមណ៍ 
និងឥន្ទនធើយារមមណ៍ ដដលជាធមមតា ហកើតហ ើងហោយ 
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 អហចតនាហៅកបុងចិតថ កបុងរយៈហពលននដំណ្ឌក់កាល 
ណ្ឌមួយននដំហណក។ ថវើហបើមលឹមារនិងហគ្មលបំណង 
ននការយល់សបថិមិនរតូវបានហគយល់ដឹងហពញហលញ 
កហ៏ោយ កក៏ារយល់សបថិបានកាល យហៅជារបធានបទ 
ននការសនមតដបបវទិយាន្ទសថហេើយវាក៏ជារបធានបទ 
ននចំណ្ឌបអ់ារមមណ៍ខាងទសសនវជិាជ និងាសនាតាងំ 
ពើមានការកតរ់តាហៅកបុងរបវតថិាន្ទសថ។ ការសិកា 
ដបបវទិយាន្ទសថអំពើការយល់សបថិរតូវបានហគហៅថា 
សុបិនវទិយ (Oneirology)។ 
 

ការសរមោុះសរមលួ 
អ.  compromise 
បារ. compromis  
         (m.) 
 

 ការរពមហរពៀងមួយដដលសហរមចហ ើងហោយ  
ភាគើ កព់ន័នតាមរយៈការចរចារមួគ្មប  បនាធ បព់ើភាគើ 
នើមួយៗបានហធវើសមផទនមួយចំនួនហចញពើការទមទរ 
ដំបូងៗរបស់មលួន ហដើមផើអាចទទួលយកបានទំង 
អស់គ្មប ។ ការសរមុោះសរមួលដផអកហលើមូលោឌ នដដល 
ភាគើនើមួយ ហៗធវើសេរបតិបតថិការកបុងការហោោះរាយ 
បញ្ហា ជាជាងការហធវើឱ្យមូចទំនាក់ទំនង។  
 

( កយហនោះ ហគហរបើហៅកបុងសើលវជិាជ និងទសសនវជិាជ   
នហយាបាយ) 
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ការុញ្ដហេតុ 
អ. pathos 
បារ. pathos (m.) 

  អំណ្ឌចននាទ នភាព ឬាប នដនិពនន ឬាប នដសិលផៈ 
ឬក៏ហវាោរាន្ទសថ ដដលជំរុញឱ្យមនុសសមានភាព  
ទុកខរពួយ និង អាណិតអាសូរ។   
 

 ( កយហនោះ ហគហរបើហៅកបុងទសសនវជិាជ បុរណរកិក 
និងទសសនវជិាជ អំពើចិតថ) 
 

កុសលចុងហរកាយ 
អ. final good 
បារ. bien final 
 

  កុសលហទលដដលជាកុសលចុងហរកាយ (លអបំផុត 
មពង់មពស់បំផុត) ឬហៅថា បំណងចុងហរកាយ។ 
សញ្ហដ ណននកុសលចុងហរកាយមានមូលោឌ នរគឹោះ 
ហៅកបុងរបព័ននសើលវជិាជ បុរណសមយ័។ រល់អំហពើ 
រតូវបានជំរុញហដើមផើបំណងមួយ ហេើយបំណងហនាោះ 
លអសរមាបអ់បកហធវើ។ កុសលមួយចំនួនរតូវបានហធវើ 
ហដើមផើហ ព្ ោះហៅរកកុសលមពស់ជាង ហេតុដូហចបោះ 
កុសលមានឋានានុរកម។ កបុងនយ័ហនោះ រតូវដតមាន 
កុសលហទលមួយដដលរតូវបានដសវងរកសរមាប់ 
បំណងចុងហរកាយ ចំដណកកុសលហផសងទងំអស់ 
រតូវបានដសវងរកសរមាបឈ់ានហៅដល់កុសលហទល 
ហនាោះ។ កុសលចុងហរកាយគួរដតហៅចុងហរកាយបំផុត 
ទូលំទូោយ និងសវ័យរគបរ់គ្មន ់ ហទោះបើលកខមណឍ  
ចុងហរកាយហនោះសទិតហៅកបុងវវិាទកហ៏ោយ។ ហៅកបុង 
ទសសនវជិាជ រកិកបុរណ និកាយសើលវជិាជ នើមួយៗ 
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យល់រសបថា កុសលចុងហរកាយហនោះគឺសុមុមាលភាព 
ឬសុភមងាល ប៉ាុដនថ និកាយទងំហនាោះយល់មុសៗគ្មប  
ហៅតាមនិយមន័យសុភមងាលហរៀងៗមលួន ហោយ 
កំណតនិ់យមនយ័សុភមងាល ថាជាកិតថិយស ភាព 
រ ើករយ គុណធម ៌ការសញ្ជ ឹងគិត ឬ ភាពសងប។់  
 

 ( កយហនោះ ហគហរបើកបុងសើលវជិាជ និងទសសនវជិាជ អំពើ 
 សកមមភាព) 
 

កំណតនិ់យម 
អ. determinism 
បារ. déterminisme 
      (m.) 

  លទនិទសសនវជិាជ ដដលយល់ថា រពឹតថិការណ៍ទងំអស់ 
ជាពិហសសអំហពើទងំឡាយរបស់មនុសសមានចណំង 
ទក់ទងគ្មប  ហេើយកំណត់ហោយដមសរចវាក់នន  
រពឹតថិការណ៍ដដលមានពើមុន។ 
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មុងជឺនិយម 
អ. confucianism  
បារ. confucianisme 
       (m.) 

   របព័នន គំ និតសំខាន់ ហៅកបុ ងទសសនវជិាជ ចិន  
ដដលបានរ ើកចហរមើនចហនាល ោះ ប្ ំ៥៥១ដល់៤៧៩ 
មុនរគិសថសករជ ហចញពើការបហរងៀនរបស់មុងជឺ 
និងាវក័របស់គ្មត់ ដដលបានយកចិតថទុកោក់ 
ចំហ ោះហគ្មលការណ៍សឋើពើចរយិារតឹមរតូវ ជំនាញនន 
ការរគបរ់គងរដឌ គតិបណឍិ តស័កឋិសិទនិ និងទំនាកទំ់នង 
សងាមរតឹមរតូវ។ មុងជឺនិយមបានជោះឥទនិពលហលើ 
ឥរយិាបថរបជាជនចិន ចំហ ោះជើវតិគំរូននការរស់ហៅ 
និងគំរូននតនមលសងាម រពមទងំបានផឋល់មូលោឌ ន 
ខាងបញ្ហដ សរមាបរ់ទឹសឋើ  និងាទ បន័នហយាបាយចិន 
ហទៀតផង។ មុងជឺនិយមបានរលោលហចញពើ 
របហទសចិនហៅដល់កូហរ ៉ា ជប៉ាុន និងហវៀតណ្ឌម និង 
បានកាល យហៅជាកតាថ រងឹមាកំបុងវបផធម៌អាសុើខាង 
ហកើតរពមទងំបានជំរុញឱ្យមានការចាបអ់ារមមណ៍កបុង 
ចំហណ្ឌមអបករបាជញបសចិមរបហទសហសធើរដតទងំអស់។ 
ហទោះបើមុងជឺនិយមបានកាល យហៅជាមហនាគមវជិាជ  
ផលូវការរបស់រដឌចិនកហ៏ោយ កមុ៏ងជឺនិយមមិនដដល 
មានអតទិភាពជាាសនាផលូវការហទ។ មុងជឺបានចងរកង 
គមពើរហឈាម ោះថា «ោវយើ» មាននយ័ថា សិលផៈទងំ៦ 
ជាសិលផៈហសរ ើមានហគ្មលហៅដសវងរកនូវហសរ ើភាព 

ខ 
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កបុងនហយាបាយនិងហសដឌកិចច មានដូចខាងហរកាម៖  
  ១- គមពើរយើ និយាយពើការហផធរកមមសិទនិនិងហផធរមរតក  
 ២- គមពើរ ហច ជាកំណ្ឌពយនិទនសរមាប់បហរមើ    
      ហាភណ័ធមមជាតិ  
  ៣- គមពើរលើ និយាយពើការរបារពនពិធើដសនហរពន  
      ហផសងៗ  
  ៤- គមពើរយ៉ាូ និយាយពើបទហភលងនិងចហរមៀង 
      បដណថ តអារមមណ៍  
  ៥- គមពើរជូ និយាយពើរបវតថិាន្ទសថនិងពងាវតារ  
       ននរបហទសចិន  
  ៦- គមពើរឈូា វ ឬ គមពើរនិទឃរដូវ និយាយ  
      ពើសរទរដូវ ជារបវតថិាន្ទសថជាកដ់សថងរបស់  
      សនថតិវងសលូ។ 
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គង្ហវ លាន្ទសថ 
អ.   patristics 
បារ. patristique (f.) 

  ការសិកាអំពើវណតកមមនិងជើវតិរបស់រគូគង្ហវ ល 
ឬហោកឪពុកសំខាន់ៗននវោិររគិសថាសនា ពើ  
សតវតសរទ៍ើ១ដល់ទើ៩ននរគិសថសករជ។ 
 

គតិបណឍិ ត 
អ. wisdom 
បារ. sagesse (f.) 

  អធយរស័យលអឬសុភនិចឆ័យរបស់មនុសសដដល 
ហកើតហចញពើសមតទភាពននការហរបើរបាស់បញ្ហដ ញាណ 
បទពិហាធនិងពុទនិផ្ទធ ល់មលួនហដើមផើហធវើការសហរមច 
ចិតឋនិងការវនិិចឆយ័ឱ្យបានរតឹមរតូវ។ 
 

គតិបណឍិ តរបតិបតថ ិ
អ. practical 
    wisdom 
បារ. sagesse        
      pratique  

  បហចចកសពធរបស់អារ ើសថូត(Aristote/Aristotle)
សរមាប់ការពិចារណ្ឌដដលនាហំៅដល់សកមមភាព 
របតិបតថិ ហ លគឺសំហៅហៅដល់គុណធម៌ដដល 
ហកើតហចញពើការពិចារណ្ឌអំពើការអនុវតថរតឹមរតូវនូវ
ការយល់ដឹងទូហៅនិងការយល់ដឹងខាងរទឹសឋើ  
សើលធមចំ៌ហ ោះករណើ ជាកដ់សឋងហោយដ កៗ។ 
  អារ ើសថូតនិយាយថា គតិបណឍិ តរបតិបតថិ គឺជា  
សភាពពិតនិងសមហេតុផលននសមតទភាពកបុងការ
ហធវើអំហពើណ្ឌមួយហោយគិតដល់ផលលអនិងអារកក់
ចំហ ោះមនុសស។  
(បញ្ដតិថហនោះ ហគហរបើហៅកបុងទសសនវជិាជ រកិកបុរណ 

គ 
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សើលវជិាជ  និង ទសសនវជិាជ សថើអំពើអំហពើ [គតិបណឍិ ត 
របតិបតថិ = ការពិចារណ្ឌ = ការយល់ដឹង = បញ្ហដ  = 
ហេតុផលរបតិបតថិ = ការរបុងរបយត័ប])។ 
 

គុណធមធ៌មមជាតិ 
អ. natural virtue 
បារ. vertu naturelle 

  ចំហ ោះ ោវ ើដ េ ូម (David Hume) គុណធម៌ 
គឺជាគុណភាពខាងសើលធមហ៌ៅកបុងមលួនរបស់ហយើង 
ឬកបុងមលួនរបស់អបកដនទ ដដលរតូវបានយល់រពម ហោយ 
ទសសនៈខាងសើលធម។៌  េ ូម បានដញកគុណធម ៌
ធមមជាតិហចញពើគុណធមស៌ិបផនិមមិត។ គុណធម ៌
ធមមជាតិ គឺជាទំហនារនិងលកខណៈគុណធម៌ដដល 
ហកើតហ ើងពើឧបនិសសយ័មូលោឌ នននធមមជាតិពិតរបស់ 
មនុសស ហេើយវាមិនដមនជាអវើដដលរតូវបានហគបណឋុ ោះ 
ហោយហចតនាហទ។ លកខណៈទងំហនោះមានដូចជា 
ហសចកឋើករុណ្ឌ ចិតថសបផុរស ចិតថរបណើ  ចិតថទូោយ 
ហសចកឋើរសឡាញ់របស់អបកណ្ឌមាប ក់ចំហ ោះហកមងៗ 
ការអភយ័ហទស។ល។ ផធុយហៅវញិ គុណធម ៌
សិបផនិមមិត ដូចជាយុតថិធម ៌ាវ មើភកឋិ ហសចកឋើហាម ោះរតង ់
គឺជាលទនផលននលផចិដបិុ៏នរបសប ់ និងការអបរ់ ំ
ដដលហគទទួលបានកបុងអំ ុងហពលដយូ៏រ។ លកខណៈ 
ទងំហនោះជាសិបផនិមមិត និងរតូវបានហគរបឌិត ប៉ាុដនថ 
មិនដមនហធវើហ ើងតាមទំហនើងចិតថហនាោះហទ។ េ ូម 
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អោះអាងថា គុណធមធ៌មមជាតិផឋល់មូលោឌ នចំហ ោះ 
ជើវតិរគួារនិងទំនាកទំ់នងជិតសបិទនរវាងមិតថភកឋិ។ 
ចំដណកឯគុណធមស៌ិបផនិមមិតវញិ គឺជាតរមូវការ 
ចាបំាចចំ់ហ ោះជើវតិសងាមដទូ៏លំទូោយរបស់ហយើង។  
 

( កយហនោះ ហគហរបើហៅកបុងសើលវជិាជ ) 
 

គុណូបការៈ/ 
គុណូបការ 
អ. merit 
បារ. mérite (m.) 
 

  ឧតថមភាពឬតនមលដដលសកឋិសមនឹងទទួលបាន 
ការតបសបងជារង្ហវ នឬ់កិតឋិយស។ គុណូបការៈដចក 
ហចញជាពើរគឺ គុណូបការៈសើលធម ៌ ដូចជា គុណធម ៌
ក      ជាហដើម និង គុណូបការៈមិនដមន 
សើលធម ៌ដូចជា ជំនាញ បំណិន ជាហដើម។ គុណូបការៈ 
ទំងអស់គឺជាគុណសមផតថិដដលរតូវហគ្មរពឬគួរ 
ហគ្មរពនិងហកាតសរហសើរកបុងសងាម។  
 

 ( កយហនោះ   ហរបើកបុងទសសនវជិាជ សើលធម៌ និង  
   ទសសនវជិាជ នហយាបាយ) 
 

ហគ្មលជំេរ 
អ.  attitude       
     (position) 
បារ. attitude        
      (position) 

  សភាពននការយល់រពម ឬ ការមិនយល់រពមខាង 
គំនិត ការហពញចិតថ ឬ ការមិនហពញចិតថ ដដលទកទ់ង 
នឹងហវទនារមមណ៍និងអារមមណ៍ ហេើយដដលផធុយហៅ 
នឹងជំហនឿ។ ជំហនឿទកទ់ងនឹងហេតុការណ៍និងការ 
គិត។ ចំដណកឯហគ្មលជំេរវញិទក់ទងនឹងការ 
វាយតនមលនិងការហឆលើយតបខាងហវទនារមមណ៍។    
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  មនុសសដដលមានជំហនឿដូចគ្មប អាចមានហគ្មលជំេរ 
មុសគ្មប  ឬក៏មនុសសដដលមានហគ្មលជំេរដូចគ្មប   
អាចមានជំហនឿមុសគ្មប ចំហ ោះកមមវតទុ ដតមួយ។ ដូហចបោះ 
ការមុសគ្មប រវាងហគ្មលជំេរនិងជំហនឿ ដូចគ្មប ហៅនឹង 
ការមុសគ្មប រវាងតនមលនិងហេតុការណ៍។   សើលវជិាជ  
អតថហនាមតិ័អោះអាងថា ហគ្មលជំេរទកទ់ងហោយ 
ផ្ទធ ល់នឹងហេតុផលជំរុញនិងឥរយិាបថ និង 
អោះអាងថា ការវនិិចឆយ័ខាងសើលវជិាជ និងខាងតនមល 
គឺជាបញ្ហា ននហគ្មលជំេរជាជាងបញ្ហា ននការគិត។ 
 

( កយហនោះ   ហរបើហៅកបុងសើលវជិាជ  និង ទសសនវជិាជ  
សឋើពើអំហពើ) 
 

គំនិត 
អ. idea 
បារ. idée (f.) 
 

១- សំហណើ ឬដផនការសរមាបហ់ធវើអវើមួយ,  
     ឧ. មញុ ំមានគំនិតបនឋការសិកាហៅបរហទស។ 
២- ការយល់ហឃើញ ការគិត ឬ រូបភាពហៅកបុងសតិ  
     (mind) របស់មនុសស,  ឧ. ហតើអបកមានគំនិត  
     ថាគ្មតម់ានរូបរងដូចហមឋច? 
៣- ជំហនឿ ឬ ទសសនៈ, ឧ. ហយើងមានគំនិតមុសគ្មប  
     រស ោះអំពើការោកពិ់នយ័ចំហ ោះកុមារ។ 
៤- បំណងឬហេតុផលកបុងការហធវើអវើមួយ, ឧ. គំនិត  
     រមួននការផាយ ណិជជកមម គឺ  ហធវើឱ្យមនុសស    
     ទិញផលិតផល    ។ 
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ឃាតកមម 
អ. killing 
បារ. meurtre 
      (m.) 

  អំ ហពើ ននការបញ្ច ប់ជើ វ តិ។  ឃាតកមមហលើភាវៈ   
មនុសស ជានិចចកាលរតូវបានហគចាតទុ់កថាជាអំហពើ  
អារកកបំ់ផុតខាងសើលធម ៌ហេើយសិទនិរស់រនមាន  
ជើវតិរតូវបានហគចាតទុ់កជាសិទនិមនុសសសំខានបំ់ផុត។ 
ការោមមិនឱ្យសមាល បម់នុសសដដលគ្មម នហទស គឺជា 
ហគ្មលការណ៍ទូហៅខាងសើលធម៌និងចាស់ជាងហគ 
បំផុត។ ហៅកបុងសងាមបុរណ ហគ្មលការណ៍ទូហៅហនោះ 
អនុវតថដតកបុងសេគមន៍ផ្ទធ ល់មលួនប៉ាុហណ្ឌត ោះ។ កបុង 
រកបមណឍ ាសនា មានាសនារពោះពុទន និង 
ាសនារគិសឋជាហដើម ហគ្មលការណ៍ទូហៅហនោះ 
បានពរងើកហៅដល់ការោមមិនឱ្យសមាល ប់មនុសស 
សតវរគបរ់បហភទ។ រទឹសថើសើលធមស៌មយ័ទំហនើបហធវើ 
យុតថិកមមភាពមិនអាចបំ នបានននជើវតិមនុសសកបុង 
រកបមណឍ ននហសចកថើនថលថបូររបស់មនុសសដដលជាភាវៈ 
របកបហោយវចិារណញ្ហដ ណ។ ជារបនពណើ  ឃាតកមម 
រតូវបានហគហធវើយុតថិកមមដតហៅកបុងយុតឋសន្ទង្ហា ម និង 
ការកាតហ់ទសរបោរជើវតិប៉ាុហណ្ឌត ោះ ហទោះបើជាមូលោឌ ន 
ទំងពើរហនោះហៅដតរតូវបានហគជដជកហដញហោល 
ហៅហ ើយកហ៏ោយ។  
( កយហនោះ ហគហរបើហៅកបុងសើលវជិាជ ) 

ឃ 
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ចិតថ 
អ. mind 
បារ. esprit (m.) 

  សមតទភាពគិត យល់ដឹង ពិចារណ្ឌ វនិិចឆយ័ និង 
សហរមចចិតឋរបស់មនុសស។ ហលើសពើហនោះហទៀត ចិតឋ 
ក៏ជាមជឈមណឍ លននញាណដដលបហងកូើតការគិត 
អារមមណ៍ គំនិត របតយការមមណ៍ និងជាកដនលងផធុក 
ពុទនិនិងការចងចា។ំ ហោក រុហឺណ ហដកាត (René 
Déscartes) បានហរបើ កយ ចិតថ(mind) និង រពលងឹ 
(soul) អាចជំនួសគ្មប ហៅវញិហៅមកបាន។ ចំហ ោះ 
គ្មត ់ចិតថ(mind) ដូចគ្មប នឹង អតថៈ (មនុសស) ដដលជា 
ារធាតុអាចគិត ហជឿ សងសយ័ មានចំណង ់យល់ដឹង 
និងហធវើអំហពើ។ ចំហ ោះទសសនវទូិដនទហទៀត ដូចជា ោវ ើដ 
េ ូម (David Hume) យល់ថា ចិតថ (mind) គឺជា 
បណថុ ំ ននសភាពខាងចិតថាន្ទសថ ហេើយកបុងនយ័ហនោះ 
វារសហដៀងគ្មប ហៅនឹង ញាណ (consciousness)  
ប៉ាុដនថ វាផធុយហៅនឹងសភាពខាងរូបកាយ។ ការយល់ 
ដឹងមុសៗគ្មប អំពើ ចិតថ នាហំៅដល់ការយល់ដឹងមុសគ្មប  
អំពើបញ្ហា  ចិតថ-កាយ (mind-body problem)។  
 

(បញ្ដតិហនោះ ហគហរបើកបុងទសសនវជិាជ អំពើចិតថ)  
 
 

ច 
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នចដនយ 
អ. accident 
បារ. accident (m.) 
 
 

  លកខណៈមួយដដលអាចឬមិនអាចជាកមមសិទនិរបស់ 
អវើមួយហោយវាមិនជោះឥទនិពលហលើារជាតិរបស់វតទុ 
ហនាោះហទ។  កយ  ចដនយ ហនោះ រតូវបានហគហរបើហៅ 
កបុងរបវតថិទសសនវជិាជ ទងំមូលហោយមានអតទន័យ 
ដបលកៗគ្មប មួយចំនួន។ ហៅកបុ ងអសថិ រូបវជិាជ របស់  
អារ ើសថូត (Aristotle) «នចដនយ» ជាលកខណៈននអវើមួយ 
ដដលមិនដមនជាារជាតិរបស់វា (អវើមួយអាច 
បាតប់ង់ ឬ រតូវបានបដនទមហោយមិនហធវើឱ្យារធាតុ 
ឬវតទុដរបរបួល)។ 
  ហោក រុហឺណ ហដកាត (René Descartes) យល់ថា 
ការគិតគឺជាចំណុចសំខាន់ននរពលឹង ឯកមមវតទុ នន 
ការគិត គឺជា «នចដនយ»។  
   ឧ. អាទិហទពគ្មម ននចដនយហទ ហរ ោះថា សចចភាព  
ទំងអស់របស់អាទិហទពសុទនដតហកើតហ ើងហោយ 
មលួនឯង។ 
 

នចដនយនិយម 
អ. accidentalism 
បា.  accidentalisme  
     (m.)  
 

  រទឹសឋើដដលយល់ថា លំេូររពឹតថិការណ៍មានលកខណៈ 
មិ អាចទយទុកមុនបាន។ ពួកហអពើគួនិយម 
(Epicureanism)    ងថា រពឹតថិការណ៍ខាងគំនិត 
មិនអាចពយករបានជាកោ់កហ់ទ។  
   ហគហរបើរទឹសឋើហនោះហដើមផើរប្ងំនឹងរទឹសឋើទំនាកទំ់នង 
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ហេតុផល។ ហៅកបុងវសិ័យអសថិ រូបវជិាជ  នចដនយ- 
និយមរប្ងំនឹងលទនិដដលថា អវើៗទងំអស់ហកើត 
ហ ើងពើហេតុផលកំណតម់ួយ, ឧ. ទសសនវទូិ ភើហធើ 
អាប ើឡាដ (Peter Abelard) បានរោិះគន់ «នចដនយ- 
និយម»   រគូ    គ្មត ់ វ ើហលៀម អូេវ ហឆមប៉ាូ 
(William of Champeaux) ដដលបាននិយាយថា  
លកខណសមផតថិននភាពនចដនយពឹងដផអកហៅហលើភាព 
មុសគ្មប របស់បុគាលដដលមានពើកំហណើ ត          
   ច   លកខណៈននភាពនចដនយហនោះមិនអាចពនយល់ 
ពើភាពមុសគ្មប របស់បុគាល  ហទ។ 
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ឆនធៈ 
អ. will 
បារ. volonté (f.) 

  អំណ្ឌចននចិតថកបុងការហរជើសហរ ើសចំណងខ់ាល ងំបំផុត 
កបុងចំហណ្ឌមចំណង់ជាហរចើនដដលមានកបុងមណៈ 
ហពលមួយននការសហរមចចិតថ ដដលដសឋងហ ើង 
តាមរយៈសកមមភាពជាកោ់កណ់្ឌមួយ។ ឆនធៈមិន 
សំហៅហលើចំណងជ់ាកោ់កណ់្ឌមួយហទ ប៉ាុដនថសំហៅ 
ហលើសមតទភាពកបុងការរបរពឹតថរបកបហោយការ-
សហរមចចិតថចំហ ោះចំណង់របស់បុគាលណ្ឌមាប ក់។ 
ហៅកបុងទសសនវជិាជ  ឆនធៈសំខាន់ណ្ឌស់កបុងនាម 
ជាដផបកចាស់ោស់មួយននចិតថ រួមជាមួយនឹង 
វចិារណញ្ហដ ណនិងការយល់ដឹង។ ឆនធៈរតូវបាន 
ចាតទុ់កថាសំខានហ់ៅកបុងសើលវជិាជ  ហោយារដត 
តួនាទើសបូលហៅកបុងការជួយមនុសសមាប ក់ៗឱ្យរបរពឹតថ 
របកបហោយបំណង។ 
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ដជនសនិនិយម 
អ. jansenism 
បារ. jansénisme 
      (m.) 
 

  ចលនាទសសនវជិាជ និងាសនាដដលហគបានោក់ 
ហឈាម ោះដូហចបោះ បនាធ បព់ើាសនវទូិេូ ង ់ ហឈាម ោះ 
ដជនសិន (Cornelius Otto Jansen,1585-1638) 
បានាល ប់ហៅ។ ដជនសិននិយមរ ើកចហរមើនកបុង  
សតវតសរទ៍ើ១៧និង១៨ ហៅអឺរ ៉ាុបខាងលិច ជាពិហសស 
កបុងរបហទសបារងំ។ លកខណៈពិហសសរបស់ចលនា 
ហនោះរមួមាន បុពវវាសនានិយមោចខ់ាត និង ការ 
របតិបតថិតឹងរុងឹខាងសើលធម។៌ កំណតនិ់យមដបប 
ដជនសិន ហជឿថា ហយើងមិនអាចបំហពញបទបញ្ហជ  
របស់អាទិហទពបានហោយគ្មម នជំនួយពើអាទិហទព 
ហ ើយ ប៉ាុដនថហយើងមិនអាចបដិហសធជំនួយហនោះបាន 
ហ ើយ របសិនហបើអាទិហទពផឋល់ឱ្យហយើង។ លទនិ 
ដជនសិនរតូវបានរោិះគន់យា៉ា ងខាល ងំថាជា អញ្ដទិដឌិ 
ហោយសហមឋចបា៉ា បទើ១០ (Pope Innocent X) ហេើយ 
សេគមនដ៍ជនសិនរតូវបានរោំយ កបុង ប្ ១ំ៧០៩។ 
ចលនាដជនសិននិយមហនោះបានជោះឥទនិពលហលើការគិត 
របស់ហបលស បា៉ា ាកូ ល(Blaise Pascal) ជនជាតិបារងំ 
បនថរេូតដល់សតវតសរទ៍ើ១៩។  
( កយហនោះ ហគហរបើកបុងទសសនវជិាជ អំពើាសនា) 

 

ជ 
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ញាណ 
អ. consciousness 
បារ. conscience 
      (f.) 

  សភាពននការដឹងមលួន ការាា ល ់ការយល់ ការហចោះ 
និងការដឹងពើអវើមួយដដលកំពុងហកើតហ ើងហៅជំុវញិ 
មលួនហយើង។  មយ៉ាងហទៀត ញាណ គឺជាសភាពចិតថ 
ដូចជា ការឈឺចាប់ ហវទនារមមណ៍ គំនិត និង ការ 
យល់ដឹងខាងផលូវចិតថហផសងៗហទៀត។ 
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ោចខ់ាតនិយម/    
អេង្ហកូ រនិយម  
អ.   absolutism  
បារ. absolutisme  
      (m.) 
 
 
 

  រទឹសថើទសសនវជិាជ ដដលយល់ថា សចចភាពននតនមល 
ខាងសើលធមឬ៌តនមលខាងហាភណ័ គឺោចខ់ាតនិង 
សកល ហេើយមិនទក់ទងនឹងភាពមុសគ្មប របស់ 
បុគាលនិងរបស់សងាម  ។         មួយដដល 
និយាយថា តថភាពគឺមានដតមួយ  ងមិនអាចផ្ទល ស់ 
បឋូ រ ឯការផ្ទល ស់បឋូ រនិងភាពដបលកៗគ្មប គឺរគ្មន់ដតជា 
ដំហណើ រភានន់នគំនិតប៉ាុហណ្ឌត ោះ។ 
  ឧ.   ង   ច                  - 
               ង   កខ   ក   
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តថនិយម 
អ. realism  
បារ. réalisme (m.) 
 
 
 

  លទនិមួយដដលចាត់ទុកថា មានពិភពសចចមួយ 
ដដលមានអតទិភាពមិនចំណុោះមនុសស ប៉ាុដនឋហគអាច 
យល់ដឹងបានតាមរយៈបញ្ហដ និងរបតយការមមណ៍។ 
  ពួកមហនានិយមអោះអាងថា អវើ មួយដដលជា 
បទពិហាធរបស់មនុសស គឺជាាម រតើឬគំនិត រ ើឯពួក 
តថនិយមវញិអោះអាងថា តថភាពមានទងំរូបធាតុ 
(material) និងអរូបធាតុ (immaterial)។ វតទុ រូបើ 
កមាល ងំ និងទំនាកទ់ំនង គឺ «សទិតហៅខាងហរៅ» រងច់ា ំ
របកគំហឃើញឬការយល់ដឹងពើ   សស វាមិនដមន 
អនុហោមតាមឆនធៈ ហសចកឋើសងឃមឹ ជំហនឿ ឬ បំណង 
របស់មនុសសជាតិហ ើយ។ 
  ឧ. រសជាតិនរបរបស់អំបិល គឺជាតថភាពមួយដដល 
មានរាប់ហៅកបុងធមមជាតិរបស់អំបិល។ ហបើហយាង  
តាមពួកតថនិយម រសជាតិនរបហនោះមានលកខណៈ 
សតយនុមតិ័ ឯករជយពើការកំណតរ់បស់មនុសស។ 
មនុសសរគ្មនដ់តអាចដឹងពើវាតាមរយៈជិវាា វញិ្ហដ ណថា 
វាមានរសជាតិនរប និងទទួលាា ល់ការណ៍ពិត 
(សចចភាព)ននតថភាពហនាោះដតប៉ាុហណ្ឌត ោះ។ 
 
 

ត 
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តថភាពនិយម 
កហញ្ហឆ ត 
អ. naive realism 
បារ. réalisme naïf 
 
 

  ទសសនៈសុភនិចឆយ័សថើអំពើពិភពហោកដដលរបកាន់ 
យកហោយរបជាជនាមញ្ដភាគហរចើនបំផុត។ ហយាង 
តាមទសសនៈហនោះ ពិភពខាងហរៅផសំពើវតទុ ហផសងៗ 
ដូចជា ទឹក ដើ ហភលើង មយល់ នរពហឈើ ថម ដើ ជាហដើម 
និងគុណភាពរបស់វតទុទងំហនាោះ។ ពិភពហោកមាន 
អតទិភាពនិងរ ើកចហរមើនហោយឯករជយពើឥន្ទនធិយារមមណ៍ 
និងគំនិតរបស់ហយើង។ ឥន្ទនធិយារមមណ៍របស់ហយើង 
ហរបៀបដូចជាកញ្ចកដ់ដលឆលុោះបញ្ហច ងំអំពើតថភាពរបស់ 
ពិភពហោក។ ទសសនៈហនោះកហ៏ជឿហោយឥតសងសយ័ 
ដដរថា ហយើងមានលទនភាពដឹងពើពិភពហោក។   
ហទោះជាយា៉ា ងហនាោះក៏ហោយ ដផអកហលើការពិចារណ្ឌ 
ទសសនវទូិជាហរចើនបានរកហឃើញថា ធមមជាតិនន 
ពិភពហោក និងចំហណោះដឹងរបស់ហយើងអំពើពិភពហោក 
មានលកខណៈសមុគាម ញនិងអាថកំ៌បាងំជាងការពនយល់ 
របស់តថភាពនិយមកហញ្ហឆ ត។ គុណភាពជាហរចើន 
ដដលហគហៅថា បនាធ ប់បនស ំ ដូចជា ពណ៌ រសជាតិ 
និង កលិន គឺមិនអាចផ្ទឋ ចហ់ចញពើវញិ្ហដ ណរបស់ហយើង 
ដូចជាលកខណៈសបូល(ចាបំាច)់ របស់វតទុដដលឯករជយ 
ពើហយើងហនាោះហទ។ របតយការមមណ៍របស់ហយើង ហពលមលោះ 
បំភាន់ហយើង។ ហោយហផថើមហចញពើទសសនៈហនោះ 
ហយើងអាចដករសង់សំណួរទសសនវជិាជ សំខាន់ៗ 
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ជាហរចើន ដូចជា "ហតើអវើជាការណ៍ពិត?" "ហតើអវើជា 
ភាពដសថងហចញ?" "ហតើមាយាការអាចហកើតហ ើង 
រហបៀបណ្ឌ?"  "ហតើបទពិហាធរបស់ហយើងគឺជា  
របភពពុទនិដដលអាចទុកចិតថបានដដរឬហទ?" កិចចការ 
មួយកបុងចំហណ្ឌមកិចចការសំខាន់របស់ទសសនវជិាជ  
គឺគ្មស់កកាយការលំបាកនានាដដលកប់ហៅកបុង 
ការសនមត ទូ ហៅអំពើការយល់ហឃើញ  ដូចជា 
តថភាពនិយមកហញ្ហឆ តជាហដើម ហដើមផើយល់ដឹងពើ 
ពិភពហោកឱ្យកានដ់តចាស់។  
 

( កយហនោះ ហគហរបើហៅកបុងពុទនិវទិយ) 
 

តហរមកនិយម 
សើលវជិាជ  
អ.  ethical hedonism 
បារ. hédonisme      
       éthique 

  រទឹសថើសើលវជិាជ ដដលអោះអាងថា ហសចកថើរ ើករយ 
ឬសុភមងាល គឺជាកុសលធមមជាតិមពស់បំផុត និង 
ជាហគ្មលបំណងហៅកបុងជើវតិ និងថា មនុសសគួរដត 
ដសវងរកហសចកថើរ ើករយឱ្យបានហរចើនបំផុត និងកាត់ 
បនទយការឈឺចាប់ឱ្យហៅតិចបំផុត។ រទឹសថើហនោះ 
ការ រហោយទសសនវទូិរកិកហឈាម ោះ អារ ើសធើពុស 
(Arisstippus) និង ហអពើកួ (Epicurus) ទសសន-
វទូិពិហាធននិ៍យមជនជាតិអងហ់គលស តូមា៉ា ស េូប 
(Thomas Hobbes) ទសសនវទូិផលរបហយាជន៍ 
និយម ចន  ុក(John Lock) ោវ ើដ េ ូម 
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(David Hume) និងទសសនវទូិផលរបហយាជន-៍
និយមហផសងៗហទៀត។ ហទោះបើ យា៉ា ងណ្ឌកហ៏ោយ 
កទ៏សសនវទូិតហរមកនិយម បានបង្ហា ញឱ្យហឃើញពើ 
ភាពមុសគ្មប ជាហរចើនទកទ់ងនឹងហសចកថើរ ើករយហនោះ 
ហេើយការយល់ដឹងពើភាពមុសគ្មប ហនោះនាំឱ្យមាន 
របហភទមុសៗគ្មប ននតហរមកនិយម។ ជាទូហៅ មាន 
ការហលើកហ ើងថា ហសចកថើរ ើករយគឺជា កយអវជិជមាន 
ហោយារហគគិតថា ហសចកថើរ ើករយហនោះសំហៅដត 
ហៅហលើតរមូវការខាងរងកាយឬខាងវញិ្ហដ ណ។ ប៉ាុដនថ 
ទសសនវទូិខាងតហរមកនិយមអោះអាងថា ហសចកថើ 
រ ើករយហនោះមិនសំហៅដតហៅហលើហសចកថើរ ើករយខាង 
ឥន្ទនធើយហ៍នាោះហទ  ហលើសពើហនោះហទៀត ហសចកឋើរ ើករយ 
កស៏ំហៅហៅហលើចំណងចំ់ណូលចិតឋ សុភមងាល និង 
ឧតឋមគតិផងដដរ។  
 

( កយហនោះ   ហរបើកបុងសើលវជិាជ ) 
 

តនមលសចចភាព 
អ. truth-value 
បារ. valeur de vérité 
 

ភាពពិតឬភាពមិនពិតដដលមានហៅកបុងហសចកឋើដថលង 
នើមួយៗ។  តកកូវជិាជ បុរណអោះអាងថា រល់ហសចកឋើ 
ដថលងរតូវដតពិតឬមិនពិត ហេើយភាពពិតឬភាព 
មិនពិតរបស់វាគឺជាតនមលសចចភាពរបស់វា។ របសនិហបើ 
ហសចកឋើដថលងហនាោះពិត តនមលសចចភាពរបស់វាគឺភាពពិត 
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របសិនហបើហសចកឋើដថលងហនាោះមិនពិត តនមលសចចភាព 
របស់វាគឺភាពមិនពិត។ «ធយូងថមហនាោះមានពណ៌ស» 
មិនពិត ដូហចបោះហយើងនិយាយថា តនមលសចចភាពនន 
របហយាគហនាោះ គឺភាពមិនពិត។ «ទឹកកកសំ ើ 
មានពណ៌ស» ពិត ដូហចបោះ ហយើងនិយាយថា តនមល 
សចចភាពននរបហយាគហនាោះ គឺភាពពិត។ របសនិហបើ 
ហសចកឋើដថលងពើរដូចគ្មប  វាមានតនមលសចចភាពដូចគ្មប ។ 
ហគ្មលការណ៍សឋើពើទវិកលកខណៈ  ហៅកបុងតកកូវជិាជ  
បុរណទទួលាា ល់តនមលសចចភាពដតពើរ ចំដណកឯ 
ទរមង់មួយចំនួនននតកកូវជិាជ ទំហនើប បដិហសធការ 
សនមតហនោះ ហេើយអោះអាងថា តកកូវជិាជ មានតនមល 
បើឬហរចើន។ ហោក ន្ទសឋាន ់(Strawson) អោះអាង 
ថា អាចមានហសចកឋើដថលងដដលគ្មម នតនមលសចចភាព 
ហ លគឺ ហសចកឋើដថលងដដលមិនពិត ហេើយកមិ៏នមុស 
ដដរ និងដដលមានចហនាល ោះតនមលសចចភាព។  
 

( កយហនោះ ហគហរបើហៅកបុងតកកូវជិាជ ) 
 

តនមលហាភណ័ 
អ. aesthetic value 
បារ. valeur        
       esthétique 

  លកខណៈនានាដដលហធវើឱ្យាប នដសិលផៈមួយលអ  
ឬ ហជាគជយ័ ដូចជា តុលយភាព ភាពទកទ់ញ 
របណើ តភាព ភាពរស់រហវ ើក ភាពសុើចង្ហវ ក ់ភាពហពញ 
ហលញ ឬ ឯកភាព ហ លគឺជាអវើដដលជួយឱ្យាប នដ 
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 សិលផៈមួយមាន «ហាភណភាព» ហេើយដដលមុស 
ពើអវើដដលផឋល់របហយាជនស៍ចចភាព និង សើលកុសល 
របស់ាប នដហនាោះ។  
 

(បញ្ដតថិហនោះ ហគហរបើហៅកបុងហាភណវជិាជ )។ 
 

តាវនិយម 
អ. taoism 
បារ. taoïsme (m.) 

 ទសសនវជិាជ ចិនបុរណដដលមានអតទនយ័ពើរយា៉ា ង ៖  
  - ទើមួយ គឺជាទសសនវជិាជ សឋើអំពើភាពាមញ្ដ និង 
ភាពមិនហរជៀតដរជក ហ លគឺសំហៅយកទសសនវជិាជ ចិន 
ដដលគ្មំរទជើវតិាមញ្ដនិងហគ្មលការណ៍ននការ 
មិនហរជៀតដរជកដំហណើ រវវិតឋន៍ដបបធមមជាតិរបស់ 
អវើមួយ។ តាវនិយមរតូវបានហគរកហឃើញកបុងសតវតសរ ៍
ទើ៦មុនរគិសថសករជ ហោយ ហៅសុឺ (Laotzu) 
ដដលជាទសសនវទូិនិងអបកអធិធមមជាតិ។  
  - ទើពើរ គឺជាាសនាហពញនិយមរបស់ចិនដដល  
ដសវងរកសុមដុមនិងអាយុដវង តាមរយៈទសសនវជិាជ  
របស់តាវនិយមដដលផសពំើអាទិហទពធមមជាតិនិងការ 
របតិបតថិខាងហវទមនថ។ 
 

តូតឹម   
អ.  totem 
បារ. totem (m.) 

 វតទុ សតវ រុកខជាតិ ឬ បាតុភូតធមមជាតិដនទហទៀតដដល 
ហគហគ្មរពយា៉ា ងខាល ងំថាជាសញ្ហដ របស់រកុមមនុសសឬ 
សងាមណ្ឌមួយ ហេើយជាញឹកញាបរ់តូវបានហគហរបើ  
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ហៅកបុងពិធើាសនាហផសងៗរបស់ពួកហគ។ 
  ឧ.         ង     ក   ក       ថម          
           
 

តូតឹមនិយម 
 . totemism 
បារ. totemisme  
     (m.) 

  ជំហនឿាសនាដដលដផអកហលើរបពន័នសមុគាម ញមួយ 
ដូចជា   ហជឿហលើគំនិត សញ្ហដ  និង ការរបតិបតថិ  
ហោយដផអកហលើទំនាក់ទំនងដដលបានសនមតរវាង 
បុគាល រកុម សងាម និង វតទុធមមជាតិដដលហគាា ល់ 
ថាជាតូតឹម។ 
 

រតើមូរ ថ ិ/ រតើមូរតិ 
អ. trimurti 
បារ. trimurti (m.) 

  បញ្ដតថិមួយដដលហគហរបើហៅកបុងាសនាេិណឍូ  
សំហៅហៅហលើអាទិហទពបើអងាគឺ រពោះរពេម (អបកបហងកូើត 
ហោក) រពោះវសិណុ /រពោះនរយណ៍ (អបកការ រនិង 
ដថរកាហោក) និង រពោះសិវៈ/ រពោះឥសូរ (អបកបំផ្ទល ញ  
ឬបហងកូើតហោកហ ើងវញិ) ហេើយរតូវបានហគហធវើ 
បដិរូបកមមជារបជំុអាទិហទព។  ហៅហពលដដល  
អាទិហទពទងំបើរបស់រតើមូរ ថ ិ/ រតើមូរតិ ដរបកាល យហៅ  
ជាអវតារដតមួយ ហគហៅថា ទតាថ ហរតយ។ 
 

រតើអងា 
អ. trinity 
បារ. trinité (f.) 

 បញ្ដតថិមួយសថើពើអាទិហទពហៅកបុងលទនិរគិសថាសនា 
ដដលហជឿថា អាទិហទពមានអតទិភាពជាអងាបើគឺ រពោះ 
វរបិតា រពោះរជបុរតា(រពោះហយស ូរគិសថ) និង រពោះ 
វញិ្ហដ ណបរសុិទន។ 
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រតើអងានិយម 
អ. trinitarianism 
បារ. trinitarianisme 
       (m.) 

  លទនិមួយហៅកបុងរគិសថាសនាដដលហជឿថា អាទិ-
ហទពមានអតទិភាពជាអងាបើ ប៉ាុដនថជាភាវៈដតមួយ។ 
អងាទងំបើហនាោះរតូវបានហគយល់ថា មានអតទិភាព 
ជា រពោះវរបិតា រពោះរជបុរតា(រពោះហយស ូ រគិសថ)   
និង រពោះវញិ្ហដ ណបរសុិទន ហេើយអងានើមួយៗមាន 
ធមមជាតិឬារជាតិដូចគ្មប ។ 
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ទរមងក់ារសកឋសិ ិ   
អ. effective 
     procedure 
បារ. procédure 
      efficace 
 

  ទរមងក់ារមួយដដលផឋល់ផលហៅកបុងដំហណ្ឌោះរាយ 
បញ្ហា មួយហៅតាមជំោនជាកោ់កម់ួយចំនួន។ 
 
 

ទសសនវជិាជ    
អ. philosophy 

បារ. philosophie   
     (f.) 
 

  កយហនោះមានអតទនយ័ហរចើន ហយាងតាមសម័យកាល 
និងតាមទសសនវទូិមាប ក់ៗ។  អតទនយ័មូលោឌ ននន កយ 
ទសសនវជិាជ គឺការរសឡាញ់គតិបណឍិ ត ពុទន ិឬ គតិវញិ្ដូ។ 
ហរៅពើហនោះ ទសសនវជិាជ  មាននយ័ហផសងហទៀតដូចជា៖ 
  ១- ការពិចារណ្ឌអំពើបញ្ដតថិមូលោឌ ន  ជាដមកធាង 
ននពុទនិឬការសិការាវរជាវវទិយាន្ទសថដដលហផ្ទឋ ត 
ជាសំខាន់ចំហ ោះការពិនិតយ ការពិចារណ្ឌជារបព័នន 
អំពើបញ្ដតថិសំខាន់ៗ  ដូចជា សចចភាព តថភាព ទំនាក-់ 
ទំនងហេតុនិងផល និង ហសរ ើភាព      ។ 
  ២- និកាយគំនិត ជារបព័ននននគំនិត ឬ លទនិមួយ 
ជាក់ោក់ ដូចជា អតទិភាពនិយម រូបធាតុនិយម 
មហនានិយម        
  ៣- ហគ្មលការណ៍មូលោឌ នឬហគ្មលការណ៍ដណនានំានា 
ជាបណឋុ ំ ននហគ្មលការណ៍ឬបញ្ដតថិសំខាន់ៗដដលកប់ 

ទ 
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ហៅកបុងវសិ័យជាក់ោកណ់្ឌមួយននពុទនិ ដូចជា រទឹសឋើ 
កិចចសនយសងាមរបស់ េសង ់ េាក ់ រូសូ (Jean 
Jacques Rousseau)   ង ហគ្មលកាណ៍ដបងដចក 
អំណ្ឌចរបស់ ម៉ាុងហតសសាើហយើ (Montesquieu) 
     ។ 
  ៤- បណឋុំ ជំហនឿឬបំណងរបាថាប  ជាសិកាខ បទមួយឬ  
ហរចើនដដលបងកូបហ់ៅកបុងឥរយិាបថឬការរបតិបតថិរបស់ 
អបកណ្ឌមាប ក។់ 
  ៥-               ក  ង     ង           
  ច   មម           ង                  
  ងការក          និង ហគ្មលការណ៍នានាដដល 
រគបរ់គងនិងជោះឥទនិពលហលើការវនិិចឆ័យខាងសើលធម ៌
     ។  
  ឧ.  ការដសវងយល់បាតុភូតរនធោះ ការដសវងយល់ពើ 
របតរ់ពោះពុទនាសនាហៅកបុងសងាមតាមដបប សស - 
    ។ 
 

ទសសនវជិាជ ធមមជាតិ 
អ. natural       
     philosophy 
បា . philosophie     
      naturelle 
 

  ការសិកាដបបវទិយាន្ទសឋអំពើធមមជាតិ ដដលកបុងហនាោះ 
រមួមាន បាតុភូតធមមជាតិ និង វតទុធមមជាតិ។  
  ទសសនវជិាជ ធមមជាតិហនោះមានឥទនិពលខាល ងំមុនហពល 
មានការអភិវឌណវទិយាន្ទសឋទំហនើប។ វារតូវបានហគ  
ចាត់ទុកថាជាបុពវវតទុ ននវទិយាន្ទសឋធមមជាតិ ដូចជា  
រូបវទិយ ជាហដើម។ 
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   ឧ១- អភិរបាយដបបវទិយាន្ទសឋ ប្ ១ំ៦៨៧ របស់  
អុើាក ់ញូតុន(Isaac Newton) រតូវបានហគាា ល ់
ថាជា «ហគ្មលការណ៍គណិតវទិយននទសសនវជិាជ  
ធមមជាតិ »,  
  ឧ២- អភិរបាយ ប្ ១ំ៨៦៧ របស់ Lord Kelvin 
និង Peter Guthrie Tait ដដលបានជួយកំណត់ 
និយមនយ័ជាហរចើនអំពើរូបវទិយទំហនើប រតូវបានហគហៅ 
ថា «អភិរបាយអំពើទសសនវជិាជ ធមមជាតិ»។ 
 

ទសសនវជិាជ  
នហយាបាយ  
អ. political          
     philosophy  
បា. philosophie  
      politique  
 

  ការសិកានិងការវភិាគអំពើរបធានបទ ដូចជា ទរមង់ 
ននរោឌ ភិបាល                 កមម            
ច    លទន ិ មហនាគមវជិាជ      ង ង      តថច    
        ជាហដើម                   - 
            កមម            ច    លទនិ មហនាគមវជិាជ  
    ង ង      តថច           ... ជាអវើ? 

ទសសនវជិាជ  
បសចមិរបហទស 
អ.  western     
    philosophy 
បារ. philosophie 
      occidentale 

 ាប នដនិងគំនិតននពួកបសចិមរបហទស (បណ្ឌឋ របហទស 
អឺរ ៉ាុបនិងអាហម៉ារកិ) រតូវបានហគបហងកូើតហ ើងហោយ 
ការគិតដបបទសសនវជិាជ សឋើពើអរយិធមប៌សចិមរបហទស 
ជាពិហសសអរយិធម៌ដដលចាប់ហផឋើមហោយទសសនវជិាជ
រកិកបុរណ។ ទសសនវជិាជ បសចិមរបហទសមុសគ្មប ពើ 
ទសសនវជិាជ បូ ៌របហទស និង ទសសនវជិាជ អហនាថ រគ្មម។ 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
http://en.wikipedia.org/wiki/Lord_Kelvin
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ទសសនវជិាជ អំពើចិតថ 
អ. philosophy  
     of mind 
បារ. philosophie 
      de l'esprit  
 

  ទសសនវជិាជ ដដលសិកាអំពើធមមជាតិននចិតថ រពឹតថិ-
ការណ៍គំនិត (បាតុភូតគំនិត) មុមង្ហរគំនិត លកខណ- 
សមផតថិគំនិត មនសិការ និង សមពន័នភាពននធាតុទងំ 
ហនោះជាមួយនឹងរងកាយ ជាពិហសសមួរកាល។ 

ទសសនវជិាជ  
អំពើចាប ់ 
អ. philosophy  
    of  law 
បារ. philosophie 
      du droit  

  ទសសនវជិាជ មួយដដលសិកាអំពើបញ្ហា មូលោឌ ននន 
ចាប់ របព័ននចាប់ យុតថិាន្ទសថ លកខណវនិិចឆ័យ  
សរមាបសុ់ពលភាពននចាប ់ទំនាកទ់ំនងរវាងចាប ់ 
និងសើលធម ៌។ល។  
  ឧ. ហដើមផើសិកាមុមវជិាជ ចាបឱ់្យកានដ់តមានលកខណៈ 
រគបរ់ជុងហរជាយទូលំទូោយ ហគរតូវសិកាទសសន-
វជិាជ     ច   ។ 
 

ទសសនវជិាជ  
អំពើភាា  
អ. philosophy   
    of  language 
បា . philosophie  
      du langage 
 
 

 ទសសនវជិាជ មួយដដលនិយាយពើធមមជាតិននអតទនយ័ 
របស់ភាា, ការហរបើភាា, ការសមាា ល់ភាា និង  
ទំនាកទំ់នងរវាងភាានិងតថភាព។ 
 ឧ.  ការហធវើទសសនវជិាជ អំពើភាាជាការហធវើឱ្យការហរបើ  
របាស់ភាាកានដ់តសមផូរដបប។ 
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ទសសនវជិាជ អំពើ 
ាសនា 
អ. philosophy  
     of religion 
បារ. philosophie  
    de la religion 
 

  ដមកធាងមួយននទសសនវជិាជ ដដលសិកា ពិនិតយ និង 
វភិាគយា៉ា ងលអិតលអន់និងរបុងរបយ័តបអំពើអំណោះអំ-
ណ្ឌងរបស់ាសនាដដលហគបហងកូើតហ ើង និង       
អំណោះអំណ្ឌងរបស់ាសនិកនិងាសនវទូិលផើៗ ។  
វសិ័យសំខាន់ៗននការសិកាហៅកបុងទសសនវជិាជ អំពើ 
ាសនា រមួមាន ភសថុតាងដបបទសសនវជិាជ ចំហ ោះ 
អតទិភាពរបស់អាទិហទព ាសនវជិាជ ដបបទសសនវជិាជ  
ដដលហផ្ទឋ តហៅហលើការហរៀបរប់អំពើធមមជាតិនិងអតទិ-
ភាពរបស់អាទិហទព និង ពុទនិវជិាជ ដបបាសនាដដល 
យកចិតថទុកោក់ហៅហលើាទ នភាពននជំហនឿដដលថា 
អាទិហទពមានអតទិភាព។ 
   .   ង   សស                     ង 
      ងៗ           ករតូវបាន  ង   
   ង    នុសស  
 

ទសសនវជិាជ អំពើ  
វទិយាន្ទសថ 
អ. philosophy of 
     science 
បារ. philosophie 
     des sciences  
 

  ដមកធាងមួយននទសសនវជិាជ ដដលសិកាអំពើមូលោឌ ន 
រគឹោះ វធិើរបពន័ន ការអនុវតថនិងវបិាក ហគ្មលបំណងនិង  
ភាពគួរឱ្យហជឿជាកប់ានននរទឹសថើវទិយាន្ទសថ។ 
 



-35- 

 

ទសសនវទូិ 
អ. philosopher 
បារ. philosophe  
      (m.) 
 

  អបកបហងកូើតទសសនវជិាជ ឬអបករបាជញខាងទសសនវជិាជ ។ 
អតទនយ័ហផសងៗនន កយហនោះ មានដូចតហៅ៖ 
  ១- អបករបាជញ អបកជំនាញ ឬ អបកសកិាខាងទសសន- 
វជិាជ  សំហៅហៅហលើអបកណ្ឌមាប ក់ដដលដសវងរកការ 
យល់ដឹង ការពនយល់អំពើអតទិភាពនិងតថភាព ដូចជា  
សូរកាត មុង ជឺ      ។ 
  ២- មនុសសដដលរបកបហោយការពិចារណ្ឌ អបកគិត 
ដដលពិចារណ្ឌយា៉ា ងេមត់ចត់និងហរៅរជោះអំពើជើវតិ 
កិចចការទូហៅរបស់មនុសសនិងសងាម។ 
  ៣- មនុសសរបកបហោយហេតុផលនិងភាពអេងិា  
អបកណ្ឌមាប កដ់ដលរបតិកមមហោយសនថិវធិើ និងរបកប 
ហោយហេតុផលចំហ ោះរពឹតថិការណ៍នានា ជាពិហសស     
ចំហ ោះហេតុការណ៍អារកកឬ់ាទ នភាពលំបាក ដូចជា 
រពោះពុទន(ហោកវទូិ) មោតមៈគននើ ជាហដើម។ 
  ៤- មនុសសរសហ់ៅហោយអនុហោមហៅតាមទសសន-  
វជិាជ ឬគតិបណឍិ ត។ 
  ៥- អបក   ក      ក            តថ     
         
 

ទ ាើករណ៍បុពវ- 
ហេតុទើមួយ 

 ទ ាើករណ៍មួយននទ ាើករណ៍បុរណសថើអំពើអតទិភាព 
របស់អាទិហទព។ ហេតុការណ៍នើមួយៗហៅកបុងពិភព 
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អ. first cause 
     argument 
បារ. argument 
     de la cause 
     première 

ធមមជាតិមានបុពវហេតុរបស់វា។ ហទោះបើជាយា៉ា ងណ្ឌ 
កហ៏ោយ កហ៏គមិនអាចរកហឃើញបុពវហេតុដំបូងបំផុត 
ដដរ គឺហគរគ្មនដ់តអាចរត បហ់ៅរកបុពវហេតុនានា 
ហោយពនាល តថយហរកាយបនថបនាធ បប់៉ាុហណ្ឌត ោះ។ ហដើមផើ 
បញ្ឈបក់ាររត បព់នាល តថយហរកាយហនោះ ហយើងរតូវ 
ដតសនមតថា អវើជាបុពវហេតុទើមួយ។  បុពវហេតុទើមួយ  
ហនោះ រតូវបានហគសនមតថាជាសកមមភាពននការបហងកូើត 
របស់អាទិហទព។ 
 

ទ ាើករណ៍ឯកភាព 
អ. henological 
    argument 
បារ. argument 
    hénologique 
 
 
 
 
 
 
 

  របហភទននអំណោះអំណ្ឌងដបបហទវនិយមសរមាប់ 
អោះអាងអំពើអតទិភាពរបស់អាទិហទពហោយហរបើរបាស់ 
ទរមងដ់ដលដូចគ្មប នឹងវធិើទើបួនកបុងវធិើទងំរបារំបស់
អាគើណ្ឌស់(Aquinas)។   តាមរយៈការសហងកូត  
ដដលមានករមិតហផសងៗននកុសលភាព សុរកឹតភាព 
សចចភាព និង តថភាព ហៅកបុងពិភពហោក អំណោះ- 
អំណ្ឌងហនោះសនបិោឌ នថា រតូវដតមានភាវៈមួយដដល 
តាងឱ្យករមិតមពស់បំផុតននលកខណៈវជិជមានទងំអស់ 
ហនោះ កបុងនាមជាភាពហពញហលញរបស់ពួកវា។ ភាវៈ 
ហនោះជាភាវៈលអបំផុត សុរកឹតបំផុត សចចៈបំផុត និង 
ពិតបំផុត ហេើយភាវៈហនាោះគឺអាទិហទព។ របសិនហបើ 
លកខណៈវជិជមានអាចហកើតមានហៅកបុងករមិតហផសងៗ
គ្មប  ហោយមិនរតូវបានសហរមចហៅកបុងភាវៈមួយហៅ 
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ករមិតមពស់បំផុត ឬ របសិនហបើពំុមានករមិតមពស់ដូច 
ហនាោះហទ អំណោះអំណ្ឌងហនោះបរជយ័។  
 

( កយហនោះ ហគហរបើហៅទសសនវជិាជ អំពើាសនា) 
 

ទរុណវបិតថ ិ
(ោមា៉ា តយ) 
អ. hamartia 
បា. hamartia 

  សំហៅហៅហលើកំេុសឆាងឬបរជយ័ដដលនាឱំ្យតួអងា 
សំខាន់ននទរុណកថា ឈានហៅដល់មេនថរយ ជា 
យថាហេតុ។  
 

  បហចចកសពធហនោះ ហរបើហោយអារ ើសថូត។ 
 

ហទវធមមជាតិនិយម 
អ. pantheism 
បារ. panthéisme 
      (m.)  

  លទនិឬជំហនឿដដលហជឿថា ចរកវាលគឺជាអាទិហទព។ 
ជំហនឿហនោះហជឿថា អាទិហទពមិនដមនជាភាវៈហោយដ ក  
ហទ ប៉ាុដនថហគហជឿថា អាទិហទពជាតថភាពទងំមូល ឬ  
ជាអណំ្ឌចដដលមានរគបទិ់ដឌភាពននតថភាព។ ហយាង 
តាមសពើណូេា (Spinoza) អាទិហទពនិងធមមជាតិ 
គឺដតមួយ និង មានារធាតុដូចគ្មប ។ 
  ឧ.    សស                             
                  
 

ហទវនិយម  
អ. theism 
បារ. théisme 
     (m.) 

  លទនិឬជំហនឿមួយដដលហជឿហលើអតទិភាពននអាទិហទព
មួយឬហរចើន។  
  ជំហនឿហនោះចាតទុ់កអាទិហទពថា ជាអបកបហងកូើតហោក  
ជារបភពននតនមលទំងអស់ ជាភាវៈមួយដដលមាន 
វតថមានរគប់ដំហណើ រទងំអស់កបុងហោកហនោះ ជាភាវៈ 
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ាម រតើ និង ជាភាវៈមនុសស ហេើយ តាមរយៈហនោះ 
មនុសសអាចទកទ់ងជាមួយអាទិហទពយា៉ា ងជិតសបិទន។ 
  ឧ.       ក ក                       
 

ហទវាធិបហតយយ 
អ. theocracy 
បារ. théocratie 
      (f.) 
 

  ទរមងន់នការរគបរ់គងរដឌដដលចាបនិ់ងបទបញ្ដតឋិ 
ទងំឡាយហកើតហចញពើរកឹតយរកម (ចាប់) ដដល 
កំណតហ់ោយាសនាណ្ឌមួយ។ ទរមងន់នការរគប ់
រគងរដឌដបបហនោះ ដឹកនាហំោយដផអកហលើចាបអ់ាទិហទព 
ហេើយអាទិហទពរតូវបានចាតទុ់កជារបមុមរដឌ។ គមពើរ- 
ពិសិដឌរបស់ាសនារតូវបានចាតទុ់កជាារ ឬបទ- 
បញ្ហជ  ឬកច៏ាបរ់បស់អាទិហទព ហេើយរតូវបានហរបើ 
របាស់ហដើមផើដឹកនាសំងាមឬរដឌ។ ជាញឹកញាប់ ទរមង ់
ននការរគប់រគងរដឌដបបហទវាធិបហតយយរតូវបានរគប់- 
រគងហោយឥសសរជនាសនា ឬ រកុមបពវជិតដដល 
កានអំ់ណ្ឌចនហយាបាយកបុងនាមអាទិហទព។ 
  ឥសសរជនទងំហនាោះបករាយគមពើរពិសិដឌាសនា 
ហដើមផើហគ្មលបំណងនហយាបាយរបស់មលួន ហេើយអោះ-  
អាងថា ពួកហគហគ្មរពនិងអនុវតឋឆនធៈរបស់អាទិហទព។ 
 

ទុទិធដិឌនិយម 
អ. pessimism 
បារ.  pessimisme  
       (m.) 

  លទនិមួយដដលចាតទុ់កថាជាារវនឋជើវតិគឺអារកក ់
ហ លគឺ ហៅកបុងពិភពហោកមានការឈចឺាបហ់រចើន 
ជាងការសបាយរ ើករយ, មានអកុសលហរចើនជាង 
កុសល។  
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  ឧ. ទសសនវជិាជ ជើវតិឥតនយ័របស់ អាល់ដប រ កាមុស 
(Albert Camus) គឺជាទសសនៈទុទធិដឌិនិយម។ 
 

ទំនាកទំ់នងនិយម 
អ. relativism 
បារ. relativisme 
     (m.) 
 

  លទនិមួយដដលដតងដតបញ្ហជ ក់ថា កបុងវសិ័យមួយ  
ចំនួន យា៉ា ងហោចណ្ឌស់សចចភាពមលួនវាទកទ់ង  
ហៅនឹងទសសនៈរបស់អបកវនិិចឆ័យ (ឧទេរណ៍ :  
ហាភណភាពននអវើមួយអារស័យហលើដភបករបសអ់បក 
សហងកូត)។ ហសចកឋើដថលងបុរណដំបូងហគគឺជាលទនិ  
របស់ពួកសូេវ ើស (Sophist) ដដលរបូតាេកូូរ៉ា   
(Protagoras) អោះអាងថា «មនុសសគឺជារង្ហវ ស់ 
ននអវើៗទងំអស់»។  
   ទំនាក់ទំនងនិយមអាចជាលទនិាកលមួយដដល 
និយាយអំពើរល់ពុទនិទងំអស់ ឬ ជាលទនិហោយដ ក 
មួយដដលនិយាយអំពើវសិ័យណ្ឌមួយ(ឧទេរណ៍ : 
ហាភណវជិាជ  សើលវជិាជ  ឬ ការវនិិចឆយ័អំពើគុណភាព 
បនាធ ប់បនសំ)។ ទិដឌភាពនានាដដលជោះឥទនិពលហលើ  
ការវនិិចឆ័យរបស់របធាន(អបកវនិិចឆ័យ) ចំហ ោះការ  
សនមតថាអវើមួយពិតឬមិនពិតចំហ ោះពួកហគ អាចរមួ 
មានមូលោឌ នរបវតថិាន្ទសថ វបផធម ៌ សងាម ភាា 
ឬចិតថាន្ទសថ ឬកសុ៏មភាពននសរ ើរងាវញិ្ហដ ណ។  
  ទំនាកទំ់នងនិយម ជាញឹកញាប ់រតូវបានបដិហសធ 
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ហោយដផអកហលើមូលោឌ នថា ជំហនឿឬការវនិិចឆយ័រតូវដត 
ហឆលើយតបហៅនឹងនិយាមនានា ហោយឯករជយពើទំហនារ 
របស់មនុសសមាប ក់ៗ ។ 
 

ទនំាសវ់ណតៈ 
អ. class conflict 
បា. conflit de  
     classe  
 

  ជាទូហៅ សំហៅហៅរកការតស ូវណតៈឬសន្ទង្ហា មវណតៈ  
ហ លគឺជាភាពតានតឹង ឬ បដិបកខនិយមដដលហកើត  
ហ ើងហៅកបុងសងាម បណ្ឌឋ លមកពើការរបកួតរបដជង 
ផលរបហយាជន៍ហសដឌកិចចសងាមនិងហសចកឋើរបាថាប  
ហផសងៗរបស់មនុសសហៅកបុងសងាម  ដដលមានវណតៈ  
មុសៗគ្មប ។ 
 

ទហំនារ 
អ. tendency 
បារ. tendance 
      (f.) 
 

  ទិដឌភាពននការរបរពឹតថរបស់មនុសសមាប ក់ៗ ដដល  
បង្ហា ញតាមវធិើជាកោ់កណ់្ឌមួយ ហេើយជាកមាល ងំ  
ចលករខាងផលូវចិតថចាស់ោស់តរមងហ់ៅរកហគ្មល  
បំណងជាក់ោក់ណ្ឌមួយ។ តាមធមមជាតិរបស់  
មនុសស ទំហនារសុទនដតជាកមាល ងំពិតរបាកដ ហេើយ 
សុទនដតមានហគ្មលបំណងជាក់ោក់។ តាមវទិយ- 
ាន្ទសថ ហគ្មលបំណងទងំឡាយពំុដមនហកើតហ ើង 
ហោយឯកឯងហនាោះហទ  ផធុយហៅវញិវាសុទនដតមាន 
របភពរបស់វា។ 
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រទឹសថើតនមលពលកមម 
អ. labour theory 
     of value 
បារ. théorie de     
      la  valeur    
      du travail  
 

  ទសសនៈដដលយល់ថា  តនមលននទំនិញឆលុោះបញ្ហច ងំពើ  
បរមិាណពលកមមដដល កព់ន័នកបុងដំហណើ រផលិតកមម 
របស់ទំនិញ។ 

រទឹសថើសកមមភាព 
អ.  action theory 
បា. théorie de  
     l'action  
 

  វសិ័យមួយននទសសនវជិាជ ដដលយកចិតថទុកោក់ 
ហលើដំហណើ របងកូឱ្យមានរបហភទចលនាសមុគាម ញនន 
រងកាយរបស់មនុសស។  
  រទឹសឋើហនោះសិកាពើរចនាសមពន័នននសកមមភាពមនុសស 
ដំហណើ រដដលបងកូឱ្យមានសកមមភាព និង វធិើដដលហគ  
ពនយល់ពើសកមមភាព។ 
 

ទវិកនិយម 
អ. dualism 
បារ. dualisme 
      (m.) 

  លទនិទសសនវជិាជ ដដលទទួលាា ល់ហគ្មលការណ៍ឬ  
គំនិតពើរឬករ៏បពន័នពើរហផសងគ្មប  កបុងតថភាពដតមួយ។ 
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ហធវើទសសនវជិាជ   
អ. philosophize 
បារ. philosopher 
 
 
     
 

  បហងកូើតទសសនវជិាជ  ដដលសំហៅហលើ៖    
  ១- ពិភាកាអំពើធមមជាតិននតថភាព ផឋល់ហយាបល់ 
ឬពយយាមពនយល់អំពើធមមជាតិននជើវតិនិងតថភាព ឬ 
ដផបកមួយននតថភាព ដូចជា សើលវជិាជ  តកកូវជិាជ  ពុទនិ 
ឬ អតទិភាព។  
  ២- ពិចារណ្ឌ ពនយល់ ឬ ហោោះរាយបញ្ហា អវើមួយ 
ហោយហផឋើមហចញពើការយល់ហឃើញដបបទសសនវជិាជ ។ 
  ៣- ជដជកសុើជហរៅអំពើអតទនយ័ននជើវតិ។  

  ឧ.         សស   ក ក   ង   ក         
     តទ                     សស   ក   ង  
     សស           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ធ 
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នរក 
អ. hell 
បារ. enfer (m.) 
 

  តាមលទនិរគិសឋាសនា នរកជាហោកឬសភាវៈ 
សរមាប់អបកាងបាបដដលមិនភាញ ក់រឭកហរកាយ 
ហពលពួកហគាល បហ់ៅ ហេើយអបកាងបាបទងំហនាោះ 
រតូវកាត់ផ្ទថ ច់ពើអាទិហទព និងទទួលរងទណឍ កមម  
ហផសងៗផងដដរ។  
  តាមទសសនៈពុទនាសនា នរកជាទើអបាយភូមិ  
ឬអហធាហោកដដលមានរហដឋ ជាលំហៅននសតវ 
មានបាបហៅរងទុកខតាមកមាល ងំកមមដដលមលួនបានហធវើ។ 
 

នវបាល តុងនិយម 
អ.  neoplatonism 
បារ. néoplatonisme  
       (m.) 

  របព័ននទសសនវជិាជ មួយដដលផសំពើបាល តុងនិយម 
និងជំហនឿខាងាសនាដដលមានលកខណៈអាថ៌ 
កំបាងំ/គូ ាធមម(mysticism)ហៅកបុងគំនិតរបស់ 
យូោ (judaic ideas) និង ហៅកបុងគំនិតរបស់  
រគិសថាសនិក (christian ideas)។  
  របពន័នទសសនវជិាជ ហនោះរតូវបានបហងកូើតហ ើងដំបូង 
ហោយហោក ផលូទើនុស (Plotinus) ជាទសសនវទូិ  
រ ៉ាូមុាងំ ចាបព់ើសតវតសរទ៍ើ៣ ហេើយបនឋអភិវឌណដល់  
សតវតសរទ៍ើ៥ននរគិសថសករជ។ 
 

នវហសរ ើនិយម 
អ. neoliberalism 
បារ. néolibéralisme 

  គំរូហគ្មលនហយាបាយមួយសថើអំពើការសិកាសងាម 
និងហសដឌកិចច ដដលហផធរការរគប់រគងវសិ័យហសដឌ-
កិចចពើរដឌហៅឯកជន។ នវហសរ ើនិយមមានរបភពពើ 

ន 
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 ហគ្មលការណ៍មូលោឌ នននហសដឌកិចចនវកាល សុិក 
(neoclassical economics) ដដលហសបើថា រោឌ - 
ភិបាលរតូវដតករមិតឧបតទមាធន ហធវើកំដណទរមង់  
ចាប់ពនន ហដើមផើពរងើកមូលោឌ នពនន កាត់បនទយ   
ឱ្នភាពថវកិាករមិតគ្ម ំរនិយម(limit protect-  
tionism) និងហបើកចំេទើផារហៅរក ណិជជកមម។  
នវហសរ ើក៏ដសវងរកការលុបហចាលនូវអរតាបថូ ររបាក់ 
ហថរ គ្មរំទការកាតប់នទយការរគបរ់គងរបស់រដឌមក  
ហលើធុរកិចច អនុញ្ហដ តឱ្យមានរទពយសមផតថិឯកជន  
និងហធវើឯកជននើយកមមធុរកិចច។ 
 

និ វ ន 
អ. nirvana 
បារ. nirvana  
      (m.) 

  និ វ នរតូវបានបករាយមុសៗគ្មប ដូចខាងហរកាម៖  
- ហឈាម ោះធមមជាតិឬចិតឋដដលហចញចាកផុតពើកិហលស  
និងតណ្ឌា  អស់មានកមមជាអបកតាក់ដតងនាឱំ្យមាន 
ការហកើតកបុងវដឋ និងជាទើបរមសុមសងប់ដដលហកើត  
ហចញពើសើល សមាធិ និង បញ្ហដ ។  
 - សភាពឥតហខាច ោះឬបរមសុម និង ភាពសងប់ដដល  
ហកើតហ ើងហោយការរលំត់ចំណង់និងតណ្ឌា  និង  
ភាពអាច រយកបុងការផ្ទថ ចអ់តទិភាពរបស់អតថៈ។ (រពោះ 
ពុទនាសនា)  
  - ការរបួរមួ ឬ ការដឹងអំពើអតថសញ្ហដ ណននអាតមន័  
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ជាមួយរពេម័នដដលហគហជឿថា អាតមន័ហនោះមានភាព 
អមតៈ (Brahman)។ (េណិឍូ ាសនា)  
 - ការរហំោោះរពលឹងហចញពើទសភាពននកមមនិង  
សំារៈ ហេើយវាកម៏ាននយ័ថាជាហគ្មលហៅសហន្ទង្ហា ោះ  
ផងដដរ។ (ហជនាសនា)  
  (ហវវចនៈនឹង កយ និ វ ន មានដូចជា និវ៌ាណ  
ហមាកស ហមាកខ វមុិតឋិ  ជាហដើម)។ 
 

និមិតថសតវ 
អ.  animal        
     symbolicum 
បារ. animaux    
      symbolicum 
 

  តាមទសសនៈរបស់ហោក  កាសុើរ  ឺ (Ernst 
Cassirer) និមិតថសតវ សំហៅហៅហលើមនុសស 
ដដលមានលកខណៈពិហសសរបស់មលួនអារស័យហៅ 
ហលើសមិទនផល ហោយមិនអារស័យហលើរូបកាយនិង 
ាម រតើហនាោះហទ។ 

និយាមសើលធម ៌ 
អ.  moral norm       
បារ. norme de 
      morale  
 

  ហគ្មលការណ៍ននអំហពើរតឹមរតូវដដលកំណតហ់ោយ
សមាជិកននរកុមមួយ។  
  ការរបរពឹតឋដដលដផអកហលើហគ្មលការណ៍ទងំហនោះគឺ 
ជាគំរូមួយ ដដលបនាធ បម់ករតូវបានហគយកលំនាតំាម 
និងវនិិចឆយ័ថាលអឬអារកក។់ 
ឧ. ហកមងរតូវដតហគ្មរពចាស់ គឺជានិយាមសើលធម៌  
ដមមរ។ 
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បចាឆ ពិហាធន ៍
អ. a posteriori  
បា. a posteriori 
 

ដដលមានហរកាយបទពិហាធ។ ហៅកបុងទសសនវជិាជ  
វាទកទ់ងហៅនឹងពុទនិដដលហគដឹងតាមរយៈបទពិហាធ 
ហេើយវាជាបញ្ដតថិសំខាន់ហៅកបុ ងពុទនិ វទិយ។ អបក  
ពិហាធន៍និយមអោះអាងថា  ពុទនិដដលដផអកហលើបទ-  
ពិហាធ គឺជាពុទនិពិតដតមួយគត់ ហោយទទូចថា  
អវើៗទងំអស់ដដលហយើងអាចដឹងបាន គឺជាអវើដដល  
ចូលមកកបុងមលួនហយើងតាមរយៈបទពិហាធ ជាពិហសស  
តាមរយៈការដឹងហោយវញិ្ហដ ណ (ពុទនិឥន្ទនធិយ)។ 
 

បញ្ដតថិកមម 
អ. conception 
បារ. conception 
      (f.)  

  ការបហងកូើតគំនិត ហ លគឺជាដំហណើ រននការឈាន  
ហៅដល់គំនិត ឬ ជំហនឿអរូបើមួយ ឬ មណៈមួយដដល   
គំនិតអរូបិយហនាោះចាបហ់ផឋើមចាបយ់កទរមងមួ់យ ឬ  
ផុសហ ើង។ 
 

បញ្ហា ចិតថ-កាយ 
អ. mind-body    
    problem 
 
 

  បញ្ហា ទសសនវជិាជ អំពើចិតថដដលនិយាយអំពើទំនាក់ 
ទំនងរវាងចិតឋនិងកាយ។ បញ្ដតថិហនោះរតូវបានបហងកូើត 
ហ ើងដំបូងហោយបាល តុង (Platon/Plato) និងអារ ើសថូត  
(Aristote/Aristotle) ហេើយហរកាយមក ហដកាត 
(Descartes) បានចាតទុ់កបញ្ហា ចិតថ-កាយហនោះជា
បញ្ហា សបូលកបុងទសសនវជិាជ ទំហនើប។  

ប 
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   ហដកាត   ងថា ចិតឋមានការគិតជាមលឹមរបស់វា 
ហេើយចិតឋគឺជាអងាោចហ់ោយដ កពើរងកាយឬជា 
ារធាតុបដនទម។  
   មានទសសនៈពើរដដលនិយាយពើបញ្ហា ចិតថ-កាយ គឺ 
ឯកនិយម(monism) និង ទវិកនិយម(dualism)។ 
ឯកនិយមអោះអាងថា មនុសសរតូវបានបហងកូើតពើរូបធាតុ 
ឬកាយ ហេើយអវើៗដដលហលចហចញពើកាយគឺរគ្មន ់
ដតមុមង្ហរននកាយប៉ាុហណ្ឌត ោះ។ ចំដណកឯទវិកនិយម 
វញិអោះអាងថា មនុសសរតូវបានបហងកូើតហ ើងពើធាតុពើរ 
គឺកាយ(រូបធាតុ)និងចិតថ(ាម រតើឬរពលឹង)ដដលមិន 
អាចកាតផ់្ទឋ ចព់ើគ្មប បានហទ។ 
 

 ( កយហនោះ ហគហរបើហៅកបុងទសសនវជិាជ អំពើចិតឋ) 
 

         
អ. dialectic 
បារ. dialectique (f.)/ 
      méthode 
      dialectique  
 

  វធិើ សិលផៈននការដសវងរកសចចភាពតាមរយៈការពិ-  
ចារណ្ឌ ការពិភាកា ហលើទសសនៈមួយដដលយល់  
ហឃើញពើចរតិលកខណៈមិនអាចកាត់ផ្ទឋ ច់ហចញពើគ្មប  
បានននសំហណើ ដដលរបឈមគ្មប ឬគំនិតដដលយល់ 
ហឃើញមុសគ្មប  ហេើយដដលហគអាចរមួបញ្ចូ លមកជា  
សមមតិកមមសំហយាគមួយ។  
  ហយាងហៅតាមទសសនៈហផសងៗសឋើអំពើដំហណើ រននការ 
ពិចារណ្ឌហនោះ បញ្ដតថិកមមមុសគ្មប សឋើអំពើបដិសំហយាគ 
បានហលចហ ើង៖ 
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  - កបុងវធិើរបស់សូរកាត(Socrates) បដិសំហយាគ  
គឺជាដំហណើ រការននការទញយកសចចភាពតាមរយៈ 
មហធយបាយននការសួរហដញហោលហដើមផើោតរតោង 
នូវអវើដដលបានដឹងរចួហេើយ ដតមិនទនច់ាសោ់ស ់
ឬការោតរតោងនូវបដិវាទកមមនិងសភាពភានរ់ច  ំ
ននជំេរបស់អបករប្ងំ។ 
  - កបុងកិចចសនធនាដំណ្ឌកក់ាលកណ្ឌឋ លរបស់បាល តុង  
(Platon) បដិសំហយាគកាល យហៅជាដំហណើ រការ  
ហពញហលញននការយល់ដឹងហរៅរជោះ។ 
  - ចំហ ោះអារ ើសថូត(Aristotle) បដិសំហយាគគឺជា  
ការពិចារណ្ឌសមហេតុផលហលើមូលបដិញ្ហដ ដដល 
គួរឱ្យហជឿជាក។់ 
  - តាម កានថ (Immanuel Kant) បដិសំហយាគ  
គឺជាតកកូវជិាជ សឋើពើមាយាការឬកាហរបើរបាស់តកកូវជិាជ   
មុសកបុងការផឋល់នូវទរមង់ននជំហនឿដ៏រងឹមា។ំ វាជា  
ការង្ហរមួយននការង្ហររបស់ទសសនវជិាជ ពិតកបុងការ  
បង្ហា ញឱ្យហឃើញនូវទើកដនលងដដលវចិារណញ្ហដ ណ  
របរពឹតថកនលងរពំដដនរតឹមរតូវនានារបស់វា។ ការង្ហរ  
ហនោះបហងកូើតមាយាការរបស់អសថិរូបវជិាជ អតិហសដឌ។ 
  - តាម ហេដេាល(Hegel) បដិសំហយាគសំហៅ  
យកដំហណើ រការចាបំាច់ដដលបហងកូើតការរ ើកចហរមើន 
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ទងំកបុងគំនិតនិងពិភពហោក។   ដំហណើ រការណ៍ហនាោះ  
គឺជាការមិតមំរបឹងដរបងហោោះរាយបដិវាទកមមរវាង 
មតិរសបនិងមតិផធុយតាមរយៈមហធយបាយននសំ-
ហយាគ។ ជាលទនផល សំហយាគហនោះដបរជារតូវបានហគ 
ជំទស់ ហេើយដំហណើ រហនោះរបរពឹតថហៅាចុោះាហ ើង 
រេូតដល់ឈានហៅសហរមចបានសុរកឹតភាពចុង 
ហរកាយ។ 
 

បិតាធិបហតយយ 
អ.  paternalism 
បារ.  paternalisme     
       (m.) 

  រហបៀបននការរគបរ់គងនិងការដឹកនារំដឌដដលមាន 
លកខណៈរសហដៀងនឹងការរគប់រគងរបស់ឪពុកហៅ 
ហលើកូន  ឬ ការរគបរ់គងដដលមានលកខណៈរមួផសរំវាង 
ការហរបើអំណ្ឌចជាមួយនឹងការទទួលមុសរតូវកបុងការ 
ហមើលដថសមាជិកដដលសទិតហៅហរកាមការរគបរ់គង 
របស់មលួន។  ហៅកបុងសើលវជិាជ   កយហនោះមាននយ័ថា 
ជាការហរជៀតដរជកចូលហៅកបុងហសរ ើភាពរបស់អបកណ្ឌ 
មាប ក ់ហោយហជឿថា ការហរជៀតដរជកហនាោះគឺហដើមផើហលើក 
កមពស់កុសលរបស់អបកហនាោះ ឬ ការ រអបកហនាោះពើ 
ហរគ្មោះថាប កដ់ដលហកើតហ ើង ហទោះបើការហរជៀតដរជកហនាោះ 
បងកូឱ្យមានការជំទស់ ឬ ការតវា៉ា ពើបុគាលដដលរតូវ 
បានហគហរជៀតដរជកហសរ ើភាពហនាោះកហ៏ោយ។     
   បចចុបផនប បិតាធិបហតយយរតូវបានជំទស់ហោយ 
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ទសសនៈហសរ ើនិយ  ហោយហគយល់ថាជាការហធវើឱ្យ 
បាតប់ងហ់សរ ើភាព សវ័យភាព និង សិទនិបុគាល។ 
 

  ( កយហនោះ ហគហរបើហៅកបុងសើលវជិាជ និងទសសនវជិាជ     
   នហយាបាយ) 
 

បុគាលភាពនិយម 
អ. personalism        
បារ. personnalisme 
      (m.) 
 
 

  លទនិមួយដដលហផ្ទថ តការយកចិតថទុកោកហ់ៅហលើ 
តថភាពរបស់ពិភពហោក ហេើយអតទនយ័នន កយ 
«បុគាលភាពនិយម» មានន័យជាហរចើនដូចខាង 
ហរកាម៖ 
  ១- លទនិមួយដដលអោះអាងថា តថភាពោចខ់ាត 
របស់ពិភពហោក គឺហទវបុគាលដដលជាអបករទរទង ់
ចរកវាលហោយអំហពើជាបនថបនាធ ប់ននឆនធៈបហងកូើត 
របស់អាទិហទព។ 
  ២- ហោក Edgar Sheffield Brightman ដដលជា 
អបកបុគាលភាពនិយមសេសមយ័ដហ៏ឆបើមមាប កយ់ល់
ថា  «បុគាលភាពនិយមគឺជារបពន័នទសសនវជិាជ មួយ 
ដដលចាតទុ់កបុគាលភាពរបស់មនុសសថាជាតថភាព 
អសឋិរូបវជិាជ ដតមួយគត ់(ឬសំខានប់ំផុត) រពមទងំ 
មានតនមលមពងម់ពស់ពិតរបាកដ»។  
  ៣- ហោក Copleston ឱ្យនិយមនយ័  «បុគាល-
ភាពនិយម» ថាជាទសសនវជិាជ មួយដដលមានជំហនឿ 
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ជាមូលោឌ នថា តថភាពគឺជារបព័ននននបុគាលភាព 
ដដលជាធាតុមិនអាចបំដបកបានននអតទិភាពទងំ- 
អស់។ 
  ឧ. ទសសនៈថា តថភាពមានលកខណៈរូបើនិងហោយ 
ដ ក  មានលកខណៈបុគាលភាពនិយម។ 
 

បុពវវាសនា 
អ.  predestination 
បារ. prédestination 
       (f.) 
 
 

  ាសនវជិាជ ដដលអោះអាងថា រពឹតថិការណ៍ទងំអស់ 
ហៅកបុងដំហណើ រជើវតិរបស់មនុសសមាប ក់ៗ  ហ លគឺអវើៗ 
ដដលបានហកើតហ ើង កំពុងហកើតហ ើង ឬនឹងហកើតហ ើង 
រតូវបានកំណតជ់ាមុនហោយអាទិហទព និងមិនអាច 
ដកដរបបាន។ ការកំណតថ់ា ហតើរពលឹងរបស់មនុសស 
មាប ក់ៗនឹងហ ើងហៅឋានសួគ៌ ឬធាល ក់ហៅឋាននរក 
រតូវបានសហរមចហោយឆនធៈរបស់អាទិហទពតាងំពើ 
មនុសសហនាោះហកើតមកហមល៉ាោះ ហោយមិនអារស័យហលើការ 
របរពឹតឋរបស់ហគហ ើយ។  
 

( កយហនោះ ហគហរបើហៅកបុងទសសនវជិាជ អំពើាសនា  
អសថិរូបវជិាជ  និង តកកូវជិាជ ) 
 

បុហរពិហាធន ៍
អ. a priori 
បារ. a priori 

  «ដដលមានមុនបទពិហាធ»។ ហៅកបុងទសសនវជិាជ  
វាទកទ់ងហៅនឹងពុទនិដដលហគទទួលបានហោយមិន 
ដផអកហលើបទពិហាធ ហ លគឺ ហគទទួលបានពុទនិ  
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ហនាោះ តាមការពិចារណ្ឌដបបអនុមានដញកដតមួយ 
ប៉ាុហណ្ឌត ោះ។ ពុទនិដដលឯករជយពើបទពិហាធ មានា   
សំខាន(់ជាមូលោឌ ន) ចំហ ោះដមកធាងមួយចំនួន 
របស់ពុទនិវជិាជ ជាពិហសសចំហ ោះរទឹសឋើវចិារណញ្ហដ ណ 
និយមនានា។  
 

របតិបតឋនិិយម  
អ. pragmatism     
បារ. pragmatisme 
     (m.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ទសសនវជិាជ មួយដដលនិយាយថា អតទនយ័ តនមល និង 
សចចភាពននគំនិត រទឹសឋើ ឬជំហនឿមួយ រតូវបានកំណត ់
ហោយលទនផលននការរបតិបតឋិជាក់ដសឋងរបស់វា 
 និងអោះអាងថា មុមង្ហររបស់គំនិត គឺបហងកូើតឬដឹកនា ំ
សកមមភាព។ 
  ឧ. រទឹសឋើរបតិបតថិនិយមបានពនយល់ថា ហបើចងដឹ់ង 
ថា សើលរបាំហៅកបុងរពោះពុទនាសនាលអឬមិនលអ  
ហយើងរតូវដតយកវាហៅអនុវតថឬរបតិបតថិ បនាធ បម់ក 
ពិនិតយហមើលលទនផលរបស់វា។ ហបើចងដឹ់ងថា ហគ្មល-
ការណ៍ រទឹសឋើ រូបមនថ ហសចកឋើសហរមចចិតថ ចាប ់
គំនិតណ្ឌមួយ។ល។ រតូវឬមុស រតូវដតយកវាហៅ 
អនុវតថ បនាធ បម់ករតូវពិនិតយហមើលផលប៉ាោះ ល់ ឬ 
លទនផលរបស់វា។ ហបើលទនផលលអភាគហរចើន ហនាោះ 
វាពិតជារតឹមរតូវ ប៉ាុដនថរបសិនហបើលទនផលភាគហរចើន 
មិនលអ  ហនាោះវាពិតជាមិនរតឹមរតូវហទ។ 
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របធាន  
អ. subject  
បារ. sujet (m.) 
 

  មនុសសណ្ឌមាប ក់ រកុមណ្ឌមួយ ដដលហធវើអំហពើតាម  
ផលូវកាយឬតាមផលូវចិតថហៅហលើមនុសសណ្ឌមាប ក ់រកុម  
ណ្ឌមួយ ឬ ហៅហលើអវើមួយ។  
  ឧ. សកមមជនឬរកុមមនុសសដដលកំពុងតាមោននិង  
វាយតនមលអំពើាទ នការណ៍សិទនិមនុសសនិងការអនុវតថ  
លទនិរបជាធិបហតយយហៅកមពុជា គឺជារបធាន។ 
 

របហយាជននិ៍យម 
អ. utilitarianism 
បារ. utilitarisme  
     (m.) 
 

  លទនិមួយរបស់ទសសនវជិាជ សើលធមដ៌ដលយល់ថា  
ហសចកឋើរ ើករយខាងវញិ្ហដ ណ ឬ សុភមងាលសរមាប់  
មនុសសភាគហរចើនហៅកបុងសងាម គឺជាកុសលដរ៏បហសើរ  
និងជាហគ្មលបំណងដពិ៏សិដឌននជើវតិ។ 
 

របូហតសថងនិ់យម 
អ. protestantism 
បារ. protestantisme 
       (m.) 
 
 

  លទនិមួយកបុងចំហណ្ឌមលទនិសំខាន់ៗទងំ៣ននរគិសថ 
ាសនា រមួមាន រ ៉ាូមុាងំកាតូលិកនិយម (Catholi-
cism) អរ័តូដុកនិយម (Orthodoxy) និង របូហត-
សថងនិ់យម (Protestantism)។  
  របូហតសថង់និយមបានចាប់ហផថើមហ ើងហៅសតវតសរ ៍
ទើ១៦ ជាចលនាមួយហដើមផើដកទរមងស់េគមនរ៍គិសថ 
ាសនាហៅបសចិមរបហទស ហោយបហងកូើតសេគមន ៍
របូហតសថង់ហចញពើរ ៉ាូមុាងំកាតូលិក។ ហគ្មលបំណង 
របស់ពួករបូហតសថងនិ់យម គឺហរាចរសងជំ់ហនឿរគិសថ 
ាសនាឱ្យលអដូចហដើមហ ើងវញិ។   ទនធឹមនឹងហនោះ  
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ពួកហគក៏បានរកាទុកនូវអវើដដលពួកហគគិតថាមាន  
តនមល ហេើយដដលបានអភិវឌណហោយពួករ ៉ាូមុាងំកាតូ- 
លិក ហៅចហនាល ោះសតវតសរទ៍ើ៥ដល់ទើ១៥។ 
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ពេុហទវនិយម  
អ. polytheism 
បារ. polythéisme  
     (m.) 
 

 លទនិឬជំហនឿដដលយល់ថា មានអាទិហទពហរចើន កបុង 
ហនាោះមានរបុស មានរសើ ហេើយអាទិហទពនើមួយៗ 
រតូវហគហធវើបដិរូបកមមហដើមផើហឆលើយតបហៅនឹងតរមូវការ 
ជាកដ់សឋងរបស់មនុសសជាតិ ដូចដដលមានបង្ហា ញ 
ហៅកបុងរពេមញ្ដាសនាជាហដើម។ 
 

ពុត 
អ. hypocrisy 
បារ. hypocrisie 
       (f.) 
 

  សភាពននការដសថងហចញខាងហរៅរបស់មនុសស 
ណ្ឌមាប ក់ ដដលមិនដមនជាសញ្ហដ ននសភាពពិតខាង 
កបុងរបស់មលួន។ ការដសថងហចញខាងហរៅហនាោះអនុ-
ហោមហៅតាមការទមទរខាងសើលធម ៌ ចំដណកឯ 
សភាពោកប់ាងំខាងកបុងហនាោះរបាសចាកសើលធម។៌ 
ពុតអាចរតូវផឋនាធ ហទសខាងសើលធម ៌ ពើហរ ោះវាជា 
របហភទននការបំភានឬ់ការដកលងហធវើអវើមួយដដលរបាស 
ចាកសើលធមស៌ងាម។ ដូហចបោះ ពុតជាបទ់កទ់ងនឹង 
កងវោះភាពគួរឱ្យទុកចិតថបាន ភាពមិនហាម ោះរតង់ 
និង ភាពមិនពិត ហេើយជាទូហៅ វាមានវបិាកដដល 
មិនគួរឱ្យចងប់ាន។  
 

( កយហនោះ ហគហរបើហៅកបុងទសសនវជិាជ សើលធម)៌ 
 
 

ព 
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ពុទនវិជិាជ   
អ. epistemology    
បារ. épistémologie  
       (f.) 

  ដមកធាងទសសនវជិាជ ដដលហផ្ទឋ តការយកចិតថទុកោក ់
ហលើបញ្ហា ទសសនវជិាជ ដដលទកទ់ងជាមួយរទឹសឋើពុទនិ។ 
ពុទនិវជិាជ សិកាអំពើនិយមនយ័ននពុទនិនិងបញ្ដតថិ ក-់ 
ពន័ន របភពនិងលកខណៈវនិិចឆយ័របស់ពុទន ិ របហភទ
ពុទនិ និង ករមិតននភាពរតឹមរតូវដដលអាចទទួល 
បាន ដដនកំណតន់នពុទន ិនិងទំនាកទំ់នងជាកោ់ក ់ 
រវាងអបកដឹងនិងកមមវតទុដដលរតូវដឹង។ 
 

ពូជាសននិ៍យម/
ពូជនិយម 
អ. racism 
បារ. racisme 
      (m.) 

  អំណោះអំណ្ឌងមួយដដលថាមានឋានានុរកមនន 
សមតទភាពឬតនមលដដលកំណតហ់ោយជើវាន្ទសថ កបុង  
ចំហណ្ឌមពូជហផសងៗគ្មប  និង អោះអាងហោយមុសឆាង 
ថា ពូជទបគួររតូវបានរគបរ់គងហោយពូជមពស់។  
  ជាទូហៅ ពូជាសននិ៍យម/ពូជនិយមបងខំឬជំរុញ 
ហោយការភយ័ខាល ចនិងការសអបហ់មពើម ហេើយដដល 
នាហំៅដល់អំហពើេិងាឬអំហពើរបល័យពូជាសន៍ 
រទងរ់ទយធំៗ។  
 

( កយហនោះ ហគហរបើហៅកបុងទសសនវជិាជ នហយាបាយ) 
 

រពលងឹ 
អ. soul 
បារ. âme (f.) 

  ដផបកអរូបធាតុដដលហគសនមតថា មានវតថមានដត 
ហៅកបុងភាវៈរស់ប៉ាុហណ្ឌត ោះ។ ហោយារដតោកដូ់ច 
ជាគ្មម នភាពមុសគ្មប ខាងរូបធាតុ រវាងភាវៈរស់ហៅ 
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កបុងមណៈននជើវតិដដលហេៀបនឹងាល បនិ់ងរងកាយ 
ដដលហទើបនឹងាល បថ់មើៗ ហទើបទសសនវទូិជាហរចើន 
តាងំពើសមយ័បាល តុង(Plato)បានអោះអាងថា រពលងឹ 
គឺជាសមាសភាគអរូបធាតុរបស់ភាវៈរស់។ ហោយ
ហេតុថា មានដតវតទុ រូបធាតុប៉ាុហណ្ឌត ោះដដលមានទើ 
បញ្ចប ់ ហទើបបាល តុងចាតទុ់កថាភាពអរូបធាតុរបស់ 
រពលឹងជាមូលោឌ នននអមតភាពរបស់រពលឹង។    
  ទងំបាល តុង ទងំអារ ើសថូត មិនបានគិតថាមានដត 
មនុសសហទដដលមានរពលឹង៖ អារ ើសថូតអោះអាងថា 
រពលឹងកម៏ានចំហ ោះសតវនិងរុកខជាតិដដរ ពើហរ ោះ 
សតវនិងរុកខជាតិសុទនដតបង្ហា ញមុមង្ហរមលោះជាភាវៈ
មានជើវតិ។ មុសពើបាល តុង អារ ើសថូតបដិហសធការ 
ចាកហចញននរពលឹងពើអមផូរមួយហៅអមផូរមួយហទៀត 
ឬពើរងកាយមួយហៅរងកាយមួយហទៀត បនាធ បព់ើ 
ការាល ប។់ គ្មតស់ងសយ័ចំហ ោះសមតទភាពចាក 
ហចញពើរងកាយរបស់រពលឹងថា ហតើរពលឹងអាច 
ចាកហចញហោយរលូន ហៅមានជើវតិ និង បំហពញ 
មុមង្ហរហោយគ្មម នរងកាយបានដដរឬហទ។ រុហឺណ 
ហដកាត (René Déscartes) អោះអាងថា មានដត 
មនុសសហទដដលមានរពលឹង និងអោះអាងថាធមមជាតិ 
អរូបធាតុរបស់រពលឹងអាចបហងកូើតហសរ ើភាពបាន
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ហទោះបើជារងកាយរបស់មនុសសសទិតហៅឬមិនសទិត 
ហៅហរកាមការកំណតរ់បស់ចាបរ់ូបធាតុកហ៏ោយ។ 
 

រពលងឹនិយម  
អ.  animism 
បារ. animisme  (m.) 
 

  ជំហនឿហលើហទវមួយឬហរចើនកបុងឋានៈជាាម រតើដដល 
មានកបុងភាវៈមានជើវតិឬគ្មម នជើវតិ ដូចជា សតវ 
រុកខជាតិ និងថម។ កបុងចំហណ្ឌមមនុសសទូហៅ ហពញ 
ទងំពិភពហោកនាសមយ័បុរណ ជំហនឿហនោះចាត ់
ទុកហទវមួយឬហរចើនថា មនុសសជាតិមិនអាចយល់
ដឹងបានហ ើយ  ប៉ាុដនថហទវទងំហនោះបានរមួចំដណក 
ដល់កិចចការរបស់មនុសស។ 
  ឧ. ជនជាតិដមមរដតងដតបនរ់សនសុ់ំហសចកថើសុមពើ 
អារកស អបកតា តាមជំហនឿដបបរពលឹងនិយម។ 
 

រពោះរជបុរតា / 
ហទវបុរតា 
អ. god the son 
បារ.  dieu le fils 

 ហឈាម ោះដដលរគិសថាសនិកផថល់ឱ្យរពោះហយស ូរគិសថ 
ជាពិហសស សំហៅដល់តួអងាមួយកបុងចំហណ្ឌមរតើ-
អងា។ រពោះរជបុរតា / ហទវបុរតាឬរពោះហយស ូរគិសថ គឺ 
ជាតួអងាសំខានទ់ើពើរកបុងរគិសថាសនា ដដលរប-
សូតហៅចហនាល ោះ ប្ ទំើ៨និង ប្ ទំើ៤មុនរគិសថសករជ 
ហេើយហាយទិវងាតរបដេលកបុង ប្ ២ំ៩ននរគិសថ 
សករជ ហៅរកុងហបហថលដអម(Bethléem) ហមតថជូោ 
(Judaea) ចរកភពរ ៉ាូមុាងំ។  
 

(បញ្ដតថិហនោះ ហគហរបើកបុងបរបិទរគិសថាសនា) 
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រពោះវរបិតា 
អ. god the father 
បារ. dieu le père 

  រពោះនាមដដលរគិសថាសនិកថាវ យដល់អាទិហទព 
ហៅកបុងរគិសថាសនា។ រពោះវរបិតារតូវហគចាតទុ់ក 
ថាជាតួអងាសំខានទ់ើមួយហៅកបុងរតើអងា ជារពោះបិតា 
របស់រពោះហយស ូរគិសថនិងជាអបកបហងកូើតចរកវាល។ 
 

(បញ្ដតថិហនោះ ហគហរបើកបុងបរបិទរគិសថាសនា) 
 

រពោះវញិ្ហដ ណបរសុិទន 
អ. god the holy spirit 
បារ. dieu le  saint- 
      esprit 

  រពោះនាមដដលរគិសថាសនិកថាវ យដល់អាទិហទព 
ហៅកបុងរគិសថាសនា។ រពោះវញិ្ហដ ណបរសុិទនគឺជា  
តួអងាសំខានទ់ើបើហៅកបុងរតើអងា និងជាកមាល ងំខាង
ាម រតើរបស់អាទិហទព។  
 

(បញ្ដតថិហនោះ ហគហរបើកបុងបរបិទរគិសថាសនា) 
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ភាពចាបំាច ់
ោចខ់ាត 
អ. absolute 
     necessity 
បារ. nécessité      
      absolue 

  ភាពចាបំាចដ់ដលមានហៅកបុងមលួនរបស់វា ហេើយ 
ភាពចាបំាចោ់ចខ់ាតហនោះ រតូវបានហៅផងដដរថា 
ភាពចាបំាច់ខាងគណិតវទិយ ភាពចាបំាច់ខាង 
អសថិរូបវជិាជ  ឬ ភាពចាបំាចខ់ាងតកកូវជិាជ ។ ភាពចាបំាច ់
ោចខ់ាតហនោះ ផធុយពើភាពចាបំាចស់នមត។ ភាពចាំ
បាចោ់ចខ់ាតហនោះគឺជាករណើ ាកលនិងគ្មម នលកខ-
មណឍ ។  សចចភាពននភាពចាបំាច់របហភទហនោះគឺជា  
សចចភាពននវចិារណញ្ហដ ណ។ 
 

 ( កយហនោះ ហគហរបើហៅកបុងតកកូវជិាជ  អសថិរូបវជិាជ  និង 
ទសសនវជិាជ អំពើគណិតវទិយ) 
 

ភាពចាបំាចស់នមត 
អ. hypothetical 
    necessity 
បារ. nécessité      
    hypothétique 

  ភាពចាបំាចដ់ដលហគផឋល់ឱ្យ ដូចដដលមានអតទិ-
ភាពកបុងសងាម ហេើយភាពចាបំាចស់នមតហនោះរតូវ 
បានហៅផងដដរថា ភាពចាំបាច់ខាងសើលធម៌ 
ភាពចាបំាចខ់ាងវបិាក ឬ ភាពចាបំាចខ់ាងរូបើ។  
  ហយាងតាម ហ បនើស(Leibniz) សភាពរបស់ 
ពិភពហោកបចចុបផនបមិនដមនជាភាពចាបំាចោ់ច់ខាត 
ហទ ប៉ាុដនថវារគ្មនដ់តជាភាពចាបំាចស់នមតប៉ាុហណ្ឌត ោះ។ 
ចំដណកឯទសសនវទូិហផសងៗហទៀត បានហៅភាព 

ភ 
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ចាបំាចស់នមតហនោះថាជាភាពចាបំាចមិ់នោចខ់ាត ពើ
ហរ ោះវាទក់ទងហៅនឹងការសនមតជាមូលោឌ នណ្ឌ 
មួយ។ 
 

ភាវៈមនុសស 
អ. human being 
បារ. être humain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ចំហ ោះអារ ើសថូត(Aristotle) «ភាវៈមនុសស» គឺជា 
សតវរបកបហោយវចិារណញ្ហដ ណ។ ចំហ ោះរុហឺណ 
ហដកាត(René Déscartes) «ភាវៈមនុសស» មិន 
ដមនជាសរ ើរងាដតមួយហទ ប៉ាុដនថវាជាបនសនំនធាតុមុស 
គ្មប ពើរ គឺចិតថនិងកាយ។ ហទោះបើជាមានភាពមុសគ្មប  
កបុងការកំណតប់ញ្ដតថិ «ភាវៈមនុសស» រវាងអារ ើសថូត 
និង រុហឺណហដកាត កហ៏ោយ កអ៏បកទងំពើរបានចាត ់
ទុកថា វចិារណញ្ហដ ណគឺជាលកខណៈសំខានន់នភា   
មនុសស។ ភាវៈមនុសសរតូវបានហគហរបើជាសទិសនយ័ 
ជាមួយ កយ «មនុសស» ដដលហគយល់ថាជាភាវៈ 
មួយដដលមានសិទនិមិនអាចដកេូតបាន ហ លគឺ 
សិទនិរស់រនមានជើវតិ និង សិទនិមានហសរ ើភាព រពម 
ទងំជាភាវៈមួយមពស់ជាងសតវហផសងៗដដលមិនដមន 
ជាមនុសស។  
  ទសសនវជិាជ សើលធមស៌េសមយ័ មានទំហនារចង ់
ផ្ទថ ច ់«មនុសស» ហចញពើ «ភាវៈមនុសស» ហោយហជឿ 
ថា «មនុសស» គឺជាភាវៈដដលមានសវ័យញាណ 
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ចំដណកឯ «ភាវៈមនុសស» រគ្មនដ់តជាសមាជិកនន 
ពូជហដើមរបស់មនុសស គឺ អូម៉ាូាពយង (Homosa- 
piens) ប៉ាុហណ្ឌត ោះ។  
 

( កយហនោះ ហគហរបើហៅកបុងអសថិរូបវជិាជ  សើលវជិាជ  និង 
ទសសនវជិាជ អំពើចិតថ) 
 

ភាប កង់្ហរ 
អ. agent 
បារ. agent (m.) 

  មនុសសដដលរបកបហោយវចិារណញ្ហដ ណ និងជា 
របធានននអំហពើដដលអាចសហរមចចិតថហធវើឬមិនហធវើអំហពើ 
ណ្ឌមួយ ហេើយអាចពិចារណ្ឌរកវធិើនិងអនុវតថវធិើ 
ហនាោះហដើមផើជំរុញឱ្យមានការផ្ទល ស់បឋូរ។ 
 

 ( កយហនោះ   ហរបើកបុងទសសនវជិាជ សថើពើអំហពើ និង  
សើលវជិាជ ) 
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មនសកិារ 
អ. conscience 
បារ. conscience 
      (f.) 

  ការភាញ ករ់លឹករបស់មនុសស ដដលជួយឱ្យមនុសស 
ាា ល់រតូវ ាា ល់មុស និងដឹងថា អវើគួរហធវើ អវើមិនគួរ 
ហធវើ។ មនសិការរតូវបានហគហជឿថា ជារបភពមួយ 
កបុងចំហណ្ឌមរបភពសំខាន់ៗ ននសើលធម។៌    
  ទសសនវទូិហផសងៗបានយល់មុសគ្មប អំពើមនសិការ 
ហោយចាតទុ់កមនសិការថាជាសមតទភាពខាងសើល- 
ញាណរបស់មនុសស សំហ ងរបស់អាទិហទព សតិ 
ផ្ទធ ល់មលួន និង ជាសំហ ងរបស់វចិារណញ្ហដ ណ។ 
 

មនុសសជាតិ 
អ. humanity 
បារ. humanité 
       (f.) 

  ភាពរមួននអមផូរមនុសសទងំមូល។ គំនិតហនោះចាប ់
ហផឋើមហោយអបកអត់ធមត់និយមដដលដតងយល់ថា 
មនុសសជាតិជាកមមវតទុ ននការហគ្មរពហៅកបុងជើវតិ 
របកបហោយសើលធម។៌ ហោយដ កហៅកបុងសត- 
វតសរទ៍ើ២០ កាសសុើររ័(Cassirer)បានហសបើថា មនុសស 
ជាតិគួររតូវបានហគយល់កបុងរកបមណឍ ននសកមមភាព 
ដដលនាហំៅដល់ាប នដខាងវបផធមនិ៌ងរបវតថិាន្ទសថ។ 
សុើសឺរ ៉ាូ(Cicero) និង ហសហណកា(Seneca) បាន 
បហងកូើត កយ មនុសសជាតិ ហោយសមាា ល់នយ័ថាជា 
ឧតថមគតិខាងសើលធម ៌ ហាភណ័ ឬ វថិើននជើវតិ 
ជាគំនិតមួយដដលរតូវបានហគហធវើឱ្យរស់ហ ើងវញិ 
ហៅកបុងបុនសមយ័ឬសមយ័កហកើតហ ើងវញិ។   
 

 ( កយហនោះ ហគហរបើកបុងសើលវជិាជ  និង ហាភណវជិាជ ) 

ម 
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មហនានិយម 
  អ. idealism 
  បារ. idéalisme 
        (m.) 
 
 

 គំនិតមួយដដលផធុយនឹងលទនិរូបធាតុនិយម ហេើយ 
អោះអាងថា តថភាពជាមូលោឌ នរមួឬទកទ់ងនឹង 
គំនិតឬទសសនៈ ហេើយ  រូបធាតុគឺរគ្មន់ដតជា  
ផលិតផលននកិចចការរបស់គំនិតប៉ាុ ហណ្ឌត ោះ។ ពួក  
មហនានិយមយល់ថា គំនិតគឺពិត ហេើយរូបធាតុគឺ 
រគ្មនដ់តជារូបរងខាងហរៅ  មហនានិយមដចកហចញ 
ជាពើរ គឺ មហនានិយមបរនុមតិ័ និង មហនានិយម 
អតថហនាមតិ័។ 
   .   ង    ក           ច     ង   
ពិភពហោកបានហោយចាបគំ់និតនិងការយល់ដឹង
ឬមនសិការ មិនដមនហោយវធិើវទិយាន្ទសឋរូបវទិយហទ។ 
 

មហនានិយម 
សតយនុមតិ័ 
អ.  objective  
    idealism 
បារ. idéalisme  
      objectif  
 
 
 

  លទនិមួយដដលយល់ថា ពិភពហោកមានអតទភិាព 
ឯករជយោចព់ើពិភពគំនិត រ ើឯពិភពហោកហនោះរតូវ 
បានហគាា ល់តាមរយៈគំនិតយល់ដឹង ដដលកំណត ់
រចនាសមពន័ននិងទរមងរ់បស់វាដូចជាពុទនិរបស់មនុសស 
ដដរ។ គំនិតរបស់មនុសសរគ្មនដ់តរកហឃើញនិងបក 
រាយអំពើលំោប់និងតនមលដំបូងហគរបស់ចរកវាល 
  ប៉ាុ ហណ្ឌត ោះ។ មហនានិយមសតយនុម័តិ   ច       
ហោយ បាល តុង ហេើយ ទសសនៈសថើពើមហនានិយម  
របស់គ្មតរ់តូវបានហគចាតទុ់កថាមានចំណ្ឌស់ជាង
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ហគហៅកបុងវសិ័យទសសនវជិាជ ហៅអឺរ ៉ាុប។ ចំហ ោះបាល តុង 
វតទុដដលពិតនិងមានអតទន័យសំខាន់ហៅកបុងហោក 
ហនោះ គឺគំនិត។ ចំហ ោះ កយ «គំនិត» គ្មតមិ់នបាន 
និយាយអំពើគំនិតណ្ឌមួយដដលមានអតទិភាពចំណុោះ 
គំនិតរបស់មនុសសឬអាទិហទពហ ើយ។ 
  ឧ. មហនានិយមសតយនុមតិ័របស់បាល តុង យល់ថា 
គំនិតហកើតមុនអតទិភាព ហ លគឺ គំនិតសឋើពើមនុសស 
សតវ រុកខជាតិ រថយនថ និង វតទុអរូបើហផសងៗ ដូចជា 
ជំហនឿ យុតថិធម ៌ គុណធម ៌ កុសល... មានហៅកបុង
ពិភពគំនិត ហទើបមានអតទិភាពហៅកបុងធមមជាតិនិង 
ពិភពជាកដ់សឋង។ 
 

មហនានិយម 
អតថហនាមតិ័  
អ. subjective  
     idealism 
បារ. idéalisme  
      subjectif 
 

  លទនិមួយដដលចាតទុ់កថា ធាតុជាមូលោឌ នរបស់ 
ពិភពហោក មិនដមនជារូបធាតុហទ ប៉ាុដនឋគឺជាាម រតើ 
ឬគំនិត។ កបុងតថភាព អវើដដលបង្ហា ញជាពិភពរូបឬ 
សមាា រៈ គឺរគ្មនដ់តជាការរបមូលផឋុ ំទសសនៈដដលមាន 
អតទិភាពដផអកហលើគំនិតយល់ដឹង។ ដូហចបោះ ហបើហយាង 
ហៅតាមមហនានិយមអតថហនាមតិ័ គឺគ្មម នអវើមួយមាន 
អតទិភាពហរៅពើគំនិតនិងទសសនៈរបស់មនុសសហ ើយ។ 
មហនានិយមអតថហនាមតិ័រតូវបានហគកតស់មាា ល់ហៅ 
អឺរ ៉ាុបកបុងសតវតសរទ៍ើ១៨ តាមរយៈាប នដរបស់ហោក 
George Berkeley។ ហោកបានអោះអាងថា គំនិត 

http://en.wikipedia.org/wiki/George_Berkeley
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សឋើពើតថភាពដដលឯករជយពើចិតថ មិនមានភាពចាស់  
ោស់ហទ។ អបកនិពននហរកាយៗមកហទៀតបានបនថ 
ពនយល់អំពើទ ាើករណ៍សងសយ័និយមរបស់ Ber-  
keley។ អុើមា៉ា នុយដអល កានថ (Immanuel Kant) 
បានហឆលើយតបតាមរយៈការបដិហសធអរូបធាតុនិយម 
របស់ Berkeley និងហោយការជំនួសមកវញិនូវ 
មហនានិយមអតិហសដឌដដលយល់ថា ពិភពដដល  
ឯករជយពើចិតថកំពុងមានអតទិភាពមិនអាចយល់ដឹង 
បានហោយមលួនឯង។ 
  ឧ. តនមលរបស់មនុសស តនមលននរបនពណើ  តនមល   
ទំហនៀមទមាល បនិ់ងតនមលសើលធមស៌ងាម កំណតហ់ោយ 
គំនិតអតថហនាមតិ័របស់មនុសស។ 
 

មា៉ា កសនិយម 
អ. marxism 
បារ. marxisme  
     (m.) 
 
 
 
 
 

  លទនិទសសនវជិាជ  ហសដឌកិចច នហយាបាយ និងសងាម 
ដដលបហងកូើតហោយ កាល់មា៉ា កស (Karl Marx) និង 
ហន្ទេវហដរចិ អងដ់េាល (Frédéric Engels) ដដល 
កបុងហនាោះមានសមាា រនិយមបដិសំហយាគ (dialectical 
materialism) សមាា រនិយមរបវតថិាន្ទសថ (historical 
materialism) និង ហសដឌកិចចនហយាបាយ (political 
economics)។  
  ឧ. លទនិមា៉ា កសនិយមយល់ថា រូបធាតុ ជានិចចកាល 
ជាហដើមហេតុននការអភិវឌណរបវតថិាន្ទសថ។ 
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យុតថសន្ទង្ហា ម 
អ. just war 
បារ. juste la 
      guerre 

 រទឹសថើយុតថសន្ទង្ហា មដំបូងបងអស់ជាប់ កព់ន័នហៅនឹង 
គំនិតរបស់និកាយកាតូលិកដដលអោះអាងថា ការ 
ហរបើកមាល ងំគឺជាអំហពើរតឹមរតូវតាមចាបស់រមាបោ់ក ់
ហទសអបករបរពឹតថអារកករ់ប្ងំនឹងាសនារបស់ 
មលួន។ បចចុបផនប វាជារបធានបទសំខានមួ់យហៅកបុង 
ទសសនវជិាជ នហយាបាយដដលចាតទុ់កការហរបើរបាស់ 
កមាល ងំសរមាបហ់គ្មលបំណងខាងនហយាបាយថាជា 
ហរឿងរតឹមរតូវខាងសើលធម។៌ ជាធមមតា រទឹសថើយុតថ- 
សន្ទង្ហា ម កព់ន័ននឹងលកខមណឍ ពើរហ លគឺ បុពវហេតុ 
រតឹមរតូវចំហ ោះសន្ទង្ហា ម និង មហធយបាយរតឹមរតូវ 
របស់សន្ទង្ហា ម។ បុពវហេតុរតឹមរតូវសំហៅយកការ 
ហធវើសន្ទង្ហា មហដើមផើការ ររពំដដន ហឆលើយតបហៅនឹង 
ការឈាល ន ននិងដសវងរកសនថិភាព។ មហធយបាយ 
រតឹមរតូវគឺសំហៅយកការហរបើរបាស់អាវុធធមមតា 
សរមាប់ហធវើសន្ទង្ហា មហោយហជៀសវាងការហរបើរបាស់ 
អាវុធមោរបល័យ ដូចជា អាវុធបរមាណូ អាវុធ 
ជើវាន្ទសថ និង អាវុធគើមើ ជាហដើម។ យុតថសន្ទង្ហា ម 
រតូវដតផឋួចហផឋើមដឹកនានិំងរបកាសជាផលូ វការហោយ 
អាជាញ ធរធមាម នុរូប រតូវដតរបយុទនហដើមផើបុពវហេតុ 
យុតថិធមរ៌បកបហោយហគ្មលបំណងរតឹមរតូវ និងរតូវ 

យ 
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ដតការ រនិងហជៀសវាងការសមាល ប់បុគាលិកហយាធា 
ដដលមិនរបយុទន (រគូហពទយ បពវជិត...) ជាពិហសស 
របជាជនដដលគ្មម នកំេុស។ 
 

 ( កយហនោះ   ហរបើ  កបុងសើលវជិាជ  និង ទសសនវជិាជ   
  នហយាបាយ) 
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រជានិយម 
អ. royalism 
បារ. royalisme (m.) 

  ទសសនៈដដលគ្មរំទហគ្មលការណ៍ដឹកនាហំោយកសរត 
ឬសនថតិវងសណ្ឌមួយ និង ជំហនឿចំហ ោះអំណ្ឌច 
ធមាម នុរូបរបស់រដឌបាលរជាធិបហតយយឬកសរត។ 
 

រូបតណំ្ឌង 
អ. realistic statue 
បារ. statue réaliste 

  រូបភាពដដលរបតយការមមណ៍ផថល់ឱ្យអងាចងចាំ 
(លំនឹក) ហៅហពលដដលមនុសសបានជួបរបារស័យ 
ផ្ទធ ល់ជាមួយអងាវតទុជាហរចើនហលើក ហេើយបានផថិត 
ាល កាប មរបស់វាចូលហៅកបុងមួរកាលមនុសស 
ហរកាយមក អងាចងចាំ   បង្ហា ញហ ើងវញិនូវ 
លកខណៈពិហសសមួយចំនួន ហពលដដលមនុសសមិន 
ហៅផ្ទធ ល់ជាមួយអងាវតទុ          កនលង ក។ 
 

រូបធាតុនិយម 
អ. materialism  
បារ. matérialisme  
      (m.) 

  រទឹសឋើដដលថា រូបធាតុ(physical matter) គឺជា 
តថភាពដំបូង ហ លគឺ រូបធាតុនិងដំហណើ របាតុភូត 
ទងំអស់អាចឱ្យហគពនយលប់ានថាជាការបង្ហា ញឱ្យ 
ហឃើញឬជាលទនផលននរូបធាតុ។ លទនិរូបធាតុនិយម 
រតូវបានហគដបងដចកជារកុមសំខាន់ៗ ពើរគឺ លទនិរូប- 
ធាតុនិយមហមកានិក និង លទនិរូបធាតុនិយមបដិសំ-  
ហយាគ។ 
  ឧ. រទឹសឋើពុទនាសនាដដលថា ទឹក ដើ ហភលើង មយល់ 

រ 
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គឺជាធាតុបហងកូើតពិភពហោករសបនឹងរទឹសឋើរូបធាតុ- 
និយម។ 
 

រូបធាតុនិយម 
ចលនការ 
អ.  mechanistic      
     materialism 
បារ. matérialisme     
     mécaniste  

  លទនិរូបធាតុនិយមដដលសងកូត់ធងន់ហៅហលើវទិយ-
ាន្ទសឋធមមជាតិ។ ទសសនៈពួករូបធាតុនិយមចលន- 
ការយល់ថា អវើមួយដដលហកើតហ ើងកបុងពិភពហោក 
ហនោះអាចឱ្យហគពនយល់បានតាមរយៈចាប់កំណត់ 
និយមរបស់ធមមជាតិ។ ពួកហគបដិហសធអតទិភាពនន 
ារធាតុាម រតើ ហេើយអោះអាងថា គំនិតរគ្មនដ់តជា 
រូបធាតុ ជាផលិតផលននការចាតដ់ចង និងជាដំហណើ រ 
ការននារធាតុរូប (physical substance)។  
អតទនយ័ដស៏ំខានមួ់យននលទនិរូបធាតុនិយមចលនការ 
គឺថា អវើ ហៗៅកបុងពិភពហោកហនោះកំណតហ់ោយចាប់ 
ធមមជាតិ ហោយមិនទុកឱ្យមនុសសមានហសរ ើភាព 
ហរជើសហរ ើសហទ។ 
 ឧ. ហយាងតាមរូបធាតុនិយមចលនការ បដរមបរមួល 
ធមមជាតិកំណតហ់ោយចាបធ់មមជាតិ។ 
 

រូបធាតុនិយម 
បដិសហំយាគ  
អ. dialectic     
    materialism 

 ការហធវើសនិទនកមមហលើការដរបរបួលឬការផ្ទល ស់បឋូរ 
តថភាព ដូចជា ការដរបរបួលឬការផ្ទល ស់បឋូរតថភាព 
សងាមពើករមិតមួយហៅករមិតមួយហទៀត ឆលងតាម 
គំរូវវិតថ  ហោយកមាល ងំរប្ងំកំណតហ់ោយដបបដផន 
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បារ. matérialisme     
     dialectique  

ផលិតកមមដដលមានមូលោឌ នហសដឌកិចចនិងសមាា រៈ 
ជាកតាឋ សំខាន។់ 
  ឧ. ហយាងតាមរូបធាតុនិយមបដិសំហយាគ ការ  
អភិវឌណហសដឌកិចច វទិយាន្ទសថ បហចចកវទិយ នាឱំ្យ 
    ផ្ទល ស់បថូរផបតគំ់និតនិងឥរយិាបថសងាម។ 
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លូដធនិយម 
អ. lutheranism  
បារ. luthéranisme 
       (m.) 

  ទរមង់ដំបូងននលទនិរបូហតសថង់ដដលបហងកូើតហ ើង 
ហោយ មា៉ា ទើនលូដធ (Martin Luther, ១៤៨៣- 
១៥៤៦)            ង  នាសតវតសរទ៍ើ១៦ ហៅ 
របហទសអាលលឺម៉ាង។់       
  លទនិហនោះហផ្ទថ តហៅហលើការបហរងៀនរបសរ់ពោះហយស ូ 
រគិសថ និង សងកូតធ់ងនហ់ៅហលើជំហនឿនិងហសចកថើហាម ោះ 
រតងរ់បស់បុគាលហៅហលើអំណ្ឌចរមួរបស់សេគមន ៍
រគិសថាសនា។ លូដធនិយមបានាយភាយដំបូង 
ឆលងកាតអឺ់រ ៉ាុបខាងហជើង ជាពិហសស ឆលងកាតត់ំបន ់
សកូងឌ់ើណ្ឌវ ើ (Scandinavia)។ បចចុបផនប លទនិហនោះ 
រតូវបានហគរបតិបតថិ សហពញពិភពហោក។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ល 
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 ច   ច        រប   តថរតឹម         មាន៤របការគឺ៖  
  ១- ការតាងំចិតថហវៀរចាកការនិយាយកុេក 
  ២- ការតាងំចិតថហវៀរចាកការនិយាយស កហសៀត  
        និយាយឱ្យអបកដនទដបកបាកគ់្មប  
  ៣- តាងំចិតថហវៀរចាកការនិយាយ កយហរគ្មតរគ្មត 
  ៤- ការតាងំចិតថហវៀរចាកការនិយាយ កយហរយរយ  
      ឥតរបហយាជន។៍ 
 

វបផធមា៌ទ បន័ 
អ. organizational 
     culture 
បារ. culture orga-   
       nisationnelle 

  ឥរយិាបថរួមរបស់មន្ទនថើនិងបុគាលិកដដលជាដផបក 
មួយរបស់ាទ បន័ និងជាតនមលដដលចង    មនុសស 
ហៅនឹងការង្ហរឬអំហពើរបស់ពួកហគ។ វបផធម៌ហនោះ 
រមួមាន តនមលទសសនវសិ័យ និយាមភាា ការង្ហរ 
របពន័នសញ្ហដ  ជំហនឿ និង ទមាល បរ់បស់ាទ បន័។  
  វបផធមា៌ទ បន័ជោះឥទនិពលហលើរហបៀបដដលមនុសស 
និងរកុមនើមួយៗហធវើអនថរកមមជាមួយគ្មប  ហលើអតិថិ- 
ជន និង ហលើអបក កព់ន័នហផសងហទៀត។    
  ឧទេរណ៍ : សមាជិកថមើននាទ ប័ននើមួយ ដៗតងដត 
រតូវបានហគបហរងៀនអំពើវបផធមា៌ទ បន័ ជាពិហសស 
បហរងៀនអំពើគំរូននឥរយិាបថនិងការកំណតរ់មួដដល 
ទកទ់ងហៅនឹងវធិើននការយល់ហឃើញ ការគិត និង 
ការមានអារមមណ៍អំពើការង្ហរ។ 

វ 
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វាសនានិយម 
អ. fatalism  
បារ. fatalisme  
     (m.) 

  លទនិមួយននទសសនវជិាជ ដដលយល់ថា រពឹតថិការណ៍   
ទងំអស់ហកើតហ ើងហោយមានការហរៀបចំទុកជាមុន 
ឬចំណុោះហរកាមវាសនា។  រពឹតថិការណ៍ហនាោះមាន  
លកខណៈចាបំាចរ់សបតាមអវើដដលហគបាននិយាយ 
និងសរហសរហៅកបុងគមពើរាសនា។ 
 

វជិជមាននិយម 
អ. positivism 
បារ.  positivisme  
      (m.) 

  របព័ននគំនិតទសសនវជិាជ ដដលបហងកូើតហ ើងហោយ 
ទសសនវទូិបារងំ អូេាូកុង (Auguste Comte)  
ប៉ាុដនថឫសគល់របស់វាហចញមកពើ ន្ទេវងសុ់ើស ហបមឹន 
(Francis Bacon)។  
  ាម រតើរមួរបស់វជិជមាននិយមគឺថាទសសនវជិាជ គួរដត 
ហផ្ទថ តការយកចិតថទុកោក់ដតហៅហលើអវើដដលបទពិ-
ហាធផថល់ឱ្យជាកដ់សថង និង គួរដតហចៀសវាងពើការ 
គិតដបបសនមតដដលហៅេួសពើបទពិហាធ។ ដូហចបោះ 
វជិជមាននិយមចាតទុ់កការសិកាអំពើវធិើវទិយាន្ទសថ 
ថាជាកិចចការចមផងរបស់មលួន និងបង្ហា ញមលួនឯងថា 
ជារបហភទននទសសនវជិាជ អំពើវទិយាន្ទសថ។  
 

( កយហនោះ ហគហរបើហៅកបុងទសសនវជិាជ អំពើវទិយាន្ទសថ 
ពុទនិវទិយ ទសសនវជិាជ អំពើវទិយាន្ទសថសងាម និង 
ទសសនវជិាជ អំពើាសនា) 
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វ ិ ណ  
 អ. sense 
 បារ. sens (m.) 

  សមតទភាពននការដឹងឬការាា ល ់ការវាយតនមលឬ  
របតិកមមចំហ ោះអវើមួយ ជាពិហសស តាមរយៈអងា-  
វ ិ ណ ចកខុវ ិ   ហាតវ ិ ណ ឃានវ ិ ណ  
ជិវាា វ ិ ណ  កាយវ ិ ណ។ 
  ឧ. វ ិ ណរបស់មញុ ំដឹងថា មាូបមួយចានហនោះ ង្ ញ់  
ទឹកហនោះហៅឋ  ចហរមៀងហនោះពើហរោះ...។ 
 

វញិ្ដូជន/វញិ្ដុជន  
អ. scholar 
បារ. érudit,e (n.) 

  មនុសសដដលមានពុទនិទូលំទូោយ  ច    ដឹង 
  ច  មុមវជិាជ  មានសមតទភាពបរបូិរ បិុនរបសប ់ និង 
មានសុភនិចឆយ័កបុងកិចចការទងំពួង។ 
 

វធិើសូនយ 
អ. zero method 
បារ. méthode zero 
 
 
 
 
 
 

  វធិើមួយដដលបង្ហា ញយា៉ា ងចាស់អំពើទរមងមូ់លោឌ ន 
ននភាា ហោយការបហងកូើត កយមួយតាមរយៈបនស ំ
ននសញ្ហដ នានា។ ហោយារដតទរមងដ់តមួយគត ់
របស់វា សញ្ហដ ទងំហនោះបានលុបហចាលទងំរសុង 
នូវមលឹមាររូបធាតុរបស់មលួន។ វធិើសូនយគឺជាវធិើ 
តកកូវជិាជ សឋើពើការបហងកូើតគំរូមួយដផអកហលើការសនមត 
ហៅតាមសនិទនភាព។ ឧទេរណ៍ : កបុងវធិើសូនយ 
ហគបហងកូើត កយ «រតើ»(បញ្ដតថិរតើ) ពើទរមងឬ់រូបរង 
ហផសងៗរបស់សតវរតើជាកដ់សថង។  
 

  ( កយហនោះ ហគហរបើកបុងតកកូវជិាជ  និង ទសសនវជិាជ អំពើ  
    ភាា) 
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វបិាក 
អ.  consequence 
បារ. conséquence 
       (f.) 

  លទនផលឬទំនាក់ទំនងហេតុនិងផលដដលហកើត 
ហចញពើាទ នភាពណ្ឌមួយ ពើការសហរមចចិតថ ឬពើ  
ការរបរពឹតថរបស់មនុសសណ្ឌមាប កឬ់រកុមណ្ឌមួយ។ 
  ឧ. តាមទសសនវទូិបារងំ េាក់កឺលើន រូសសូ  
(Jacqueline Rousseau) វបិាកននការលុប 
ហចាលសំណួរ ‹ហេតុអវើ› ហធវើឱ្យាម រតើមនុសស 
គ្មម នហេតុផល។ 
 

វភិាគ 
អ. analysis 
បារ. analyse (f.) 

  ដំហណើ រននការគិតហោយបំដបកបញ្ហា ទងំមូលហៅ
ជាសមាសភាគរបស់វា និង ទំនាកទ់ំនងរវាងសមា-
សភាគទងំហនាោះ។ 
 

វរុិទននិទសសន ៍ 
អ. fallacy 
បារ. sophisme  
      (m.) 
 

 កំេុសហៅកបុងការពិចារណ្ឌឬជាទ ាើករណ៍មួយ 
ដដលមិនបានផថល់ហេតុផលរគប់រគ្មន់ចំហ ោះ 
សចចភាពននការសនបិោឌ នរបស់មលួន ប៉ាុដនថវាដបរជា  
ហលចហចញនូវការបញ្ចុ ោះបញ្ចូ លឱ្យហជឿតាមរហបៀប
ហផសងហៅវញិ។ 
 

វរុិទននិទសសនក៍រណើ  
ហោយដ ក 
អ. fallacy of  
     secundumquid 

  ការយល់មុសហោយការគិតមិនរគប់រជុងហរជាយ
អំពើគុណវុឌណដិដលហរបើគំនិតមុសឆាងថា អវើដដលពិត 
ហោយមានគុណវុឌណជិាកោ់កណ់្ឌមួយ វាកពិ៏ត 
ហោយគ្មម នគុណវុឌណជិាកោ់កហ់នាោះដដរ។ វរុិទននិទសសន ៍
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បារ. erreur de  
    secundumquid 
 

ករណើ ហោយដ ករសហដៀងគ្មប ហៅនឹងវរុិទននិទសសន៍
នចដនយដដលហរបើហគ្មលការណ៍ឬវធិានទូហៅ ហោយ 
មិនគិតពើទិដឌភាពជាកោ់កន់នកាលៈហទសៈកបុងការ 
ហរបើរបាស់របស់វា។ វរុិទននិទសសនក៍រណើ ហោយដ ក 
មានទរមងប់ដនទមមួយហទៀតដដលហធវើទូហៅនើយកមម 
វធិានមួយហចញពើតួយា៉ា ងណ្ឌមួយដដលអាចមាន 
លកខណៈហោយដ កឬករណើ ហលើកដលង។ ហៅកបុង 
ទរមងហ់នោះ វរុិទននិទសសន៍ករណើ ហោយដ ក ហធវើទូហៅ 
នើយកមមយា៉ា ងរបញាបរ់បញាល់ ហោយ     ហចញពើ 
ករណើ ហោយដ កហៅរកករណើ ទូហៅ។  
  ឧ១. ហៅជាដមមរ គ្មតរ់សួរយចំហ ោះមនុសសរគប ់
គ្មប  ដូហចបោះដមមរទងំអស់រសួរយ។  
  ឧ២. វចិិរតករ ញឹុក ឌឹម ជាជនជាតិដមមរ គ្មតម់ាន  
ហទពហកាសលយគូររូបហទសភាពនិងសរមស់នារ ើដមមរ 
ដូហចបោះវចិិរតករដមមរទំងអស់សុទនដតមានហទពហកា-
សលយគូររូបហទសភាពនិងសរមស់នារ ើដមមរ។ 
 

វរុិទននិទសសនបុ៍ពវ-
ហេតុមិនពិត 
អ. fallacy of  
     false cause 

 ហេតុផលននទ ាើករណ៍ដដលអោះអាងថាកបុងចំហណ្ឌម 
វតទុជាបទ់កទ់ងគ្មប ពើរ កនិងម ក ជាបុពវហេតុរបស់ 
ម ហោយារដត ក ហៅមុន ម។ ដូចគ្មប ហនោះដដរ 
វរុិទននិទសសនបុ៍ពវហេតុមិនពិតគឺជាទ ាើករណ៍មួយ 
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បារ. erreur de la  
     fausse cause 

ដដលផថល់ហេតុផលមុសឆាងហោយភាជ បរ់ពឹតថិការណ៍ 
បាតុភូត ឬ សកមមភាពពើរឬហរចើន ដដលហកើតហ ើង 
បនថបនាធ បគ់្មប  ហោយអោះអាងថា រពឹតថិការណ៍ បាតុ-
ភូតឬសកមមភាពទើ១ បណ្ឌថ លឱ្យហកើតរពឹតថិការណ៍ 
បាតុភូតឬសកមមភាពបនថបនាធ ប។់ ឧទេរណ៍១ : 
ហរកាយមាន់រង្ហវ រពោះអាទិតយរោះ ដូហចបោះមាន់រង្ហវ 
បណ្ឌថ លឱ្យរពោះអាទិតយរោះ។ ឧទេរណ៍២ : ជានិចច- 
កាល មញុ ំផឹកដតហរកាយអាោរនថងរតង ់ ដូហចបោះអាោរ 
នថងរតងជ់ាបុពវហេតុននការផឹកដតរបស់មញុ ំ។  
  អំណោះអំណ្ឌងទងំហនោះមិនរតឹមរតូវហទ ហរ ោះមាន 
ការភានរ់ច រំវាងលំោបនិ់ងដំហណើ រននបុពវហេតុ។ 
វាផ្ទល ស់ពើលំោប់ននរពឹតថិការណ៍ដដលរគ្មន់ដតទក-់
ទងនឹងហពលហវោហៅលំោបខ់ាងបុពវហេតុ។ បុពវ-
ហេតុមិនពិតមិនបណ្ឌថ លឱ្យមានវបិាកហទ ហេើយក ៏
មិនដមនជាបុពវេតុទល់ដតហាោះ។  
 

( កយហនោះ ហគហរបើហៅកបុងតកកូវជិាជ ) 
 

វរុិទននិទសសនព៍ននុ 
អ. genetic fallacy 
បារ. erreur        
      génétique 

  ទទផាើករណ៍ដដលវនិិចឆយ័ វាយតនមលឬពនយល់អវើមួយ 
ដផអកដតហៅហលើរបភពកំហណើ តឬបរបិទហដើមដដលវា 
ហកើតហ ើងឬរតូវបានបហងកូើតហ ើងហោយមិនដផអកហលើ
ការវវិតឋឬបចចុបផនបភាពរបស់វា។ ហោយារវាអាច 
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មានភាពមុសគ្មប សំខាន់ៗមួយចំនួនរវាងរបភព  
កំហណើ តននអវើមួយនិងសភាពបចចុបផនបរបស់វា ហទើប 
ទ ាើករណ៍ដបបហនោះដតងដតរតូវបានចាត់ទុកថាជា 
វរុិទននិទសសនព៍ននុ ជាពិហសស ហៅហពលហគហរបើទ ាើ-
ករណ៍ហនាោះហដើមផើបដិហសធគំនិតជំទស់ណ្ឌមួយ។   
  មនុសសដដលមានរបភពកំហណើ តហចញពើសតវាវ  
មិនមាននយ័ថា ពួកហគហៅដតជាសតវាវ ហនាោះហទ។ 
 

 ( កយហនោះ ហគហរបើ  កបុងតកកូវជិាជ ) 
 

វរុិទននិទសសន ៍
សមាសភាព 
អ. fallacy of      
    composition 
បារ. erreur de    
      composition 

  របហភទននការផថលហ់េតុផលមុសដដលអោះអាងថា 
ហបើដផបកនើមួយៗននអងាទងំមូលមានលកខណសមផតថិ 
ជាក់ោក់ណ្ឌមួយ ហនាោះអងាទំងមូលក៏មាន 
លកខណសមផតថិដូចហនាោះដដរ។ ឧទេរណ៍ : ហបើ 
ហរគឿងបងាុ ំនើមួយៗរបស់រថយនឋមួយមានគុណភាព 
លអ    រថយនឋហនាោះកម៏ានគុណភាពលអដដរ។  
  បហចចកសពធហនោះ ករ៏តូវបានហគហរបើដដរសរមាប់ទ ាើ-
ករណ៍មួយហោយហផថើមហចញពើមូលបដិញ្ហដ ដដលថា
ធាតុនើមួយៗននបណថុ ំ មួយមានលកខណសមផតថជិាក ់
ោកណ់្ឌមួយឈានហៅដល់ការសនបិោឌ នថាបណឋុ ំ  
ហនាោះកម៏ានលកខណសមផតថិដូចហនាោះដដរ។ 
  ទ ាើករណ៍ហនោះគ្មម នសុពលភាព   ហរ ោះវាសនមត 
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ហោយមុសឆាងថា អងាទងំមូលឬបណឋុ ំ ជាការផាុ ំគ្មប  
យា៉ា ងាមញ្ដមួយននដផបកឬធាតុនើមួយៗ។ ហោយ 
បន្ទញ្ហច សមកវញិ វរុិទននិទសសន៍បំដបកដដលមាន 
លកខណសមផតថិជាក់ោក់ណ្ឌមួយ ធាតុឬដផបក 
នើមួយៗកម៏ានលកខណសមផតថិដូចហនាោះដដរ។   
ឧទេរណ៍ : សេរដឌអាហម៉ារកិជារបហទសអបកមាន 
ដូហចបោះ ពលរដឌអាហម៉ារកិមាប ក់ៗ កជ៏ាអបកមានដដរ។  
  វរុិទននិទសសនហ៍នោះមិនដឹងថា មិនមានទំនាកទំ់នង 
ហផធររវាងអងាទងំមូលនិងដផបកហផសងៗរបស់វា  ។ 
ទងំវរុិទននិទសសនស៍មាសភាព ទងំវរុិទននិទសសន ៍
បំដបក ជាគំរូរបស់វរុិទននិទសសនន៍នភាពមិនចាស់ 
ោស ់ ពើហរ ោះជាញឹកញាបវ់រុិទននិទសសនទ៍ងំពើរ 
ហនោះជាប់ កព់ន័ននឹងការភានរ់ច រំវាងការហរបើរបាស ់
ោចហ់ោយដ កៗនិងការហរបើរបាស់ដបបរបមូលផឋុ ំ 
នន កយមួយ។  
 

( កយហនោះ ហគហរបើហៅកបុងតកកូវជិាជ ) 
 

វរុិទននិទសសនស៍ណួំរ
សមុគាម ញ 
អ. fallacy of many 
  questions/fallacy 

  របហភទននសំណួររបកបហោយលផចិដបបហវាោរ-
ាន្ទសថដដលអបកហឆលើយមិនអាចហគចផុតពើការទទួល 
យកបុហរសនមតរបស់អបកសួរបានហ ើយ។ ហោក 
សុមសួរហោកហៅមួយសំណួរ ហេើយទមទរ 
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   of complex 
   questions 
បារ. erreur de      
       nombreuses 
       questions 
 
 
 

ចហមលើយាមញ្ដថា «បាទ» ឬ «ហទ» ។ ប៉ាុដនថសំណួរ 
ហនាោះបងកូបនូ់វបុហរសនមតមិនសមហេតុផលណ្ឌមួយ 
ដដលតរមូវឱ្យហឆលើយោចព់ើគ្មប ។  
  ចហមលើយាមញ្ដថា«បាទ» ឬ «ហទ» នឹងហធវើឱ្យហោក 
ហៅយល់រពមទទួលបុហរសនមតដដលមិនសមហេតុ 
ផល។ ឧទេរណ៍ : ហតើអបកឈបវ់ាយឪពុករបស់ 
អបកហេើយឬហៅ? មិនថាហោកហៅហឆលើយ «បាទ» 
ឬ «ហទ» ហនាោះហទ គឺចហមលើយរបស់គ្មត់បញ្ហជ ក់ថា 
គ្មតយ់ល់រពមទទួលាា ល់ថា គ្មតប់ានវាយឪពុក 
របស់គ្មត ់ប៉ាុដនថ តាមពិតវាអាចមិនដូហចាប ោះហទ។  
 

( កយហនោះ ហគហរបើហៅកបុងតកកូវជិាជ ) 
 

វរុិទននិទសសនស៍ហំនៀង 
អ. fallacy of accent 
បារ. erreur d’ accent 
 
 
 
 
 
 

  ទ ាើករណ៍មួយឈានហៅសនបិោឌ នហោយការផ្ទល ស់ 
បឋូ រសំហនៀងពយងានន កយមួយដដលហធវើឱ្យមលឹមារ 
របស់វាផ្ទល ស់បឋូរ។ ជាការពិត ទ ាើករណ៍មួយដបប 
ហនោះគ្មម នសុពលភាពហទ។ ហរកាយមកវរុិទននិទសសន ៍
សំហនៀងរតូវបានពរងើករគបដណឋ បហ់លើករណើ ហផសងៗ 
ដដលកបុងហនាោះ ហគហធវើទ ាើកមមហោយការសងកូតស់ំហ ង 
ហលើដផបកហផសង នៗនលផោះមួយដដលហធវើឱ្យអតទន័យរបស់ 
វាកផ៏្ទល ស់បថូរផងដដរ។ វរុិទននិទសសនស៍ំហនៀង ហៅ 
មយ៉ាងហទៀតថា វរុិទននិទសសនស៍ងកូតសូ់រ ហេើយជានិចច- 
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កាល វាហកើតហ ើងហៅកបុងភា និយាយ។  
  ឧទេរណ៍៖  
   - មញុ ំហធវើដរស។ (មុមរបររបស់មញុ ំហធវើដរស)  
   - មញុ ំ ហធវើដរស។ (កាលណ្ឌហគនិយាយសងកូតសូ់រ  
ហៅហលើ កយ មញុ ំ មាននយ័ថា មញុ ំមិនសមហធវើដរសហទ 
ឬអាចមាននយ័ថា មញុ ំសបាយចិតថនឹងហធវើដរស)។ 
 

( កយហនោះ ហគហរបើ  កបុងតកកូវជិាជ ) 
 

វហិសានុមាន 
អ. abduction 
បារ. enlèvement     
   (m.) / abduction  
   (f.) 

  វធិើបង្ហា ញពើដំហណើ រននការហរបើរបាស់ភសថុតាង 
ហដើមផើឈានហៅរកការសនបិោឌ នមួយដទូ៏លំទូោយ 
ដដលជាការពិចារណ្ឌមួយហ ព្ ោះហៅរកការពនយល់ 
មួយសមហេតុផលបំផុត។  
  វហិសានុមាន បង្ហា ញហោយទសសនវទូិជនជាតិ 
អាហម៉ារកិ ្ល ហសនដឺ ហផៀស (Charles Sanders 
Peirce, ១៨៣៩-១៩១៤) ដដលហោកបានចាត ់
ទុកថា វហិសានុមានជារហបៀបដបបនចបរបឌិតកបុង 
ការទញហសចកឋើសនបិោឌ ន ប៉ាុដនថ គ្មតប់ញ្ហជ កថ់ា 
លទនផលននការសនបិោឌ នហនោះរតូវសទិតហៅហរកាមការ 
វាយតនមលរបកបហោយវចិារណញ្ហដ ណ។ 
ឧទេរណ៍៖ 
១- អនុមានដញក (Deduction)  
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  - កផួន(rule): សដណថ កទងំអស់ហៅកបុងថងហ់នោះ  
    ពណ៌ស  
  - ករណើ (case): សដណថ កទងំហនោះយកហចញពើ  
    ថងហ់នោះ  
  - លទនផល(result): សដណថ កទងំហនោះពណ៌ស។  
២- អនុមានរមួ (Induction)  
  - ករណើ (case): សដណថ កទងំហនោះយកហចញពើ  
    ថងហ់នោះ  
  - លទនផល(result): សដណថ កទងំហនោះពណ៌ស  
  - កផួន(rule): សដណថ កទងំអស់ហៅកបុងថងហ់នោះ 
    ពណ៌ស។  
៣- វហិសានុមាន (Abduction)  
   - កផួន(rule): សដណថ កទងំអស់ហៅកបុងថងហ់នោះ 
     ពណ៌ស  
   - លទនផល(result): សដណថ កទងំហនោះពណ៌ស  
   - ករណើ (case): សដណថ កទងំហនោះយកហចញ  
     ពើថងហ់នោះ។ 
 

    (បញ្ដតិឋហនោះ ហគហរបើហៅកបុងតកកូវជិាជ ) 
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សចចភាព 
អ. truth 
បារ. vérité (f.) 

   កយហនោះមាននយ័មួយចំនួនដូចខាងហរកាម៖ 
  ១- អវើមួយពិត  អវើមួយដដលហឆលើយតប ឬរសបហៅ  
នឹងហេតុការណ៍ឬតថភាព។ ឧ. របសិនហបើអបករបាប ់
ការណ៍ពិត (សចចភាព)  អបកគ្មម នអវើគួរឱ្យខាល ចហទ។ 
  ២- គុណភាព លកខណៈឬសភាពពិត  សភាពឬ 
លកខណៈដដលហឆលើយតបឬរសបហៅនឹងហេតុការណ៍ 
ឬតថភាព។ 
  ៣- អំណោះអំណ្ឌងពិត ឬ ហសចកឋើរបកាសពិត   
អំណោះអំណ្ឌងឬហសចកឋើរបកាសដដលហឆលើយតបឬ 
រសបនឹងហេតុការណ៍ឬតថភាព។ 
  ៤- ហេតុការណ៍ជាកដ់សឋង  អវើមួយពិតជាកដ់សឋង  
បំផុតដដលហសធើរដតមិនចាបំាច់បញ្ហជ ក់។  ឧ. ទឹក 
ដតងដតេូរពើទើមពស់មកទើទប។ 
  ៥- អវើមួយដដលហគហជឿជាទូហៅ អំណោះអំណ្ឌង ឬ  
ហសចកឋើដថលងដដលហគហជឿជាទូហៅថាពិត។ ឧ. សចចភាព 
ខាងាសនា។ 
 

សងសយ័និយម /  
មជឈធាតុនិយម   
អ. scepticism  

  លទនិមួយដដលបដិហសធលទនភាពរបស់មនុសស 
កបុងការទទួលពុទនិអំពើតថភាពបរនុមតិ័។ ឆលងតាម 
រយៈការពរងឹងបនថិចមឋងៗនូវអតទនយ័របស់វា  កយ 

ស 
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បារ. scepticisme  
       (m.) 
 

«សងសយ័និយម»បានកាល យហៅជាការសងសយ័អំពើ
អវើដដលជាទូហៅរតូវបានហគទទួលាា ល់ថា   ។ 
ចុងហរកាយ សងសយ័និយមដបបទសសនវជិាជ ទងំអស់  
ជាបទ់កទ់ងជាមួយពុទនិវជិាជ  ហ លគឺវាដផអកហៅហលើ 
ទសសនៈសឋើពើវាិលភាព និងសុពលភាពននពុទនិ 
របស់មនុសស។ 
   .   ង   ង           សស  ក ៗ      
   ង   ហលើលទនភាពននការយល់ដឹងអំពើ     
 មម     ង ងា   
 

សចចភាពចាបំាច ់
អ. necessary truth  
បារ. vérité nécessaire 

  សចចភាពធមមជាតិដដលមានសភាពពិតហៅកបុង 
មលួនវា។ សចចភាពចាបំាចរ់តូវដតពិត និងមិនអាច 
មិនពិតហទ។ សចចភាពដបបតកកូវជិាជ និងគណិតវទិយ 
ជាទូហៅ រតូវបានហគចាតទុ់កថាជាគំរូននសចចភាព 
ចាបំាច។់ ពួកវចិារណញ្ហដ ណនិយមបានអោះអាងថា  
សចចភាពចាបំាច ់ គឺជាសចចភាពននវចិារណញ្ហដ ណ 
និងដផអកហលើការយល់ធលុោះហរៅហៅកបុងទំនាកទំ់នងពិត 
រវាងហេតុការណ៍នានា។ ចំដណកឯពួកពិហាធន ៍
និយមវញិអោះអាងថា ពុទនិសឋើពើពិភពហោករតូវដត 
ដផអកហលើការយល់ដឹងហោយវញិ្ហដ ណ។ ដូហចបោះ វាអាច 
គ្មម នសចចភាពចាបំាចឬ់មានសចចភាពចាបំាច ់ ប៉ាុដនថ 
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វាគ្មម នការបញ្ហជ កផ់្ទធ ល់ពើពិភពពិតហទ។ 
 

 ( កយហនោះ ហគហរបើហៅកបុងតកកូវជិាជ  ពុទនិវទិយ  
  អសថិរូបវជិាជ  និង ទសសនវជិាជ អំពើវទិយាន្ទសឋ) 
 

សតយនុមត័ 
អ. objective  
បារ. objectif  
      (adj.) 

  ដដលដផអកហលើហេតុការណ៍ពិតឬជាកដ់សឋងនានា 
និងមិនជោះឥទនិពលហោយជំហនឿឬអារមមណ៍របស់ 
មនុសសហទ ឬនិយាយមយ៉ាងហទៀតថា ដដលមាន  
អតទិភាពហោយឯករជយពើសតិឬការយល់ដឹងរបស់ 
មនុសស។ ឧ. របាយការណ៍ហនោះមានលកខណៈមិន  
លហមអៀងនិងសតយនុមត័។ 
 

សតយនុមតិភាព / 
វតទុវសិយ័ភាព 
អ. objectivity  
បារ. objectivité 
       (f.) 

  អតទិភាពពិតននអវើមួយដដលមិនដផអកហលើចំណ្ឌប់
អារមមណ៍ឬគំនិតរបស់មនុសស។  
  ឧ១.  រសជាតិជូរននដផលអំពិលគឺជាសតយនុមតិ័ភាព។  
  ឧ២. សចចភាពហៅកបុងហេតុការណ៍មួយគឺជាសតយ- 
នុមតិ័ភាព។ 
 

សនធដិឌភាព 
អ. acquaintance 
បារ.  connaissance 
        (f.) 
 

  វធិើដដលរបធានយល់ដឹងពើកមមវតទុតាមរយៈបទ-
ពិហាធន៍ផ្ទធ ល់និងភាល មៗ។ សនធិដឌភាពមាន 
លកខណៈផធុយពើការពិពណ៌នា ដដលកបុងហនាោះកមមវតទុ 
ននការពិពណ៌នារតូវបានហគាា ល់តាមរយៈអនថរ-
ការណ៍ននការសនបិោឌ ន។ កមមវតទុសនធិដឌភាពហកើត 
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ហ ើងតាមរយៈទិនបន័យខាងវញិ្ហដ ណ ការចងចា ំ
និងបញ្ដតថិទូហៅ ដូចជា ភាពរកេម ភាពមូល 
ជាហដើម។ សញ្ហដ ណននសនធិដឌភាពរតូវបានហគហរបើ 
ហដើមផើកំណតរ់ពំដដនអវើដដលហយើងអាចដឹងតាមរយៈ
ការសហងកូតហឃើញភាល មៗ។ 
 

( កយហនោះ ហគហរបើ  កបុងពុទនិវទិយ) 
 

សពធវវិាទ 
អ. logomachy 
បារ. logomachie (f.) 
 

  ការដមវងគំនិតគ្មប អំពើការហរបើរបាស់ កយ។ 

សភាវគតិ 
អ. instinct 
បារ. instinct (m.) 

  គំរូឥរយិាបថរបស់មនុសសនិងសតវដដលមានតាងំ 
ពើកំហណើ ត ហេើយមិនអាចផ្ទល ស់បឋូរបានតាមកាលៈ- 
ហទសៈ និងមិនសទិតហៅហរកាមការរគប់រគងរបស់ 
គំនិតនិងវចិារណញ្ហដ ណហ ើយ។ 
 

សមធម ៌
អ. equity 
បារ. équité (f.) 

  លកខមណឍ តរមូវជាមូលោឌ នននយុតថិធមស៌ងាមដដល 
ជាប់ ក់ព័នននឹងភាពរតឹមរតូវឬចំដណករតឹមរតូវ 
ហេើយមុសពើសមភាពឬចំដណកហសមើគ្មប ។ មិនដូច 
សមភាពោចខ់ាត ដដលមិនបានពិចារណ្ឌពើភាព 
មុសគ្មប កបុងករណើ នើមួយៗហនាោះហទ សមធមទ៌មទរ 
ឱ្យករណើ ដូចគ្មប រតូវបានហគរបរពឹតថហោយហសមើភាពគ្មប  
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និងករណើ ហផសងគ្មប រតូវបានហគរបរពឹតថហោយមិនហសមើ 
ភាពគ្មប ។ ការដបងដចកធនធានហៅកបុងសងាមរតូវ 
កំណតហ់ោយហយាងហៅតាមគុណូបការៈ តរមូវការ 
និង សមតទភាពរបស់អបកទទួល។ មានដតមនុសស 
ដដលសទិតកបុងរបហភទដូចគ្មប និងមានលកខមណឍ ដូច
គ្មប ប៉ាុហណ្ឌត ោះ ហទើបរតូវទទួលបានការរបរពឹតថដូចគ្មប ។ 
សមធម៌ទមទរឱ្យមានការបញ្ហជ ក់ពើវធិានទូហៅ 
ហដើមផើហឆលើយតបហៅនឹងាទ នភាពពិហសស និងដសវង 
រកការផឋល់ហសចកឋើសហរមចចិតថរតឹមរតូវកបុងករណើ  
ហោយដ កៗ។ 
 

 ( កយហនោះ ហគហរបើហៅកបុងទសសនវជិាជ នហយាបាយ) 
 

សមាម កមមនថៈ 
អ. perfect conduct /      
    right action 
បារ. action juste 
 

  ការង្ហររតវូ     ដល់កាយសុចរតិ៣យា៉ា ង៖ 
  ១- ហចតនាហវៀរចាកការសមាល បជ់ើវតិមនុសស សតវ  
       (បាណ្ឌតិបាតា ហវរមណើ ), 
  ២- ហចតនាហវៀរចាកការកានយ់កវតទុដដលហគមិន  
       បានឱ្យ (អទិនាប ទនា ហវរមណើ ), 
  ៣- ហចតនាហវៀរចាកការរបរពឹតថមុសកបុងកាម  
       (កាហមសុមិចាឆ ចារ ហវរមណើ )។ 
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សមាម ទិដឌ ិ
 .  right view / right  
     understanding 
 រ. vue juste /     
   compréhension  
   juste 

 ហសចកថើយលហ់ឃើញរតូវតាមហសចកថើពិត សំហៅដល់ 
អរយិសចចៈទងំ៤ គឺ ទុកខសចចៈ ហសចកថើពិតអំពើទុកខ, 
ទុកខសមុទយសចចៈ ហសចកថើពិតអំពើហេតុននទុកខ,  
ទុកខនិហរធសចចៈ ហសចកថើពិតអំពើការរលំតទុ់កខ និង 
ទុកខមគាសចចៈ ហសចកថើពិតអំពើផលូវបដិបតថិហដើមផើរលំត ់
ទុកខ។ 
 

សមាម វាចា 
 . perfect speech /    
    right speech  
 រ. parole juste  

  សមថើរតូវ បានដល់ការហវៀរចាកវចើទុចចរតិ៤យា៉ា ង  
ហ លគឺ៖ 
  ១-  កយនិយាយកុេក 
  ២-  កយស កហសៀត ញុោះញង ់បំដបកបំបាក ់
  ៣-  កយអារកក់ គំហរោះគំហរ ើយ ហជររបហទច  
       តមោះតិោះហដៀល 
  ៤-  កយហរយរយឥតរបហយាជន។៍ 
 

សមាម វាយាមៈ /   
សមាម វាយាម 
 . perfect effort /  
    right effort 
 រ. effort juste 

  ការពយយាមរតវូ ដូចជាការពយយាមរបរពឹតថអំហពើ 
លអជារបហយាជនា៍ធារណៈ ការពយយាមលោះបង ់
ចិតថហោភដដលគិតដតរបហយាជន៍ផ្ទធ ល់មលួន ឬចិតថ 
ជាបជំ់ កនឹ់ងកាមតណ្ឌា  ការពយយាមទបទ់ល់ 
រប្ងំនឹងអំហពើអកុសលរគបយ់ា៉ា ង ការពយយាម 
កាងសនសកុំសលធមដ៌ដលមិនទនម់ាន និងការ 
ពយយាមដថរកាបុណយកុសលដដលមានហេើយកំុឱ្យ 
បាតហ់ៅវញិ។ល។ 
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សមាម សងកូបផៈ 
 . right thought /     
 perfect resolution  
 រ. pensée juste  

  ហសចកថើរតិោះរោិះរតូវហដើមផើហចញចាកកាម ហ លគឺ  
កមាច តក់ារពយបាទ កមាច តគំ់និតឈាប នើសនិងគំនិត  
អារកក់ហផសងហទៀត ហេើយរោិះគិតសនសំកាងដត  
អំហពើលអនិងអេងិា។ 
 

សមាម សតិ 
 . perfect   
  mindfulness /   
  right mindfulness 

 រ.  attention  
      juste 
 

 ការភាញ ករ់ឭករតូវឬការរគបរ់គងចិតថរតូវ ហ លគឺ  
សតិនឹករឭកយករូបកខនន ហវទនាមនន សញ្ហដ មនន  
សង្ហខ រមនន និងវញិ្ហដ ណកខនន ជាអារមមណ៍ ហេើយ  
ពិចារណ្ឌឱ្យហឃើញថា រូប ហវទនា សញ្ហដ  សង្ហខ រ  
និងវញិ្ហដ ណ ជាអនិចចំ ទុកខំ អនតាថ  ជាបជ់ានិចច។ 

សមាម សមាធិ 
 . perfect  
concentration/   
right concentration 
 រ. concentration  
       juste  
 

  ការតមកូលចិ់តឋកបុងផលូវរតូវ បានដល់ការតាងំចិតថ  
ស ប់មាកំបុងកុសលធម៌ ការតមកូល់ចិតថស ប់កបុង  
គនលងអារមមណ៍ដតមួយដដលរពឹំងនិងសហរមចដល់ 
អងាឈានរតឹមរតូវ។ 

សមាម អាជើវៈ 
 . perfect livelihood / 
    right livelihood  
 រ. moyens  
  d’existence juste 

  ការចិញ្ច ឹមជើវតិរតូវ ដដលហវៀរចាកការចិញ្ច ឹមជើវតិ  
មុសរបារំបការ៖  
១- ការជួញដូរអាវុធ (សតទវណិជាជ ), 
២- ការជួញដូរមនុសស (សតថវណិជាជ ), 
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 ៣- ការជួញដូរសតវយកហៅសមាល ប ់(មសំវណិជាជ ),  
៤- ការជួញ ដូរហរគឿងរសវងឹ (មជជវណិជាជ ), 
៥- ការជួញដូរថាប ពុំល (វសិវណិជាជ )។    
    ហរៅពើហនោះ ហៅមានការចិញ្ច ឹមជើវតិទុចចរតិហផសង 
ហទៀត ដូចជា ការរកសុើលួចបលនរ់ទពយសមផតថិឯកជន 
ឬរទពយសមផតថិរដឌ ការរត់ពនន និង ការចិញ្ច ឹមរសើ- 
ហពសយជាហដើម។ 
 

សរមាងំនិយម 
អ. eclecticism 
បារ. éclectisme  
      (m.) 
 
 

 ហៅកបុងវសិ័យទសសនវជិាជ ឬាសនាសរមាងំនិយម 
គឺជាហគ្មលជំេរមួយដដលរបមូលផឋុ ំនិងសំហយាគ 
នូវទសសនៈលអៗពើាសនានិងទសសនវជិាជ ដនទ 
ហទៀត។  
  ឧ. ាសនាហៅោយបានហរបើរបាស់ហគ្មលការណ៍ 
សរមាងំនិយម ហរជើសយកធាតុលអៗ ពើពុទនាសនា 
រគិសឋាសនា លទនិមុងជឺ និង ាសនាហៅ។ 
 

ាកលរូបើ 
អ. concrete      
    universal 
បារ. universel     
      concret 

  បហចចកសពធមួយដដលបង្ហា ញហោយហេដេាល  
(Hegel) ហដើមផើដកតរមូវទសសនៈបុរណដដលថា  
ាកលគឺអរូបើហោយដផអកហៅហលើធមមជាតិទូហៅនន
របហភទភាវៈមួយតាមរយៈអរូបើកមម។ ហេដេាល  
ហជឿថា ាកលគឺជាទរមងរូ់បើជាជាងអរូបើ។   
“ាកលពិត” មិនដមនរគ្មនដ់តជាបណឋុ ំ ននលកខណៈ 
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ទូហៅចំហ ោះវតទុ មួយចំនួនហនាោះហទ ប៉ាុដនថ វាជាការ 
ហរៀបរបល់មអិតអំពើមលួនវា ឬ ការបញ្ហជ កយ់ា៉ា ងចាស់ 
អំពើមលួនវា។ ាកលមិនដមនោច់ហចញពើភាព 
ហោយដ កនានាហទ ហេើយវាកមិ៏នដមនហៅេួសពើ 
ភាពហោយដ កដដរ។ ផធុយហៅវញិ ាកលមាន 
មកជាប់ជាមួយនឹងភាពហោយដ ក ដដលជាកតាថ  
សំខានន់នភាពហោយដ កទងំហនាោះ។  
 

( កយហនោះ ហគហរបើកបុងបរបិទអសថិរូបវជិាជ ) 
 

សើលធម ៌
អ. moral 
បារ. morale (f.) 

  ការរបរពឹតថផ្ទធ ល់របស់បុគាលហោយអនុហោមហៅ 
តាមហគ្មលការណ៍ឬចាបន់នការរបរពឹតថលអដដលហគ 
បានហចោះដឹងនិងយល់រពមទទួល ដូចជា ជំហនឿ អា-
កបផកិរយិា ឬគំរូហោយដ កៗ ដដលបានអនុវតថ ឬ 
របតិបតថិហៅកបុងការរស់ហៅរបចាំនថងរបស់ហគ និង 
បង្ហា ញឱ្យហឃើញតាមរយៈការសហរមចចិតថនិងអំហពើ 
សម័រគចិតថរបស់ហគ។ 
 

សើលវជិាជ  
អ. ethics 
បារ. éthique (f.) 

  ការសិកាពើអវើដដលរតូវឬមុសហៅកបុងទហងវើរបស់ 
មនុសសនិងជាការដសវងរកជើវតិរបកបហោយកុសល។ 
សើលវជិាជ សិកាជាសំខាន់ហៅហលើហគ្មលការណ៍  
សើលធម៌ ចាប់ននការរបរពឹតថ ឬ របព័ននហផសងៗ  
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ដដលគួររតូវបានហគរបរពឹតថតាមយា៉ា ងេមតច់ត។់  
  សើលវជិាជ កំណត់នូវអវើដដលជាការរបរពឹតថលអនិង  
អវើដដលជាការរបរពឹតថមិនលអ។ សើលវជិាជ បង្ហា ញនូវ  
អំហពើរបស់មនុសសដដលគួរឬមិនគួរយល់រពមតាម។ 
សើលវជិាជ ផឋល់ឱ្យហយើងនូវគំរូមួយ។ ដផអកហលើមូលោឌ ន 
ហនោះ ហយើងអាចដឹងថា ហតើអាកបផកិរយិារបស់ហយើង 
របកបហោយសើលធមរ៌តឹមរតូវ របកបហោយគុណ-
ធមនិ៌ងគួរឱ្យចងប់ាន ឬ មិនគួរឱ្យចងប់ាន។    
   កយសើលវជិាជ មាននយ័របោករ់បដេលនឹង កយ 
ទសសនវជិាជ សើលធម ៌ អភិសមាចារ ចរយិាាន្ទសថ 
វទិយាន្ទសថសើលធម ៌និង ហគ្មលការណ៍សើលធម។៌ 
  ឧ. សើលវជិាជ ហដើរតួនាទើសំខានក់បុងការកំណតភ់ាព  
រតឹមរតូវនិងកំេុសឆាងកបុងនិយាមសងាមនិងចាប់ 
រដឌ។ 
 

សើលវជិាជ កាតពវកិចច 
អ. deontological 
     ethics 
បារ. éthique  
    déontologique 

  ជំេរសើលវជិាជ និយាមដដលវនិិចឆយ័សើលធមរ៌បស់ 
អំហពើមួយដផអកហលើការអនុហោមតាមចាប់ឬវធិាន 
នានាសឋើពើអំហពើហនាោះ។    
  សើលវជិាជ កាតពវកិចចគឺជាសើលធមដ៌ផអកហលើចាប ់ឬ 
វធិាននានាឬកាតពវកិចចដដលសងកូតធ់ងនហ់ៅហលើអំហពើ 
រតឹមរតូវជាជាងវបិាកលអ។ ហពលមលោះ សើលវជិាជ កាតពវ-
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កិចចរតូវបានហគពិពណ៌នាថាជាសើលវជិាជ ដដលដផអក 
ហលើ«កាតពវកិចច»ឬ«ចាប»់ ពើហរ ោះចាបទ់ងំហនាោះ 
ចងភាជ បអ់បកហៅនឹងកាតពវកិចចរបស់អបក។  
  ជាទូហៅ សើលវជិាជ កាតពវកិចច ផធុយហៅនឹងវបិាក 
និយមសើលវជិាជ គុណធម៌ និង សើលវជិាជ របតិបតថិ 
និយម។ ហៅកបុងបហចចកសពធសើលវជិាជ  កាតពវកិចច 
  ងអំហពើសំខានជ់ាងវបិាក។ 
 

សើលវជិាជ ជើវៈ 
អ. bioethics 
បារ. bioéthique 
      (f.) 

  ដមកធាងមួយននសើលវជិាជ អនុវតថដដលទកទ់ងនឹង 
បញ្ហា សើលធមស៌ឋើពើជើវតិនិងមរណភាព ដដលហផឋើម  
ហចញពើការរាវរជាវខាងជើវាន្ទសថនិងហវជជាន្ទសថ 
ទំហនើបនិងការរបតិបតថិកបុងការដថទសុំមភាព។  
  សើលវជិាជ ជើវៈជារកមសើលធម៌ននជើវតិ តរមូវឱ្យ  
អបករាវរជាវខាងជើវវទិយ ហវជជាន្ទសថ ឱ្សថាន្ទសថ  
បសុាន្ទសថ គើមើាន្ទសថ បរាិទ នវទិយ និង បហចចក-  
វទិយហផសងៗរបតិបតថិតាម ហេើយវាក៏ជានិយាម  
សើលធមមួ៌យហរបើសរមាបវ់ាស់អំហពើរបស់អបកសកិា 
រាវរជាវកបុងវសិ័យខាងហលើឱ្យដឹងថា ហតើពួកហគ  
របតិបតថិតាមហគ្មលការណ៍សើលវជិាជ ជើវៈបានករមិត 
ណ្ឌ។ បញ្ហា ដដល កព់ន័ននឹងសើលវជិាជ ជើវៈ ដូចជា  
ការផឋល់ធនធានហវជជាន្ទសថករមករមិតសវ័យភាព 
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របស់អបកជំងឺ រពមទងំវាិលភាពនិងរពំដដននន  
អំណ្ឌចរបស់ហវជជបណឍិ តនិងគិោនុបោឌ ក ការរលូំត  
កូននិងសុឃាត ការហធវើពិហាធនហ៍លើមនុសស ការ 
រាវរជាវពននុ(ដេសន) ការពនយរកំហណើ ត បហចចក-
ហទសកបុងការបងកូកំហណើ តមនុសស ការពិនិតយគភ ៌ការ  
ពហ ោះជំនួស ការបរចិាច គជាលិកាឬសរ ើរងាជាហដើម។ 
 

សើលវជិាជ និយាម 
អ.  normative       
     ethics 
បារ. éthique      
      normative 
 

 សើលវជិាជ មួយរបហភទដដលទកទ់ងនឹងការសហរមច 
អំពើសឋងោ់ឬខាប តគំរូសើលធម ៌ ដដលកំណតថ់ាឥរ-ិ
យាបថណ្ឌមួយរតឹមរតូវគួរនឹងហធវើតាម និង ឥរយិាបថ 
មុសឆាងដដលគួរហជៀសវាង។ 

សើលវជិាជ បរាិទ ន /        
សើលបរាិទ ន 
អ. environmental  
     ethics 
បា. éthique  envi- 
      ronnementale 
 

  ដផបកមួយននទសសនវជិាជ បរាិទ នដដលពិចារណ្ឌ 
អំពើការពរងើករពំដដនដបបរបនពណើ របស់សើលវជិាជ  
ដដលសិកាហៅហលើបញ្ហា មនុសសហៅដល់បញ្ហា មិន 
ដមនមនុសស។ សើលវជិាជ បរាិទ នមានឥទនិពលទូលំ-
ទូោយហលើមុមវជិាជ ហផសងហទៀត ដូចជា ចាប់បរាិទ ន 
សងាមវជិាជ បរាិទ ន ហអកូាសនវទិយ ហអកូហសដឌកិចច 
ហអកូ ូេសុើ និង ភូមិវទិយបរាិទ ន។ 
 

សើលវជិាជ អនុវតថន ៍
អ. applied ethics 

  សើលវជិាជ មួយរបហភទដដលទក់ទងនឹងការវភិាគ 
ជាកោ់កអំ់ពើបញ្ហា វាទបផដិវាទ(បញ្ហា ចរមូងចរមាស) 
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បារ. éthique  
      appliquée 

ខាងសើលធម៌ ដូចជា ការរលូំតកូន ការសមាល ប់ទរក 
សិទនិសតវ កងវល់ខាងបរាិទ ន ការសមាល បម់នុសស 
ដដលមានជំងឺធងនហ់មើលមិនជា សើលធមសុ៌ខាភិបាល 
សើលធមជំ៌នួញ ការរសឡាញ់ហភទដូចគ្មប  សើលធម ៌
រមួហភទ ការកាតហ់ទសរបោរជើវតិ និង សន្ទង្ហា ម 
បរមាណូជាហដើម។ 
 

សើលវជិាជ អសថរូិប 
អ. metaethics 
បារ. méta-éthique 
 

  សើលវជិាជ មួយរបហភទដដលសិកាអំពើរបភព និង  
អតទនយ័ននបញ្ដតថិទសសនវជិាជ សើលធម។៌ 

សុើហរ ៉ានណ 
អ. cyrenaics 
បារ. cyrène 

 និកាយទសសនវជិាជ តហរមកនិយមដដលបហងកូើតហ ើង 
ហោយអារ ើសធិបភុសននសុើហរ ៉ាន (Aristippus of 
cyrene) ហេើយបានរ ើកចហរមើនហៅចុងសតវតសរ ៍
ទើ៤ មុនរគិសថសករជ។ អារ ើសធិបភុស បានអោះអាង 
ហៅកបុងលទនិសំខានរ់បស់គ្មតថ់ា ពុទនិមានលកខណៈ 
មិនអាចទុកចិតថបាននិងគ្មម នរបហយាជន៍ ហេើយ 
មនុសសគួរមិតមំពយយាមរតួតរតាកាលៈហទសៈរបស់ 
មលួនជាជាងទុកឱ្យកាលៈហទសៈរតួតរតាពួកហគ។ 
ការដសវងរកហសចកថើរ ើករយភាល មៗគឺជាហគ្មលបំណង 
សំខានន់នជើវតិ។ ហសចកថើរ ើករយខាងវញិ្ហដ ណគួរឱ្យ 
ចង់បានជាងហសចកថើរ ើករយខាងបញ្ហដ ដដលមាន 
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លកខណៈលអិតលអននិ់ងសមុគាម ញ ហទោះបើជាហសចកថើ 
រ ើករយមិនរតូវបានដសវងរកេួសពើរពំដដនដដលបាន 
ករមិតហោយចាប ់របនពណើ ទំហនៀមទមាល បក់ហ៏ោយ។ 
  

( កយហនោះ ហគហរបើហៅកបុងទសសនវជិាជ រកិកបុរណ) 
 

សុឃាត 
អ. euthanasia 
បារ. euthanasie (f.) 
 

ការរបតិបតថិនូវការបញ្ចបជ់ើវតិអបកជំងឺហោយហចតនា 
ហដើមផើបំបាតក់ារឈចឺាបខ់ាងផលូវកាយនិងផលូវចិតថ។ 

សុភមងាល 
អ. happiness 
បារ. bonheur  
      (m.) 
 

  ាទ នភាពននហវទនារមមណ៍ឬគំនិតសថើពើសុមុមាល-
ភាពដដលកំណតល់កខណៈហោយហវទនារមមណ៍រ ើករយ 
ឬវជិជមានដដលរបច់ាបព់ើភាពសកូបស់កូលហ់ៅដល់ភាព 
សបាយរ ើករយមពស់បំផុត។  
 រទឹសថើទសសនវជិាជ សើលធមទ៌ងំអស់ផថល់ារៈសខំាន ់
មួយចំនួនចំហ ោះសុភមងាលរបសម់នុសស។  រទឹសថើ 
ទងំហនាោះមុសគ្មប រតង៖់ 
  - ទើ១ ទសសនាទនសថើពើអវើដដលសុភមងាលហនាោះ 
ដផអកហលើ, 
  - ទើ២ ទសសនៈសថើពើរហបៀបននការទទួលសុភមងាល 
បុគាលរសបឬរប្ងំហៅនឹងសុភមងាលរមួ, 
  - ទើ៣ ថាហតើវាចាបំាចឬ់ហទ កបុងការទទួលយកនូវ 
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ហគ្មលបំណងហផសងហទៀតសរមាបស់កមមភាពរបស់
មនុសស។ 
   រទឹសថើាមញ្ដបំផុតគឺថា សុភមងាលមលួនវាមាន 
លកខណៈង្ហយៗ, ឧ.  វាហកើតមានហៅកបុងឱ្កាស 
សបាយរ ើករយ។  
  រទឹសថើហនោះកនិ៏យាយដដរថា ភាប កង់្ហររគ្មនដ់តដសវង 
រកឬគួរដតដសវងរកសុភមងាលផ្ទធ ល់មលួនរបស់ពួក 
ហគ ហេើយវាក៏និយាយដដរថា ពំុមានហគ្មលបំណង 
ហផសងននអំហពើដដលអាចហៅរចួឬដដលគួរឱ្យចងប់ាន 
ហនាោះហទ, ឧ. សុភមងាលរបស់រគួារមួយអារស័យ 
ហលើភាពចុោះសរមុងគ្មប ននសមាជិករគួារ។ 
 

សូេវ ើស 
អ. sophist 
បារ. sophiste (m.) 

  កាលពើដំបូង  កយ សូេវ ើស សំហៅយកមនុសស 
ដដលរបកបហោយគតិបណឍិ ត ដូចជា កវ ើនិពនន អបក 
ពយករ រពឹទន ចារយ ដដលរបកបហោយភាពឈាល សនវ។ 
ប៉ាុដនថ ហៅកបុងសតវតសរទ៍ើ៥មុនរគិសថសករជ  កយ 
សូេវ ើស សំហៅយកបហចចកសពធពិហសសមួយដដល 
មាននយ័ថា រគូបហរងៀនជំនាញដដលបានហដើរផសង 
ហរពងពើទើរកុងមួយហៅទើរកុងមួយហដើមផើបហរងៀនមុម- 
វជិាជ ជាហរចើនដដលមិនធាល ប់មានពើមុនមក ដូចជា 
ហវាោរាន្ទសថ ភាាវទិយជាហដើម ដដលយុវជនរកិក 
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រតូវការជាចាបំាច់ ហដើមផើបញ្ចុ ោះបញ្ចូ លអបកនហយា-
បាយ។ សូេវ ើសបានយកនថលបហរងៀនពើសិសសដដល 
មកហរៀនជាមួយពួកហគ។ ហៅកបុងហពលហនាោះ  កយ 
សូេវ ើស មិនមាននយ័អវជិជមានឬនយ័អារកកហ់ទ។ 
ពួកសូេវ ើសមិនដមនហចញមកពើនិកាយណ្ឌមួយ 
ហេើយភាគហរចើនននពួកហគក៏មិនដមនជាទសសនវទូិ 
ដដរ។ កបុងចំណ្ឌមពួកសូេវ ើសដដលលផើលាញ 
បំផុតមាន របូតាហោា រ៉ាស (Protagoras) េា័រេសុើ-
យា៉ា ស (Gorgias) រតាសុើមា៉ា ជុស (Thrasymachus) 
របូឌើគុស (Prodicus) េុើបយស (Hippias)។  
  ហរកាយពើជំនាន់ពួកសូេវ ើសខាងហលើមក  កយ 
សូេវ ើស ហនោះកម៏ានអតទនយ័អវជិជមានរេូតមកដល់ 
បចចុបផនប។ ការដរបរបួលដធំ៏ហនោះមកពើការហឃាសនា 
ជំទស់របស់បាល តុង និង អារ ើសថូត ដដលហចាទពួក 
សូេវើសថាជាអបករកលុយពើការបហរងៀនរបស់ពួកហគ 
និងយកតនមលមពស់កបុងការបហរងៀនបហចចកហទសយក 
ឈបោះកបុងការតស ូមតិ។ ពួកសូេវ ើសជាហរចើនជា  
ហគ្មលហៅចំអកហៅកបុងអតទបទសនធនារបស់បាល តុង 
ហេើយហរកាយមក ពួកសូេវ ើសរតូវបានដញកហចញ 
ពើអបករបកបមុមវជិាជ ខាងបញ្ហដ ហោយពិតរបាកដ។ 
ប៉ាុដនថហផថើមពើការមវោះខាតខាងពត័ម៌ានសរមាបដំ់ហណើ រ- 
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ការ ពួកសូេវ ើសហរបៀបដូចជាអបករមួគ្មប បហងកូើតចលនា 
ហសរ ើដដលបងកូជាភាពសងសយ័កបុងរបនពណើ និងកបុង 
ចំណុចមលោះននការបំភលឺ។ ពួកសូេវ ើសបានរមួវភិាគ- 
ទនដ៏សំខាន់ហៅកបុងរបវតថិាន្ទសថននការគិតកបុង 
ជំនាញហវយយករណ៍និងរទឹសថើភាាវទិយ សើលធម ៌
រទឹសថើនហយាបាយ រទឹសថើអំពើធមមជាតិ និង របភព 
របស់មនុសសនិងសងាម។ ហោយគ្មម នសំហណររបស់ 
សូេវ ើសណ្ឌមាប កហ់ៅសល ់ ដូហចបោះវាជាការលំបាក 
កបុងការដកតរមូវបុហរនិចឆយ័ពើមុនដដលរប្ងំនឹងពួក 
សូេវ ើស។ 
 

  ( កយហនោះ ហគហរបើ  កបុងទសសនវជិាជ រកិកសមយ័ 
    បុរណ) 
 

សគួ ៌
អ. heaven 
បារ. Ciel (m.) 

  ហោកឬភពននសនថិនិងសុភមងាលដ៏ឧតថមដដល 
ហគហជឿថា បុគាលលអនឹងបានហៅហកើតហៅហរកាយ 
ហពលហគាល ប់ហៅ។ អារ ើសថូតឱ្យនិយមន័យ កយ 
«សួគ»៌ បើយា៉ា ងហផសងៗគ្មប ៖  
  ១- មណឍ លដដលសទិតហៅចុងបំផុតននចរកវាល។  
  ២- ហមឃឬសួគ ៌តាមនយ័ទូហៅ។  
  ៣- ចរកវាលទងំមូលដដលជាសទិសនយ័នឹងហោក-
ធាតុ។ ហៅកបុងរបនពណើ រគិសថាសនា សួគគឺ៌ជា 
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កដនលងបរមុងទុកសរមាបម់នុសស  បាបដដលរពោះ 
បានសហន្ទង្ហា ោះ ហរកាយហពលាល ប។់ តាមនយ័ហនោះ 
សួគជ៌ាភពដដលអាទិហទពនិងអស់ហទវតាសទិតហៅ។ 
 

ហសរ ើនិយមកាល សុកិ/ 
ហសរ ើនិយមដបបបុរណ 
អ.   classic liberalism 
បារ. libéralisme    
       classique 

  មហនាគមវជិាជ នហយាបាយមយ៉ាង និងជាដមកធាងមួយ 
ននហសរ ើនិយមដដលគ្មរំទហសរ ើភាពពលរដឌហៅហរកាម 
នើតិរដឌ និងហផ្ទឋ តហលើហសរ ើភាពខាងហសដឌកិចច។ ហសរ ើ 
និយមកាល សុិកទកទ់ងយា៉ា ងជិតសបិទនហៅនឹងហសរ ើនិយម 
និងហសរ ើនិយមខាងហសដឌកិចច។ ហៅហដើមសតវតសរ ៍
ទើ១៩ ហសរ ើនិយមកាល សុិករតូវបានអភិវឌណហោយឈរ 
ហលើគំនិតរបស់ទសសនវទូិននសតវតសរមុ៍នៗជាការហឆលើយ 
តបហៅនឹងនគរូបនើយកមមនិងបដិវតថនឧ៍សាេកមម 
ហៅអឺរ ៉ាុបនិងសេរដឌអាហម៉ារកិ។ បុគាលលផើលាញ 
ដដលគំនិតរបស់ពួកគ្មត់បានរួមចំដណកហៅកបុង 
ហសរ ើនិយមកាល សុិក រមួមាន ចន  ក (John Locke) 
តូមា៉ា ស ហជេវ័រាន ់ (Thomas Jefferson) 
េសង ់ បាបទើសថាយ (Jean Baptiste Say) 
តូមា៉ា ស មា៉ា ល់ថឹស (Thomas Malthus) និង 
ហដវ ើដ រ ើកាដូ (David Ricardo)។  
  ហសរ ើនិយមកាល សុិករតូវបានដករសងហ់ចញពើរទឹសឋើ 
ហសដឌកិចច (Economics) របស់អាោមសមើត 



-102- 

 

(Adam Smith) ជំហនឿហលើចាបធ់មមជាតិ (Natural 
law) រទឹសឋើផលរបហយាជន៍និយម (Utilitaria-
nism) និង ភាពរ ើកចហរមើន (progress)។ 
 

ហសរ ើភាព 
អ. freedom 
បារ. liberté (f.) 
 
 

 លទនភាពរបស់មនុសសដដលហធវើអវើមួយរសបហៅតាម 
បំណងនិងចំណងច់ំណូលចិតឋរបស់ហគ។ វាជាសភាព 
មួយដដលមនុសសមិនរតូវបានហគកំណត់រពំដដន 
ហោយលកខមណឍ ឬការបងខិតបងខំណ្ឌមួយហ ើយ។ 
  ឧ. មនុសសសបាយរ ើករយនឹងហសរ ើភាព ហពល  
ដដលហគមានអំណ្ឌចហរជើសហរ ើសហោយហសរ ើរវាង 
វធិើឬផលូវហផសងៗ។ 
 

ហសរ ើភាពវជិជមាន 
អ. positive freedom 
បារ. liberté positive 

  លទនភាពដដលអាចហធវើឱ្យនរណ្ឌមាប កក់ាល យជាមាច ស់
កបុងការកំណត់អំពើជើវតិនិងសកមមភាពផ្ទធ ល់មលួន។ 
ហសរ ើភាពវជិជមានហនោះគឺជាហសរ ើភាពដបបសងាម 
ដដលមានរពំដដនជាក់ោក់ហៅកបុងជំហនឿទំហនៀម 
ទមាល បរ់បនពណើ  សើលធម ៌ចាបរ់ដឌ និងកំណតហ់ោយ  
សមតទភាព ធនធាន និងឱ្កាសរបស់មនុសសមាប ក់ៗ ។ 
 

( កយហនោះ  ហគហរបើហៅកបុងសើលវជិាជ  និង ទសសនវជិាជ -  
នហយាបាយ) 
 
 



-103- 

 

សកូូឡាសធកិនិយម 
អ. scholasticism 
បារ. scolastique 
     (f.) 
 

  របព័ននសិកាដបបរបនពណើ ខាងទសសនវជិាជ  និង  
ហទវវជិាជ មជឈិមសម័យដដលដផអកហលើអំណ្ឌចរបស់ 
ាំង អូេាូាថ ងំ(Saint Augustin) និងអបកដឹក  
នាដំនទហទៀតននសេគមនរ៍គិសថាសនាដំបូងនិង 
ដផអកហលើាប នដជាហរចើនរបស់អារ ើសថូត។ វាមានបំណង 
ភាជ បគ់មាល តរវាងាសនានិងហេតុផល។    
  ឧ. ទសសនវទូិសកូូឡាសធិកនិយមអោះអាងថា ហេតុ  
ផលមិនដមនបំផ្ទល ញជំហនឿឬាសនាហទ ប៉ាុដនថវាហធវើ  
ឱ្យជំហនឿឬាសនាកានដ់តសុរកឹត។ 
 

ន្ទសថើនិយម 
អ. feminism  
បារ. féminisme  
     (m.) 
 

  លទនិមួយរបស់ទសសនវជិាជ ដដលបដិហសធការរតួត
រតាឬការរគបរ់គងោចមុ់មហោយបុរសហៅកបុងសងាម។ 
លទនិហនោះរប្ងំនឹងទសសនៈននរបបបិតាធិបហតយយ 
និងរប្ងំនឹងកិចចមិនការ រតនមលន្ទសថើនិងការហរ ើស 
ហអើងន្ទសថើ។ លទនិហនោះទទួលាា ល់និងហលើកតហមកូើង  
តនមលរបស់ន្ទសថើហៅកបុងសងាមឱ្យហសមើនឹងបុរស។  
  ឧ. ការបន្ទញ្ហជ បហយនឌរ័(Gender) គឺជាទសសនៈ  
របស់ន្ទសថើនិយម។  
 

ាទ នភាព 
អ. situation 
បារ. situation (f.) 

  បរាិទ ន បរបិទ ឬកាលៈហទសៈណ្ឌមួយដដល  
ជោះឥទនិពលដល់ការគិត ការសហរមចចិតថ ឬការ 
របរពឹតថរបស់មនុសស។ 
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េឋហយាគ 
អ. hatha-yoga 
បារ. hatha-yoga 

  ដផបកមួយននរបព័ននទសសនវជិាជ ហយាគៈ ដដលជា  
ការេវឹកោត់និងលត់ដំរងកាយនិងចិតថឱ្យមាន 
តុលយភាពហោយហរបើវធិើហផសងៗ ដូចជា ការហធវើសមាធិ 
ការោត់របាណជាហដើម ហេើយដដលមានករមិត 
រាលជាងរបពន័នវធិើហយាគៈហផសងៗហទៀត។ 
 

ហេតុជំរុញ 
អ. motive 
បារ. motif (m.) 
 
 
 

  ហគ្មលបំណង ឆនធៈ ារៈសំខាន់ ឬផលរបហយាជន៍ 
ដដលជាធាតុមូលោឌ នននអំហពើរបស់មនុសសជំរុញឱ្យ 
ចិតថរបស់មនុសសហធវើឬទប់ាកូ ត់មិនឱ្យហធវើអំហពើណ្ឌ 
មួយ។ អបកដដលដឹងពើហេតុផលជំរុញហនោះចាស់គឺ 
មានដតអបកហធវើអំហពើហនោះដតប៉ាុហណ្ឌត ោះ។  
 ឧ. ហេតុផលជំរុញដដលនាឱំ្យរពោះសិទនតទ(រពោះពុទន) 
សុមចិតថលោះបងរ់ជសមផតថិ/រជយសមផតថិគឺហដើមផើដសវង 
រកសចចធមន៌នជើវតិ។ 
 

ហេតុផលភាព 
បន្ទញ្ហច ស/ហេតុវាទ 
បន្ទញ្ហច ស 
អ.  backward  
     causation 
បារ. causalité  
       descendante 

  សញ្ហដ ណទូហៅននរពឹតថិការណ៍មួយដដលបងកូឱ្យ
រពឹតថិការណ៍មួយហផសងហទៀតហកើតហ ើង ជាធមមតា 
ជំរុញឱ្យហយើងគិតពើបុពវហេតុដដលហកើតហ ើងមុន 
និងផលដដលហកើតហ ើងបនាធ ប។់ ប៉ាុដនថ កអ៏ាចមាន 
ករណើ មលោះ ផលហកើតមុនហេតុផងដដរ។ 
  ឧ. រពេមលិមិតដដលកំណត់ហោយអាទិហទព គឺ 

ហ 
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ជាផល រ ើឯរពឹតថិការណ៍ឬដំហណើ រជើវតិរបស់មនុសស 
មាប ក់ៗដដលរសបហៅនឹងរពេមលិមិតហនាោះ គឺជា 
ហេតុ។ 
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អញ្ដទិដឌ ិ
អ. heresy 
បារ. hérésie (f.) 
 

  ទសសនៈ ជំហនឿ ឬ ដំហណើ រយល់ហឃើញផ្ទធ ល់មលួន 
ដដលផធុយឬរប្ងំហៅនឹងហគ្មលការណ៍ឬទសសនៈ 
របស់ាសនាផលូវការឬហពញនិយមណ្ឌមួយ។ ហៅ 
សមយ័បុរណ និកាយណ្ឌក៏ហោយ ដូចជា និកាយ 
ហប៉ារ ើបា៉ា ហតទិកនិយម (Peripatetics) អាកាហដមិក 
និយម (Academics) ពួកហអពើគួនិយម (Epicu-
reans) ឬ ពួកអតធ់មតនិ់យម (Stoics) រតូវបាន 
ចាតទុ់កថាជា អញ្ដទិដឌិ។ 
  អញ្ដទិដឌិកជន សំហៅហលើមនុសសណ្ឌមាប កឬ់រកុម 
ណ្ឌមួយដដលបហរងៀនតាមទសសនៈផ្ទធ ល់មលួន។    
  ដំបូងហ ើយ អញ្ដទិដឌ ិ មិនដមនជាបហចចកសពធកបុង 
នយ័អវជិជមានហនាោះហទ សូមផើដតរគិសថាសនាកគិ៏ត 
មលួនឯងថាជាអញ្ដទិដឌិដដរ។ ប៉ាុដនថ ចាបព់ើហពលដដល 
រគិសថាសនាបានទទួលអំណ្ឌចហលើសលប់ជាង 
ហគកបុងមជឈមិសមយ័ ាសនាហនោះបានហរបើ កយ 
អញ្ដទិដឌសិំហៅហលើទសសនៈណ្ឌមួយដដលមិនរសប 
តាមការបហរងៀនរបស់រគិសថាសនានិកាយអរ័តូ-
ដុកឬនិកាយណ្ឌមួយដដលហធវើការបករាយគមពើរ 
ប ើប(Bible) មុសពើការបករាយផលូវការននសេ-
គមនរ៍គិសថាសនា។ លកខណៈរបោករ់បដេល 

អ 
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នឹងអញ្ដទិដឌិ គឺការបដិហសធ ការរចានហចាលគំនិត 
ឬរទឹសថើណ្ឌមួយដដលមុសពើគំនិតរបស់មលួន។  
  អញ្ដទិដឌិបានហកើតហ ើងហៅកបុងវសិ័យអាណ្ឌចរក 
ជាពិហសសហៅទើណ្ឌដដលការហរបើអាជាញ សំខាន់ជាង 
ការហរបើវចិារណញ្ហដ ណហៅកបុងការហោោះរាយទំនាស់ 
ខាងរទឹសថើ។  
 

(បញ្ដតិឋហនោះ ហគហរបើហៅកបុងទសសនវជិាជ អំពើាសនា) 
 

អដឌងាកិមគា 
អ. eightfold path 
បារ. octuple sentier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ផលូវដដលរបកបហោយអងារបាបំើដដលជាមជឈមិបផ-
ដិបទ(ផលូ វកណ្ឌឋ ល)     ដល់ សើល សមាធិ  
បញ្ហដ  ជាផលូវរបតិបតថិហដើមផើរហំោោះមលួនឱ្យហចញផុតពើ  
ហសចកថើទុកខ។ អងារបស់អដឌងាិកមគាទងំ៨ មាន៖  
  ១- សមាម ទិដឌ ិ       គំនិតយល់ហឃើញរតូវ 
គឺគំនិតយល់ហឃើញថា ហធវើបុណយបានបុណយ ហធវើបាប 
បានបាបជាហដើម។ សមាទិដឌិហនោះហទៀតហាត គឺ  
សំហៅយកបញ្ហដ យល់ហឃើញរបនពគឺហឃើញនូវអរយិ-
សចចទងំបួនមាន ទុកខសចច សមុទយសចច និហរធ-
សចច និង មគាសចច។  
  ២- សមាម សងកូហបា       រតិោះរោិះរតូវគឺរតិោះរោិះ  
ហចញចាកកាម រតិោះរោិះដល់ការមិនពយបាទ ហៅថា 
អពយបាទ និង ការរតិោះរោិះមិនជាហេតុហបៀតហបៀន 
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អបកដនទ(អវេិងិា)។  
   ៣- សមាម វាចា       សមឋើនិយាយរតូវ បាន 
ដល់វាចាហវៀរចាកវចើទុចចរតិ៤។  
   ៤- សមាម កមមហនាឋ        ការង្ហររតូវ បានដល់ 
 ការង្ហរដដលហវៀរចាកនូវទុចចរតិទងំ៣ ឬការង្ហរ 
ទងំឡាយណ្ឌដដលមិនមានហទស ហេើយផឋល់ 
របហយាជនដ៍ល់មលួននិងសងាម។  
  ៥- សមាម អាជើហវា       ការចិញ្ច ឹមជើវតិរតូវ,  
ហបើរគេសទ បានដល់ការលោះបងនូ់វជំនួញមុសទងំ 
៥ (មិចាឆ ជើវ), ហបើបពវជិត បានដល់ការលោះបងនូ់វ 
បាបធម៥៌ និង អហនសនៈ២១ ជាហដើម។  
  ៦- សមាម វាយាហមា       ការពយយាមរតូវ  
បានដល់ការពយយាមកបុងាទ នទងំ៤ មានកមាច ត ់
បងនូ់វអំហពើអារកក ់និង ពយយាមហធវើអំហពើលអ។  
  ៧- សមាម សតិ       រឭករបនព គឺរឭកកបុង  
សតិបផោឌ ន៤។  
  ៨- សមាម សមាធិ       តាងំចិតថខាជ បរ់បនព  
គឺចហរមើនកបុងឈាន៤។  
  អដឌងាិកមគា មិនដមនជាការអភិវឌណរតង់ភលឹងដូច  
បនាធ តហ់នាោះហទប៉ាុដនថជាការបំដបកធាតុមុសៗគ្មប  ដដល 
ហគរតូវការហដើមផើឱ្យជើវតិរស់រចួផុតពើហសចកថើទុកខបាន។ 
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អដឌងាកិមគា ឬហៅមយ៉ាងហទៀតថា មជឈមិបផដិបទ 
(ផលូវកណ្ឌថ ល) កប៏ាន។  
 ឧ. រពោះសងឃទូនាម នឱ្យពុទនបរសិ័ទយកអដឌងាិកមគា  
ហធវើជាមាគ៌្មជើវតិ។ 
 

អតថហនាមតិភាព /    
របធានវសិយ័ភាព 
អ. subjectivity 
បារ. subjectivité 
      (f.) 

 អតទភិាពននអវើមួយហោយដផអកហលើទសសនៈឬអារមមណ៍ 
របស់បុគាលជាជាងដផអកហលើហេតុការណ៍ខាងហរៅ 
ឬភសថុតាង។ ឧទេរណ៍ ការយល់ថារពោះអាទិតយ 
រោះហៅទិសខាងហកើតនិងលិចហៅទិសខាងលិច គឺជា 
អតថហនាមតិភាពរបស់មនុសស។ 
 

អតថហសបោនិយម 
អ. narcissism / 
     narcisism  
បារ. narcissisme  
      (m.) 

 ការជកចិ់តថនឹងមលួនឯងេួសរបមាណ ការរសឡាញ់ 
មលួនឯងេួសហេតុ ហមាទនភាពរជុលចំហ ោះមលួន 
ឯង។  
   កយហនោះមានរបភពមកពើហទវកថារកិកហរឿង ណ្ឌគើ- 
សូស(narkissos) ឬ ណ្ឌសុើស ូស(narcissus) ។ 
 

អតថទតទនិយម 
 . egoism 
បារ. égoisme 
      (m.) 
 

  គំនិតដដលគិតដតរបហយាជនផ៍្ទធ ល់មលួន។  
  តាមចិតថវទិយ អតថទតទនិយមជាទសសនៈមួយដដល  
យល់ថា ជានិចចកាលមនុសសរតូវបានជំរុញឱ្យហធវើ 
អវើមួយហោយារដតរបហយាជនផ៍្ទធ ល់មលួន។  
  តាមសើលវជិាជ  អតថទតទនិយមជាទសសនៈមួយដដល 
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 យល់ថា កបុងភាពសមហេតុផល ជានិចចកាលមនុសស 
រតូវបានជំរុញឱ្យហធវើអវើមួយហោយារដតរបហយាជន ៍
ផ្ទធ ល់មលួន។ 
 

អតថហនាមត័ 
អ. subjective 
បារ. subjectif 

 ដដលមានអតទិភាពដតហៅកបុងចិតថគំនិតរបស់មនុសស 
ជាបុគាលឬជារកុម និងមិនឯករជយពើសតិរបស់  
មនុសសជាបុគាលឬជារកុមហទ។ 
  

អតទភិាពនិយម 
អ. existentialism       
បារ. existentialisme  
       (m.) 
 

- ចលនាឬទំហនារទសសនវជិាជ ដដលហផ្ទឋ តការយកចិតថ- 
ទុកោកហ់ៅហលើអតទិភាពបុគាល ហសរ ើភាពបុគាល និង 
ជហរមើសបុគាល។  
- ទសសនវជិាជ សឋើអំពើមនុសសកបុងឋានៈជាបុគាលមាន  
ជើវតិនិងហចោះគិត បុគាលមានហសរ ើភាពហរជើសហរ ើស  
សើលធម ៌បុគាលចងច់ាកផុតពើហសចកឋើទុកខនិងការ  
របឈមមុមនឹងកឋើអស់សងឃមឹ និង បុគាលរស់ហៅ  
កបុងការរពួយបារមានិងហសចកឋើាល ប់។    
- ទសសនវជិាជ សឋើពើអវើដដលមានអតទិភាពពិត និងជា  
ចលនាមួយរប្ងំនឹងរបពន័នគំនិតបុរណដដល
ហជឿហលើគំនិតអរូបើ។  
  ឧ. ទសសនៈរួមរបស់ពួកអតទិភាពនិយមមាន  
ដូចជា៖  
 ∙ បុគាលមាប កគ់្មម នារជាតិជាពិហសសហទ គ្មម នអតឋ-
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សញ្ហដ ណផ្ទធ ល់ហោយមលួនឯងហទ ហគបហងកូើតហោយ 
មលួនឯងតាមរយៈជហរមើសរបស់មលួន។  
 ∙ ចរកវាលមិនផឋល់នូវចាបស់ើលធមហ៌ទ។ ហគ្មល-
ការណ៍សើលធម៌កាងហ ើងហោយមនុសសកបុង 
បរបិទទទួលមុសរតូវចំហ ោះអំហពើរបស់មលួននិងរបស់
អបកដនទ។ 
 

អហទវនិយម 
អ. atheism 
បារ. athéisme  
      (m.) 
 
 

 លទនិឬជំហនឿដដលបដិហសធអតទិភាពរបស់អាទិហទព។     
 ពួកអហទវនិយម ដូចជា នើតហឆ (Nietzsche) 
និង កាល់ មា៉ា កស (Karl Marx) ហជឿថា អាទិហទព 
ដដលពួកហទវនិយមចាត់ទុកថាជាតួអងាជាក់ដសឋង
មួយហនាោះគឺមិនមានអតទិភាពហទ ប៉ាុដនថ វារគ្មនដ់តជា 
ការបហងកូើតហ ើងពើគំនិតរបស់មនុសសហដើមផើហឆលើយតប 
ហៅនឹងតរមូវការជាកដ់សឋងនានារបស់មលួនប៉ាុហណ្ឌត ោះ។ 
 

អននថភាព 
អ. eternity  
បារ. éternité (f.) 

  លកខណៈមួយកបុងចំហណ្ឌមលកខណៈហផសងៗរបស់
អាទិហទព ដដលរតូវបានហគបករាយបានតាម 
រហបៀបពើរយា៉ា ងមុសគ្មប ។ រហបៀបទើ១ : អាទិហទព 
គឺជាអននថ ហោយារដតអាទិហទពមិនចងហោយ 
ហពលហវោ។ អតទិភាពរបស់អាទិហទពហៅហរៅ  
ហពលហវោឬមិនចំណុោះហពលហវោ, អាទិហទពគ្មម ន 
ហពលកំណត ់ ប៉ាុដនថ អាទិហទពជាអបកបហងកូើតហពល។ 
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ហោយារដតអាទិហទពមិនហៅកបុងហពលហវោ រល់ 
រពឹតថិការណ៍ដដលហកើតហ ើងកបុងហពល ចំហ ោះរទង ់
គឺហកើតហ ើងដំណ្ឌលគ្មប ។ មណៈ «ឥ ូវ» របស់ 
ហយើងសមាា ល់ហពលហវោនិងវតទុអតទិភាពកបុងហពល 
ដរបរបួល រ ើឯ «ឥ ូវ» របស់អាទិហទពឋិតហឋរ មិន 
ដរបរបួលនិងមិនអាចហធវើឱ្យដរបរបួល។ រហបៀបទើ២ : 
អាទិហទពមានហោកិយភាព ហ លគឺ មានអតើតកាល 
បចចុបផនបកាល និង អនាគតកាល ប៉ាុដនថ រពោះអងាជា 
អននថភាព ពើហរ ោះអាទិហទពដតងដតមានអតទិភាព 
ហៅកបុងអតើតកាល មានអតទិភាពហៅកបុងបចចុបផនបកាល 
និងដតងដតមានអតទិភាពហៅកបុងអនាគតកាល។ 
អននថភាពហសមើនឹងចំនួនសរុបននកាលទងំបើ (អតើត-
កាល បចចុបផនបកាល និង អនាគតកាល)។  
 

( កយហនោះ ហគហរបើកបុងអសថិរូបវជិាជ  និង ទសសនវជិាជ   
អំពើាសនា)។ 
 

អនិសសរវាទ 
អ. agnosticism 
បារ. agnosticisme  
       (m.) 

  លទនិដដលចាតទុ់កបរមតទ (l' absolu) ថាជាអវើ  
ដដលពុទនិរបស់ហយើងមិនអាចយល់បានឬលទនិដដល
រចានហចាលការជញ្ជ ឹងគិតតាមដបបបរមតទវជិាជ ថា 
ឥតរបហយាជន។៍ 
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អនុមាន 
អ. inference 
បារ. inférence (f.) 

  វធិើននការទញហសចកឋើសនបិោឌ នដដលមានតនមលខាង 
តកកូវជិាជ ពិតឬមិនពិតហចញពើហសចកថើដថលង/អំណោះអំ-
ណ្ឌងមួយឬហរចើន។ ជាទូហៅ អនុមានដចកហចញជា 
អនុមានរួម(Induction) និង អនុមានដញក 
(Deduction)។ កបុងករណើ មលោះ ហគរប់បញ្ចូ ល 
វហិសានុមាន (Abduction) ជារបហភទទើបើនន 
អនុមានដដរ ប៉ាុដនថជាញឹកញាប ់ ហគចាតទុ់កវាថាជា 
ករណើ វហិសសននអនុមានរមួ។  
 

( កយហនោះ ហគហរបើហៅកបុងតកកូវជិាជ ) 
 

អនុមានដញក 
អ. deduction 
បារ. déduction  
       (f.) 

  វធិើននការពិចារណ្ឌដដលទញហសចកថើសនបិោឌ នពើ 
សចចភាពាកលហៅរកសចចភាពហោយដ កៗ 
ហោយដផអកហលើតកកូាន្ទសថ។ ហសចកឋើសនបិោឌ នរបស់ 
អនុមានដញកមានសភាពពិតោចខ់ាត។  
  ឧទេរណ៍៖  
   - មនុសសទងំអស់ ជាយថាហេតុ នឹងាល ប។់  
   - សុម ជាមនុសស។ ដូហចបោះ សុម ជាយថាហេតុ  
នឹងាល បដ់ដរ។ 
 

( កយហនោះ ហគហរបើហៅកបុងតកកូវជិាជ ) 
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អនុមានរមួ 
អ. induction 
បារ. induction 
      (f.) 

  វ ើធើននការពិចារណ្ឌដដលទញហសចកថើសនបិោឌ ន 
ហចញពើសចចភាពឬករណើ ហោយដ កៗហៅរកសចច-
ភាពាកលឬការហធវើទូហៅនើយកមមហលើមូលោឌ ននន 
សចចភាពឬក៏ករណើ ហោយដ កៗមួយចំនួនដផអក
ហលើតកកូាន្ទសថ។ ហសចកឋើសនបិោឌ នរបស់អនុមានរមួ  
ជាទូហៅ មានសភាពរបដេលជាជាងសភាពពិត 
ោចខ់ាត។ 
  ឧទេរណ៍១៖  
  - ដដកចមលងអគាិសនើ ទងដ់ដងចមលងអគាិសនើ របាក ់
ចមលងអគាិសនើ។  
  - ដដក ទងដ់ដង របាក ់ជាហោេៈ។ ដូហចបោះ ហោេៈ 
ទងំអស់ចមលងអគាិសនើ។  
  ឧទេរណ៍២៖  
  - ជនជាតិពបងមានជំហនឿហលើរពលឹងដូនតា ជនជាតិ  
កួយមានជំហនឿហលើរពលឹងដូនតា ជនជាតិរគឹងមាន 
ជំហនឿហលើរពលឹងដូនតា។  
  - ជនជាតិកួយ ជនជាតិពបង ជនជាតិរគឹង... ជា  
ជនជាតិហដើម។ ដូហចបោះ ជនជាតិហដើមទងំអស់មាន 
ជំហនឿហលើរពលឹងដូនតា។  
 

( កយហនោះ ហគហរបើហៅកបុងតកកូវជិាជ ) 
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អនថរកមមនិយម 
អ. interactionism 
បារ. interactionnisme    
       (m.) 
 

  ទសសនៈរបស់ពួកទវិកនិយមដដលអោះអាងថា ថវើហបើ 
ចិតថនិងកាយជាារធាតុពើរោចហ់ោយដ កពើគ្មប ក ៏
ហោយ ក៏វាជោះឥទនិពលហលើគ្មប ហៅវញិហៅមកតាម 
ទំនាក់ទំនងហេតុផល។ ចិតថនិងកាយជាធាតុពើរ 
ឯករជយពើគ្មប  ប៉ាុដនថ ហៅកបុងជើវតិទងំមូល កាយនិង 
ចិតថមានអនថរកមមជាមួយគ្មប ។  
 

  ( កយហនោះ ហគហរបើហៅកបុងបរបិទអសថិរូបវជិាជ  និង  
    ទសសនវជិាជ អំពើចិតថ) 
 

អនថរយ 
អ. harm 
បារ. mal (m.) 
 
 

   បញ្ដតថិសមុគាម ញដដលករណើ សំខានរ់បស់វា រមួ- 
មាន របួសាប មធងន់ខាងរងកាយ ផលូ វចិតថ ឬការ  
មូចខាតផលរបហយាជនស៍ំខាននិ់ងរសបចាបរ់បស់ 
នរណ្ឌមាប ក់។ អនថរយ មានន័យបងកូប់មួយចំនួន 
ហៅកបុងទហងវើរបស់មនុសស ដូហចបោះកបុងករណើ ដដល 
មនុសសមាប ក់ហធវើឱ្យឈឺចាប់មលួ នឯងរយៈហពលមលើ  
ឧទេរណ៍ៈ ការជំពប់ហជើង មិនដមនជាអនថរយ 
ហ ើយ។  
  - ហគ្មលការណ៍ ហេតុផលមួយកបុងចំហណ្ឌមហេតុ 
ផលចមផងៗដដលអាចទទួលយកបានចំហ ោះការ 
ទប់ាកូ ត់ខាងផលូ វចាប់និងតាមសើលធម៌ គឺជាការ 
បង្ហកូ រមិនឱ្យមានអនថរយដល់អបកដនទហនាោះ វាហៅដត 
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សំខាន់ចំហ ោះការកំណត់រពំដដនននបញ្ដតថិហនោះ។ 
ករណើ មួយចំនួនហៅមានការដមវងគំនិតគ្មប ចំហ ោះការ 
ចាតទុ់កថា ហតើវាសទិតហៅកបុងរបហភទននអនថរយដដរ 
ឬហទ រមួមាន ការបងកូឱ្យមានអផ្ទសុកភាព ការហជរ 
ការ្ហៅ និង ការរបមាថ។ 
  ឧ.      ក       ច ងកូ នថ     អបក 
     
 

អពានឋរញ្ហដ ណ 
អ. intuition 
បារ. intuition (f.) 
 

 លទនភាពននការយល់ដឹងឬដឹងអវើមួយភាល មៗហោយ 
មិនចាបំាច់ឆលងកាត់ការគិត ការពិចារណ្ឌ ឬ ការ  
ពិហាធ។  
  ឧ. ការយល់ដឹងពើហាភណភាពននអវើមួយរបស់  
នរណ្ឌមាប កហ់ោយអពានថរញ្ហដ ណ  ឬ ហឃើញភាល មរស-  
ឡាញ់ដភលត គឺជាការរសឡាញ់ដបបអពានថរញ្ហដ ណ។ 
 

អពានឋរញ្ហដ ណនិយម 
អ. intuitionism 
បារ. intuitionnisme 
        (m.) 
 
 

 - តាមនយ័ទសសនវជិាជ  : លទនិមួយដដលអោះអាងថា 
ពុទនិពិតគឺពុទនិដដលហកើតពើអពានថរញ្ហដ ណ។  
  ឧ. ពួកអពានថរញ្ហដ ណនិយមជារកុមដដលយល់ថា 
ពុទនិដដលហកើតពើអារមមណ៍គឺជាការ  ពិត។ 
  - តាមន័យសើលវជិាជ  : លទនិមួយដដលអោះអាងថា 
ពុទនិសឋើពើកុសលឬកាតពវកិចច និង ហគ្មលការណ៍នានា 
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ដដលរគប់រគងពួកវា ហគអាចយល់ដឹងតាមរយៈ 
អពានថរញ្ហដ ណ។ 
  ឧ. អបកអពានថរញ្ហដ ណនិយមជារកុមដដលយល់ថា 
អំហពើកុសលឬកាតពវកិចចមនុសសមាប ក់ៗយល់ដឹង 
បានតាមរយៈអពានថរញ្ហដ ណហរៀងៗមលួន។ 
 

អភិរបាយវជិាជ  
អ. hermeneutics 
បារ. herméneutiques 
      (f.) 
 
 
 
 
 
 
 

  ការសិកាអំពើរទឹសឋើនិងវធិើាន្ទសថដដលនិយាយពើ 
ការបករាយនិងការយល់ដឹងអំពើអតទបទ។   
  អភិរបាយវជិាជ ដចកហចញជាពើរ គឺ ទើមួយ ជាវទិយ-  
ាន្ទសថនិងវធិើាន្ទសថសឋើពើការបករាយដបបវទិយ-
ាន្ទសថនូវអតទបទនានាតាមរយៈសំហណរ ជាពិហសស 
គមពើរាសនា គតិបណឍិ តហៅកបុងអកសរាន្ទសឋ អតទ-
បទទសសនវជិាជ  ជាហដើម។ ទើពើរ ជាហទវវជិាជ សឋើពើបញ្ដតថិ 
ាសនាដដលជាដមកធាងននហទវវជិាជ  ហេើយដដល 
ទក់ទងនឹងការពនយល់ឬការបករាយតាមរយៈ 
 កយសមឋើនូវបញ្ដតថិ  រទឹសឋើ និង ហគ្មលការណ៍ខាង  
ាសនានិងទសសនវជិាជ ។ 
 

អវជិាជ  
អ. avijjā / ignorance 
បារ. avijjā / 
      ignorance (f.) 

 កបុងនយ័ទូហៅ អវជិាជ មាននយ័ថាការមិនដឹងចាស់ 
ហសចកឋើលងង ់ ហមាេៈ។ ហៅកបុងរពោះពុទនាសនា 
អវជិាជ  (avijja) មាននយ័ថាការមិនដឹងឬមិនយល់ 
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ពើធមមជាតិពិតននជើវតិរបស់ហយើងនិង/ឬធមមជាតិពិត
របស់វតទុ។ អវជិាជ ហៅកបុងរទឹសថើបដិចចសមុបាទ 
(Dependent Origination)គឺអវជិាជ អំពើអរយិសចច 
ទងំ៤ មាននយ័ថា ១- មិនយល់ពើហសចកថើទុកខ 
(ទុកខអរយិសចច), ២- មិនយល់ពើរបភពននទុកខ 
(ទុកខសមុទយអរយិសចច), ៣- មិនយល់ពើហសចកថើ  
រលំតទុ់កខ (ទុកខនិហរធអរយិសចច) និង ៤- មិនយល់ 
ពើមាគ៌្មដដលដឹកនាហំៅរកការរលំតទុ់កខ (មគាអរយិ- 
សចច)។  
  អវជិាជ ហនោះនាឱំ្យមនុសសហធវើអំហពើអកុសលឬអំហពើបាប 
ជាហរចើនរបមិ់នអស់។ ហេតុហនោះ ការយល់ដឹងពើ 
អរយិសចចទងំ៤ពិតជាមានារៈសំខានន់រកដលង។ 
ហោយារដតមនុសសមាប ក់ៗ មកខានមិនបានយល់
ពើអរយិសចចទងំ៤ហនោះហេើយ ហទើបបានជាពួកហគ 
រតូវវលិវល់ហៅកបុងគំនិតជាបជំ់ កមិ់នហចោះចប ់និង 
វលិវល់កបុងវដឋសងារ។ 
 

អារនិយម 
អ. nihilism 
បារ. nihilisme 
       (m.) 

 ១- ទសសនៈដដលយល់ថាជំហនឿនិងតនមលជារបនពណើ   
គ្មម នហេតុផល និងថាជាអតទិភាពគ្មម នន័យនិង 
គ្មម នរបហយាជន។៍  
 ២- ទសសនៈដដលបដិហសធនូវមូលោឌ នសតយនុមតិ័  
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នានាននសចចភាព ជាពិហសស សចចភាពខាងសើល- 
ធម។៌  
 ៣- ទសសនៈដដលហជឿថារគបអ់ងាការាសនានិង  
នហយាបាយ អារកកណ់្ឌស់ ឬជារបពន័នគំនិតមួយ  
ដដលថា គ្មម នហគ្មលការណ៍ ឬជំហនឿណ្ឌដដលមាន  
នយ័ ឬអាចជាការណ៍ពិតបានហទ។  
  ឧទេរណ៍៖ ពួកអារនិយមខាងសើលធម ៌ 
យល់ថា សើលធមគ៌្មម នអតទិភាពពើធមមជាតិហទ។ 
 

អសុទនចិតថ 
អ. bad faith 
បារ. mauvaise foi 

  លកខមណឍ មួយដដលមនុសសមាប ក់បដងវរការយល់
ហឃើញរបស់នរណ្ឌមាប កហ់ទៀតហចញពើការណ៍ពិតឬ 
អំណ្ឌចហរជើសហរ ើសនិងជហរមើសនានាកបុងករមិតណ្ឌ 
មួយដដលហគដឹងថាវាមាន។ លកខមណឍ ហនោះ កត់ 
សមាា ល់ហោយ េសង ់ ប៉ាូល ារត (Jean-Paul 
Sartre)។ 
 

អសឋទិសសនវជិាជ  
អ. metaphilosophy 
បារ. métaphiloso-
       phie (f.) 
 
 

 ទសសនវជិាជ ដដលសិកាអំពើទសសនវជិាជ មលួនឯង ហ ល 
គឺសិកាពើធមមជាតិ វធិើ ហគ្មលបំណង សវ័យភាព 
សតយនុមត័ភាព និងសំណួររបស់ទសសនវជិាជ  រពម 
ទំងទំនាក់ទំនងរវាងទសសនវជិាជ និងមុមវជិាជ ដនទ 
ហទៀត។  
  អសឋិទសសនវជិាជ ជាបហចចកសពធមួយបង្ហា ញហោយ 
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ទសសនវទូិ ឡាហសរ ៉ាូវ ើត (Lazerowitz, ១៩០៧- 
១៩៨៧) ជនជាតិប៉ាូ ូញ សញ្ហជ តិអាហម៉ារកិ។ 
 

អាជាញ  
អ. authority 
បារ. autorité (f.) 

  សិទនិអំណ្ឌចដដលកាន់កាប់ហោយមនុសសមាប ក់ 
ាទ បន័មួយ ឬ រដឌមួយ ហដើមផើហចញបញ្ហជ ឱ្យហគ្មរព។ 
សិទនិហនោះបញ្ហជ កព់ើកាតពវកិចចមួយដដលអបកហៅហរកាម 
បង្ហា បន់នអាជាញ ហនោះរតូវដតហគ្មរពនិងអនុវតថតាម។  
  អាជាញ គឺជារបហភទមួយននអំណ្ឌច ប៉ាុដនថ អំណ្ឌច 
ទងំអស់មិនដមនសុទនដតជាអាជាញ ហទ។ របហភទអំណ្ឌច 
មួយចំនួនរគ្មនដ់តជាកមាល ងំបងិខតបងខំ ហេើយវាមិន 
មានធមាម នុរូបភាពហទ។ អាជាញ អាចរគបរ់គងដតតំបន់ 
និងមនុសសមួយចំនួនដដលសទិតហៅហរកាមដដន  
សមតទកិចចរបស់មលួន ប៉ាុដនថមិនដមនរគបរ់គងតំបន ់
និងមនុសសហផសងហទៀតដដលសទិតហៅហរៅដដនសមតទ-
កិចចរបស់មលួនហទ។ វាិលភាពនិងរពំដដនននអាជាញ  
របស់រដឌទមទរឱ្យមានការពនយល់។  
 

( កយហនោះ ហគហរបើកបុងបរបិទទសសនវជិាជ នហយាបាយ 
និង ទសសនវជិាជ អំពើចាប)់ 
 

អាជាញ និយម 
អ. authoritarianism 

 ទសសនៈនហយាបាយមួយដដលយល់ថា របជាពលរដឌ 
រតូវដតហគ្មរពអាជាញ ធរជាោចខ់ាត ហោយមិនអនុញ្ហដ ត 
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បារ.  autoritarisme  
      (m.) 

ឱ្យសួរហដញហោលហ ើយ។ កបុងការរបតិបតថិហៅកបុង 
របពន័ននហយាបាយផ្ទឋ ចក់ារមួយ រោឌ ភិបាលមាន 
អំណ្ឌចឥតរពំដដននិងមវោះការបង្ហា បប់ញ្ហជ រតឹមរតូវ 
តាមរដឌធមមនុញ្ដ។  អាជាញ ធរអាចសហរមចចិតថហោយ 
មិនចាបំាចពិ់ហរគ្មោះហយាបល់ឬចរចាជាមួយអបកដដល 
ទទួលផលប៉ាោះ ល់ពើការអនុវតថហសចកឋើសហរមចចិតថ 
ហនាោះហ ើយ។ សងាមដបបហនោះរតូវបានរគប់រគង 
ហោយមនុសសមាប កឬ់មនុសសមួយរកុមជាជាងហោយ 
ចាប។់  
 

( កយហនោះ ហគហរបើកបុងបរបិទទសសនវជិាជ នហយាបាយ) 
 

អាតូមនិយម 
អ. atomism  
បារ. atomisme 
      (m.) 

  ១- រទឹសឋើបុរណរបស់ ហដម៉ាូរគើត(Democrite /  
Democritus) ហអពើគួ(Epicure/Epicurus) និង 
លុយដរកស(Lucrèce/Lucretius) ដដលថា ចុណត-
ភាគសុទនលអិតបំផុតមិនអាចបំដបកតហៅហទៀតបាន 
និងមិនអាចបំផ្ទល ញបាន គឺជាសមាសភាពមូលោឌ ន  
ននចរកវាលទងំមូល។  
  ២- រទឹសឋើដដលថា ាទ បន័ តនមល និង លំនាសំងាម 
ហកើតហ ើងពើអំហពើនិងរបហយាជនរ៍បស់បុគាលមាប ក់ៗ ។ 
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អាទិហទពវចិារណ- 
ញ្ហដណនិយម /  
អាទិហទពនិយម 
អ. deism 
បារ. déisme (m.) 
 

                                ក     
          ង មម                   
   ង          ង   ចរក     ង  កឱ្យ   
រប   តថ         ឯង               
 ក                មម      ង            
    មម        
   . អាទិហទព                      
        ក  ង   តសរ ៍ ១៧  ងទើ១៨     សថ 
 ក    
 

ហអកាសយ 
អ. eikasia 

  ដំណ្ឌកទ់បបំផុតននការដឹង។  
  ឧ. ការយល់ដឹងហោយឥន្ទនធើយហ៍ៅហលើកមមវតទុមួយ 
ដដលសទិតកបុងបរាិទ នសមុគាម ញ ជាការយល់ដឹង 
ដបបហអកាសយ។ 

អាងំគើសុើសយុង 
អ. inquisition 
បារ. inquisition    
      (f.) 
 
 

  តុោការពិហសសដដលសហមឋចបា៉ា បទើ៩ ហឈាម ោះ  
ហន្ទេាេា័រ (Le Pape Grégoire IX) បហងកូើតហ ើង 
ហៅ     សមយ័ហដើមផើោកហ់ទសជនទងំឡាយ 
ណ្ឌដដលមានមតិរប្ងំនឹងរគិសថាសនាហោយ 
ហចាទរបកានថ់ា អញ្ដទិដឌិកជន(hérétiques)។ 
   ឧ. េសកោណូ រពុយណូ (Giordano Bruno) 
វ ើរបុរសននការរតិោះរោិះពិចារណ្ឌរតូវទទួលទណឍ កមម
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យា៉ា ងហខាល ចផាអស់រយៈហពល៧ ប្  ំ ហេើយហៅទើបំ-
ផុត រតូវហគយកហៅដុតទំងរស់ហៅដមកុមាៈ ប្  ំ
១៦០០ ហោយការវនិិចឆ័យរបស់តុោការអាងំគើ-  
សុើសយុង  
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ឥរយិាបថនិយម 
អ. behaviorism 
បារ. behaviorisme 
       (m.) 

  រទឹសឋើដដលអោះអាងថា ឥរយិាបថមនុសសនិងសតវ 
អាចរតូវបានបករាយកបុងលកខមណឍ មួយ ហោយ 
មិនគិតអំពើគំនិតឬអារមមណ៍ និងអោះអាងថា ចិតថ-
វបិោល ស (psychological disorders) ហគអាច 
ពយបាលបានតាមរយៈការផ្ទល ស់បឋូ រគំរូឥរយិាបថ 
ហផសងៗ។ កបុងនយ័ទូោយ ឥរយិាបថនិយម គឺជា 
ទសសនៈដដលយល់ថា ឥរយិាបថគឺជាមូលោឌ នកបុង 
ការយល់ដឹងអំពើបាតុភូតចិតថ។ 
 

( កយហនោះ ហគហរបើហៅកបុងទសសនវជិាជ អំពើចិតឋ) 
 

ឥរយិាបថាទ បន័ 
អ. organizational 
    behavior 
បារ. comportement 
       organisationnel 

  វសិ័យមួយននការសិកាហោយអហងកូតហលើផលប៉ាោះ
 ល់ដដលហកើតហចញពើឥរយិាបថរបស់បុគាលមាប ក់ៗ  
រកុមនើមួយៗ និង រចនាសមពន័ននានាហៅកបុងាទ បន័ 
មួយ។ វសិ័យននការសិកាហនោះជាប ់កព់ន័នជាមួយ 
មុមវជិាជ ជាហរចើនរមួមាន សងាមវទិយ ចិតថវទិយ ទំនាក-់ 
ទំនង ការរគបរ់គង រទឹសឋើាទ បន័ និង ធនធាន 
មនុសសវទិយ។ ហលើសពើហនោះហទៀត វាកអ៏ាចសំហៅ 
ហៅរកាទ បន័វទិយឬវទិយាន្ទសឋាទ បន័ហទៀតផង។ 
ឥរយិាបថាទ ប័នមានឫសគល់ហៅកបុងចិតថវទិយ 
ឧសាេកមម និង ចិតថវទិយាទ បន័។ 

ឥ 
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ឯកហទវនិយម 
អ. monotheism 
បារ. monothéisme  
       (m.) 
 

  លទនិ ជំហនឿ ឬ ាសនាដដលហជឿថាមានអាទិហទព  
ដតមួយគតដូ់ចមានកបុងាសនាជើវប (Judaism)  
   រគិសឋ និង ាសនាអ    ិ       ាល ម។ 
 

ឯកអគាហទវនិយម 
អ. henotheism 
បារ.hénothéisme 
      (m.) 

  បហចចកសពធរបស់ មា៉ា ក មូល័រ (Max Müller) 
សំហៅដល់លទនិមួយដដលអនុញ្ហដ តឱ្យមានអតទភិាព
អាទិហទពហរចើន ប៉ាុដនថលទនិហនោះបានអោះអាងថា មាន 
អាទិហទពដតមួយអងាគតដ់ដលជាអបកដឹកនាកំំពូល 
របស់ពួកអាទិហទពទងំហនាោះ ហេើយអាទិហទពអងាហនាោះ 
សកឋិសមនឹងទទួលបានភាពហាម ោះរតង ់ ការហគ្មរព 
និង ការាឋ បប់ង្ហា បព់ើអាទិហទពទងំឡាយ។ ឯក-
អគាហទវនិយមជាការសរមុោះសរមួលរវាងពេុហទវ- 
និយមដដលហជឿថាមានអាទិហទពហរចើននិងឯកហទវ- 
និយមដដលហជឿថាអាទិហទពមានដតមួយអងាគត់។ 
ទសសនវទូិាសនាមលោះចាតទុ់កឯកអគាហទវនិយមជា
ដំណ្ឌកក់ាលកណ្ឌឋ លកបុងការអភិវឌណពើពេុហទវនិយម 
ហៅជាឯកហទវនិយម។ តាម តាលើដេវរ ៉ាូ (Taliaferro) 
«ឯកអគាហទវនិយម គឺជាការទទួលាា ល់អាទិហទព 
ដតមួយសរមាបហ់គ្មលបំណងឧទធិសនិងបូជាហោយ 

ឯ 
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មិនបដិហសធនូវអតទិភាពននអធិភាវៈដនទហទៀតហទ»។  
 

( កយហនោះ ហគហរបើហៅក  ងទសសនវជិាជ អំពើាសនា) 
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