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A1. ŁũЮŪĄЧ₤ЮũВ₤ ļĮşеũНй ĕЊ₣₤БŲĊņхĄБŷ⅜ū₤ŉ 
ŷĳ□ОĠе‗₣аĕЮņЮũЬĕ 
សីលធម៌ជីវ ស ច្រតូវបនេគេ យនិយមន័យថជ ករសិក អំពីបញសីលធម៌ 
និងករេធករសំេរចចិតែដលជប់ទក់ទងជមួយនឹងករេ្រប្របស់សរ ី ងគមនជីវតិទំង

យ។ 
េមេរ នេនះគឺជសញញ ណទូេទមួយែដលមនេគលបំណងបងញថ៖ 
១. សីលធម៌ជីវ សមិនែមនជករគិតថេយងែតងែត ចែសងរកបននូវដំេ ះ

យ្រតឹម្រតូវមួយសំ ប់ ល់បញសីលធម៌ទំងអស់េឡយ។ មនជំេរ សេ្រចនែដល
ចមនបនទ ប់ពីករឆុះបញច ងំ មែបបសីលធម៌ 

២. េគលករណ៍្រគឹះៃនសីលធម៌ ចជជំនួយកនុងករសំេរចចិត 
៣. សីលធម៌ជីវ សគឺជករសិក េដមបេីធេ យមនតុលយភពរ ងអតថ្របេយជន៍ 

េ្រគះមហន យ និងកតពកិចច 

A1.1.ЮĳЧℓŊБៗ ЮĕйΒĖ̋ ŌĕģĕЮĊſЧŁũЮŪĄЧ₤ЮũВ₤ΒſБЯřŲŌĕŁũŲеģ˝₤еЮũşşЊĳŉЯřũ

ιЮ◦? 
 សងគមនីមួយៗកំពុងែតជួប្របទះនឹងេទរេ្រគះសំខន់ៗជេ្រចនអំពីករេ្រប្របស់ 
វទិយ ស និងបេចចកវទិយ។ ករសំេរចចិតទំងេនះប៉ះពល់ដល់បរ ិ ថ ន សុខភព
មនុស  េគលនេយបយសងគមនិងអនរជតិ។ េដមបីេ ះ យបញទំងេនះនិង
បេងកតេគលករណ៍សំ ប់ករសំេរចចិត្រតឹម្រតូវ េយង្រតូវែតបញចូ លគតិបណិត្រគប់
មុខវជិជ និងជំនញ ទំងអស់ដូចជ៖ នរវទិយ សងគមវជិជ  ជីវវទិយ េវជជ ស សន 
ចិតវទិយ ទស នវជិជ  វទិយ សបរ ិ ថ ន និងេសដកិចច។ វទិយ សនិងបេចចកវទិយេកត
េឡងេនកនុងបរបិទៃនសងគមទំងអស់ែដលមនតំៃលទស នវជិជ និង សនេផ ងគន ។ 
 ពកយសីលធម៌ជីវ សរលឹំកេយងអំពីពកយជីវវទិយនិងសីលធម៌។ បេចចកវទិយ
ថមីៗ ចជក លីករសំ ប់េយងទំងអស់គន គិតអំពីបញជីវតិ។ ជឩទហរណ៍ករ
បំពុលបរ ិ ថ ន ករផស់បូរសរ ី ងគមនុស  (organ transplantation) វសិកមមេសេនទិក 
(genetic engineering) និងជំនួយែផនកបេចចកវទិយបនពូជ (assisted reproductive 

technologies)។ េហតុទំងអស់េនះេហយែដលជំរញុេ យមនករ វ្រជវែផនក
សីលធម៌ជីវ សេនកនុងពីរបីទសវត ចុងេ្រកយេនះ។ 
  េយងមិន ចមិនេធករសំេរចចិតចំេពះបញទំងេនះេ យ រែតកររកីចំេរ ន
យ៉ងឆប់រហ័សៃនបេចចកវទិយនិងវទិយ សក៏ដូចគន ជករេកនេឡងៃនករបំផញ
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បរ ិ ថ នរបស់េយង។ ្របសិនេបលទធភពែដលេយងមនកន់ែតេ្រចន ក៏មនករសំេរច
ចិតជេ្រចនែដល្រតូវែតេធែដរ។ ករអប់រែំដលទូលំទូ យែតមួយមុខមិនធនបនថ
េយង ចសំេរចចិតបន្របេសរេនះេឡយ។ ជេរ យៗេយងមិនបនេ្របអីែដលេយង
បនេរ នពីកនុងេស វេភេទកនុងជីវតិ្របចំែថងេឡយ។ េហតុេនះមនភពចំបច់ ស់
េដមបីពិនិតយេមលថេតេយង ចេធេ យមនតុលយភពយ៉ងដូចេមចេនេពលេយង
្របឈមមុខនឹងភពែខងគន ៃនឩតមភព។  
 

 
 

A1.2. ₤ſњŎļĮ 
សំនួរទី១. ចូរពិនិតយេមលជំុវញិថន ក់េរ ន និងរក
េមលអីមួយែដលអនកនឹងអនកដៃទេទ តបនេធ  
េ យេមលេទខុសគន ពីអនកដៃទ? េតអនកនិងអនក
ដៃទមនេធអីេដមបេី យេមលេទដូចគន ? 
 

 

ស័យភព (Autonomy) ែដលមកពីភ ្រកិកែដលមនន័យថ “ករ្រគប់្រគង
េ យខួនឯង”(self-rule)េហយ្រតូវបនអនុវតជេលកដំបូងកនុងន័យស័យភព  
របស់រដជិត៣០០០ឆន ំកនងេទ។ បចចុបបននពកយេនះ្រតូវបនេគអនុវតចំេពះ 
មនុស ។ េហតុអីបនជេយងចំបច់មន “ករ្រគប់្រគងេ យខួនឯង”(self-

rule)? សូមពិនិតយេមលឩទហរណ៍ ជករងយ សលកនុងករេមលេ យ 
េឃញថមនុស ទំងអស់ខុសគន  ្របសិនេបេយងពិនិតយេមលមុខរបស់េយង 
ទំហំ និងសំេល កបំពក់ែដលេយងេស ក។ ករណីេនះ ដូចគន នឹងករសំេរច 
ចិតែដលេយងេធផងែដរ។ េយង ចសំេរចចិតេលងបល់ទត់ នេស វេភ 
ឬក៏េមលទូរទស ន៍។ េយង ចទទួលរងសំពធពីមនុស េនជំុវញិេយងេ យ 
្រប្រពឹតែបបេនះ បុ៉ែន មពិតេទ គឺជករេ្រជសេរ សរបស់េយងេទ វញិេទ។ 
មនកតពកិចចមួយែដលេធេ យមនុស េធករសំេរចចិតេ យខួន ឯងមន 
េហយ សបគន នឹងករទទួលខុស្រតូវរបស់បុគគល្រគប់របូចំេពះ សងគមផង 
ែដរ។ 
ករ្របឈមចំេពះករេគរពមនុស ទំងអស់េសមៗគន  េ យតំៃលផទ ល់ខួន
របស់េគគឺជករ្របឈមមួយសំ ប់េយងទំងអស់គន ។  ស័យភពក៏្រតូវបន 
បងញេនកនុងភ ៃនសិទធិេ យករទទួល គ ល់សិទធិរបស់បុគគលកនុងករ 
េ្រជសេរ សផងែដរ។ 
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ករសនមតមួយរបស់សីលធម៌សម័យទំេនបគឺថ មនុស ទំងអស់មនសិទធិេសម
គន ។ េនកនុងឆន ំ១៩៤៨េសចកី្របកសជ កលសីពីសិទធិមនុស ្រតូវបន
្រពមេ្រព ងេនអងគករសហ្របជជតិ េហយបនមកេទ ត ្រតូវបនេ្រប្របស់
េនកនុងសនធិសញញ សីពីភពេផ ងៗគន ៃនសិទធិមនុស  និងេនកនុងចបប់នន
និងចបប់រដធមមនុញញរបស់្របេទសជេ្រចន។ ែចងថមនសិទធិមនុស ជ

កលែដលគួរ្រតូវែតបនករពរ និងទទួល គ ល់។ េយង ចអះ ងថ
មូល ន្រគឹះៃនសិទធិមនុស មន្របភពមកពីទស នវជិជ  ឬ សន។ ចំនុច
េនះ មន ភពខុសគន ពីករនិយយថមនុស មន ក់ៗមន្របេយជន៍េសមគន
ចំេពះពិភពេ ក។ បញញតិសិទធិមនុស ពយយមែញកមនុស ពីពកយថេត
មនុស មន្របេយជន៍យ៉ងដូចេមច? 
 

សំនួរទី២.្របសិនេបអនកេទជួប្រគូេពទយ េតអនកេធករសំេរចចិតពយបល  
េ យខួនឯងផទ ល់ ឬេ យករពិភក ជមួយនិងសមជិក្រគ រនិង 
 ្រគូេពទយ? 
សំនួរទី៣. េតអីខះគឺជែដនកំណត់ចំេពះករេ្រជសេរ សផទ ល់ខួន? 
សំនួរទី៤. េតក អីខះែដលេយង ចេ្រប្របស់េដមបីសំេរចចិតែបបេនះ  
េនកនុងកររស់េន្របចំៃថង? 
សំនួរទី៥. េនេពលែដលេយងេធករសំេរចចិតសំ ប់ខួនេយង េតេយងមន 
ទំនួលខុស្រតូវែដរេទចំេពះអីែដលនឹងេកតមនេឡង? 
សំនួរទី៦. េនកនុង្របេទសរបស់អនកេតបុគគលមន យុបុ៉នម នែដល ចមន 
ទំនួលខុស្រតូវចំេពះមុខចបប់? 
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A1.3. ŎНĳŉЊĊņх 

 
       

 
ស័យភពរបស់អនក្រតូវបនកំនត់េ យករេធេ យមនតុលយភពរ ងចំណង់ 

របស់េយងជមួយនិងករេគរពស័យភពរបស់បុគគលដៃទេនកនុងសងគមនិងេន
កនុងពិភពេ ក។េនេពលែដលសិទធិមនករេកនេឡង តំរវូេ យមនសមម្រត 
ៃនករេកនេឡងទំនួលខុស្រតូវផងែដរ (កតពកិចចៃនករេ្រប្របស់សិទធិ ឬអំនច 
េនកនុងកយវកិរ្របកបេ យទំនួលខុស្រតូវ)។ ចំេពះបុគគលទំង យ ែដល 
អះ ងថស័យភពរបស់បុគគល្រតូវែតមនខពស់ជង្របេយជន៍របស់សងគម ្រតូវែត 
ចងចំថេហតុផលមួយកនុងករករពរសងគមគឺេ យ រែត ជប់ទក់ទងនិងជីវតិ 
ជេ្រចន។ េយងគួរែតផល់េ យសមជិកសងគមនីមួយៗនូវភពេសមគន  និងឳកស 
េសមគន េនកនុងជីវតិៈ េនះគឺជយុតិធម៌។ េស វេភរបស់ ចន រល័ “្រទឹសីៃនយុតិធម៌” 
េលកេឡងថពិភពេ កែដលមនយុតិធម៌គួរែត្រតូវបនេរ បចំេនកនុងមគ៌ែដល 
មនុស ទំងអស់មិនគួរ្រតូវបនេគមិនយកចិតទុក ក់េទះបីជពួកេគេកតកនុង នៈ 
េសេនទិច ទី ំងសងគមែបប ក៏េ យ។ 

េគលករណ៍សីលធម៌ៃនយុតិធម៌សងគម និងយុតិធម៌ែផនកចបប់ ចខុសគន ពី
េ្រពះយុតិធម៌ែផនកចបប់្រតូវែតកំណត់្រកឹតយ្រកមទូេទជអបបបរមមួយេដមបី
បញឈប់កររេំ ភបំពនរបស់មនុស ។ េយង ចរពឹំង មែបបសីលធម៌ថេយង
នឹងេធបន្របេសរជងេនះ។  

មនុស េផ ងគន មនេគលេ េផ ងគន េហយ ចផល់តំៃលេផ ងគន ផងែដរ។ 
ភពចំរះុ ឬពហុភពគឺជែផនកមួយៃនអីែដលេយងេ ថភពជមនុស ។ េយង
មិនគួររពឹំងេ យមនុស ទំងអស់េធេ យមនតំៃលដូចគន កនុងលកខណៈដូចគន
្រគប់េពលបនេឡយ។ ភពចំរះុៃនអតចរកិនិង កបបកិរយិរបស់បុគគលមនុស  
្រតូវបនបងញេឡងេនកនងសងគមេផ ងៗគន  ផទុយេទវញិេទះបីជមនុស មន ក់ៗ
មិនមនគំនិតដូចគន ក៏េ យ មពិតេទេយងមិនជខុសគន បុ៉នម នេទ។ ករគិត
ខុសមួយរបស់មនុស គឺថមនុស ជេ្រចនមនទស នៈថសងគមរបស់េគខុសពី
សងគមដៃទេ យបំបត់េចលនូវករគិតជទូេទ។ ករគិតែបបេនះជេរ យៗ
ឈនដល់ករេរ សេអង។ 
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មនុស ជំនន់េ្រកយក៏ជែផនកមួយដ៏សំខន់របស់សងគមផងែដរ។ សុខមល
ភពរបស់មនុស គួរែត្រតូវេលកកំពស់ េហយឬ្រតូវេគរពតំៃលនិងជំេរ សរបស់េគ 
បុ៉ែនជមួយគន េនះែដរែដនកំណត់មួយ្រតូវែតមនកនុងករែសងរកស័យភព
បុគគល។ ចំនុចេនះ្រតូវបនេគេ ថយុតិធម៌អនរជំនន់ ឬសមធម៌។ ្រទឹសី
េផ ងៗ េទ តៃនសីលធម៌្រតូវបនេលកយកមកពិភក េនកនុងេស វេភេនះ។ 

 
សំនួរទី១. “មនុស ្រគប់របូមនសិទធិេសមគន ” េតអនកយល់ សប ឬមិនយល់ សប
ចំេពះករអះ ងែបបេនះ? េតអីេទជភពខុសគន រ ង្រទឹសី ចបប់សីពីសិទធិ 
មនុស  និងករពិពណ៌នពីភពជក់ែសងៃនពិភពេ ក? 
 

សំនួរទី២. េតអីខះែដលអនកគិតថេចរបស់អនកនិងមិន ច គ ល់របស់េនះេន
កនុងពិភពេ កេនេពលេគរស់េន? 
 

សំនួរទី៣. េតអនក ចេធអីខះេដមបេីធេ យ ថ នភពេនកនុងពិភពេ កកន់ 
ែត្របេសរសំ ប់អនកដៃទ? នេពលបចចុបបនន និងអនគត? 

A1.4. ÐН‗ŪĠЮŗĄĕч                   

បេចចកវទិយខងវជិជ សនិងឩស ហកមមជេ្រចនកំពុងមនករ្របឈម 
ពីេ្រពះពួកេគកំពុងពក់ព័នធនិងបេចចកវទិយែដលមនទំងគុណ្របេយជន៍ និង 
មហន យ។ េហតុផល្រគឹះៃនករពិចរ មួយែដលមនុស ភគេ្រចមនគឺ
ថមនុស ្រតូវែតេធេ យមនភពេសមគន ៃនករេធល ទល់នឹងករេធ ្រកក់។ 
ករវភិគពីមហន យ និងករវភិគែបបចំ យ-ចំេណញគឺជឩបករណ៍

មញញមួយែដល្រតូវបនេគេ្រប្របស់េនកនុងវទិយ សបរ ិ ថ ន េសដកិចច 
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និងវជិជ ស។ 

មនុស ជេ្រចនេជ ថមនុស គឺជភវៈ្របកបេ យសតិខពស់ េ យមន
ករែចករែំលក រមមណ៍ ដូចជេសចកី ស ញ់ េសចកីសប់ ភពេ ភលន់ 
និងភពសបបុរសជេដម។ គំនិតែបបទស នវជិជ មួយៃនសងគមគឺករេឆព ះេទរក
ករអភិវឌ ។េនះគឺជករអះ ង្របកបេ យអំនចមួយសំ ប់ករ វ្រជវ
េដមបីែសងរកវធីិេដមបីបេងកនសង់ រសុខភព កសិកមមនិងកររស់េន។ ករខិត
ខំ្របឹងែ្របងេធល្រតូវបនេគេ ថជេគលករណ៍ៃនេសចកីលឬេសចកី
ករុ ។ 

គុណ្របេយជន៍ ច្រតូវបនេលកំពស់េ យករេធម៉ឃីតទីងបេចចកវទិយ 
បុ៉ែនជធមម ក៏មន និភ័យែដល ចេកតមនជេ្រគះថន ក់ផងែដរ។ គុណ
្របេយជន៍ៃនបេចចកវទិយគួរ្រតូវមនេដមបីេ ះ យបញទំង យេ យ
បន្របេសរជជងបចចុបបននេនះ។ េយងែតងែតសួរថេតន ខះទទួលបន 
គុណ្របេយជន៍ េហយន ខះទទួលរងនូវេ្រគះថន ក់? 

សំនួរទី១. ចូរគិតអំពីករណីមួយចំនួនែដលេយង្រតូវេធេ យមនភពេសមគន  
រ ងគុណ្របេយជន៍សកមមភពខះែដលកំហិតស័យភពរបស់បុគគលកនុងករ
េ្រជសេរ សេ យេសរ?ី 

     

សំនួរទី២. ចូរេ្រជសេរ សឩទហរណ៍មួយសីពីភពេជ នេល នៃនបេចចកវទិយ 
េហយេនកនុងករងរជ្រកម ចូរែសងរកគុណ្របេយជន៍ និង និភ័យៃន
បេចចកវទិយថមីេនះ។ េតមនុស េផ ងគន េនកនុងថន ក់បនេលកេឡងពីគុណ
្របេយជន៍ និង និភ័យែដរឬេទ? េតអនក ចែសងរកបនបុ៉នម ន? េត
បេចចកវទិយេផ ងគន មនគុណ្របេយជន៍ និង និភ័យដូចគន ឬ? 
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A1.5. ΉĕЊķњŎ ĕЊ₣ŁũŪĠО₣ŪĠŎњĳĖ 

 
លទធផលជក់ែសងៃនអីែដលេយងេធេនកនុងធមមជតិ ឬវជិជ សមិន្របកដថ

ែតងែតពិត្របកដេឡយ។ភពមិនជក់ ក់េនះ្រតូវបនេ ថ និភ័យៃនប ជ័យ 
ឬ ឳកសៃនភពេជគជ័យ។ េយងមិន្រតូវមិនេអេពពីវបិកននេឡយ េហតុេនះគួរែត
េយងេធករងរេ យមនករ្របង្របយ័តនេនកនុងករេ្រប្របស់បេចចកវទិយថមីៗ។ េនកនុង
សកមមភពរបស់េយងេយងពយយមកត់បនថយ ឬេជ ស ងករេធអីមួយបងករេ យ
មនេ្រគះថន ក់។ ករេធេ យមនសមភពរ ងគុណ្របេយជន៍និង និភ័យៃន
បេចចកវទិយ វទិយ សមិនែមនជករងយ សលេឡយ បុ៉ែនជំ នទី១គឺកំណត់ពី
លទធភពៃនគុណ្របេយជន៍និង និភ័យចំេពះមនុស េផ ងគន  និងែផនកេផ ងគន ៃន
ពិភពេ ករបស់េយង។ របស់ជេ្រចនែដលេយងេធៃថងេនះមិន្រតូវបនេ្រប្របស់ជ
េ្រចនឆន ំដូចជករេបករថយន ករេ្រប្របស់ថន ំគីមី ឬសូមបីែតករេទ េរ ន។ 

េគលករណ៍ៃនករ្របង្របយ័តន្រតូវបនេ យនិយមន័យ មវធីិេផ ងៗគន  បុ៉ែន
មននិយមន័យរមួមួយែដលេសនេឡងេ យអងគករយូេណសកូគឺៈេនេពលែដលសកមម
ភពរបស់មនុស ចឈនដល់មហន យែដលមិន ចទទួលបន ម្រកមសីលធម៌ 
ទេងេនះគឺគួរេ យទុកចិតបន មលកខណៈវទិយ ស បុ៉ែន មិនែមនសុទធែតពិត
្របកដេនះេឡយ សកមមភពទំង យ្រតូវែតេធេឡងេដមបីេជ ស ង ឬលុបបំបត់
មហន យេនះ។ ភពែដលមិន ចទទួលយកបន ម្រកមសីលធម៌សំេ េទេល 
ករេធេ យមនមហន យដល់មនុស និងបរ ិ ថ នគំ មកំែហងដល់ជីវតិនិងសុខភព 
មនុស  ទំងកំរតិ លនិងធងន់ សំ ប់េពលបចចុបបននឬអនគត ឬចំេពះមនុស ជំនន់ 
េ្រកយ ឬេកតមន េឡងេ យមិនពិចរ េ យបន្រតឹម្រតូវែដលនំេ យប៉ះពល់ 
ដល់សិទធិមនុស ។ ករវនិិចឆ័យៃនករគួរទុកចិត្រតូវេធេឡង មករវភិគែបបវទិយ 

ស។ ករវភិគគួរែតេធ ជបនបនទ ប់ដូេចនះជំេរ សែដល្រតូវបនេ្រជសេរ សនឹង្រតូវ 
បន្រតតពិនិតយ។ ភពមិន្របកដ ចអនុវត បុ៉ែនមិន្រតូវបនកំនត់ទំង សងចំេពះ 
ភពៃចដនយ ឬភពមិនជក់ ក់ៃនមហន យេឡយ។ សកមមភពទំង យគឺជ 
អន គមន៍ែដល្រតូវេធមុនេពលមនមហន យេកតមនេឡងែដលពយយមេជ ស ង 
ឬលុបបំបត់មហន យ។ សកមមភពគួរ្រតូវបនេ្រជសេរ សសមម្រតេទនឹងភពធងន់ 
ធងរៃនមហន យែដល ចេកតមនេឡង ជមួយនឹងករគិតអំពីផលវបិកជវជិជមន 
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និងអវជិជមនរបស់  និងមនករប៉ន់្របមណ មែបបសីលធម៌ចំេពះករេធសកមម- 
ភព និងករមិនេធសកមមភព។ ជំេរ សៃនសកមមភពគួរែតជលទធផលៃនដំេណ រករៃន 
ករចូលរមួ។ 

មន និភ័យៃនេ្រគះថន ក់ពីករមិនេ្រប្របស់បេចចកវទិយថមីៗផងែដរ ្របសិនេប
េយងមិនេធអីថមី េហយេនែតេធ មរេប បបចចុបបនន។ ភពប ជ័យេដមបីេធអំេពលគឺជ
ទំរង់មួយៃនករេធអំេព ្រកក់។ 

សំនួរទី១.េតអនក ចគិតអំពីបេចចកវទិយ មួយែដលអនកគិតថ មនេ្រគះថន ក់
ខពស់បំផុតកនុងករេ្រប្របស់នេពលបចចុបបននបនេទ? ្របសិនេបបនចូរគិតអំពី 
បេចចកវទិយបចចុបបននែដលេយងេ្រប្របស់កនុងែផនកេនះេដមបសំីេរចេគលបំណង
របស់េយង? 
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A2. ₤БŲĊņхЮĝ˝ ĖО₣ŪĠŷĳŉЊ⅜ū₤ŉĕЊ₣ŁũŪ₤ŵŀсĄБŷЋĳ 
ŷĳ□ОĠе‗₣аĕЮņЮũЬĕ 

េមេរ នេនះមនបំណងបងញ៖ 
១. មរយះ្របវតិ សបញញតិសីលធម៌ជីវ ស ច្រតូវបនេគរកេឃញ

េនកនុងអក រ ស សិលបៈ ត នី វបបធម៌ ទស នវជិជ  និង សន។ 
២. សីលធម៌ជីវ សរមួបញចូ ល សីលធម៌វជិជ ស សីលធម៌បរ ិ ថ ន និង

បញៃនកំរតិេផ ងៗគន ។ 
៣. សីលធម៌្រទឹសីេផ ងៗគន ជេ្រចន 

េហយករេគរពនិងករ ស ញ់ជីវតិគឺ ជភពរមួរ ង្រទឹសីទំងេនះ។ 

A2.1. ĕЊŎņĕњŎаĕΒķЊ₤ŌũČũ ĕЊ₣₤БŲĊņх  
េនកនុងេមេរ នេនះពកយ Ethics្រតូវបនែ្របថសីលធម៌េទះបីជអនកនិពនធខះ

ចែ្របថអភិសមរច។ 
និយមន័យ្រតូវបនដក សង់ពីវចននុ្រកមសីលធម៌ជីវ សយូេណសកូ/អឺបី៊អូស

(UNESCO/IUBS/Eubios Bioethics Dictionary)។ 
 
អភិសមរច ឬសីលធម៌ (Ethics) គឺជ្របព័នធៃនេគលករណ៍សីលធម៌ ឬបទ នែដល
្រគប់្រគងករ្រប្រពឹតរបស់មនុស ។   

១. គឺជ្របព័នធៃនេគលករណ៍ែដលសកមមភពរបស់មនុស និងសំេណ នន្រតូវ
បនវនិិចឆ័យថល ឬ ្រកក់ ្រតឹម្រតូវ ឬខុស។  

២. គឺជបណំុៃន្រកឹតយ្រកមឬបទ នែដល្រគប់្រគងករ្រប្រពឹតសកមមភពជក់
ក់ ឬ ជីពរបស់មនុស ។  

៣. គឺជេគលករណ៍សីលធម៌ ឬតំៃលែដល្រតូវបនទទួល គ ល់េ យ
សន ជំេន  ឬទស នវជិជ េ យែឡក មួយ។  

៤. គឺជេគលករណ៍ៃនករ្រប្រពឹត្រតឹម្រតូវរបស់បុគគល។  
កបបកិរយិ្របកបេ យសីលធម៌តំរវូេ យមននូវសមតថភពេដមបីគិត

ពិចរ ដល់ដឹងពីផលវបិក និងេធករេ្រជសេរ សសកមមភពរបស់ខួន។ 
ពកយអភិសមរចរ ឬសីលធម៌ មភ ំង ethicus ឬ មភ ្រកិច 

ethikosែដលមនន័យថ "ethos" ឬចរយិ (character)។ អភិសមរចរ ឬសីលធម៌ែបប
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បុ ណ្រតូវបនេគែបងែចកជសីលធម៌នមស័ពទ (substantive ethics)និងសីលធម៌បរមតថ
(meta ethics)។ សីលធម៌នមស័ពទទក់ទងេទនិងថ េត្រកឹតយ្រកមគឺជអី? េហយរមួ
បញចូ លទំងបញញតិរបស់លទធិ្របេយជន៍និយម (utilitarian) និងលទធិកននិយម 
(Kantianism) ែដលជេរ យៗគំនិត ទំងពីរេនះឯកភពគន េនេលករអនុវតជក់ែសង។ 

មលទធិកននិយមទេងទំង យ្រតូវែត សបនិងអនកដៃទ “ជលទធផលផទ ល់សំ ប់
ខួនឯង”( ends in themselves) ែតមិនែមនជមេធយបយសំ ប់លទធផលសំ ប់អនកដៃទ 
ឬសំ ប់ករបំេពញចិតខួនឯង។ េនកនុងលទធិ្របេយជន៍និយម សកមមភព្រតូវបនេធ
េឡងេលមូល នៃនករគិតទុកជមុន អំពី រៈសំខន់ៃនសកមមភព (សកមមភពល
ផល់នូវសុភមងគលជអតិបរម ឬេធេ យមនអពមងគលតិចបំផុត) 
 
សីលធម៌ (Moral)(១)ទក់ទងនិងករវនិិចឆ័យពីកុសលភព និងអកុសលភពៃនទេងនិង
ចរកិរបស់មនុស ។ (២) ជេមេរ នឬេគលករណ៍ែដលមន ឬបេ្រង នេនកនុងេរ ងេ្រពង 
េរ ង ៉ វ ឬ្រពឹតិករណ៍ មួយ។ (៣)ជ្រកឹតយ្រកម ឬទំ ប់ៃនករ្រប្រពឹតិ ជពិេសស
ទក់ទងនឹងផូវេភទ េ យេយង មបទ នៃនភព្រតូវ និងខុស។ 
 
ទស នវជិជ សីលធម៌្រតូវបនេរ បចំេឡងេដមបីបេ្រង នពីកុសលភពឬភព្រតឹម្រតូវៃន
អតចរកិនិង កបបកិរយិែដលជករបេ្រង នអំពីអីលនិង ្រកក់េយង ម្រកឹតយ្រកម

កបបកិរយិែដលបនបេងកតេឡង។ 
 
សីលធម៌ (Morality) គឺជបទ នៃនករ្រប្រពឹតិ្រតូវ ឬខុសែដល្រតូវបនេគទទួលយក
ជទូេទ។ 

A2.2. Ū◦Е₤ŉБаĕ₤БŲĊņх  

ភពខុសគន មួយរ ង្រទឹសីេផ ងៗៃនសីលធម៌ ម្របវតិ សគឺថេត ្រទឹសីទំង
េនះឈរេនេលទេង (action) រះសំខន់ឬវបិក (consequences) ឬកំ ំងជំរញុ 
(motives)។ ្រទឹសីែបបទេងគឺជ្រទឹសីែបបកពកិចច ស (deontological theories) 

ែដលេផតសំខន់េទេលសិទធិ (rights) និងកពកិចច (duties) ។ ចំែនកឯ្រទឹសីែបបវបិក
គឺជ្រទឹសីែបបទូរបតុភូត ស (teleological theories)ែដលេផតសំខន់េទេលេហតុ
និងវបិកែដលេកតមន។ ្របសិនេបេយងេ្រប្របស់របូភពៃនមគ៌ជីវតិជឧទហរណ៍ 
ទូរបតុភូតវទូិ (teleologist) ពយយមែសងរកថេតករសំេរចចិតដឹកនំេយងេទដល់
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ចំែនកឯកពកិចចវទូិ (deontologist) នឹងេធដំេណ រ មទិសេ ែដលេគបនេធែផន
កររចួេហយ។ 
  

េនេពលែដល្របឈមមុខជមួយនឹងជំេរ សែផនកសីលធម៌ដ៏ ំញំុទំង យេដមបី 
វភិគ  ចំបច់្រតូវបំែបកេទរេ្រគះសីលធម៌ (ethical dilemmas) ទំងេនះជបញតូចៗ
ែដល ច្រគប់្រគងបន។ ជឧទហរណ៍ ្របសិនេបេយងផល់អនកជំងឺម រកីថន ំេញ ន
ម៉រជូី  (marijuana) េដមបីបំបត់ករឈឺចប់របស់េគ េយង្រតូវគិតដល់ចំនុចបីយ៉ង
គឺ៖ (១)ទេងៃនករផល់ថន ំញណ (េនកនុង្របេទសជេ្រចនគឺជករេលមសចបប់), (២)
វបិកែដលករឈចឺប់នឹងធូរេសបយេនេពលេ្រប្របស់ថន ំេញ ន (េទះបីជមិនមនអី
ជក់ ក់ែបបវទិយ សេទេលលទធផល), (៣) កំ ំងជំរញុែដលេយងចង់ជួយអនក
ជំងឺ។  េទះជយ៉ង ក៏េ យេយងក៏ ចេផតេទេលក បីេទ ត មទស នៈេផ ង
ពីេនះផងែដរ ឧទហរណ៍ ទេងៃនករផល់ថន ំញណេ យអនកជំងឺគឺជករេធេ យមិន
មនករយល់ដឹង (្របសិនេបមន) វបិកែដលមនុស ដៃទេនកនុងបនទប់ ចមិនចូលចិត
កិន ឫកំ ំងជំរញុ ចំេពះករេគរពជំេរ សរបស់បុគគលអនកជំងឺ។ ្រទឹសីទំង យខង
េ្រកមេផតេទេលែផនកេផ ងៗគន ៃនសមភពរមួៃនសីលធម៌ែដល្រតូវករេដមបីេឆព ះេទ
រកសីលធម៌ជីវ ស។ និយយមយ៉ងេទ តេទះបីជមន្រទឹសីសីលធម៌ខុសៗជេ្រចន
នេពលបចចុបបននក៏េ យេនកនុងជីវតិជក់ែសងមនុស េយងជេ្រចនេ្រប្របស់្រទឹសីចំរះុ
ៃន្រទឹសីទំងេនះេនេពលេយងពយយមេ ះ យបញេទរេ្រគះៃនសីលធម៌ទំង

យ។ 

្រទឹសីសីលធម៌ មែបប សនជេ្រចនគឺជ្រទឹសីែបបកតពកិចចពីេ្រពះ្រទឹសី
ទំងេនះេធ មេគលករណ៍ ឫចបប់របស់ សន។ េទះបីជទស នៈសីពីពិភព
េ កែបបវទិយ សែដលកនុងចំេ មអនកសិក ធិករ អនក វ្រជវែផនកសងគមវជិជ
បងញថជិត៩០%ៃនមនុស េនកនុងពិភពេ កទទួល គ ល់ថ សនគឺជ្របភពដ៏
សំ ប់ដឹកនំជីវតិសំខន់ជងវទិយ ស។ េនកនុងសំណួរសីពីសីលធម៌ជេរ យៗ
មនុស ជេ្រចនសំេ េទដល់្រកឹតយ្រកម និងតំៃលែផនក សន ឬសីលធម៌ែបបកតព
កិចច។ ្រទឹសីសីលធម៌ជីវ សទំង យែដលនឹង្រតូវអនុវតចំេពះមនុស ទូេទេនកនុង
ពិភពេ ក្រតូវែត ចទទួលយក បនចំេពះមុខនិនន កររមួៃនគំនិតរបស់ សន
ចំបងៗេនកនុងពិភពេ ក េហយក៏ែតងែតអត់ឱនចំេពះភពខុសគន ផងែដរ។ 

 ្រទឹសីសីលធម៌ែដលេផតជសំខន់េទេលទេងជជងវបិក(លទធផល)គឺជចបប់ 
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ឬ្រកឹតយ្រកមៃនសីលធម៌។ ្រកឹតយ្រកមមនេ្រចន្របេភទ។ ្រកឹតយ្រកមជឧបករណ៍ 
(Instrumental rules) ក់បញញតិចំេពះសកមមភពមួយេជ ថេធេ យសំេរចបននូវ
េគលេ ។ ឧទហរណ៍អនក្រតូវែត្របកដថអនក ងសំ តបែនបន តមុនេពល
បរេិភគ  (ដូេចនះអនកនឹងមិនមនជំងឺេឡយ)។ ចំេពះេភជនីយ នក៏្រតូវេធ ម្រកឹតយ
្រកមជឧបករណ៍មួយចំនួនែដល ក់បញញតិេ យ ជញ ធរ ឧទហរណ៍បងគន់មិន្រតូវ
សថិតេនកនុងផទះបយេឡយ។ បញគឺ្រតូវសំេរចចិតថេត្រកឹតយ្រកម ខះែដលគួរែត
អនុវត មេ យ រែត្រកឹតយ្រកមខះមិនបនផល់ រះ្របេយជន៍ដល់នរ មន ក់
េឡយ។ 
 លទធិ្របេយជន៍និយមគឺជែផនកមួយៃន្រទឹសីសីលធម៌ែបបវបិកនិយមែដលេធ
េ យ េយងគិតអំពីកុសល (េសចកីសុខ)ខពស់បំផុត សំ ប់មនុស ភគេ្រចន និងេ្រគះ
ថន ក់ (ករឈឺចប់តិច) សំ ប់មនុស ភគតិច។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ មនករ
លំបក ស់កនុងករកំណត់តំៃលៃនករឈឺចប់ (pain) និងេសចកីសុខ (pleasure) 

សំ ប់មនុស េផ ងគន ៗ។ េតេយងេធេ យមនតុលយភពរ ងករករពរស័យភព ឬ 
្របេយជន៍របស់បុគគលមន ក់ ជមួយនឹងករករពរស័យភព ឬ្របេយជន៍របស់បុគគល
ល់របូយ៉ងដូចេមច? 

 
សំណួរ. េតអនកគិតថ “អំពីកុសល (េសចកីសុខ)ខពស់បំផុត សំ ប់មនុស ភគ
េ្រចន” (the greatest good for the greatest number) ចសំេរចេទបនែដរ
ឬេទ? 
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 ទស នវទូិ រសូីតេនកនុង ន ៃដសីលធម៌នីកូម៉ឆីន(Nicomachean Ethics) េ ក
បនសរេសរថសីលធម៌គឺជករែសងរក ”េសចកីលចុងេ្រកយ” (final good) ឬ “េសចកី
លខពស់បំផុត” (supreme good)។ ករេពលែបបេនះ ចទទួលយកបន បុ៉ែនសំណួរគឺ
ថេត្រតូវកំណត់អីេទជេសចកីលចុងេ្រកយ(final good) យ៉ងដូចេមច? េសចកីលចុង
េ្រកយ” (final good) ជេរ យៗ្រតូវបនេគបក យថជសុភមងគល (happiness) ែដល
ដឹកនំេយង េទរក្រទឹសីដ៏សំខន់មួយរបស់ទូរបតុភូត សគឺ លទធិអតថ្របេយជន៍
និយម (utilitarianism)។ លទធិអតថ្របេយជន៍និយមែផកេទេលវបិកៃនសកមមភពនឹង
ពឹងែផកេទេល ន ៃដរបស់ទស នវទូិេជេរមី េបនថម Jeremy Bentham (1748-1832)

និងទស នវទូិ ចន ទ ្រតមីល John Stuart Mill (1806-1873)។ មនលកខណៈ សេដ ងគន
ែបប្របវតិ សចំេពះអនក្របជញដៃទេទ តេនកនុងវបបធម៌េផ ងគន ។ ឧទហរណ៍ទស ន
វទូិចិន មូ៉ ត ឺ(Mo Tzu) បនបេ្រង នេនកនុង ្របេទសចិនេនកនុងសតវត ទី៦មុន្រគឹស    
សក ជ “េគលករណ៍ រះ្របេយជន៍ែដលអះ ងថេយងែតងែត្រតូវេធេ យមន
សមភពៃនសុភមងគល/ភពសបបយរកី យេ យបនធំជងករឈឺចប់ឬអំេពលជ
ជងអំេព្របកបេ យេ្រគះថន ក់ឬតំៃលជវជិជមនជជងភពគម នតំៃល”។ 

ដំបូងេឡយទស នវទូិែដលេដរ មមគ៌ៃនករគិតែបបេនះេផតេលតំៃលៃន
សុភមងគលបុ៉ែនេទះបីយ៉ង ន េពលបចចុបបននតំៃលខងកនុងដៃទេទ តដូចជមិតភព 
ចំេណះដឹង សុខភព សមផស  ករសំេរចបននិងេជគជ័យ  ករយល់ដឹង ភពរកី យ
និងទំនក់ទំនងជិតសនិទធិ ន ល្រតូវបនចត់បញចូ លផងែដរ។ លទធិអតថ្របេយជន៍និយម
មនលកខណះគម នេម  និងរះិគិត បុ៉ែន ្រតូវបនេគនិយយេ យ ថ បនិករបស់ និង
អនកដៃទថជករសំែដងេសចកី ស ញ់្របកបេ យភតរភព។ លទធិអតថ្របេយជន៍
និយមមនភពជប់ទក់ទងគន  មញញ ទូលំទូ យ និង ចេ ះ យេទរេ្រគះ
បន។ េយង ចនិយយគំ្រទសុភមងគលរបស់អនកដៃទបន ដូចជករអនុវតេនកនុង
ករេចទសួរសីពីករបនពូជរបស់មនុស ។ 
 េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ្របែហលជមិនមនអនកវបិកនិយមពិត្របកដ
េឡយ។ ្របសិនេបមនភពខុសគន តិចតួចេនកនុងវបិក មនុស ភគេ្រចនគិតថ គឺជ
ករខុសឆគងែដលមិនេគរពពកយសនយ និងេធករសំេរចចិតេ យែផកេលករេបជញ ចិត
េនះ។ ្រគប់សងគមទំងអស់សុទធែតទទួល គ ល់សិទធិជកមមសិទធិ េហយមនុស ភគេ្រចន
មិនទទួលយកករលួចពីអនកមនេដមបីេទេ យអនក្រកេឡយ េទះបីជករេធែបបេនះ

ចជួយមនុស ភគេ្រចនក៏េ យ។ ែតេទះជយ៉ង សងគមជេ្រចនទទួលយកកំរតិ
ៃនករយក ពន្ធរខុសគន  អនកមនចំនូលខពស់គឺ្រតូវបង់ពនធរេ្រចនែដរ។ មនុស ជេ្រចន
េកតសរេសរ កំ ំងជំរញុលជជងកំ ំងជំរញុ ្រកក់ េទះបីជវបិក ចមនកំរតិ
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ដូចគន ក៏េ យ។ ករគិតែបបវបិកនិយម ចនំេ យមនកររេំ ភសិទធិមនុស និង
ក់ែដនកំនត់ស័យភពហួសេហតុ។ 

បញសីលធម៌មួយេទ តរបស់លទធិអតថ្របេយជន៍និយមគឺថ្របេយជន៍របស់
មនុស ភគេ្រចនមនទំងន់ជង្របេយជន៍របស់មនុស ភគតិចពីេ្រពះ្របេយជន៍្រតូវ
េធេ យបនជអតិបរម។ េនកនុងន័យេនះ សបគន នឹងលទធិ្របជធិបេតយយ និង
្របព័នធ្របជមតិេដមបីសំេរចេគលនេយបយ ធរណៈនិងចបប់។ ករេធេ យ
មនុស ភគេ្រចនសបបយេនកនុងេពលេវ ភគេ្រចនគឺជេរ ងសំខន់ េទះបីជមន
មនុស  ឬសរ ី ងគមនជីវតិពីរ ឬបី ចមិនសបបយក៏េ យ។ េទះបីយ៉ង ក៏េ យ
ករេធេ យមនុស សបបយរកី យគឺជេគលេ មួយៃនេសចកី ស ញ់។ 

សីលគុណធម៌(Virtue ethics)មនន័យថករសំេរចចិតែបបសីលធម៌គឺ្រតូវបន
វនិិចឆ័យេ យេចតនរបស់បុគគល ឧទហរណ៍េចតនៃនករេ តចូលេទកនុងទេនេដមបី 
ជួយសេ ងគ ះមនុស ែដលកំពុងែតលង់ទឹកគឺជេចតនលមួយ។ ្របសិនេបអកុសល
បុគគលទំងពីរ ច ប់ែដលជវបិកៃនករេ តេនះ។ វបិកមួយេទ តគឺ ចបុគគល
ទំងពីរ ចរស់ នមនជីវតិ ឬករពយយមជួយមិនបនសំេរច។ 

ខុង ជឺ Confucius (c.551-479 BCE) គឺទស នវទូិចិនបុ ណ។ ករបេ្រង នរបស់
ខុង ជឺគឺ្រតូវបនកត់្រ េ យសិស របស់គត់ ជពិេសសេនកនុងេស វេភ លុន យុ 
(Lun Yu) ែដលមនន័យថជចំ នអក រ ស (Analects)។ ខុង ជឺ សងកត់ធងន់េល

រះសំខន់ៃនភពមនគុណធម៌និង ករ្របតិបតិ សបេទនឹង កបបកិរយិ្របកប
េ យសីលធម៌។ ករបេ្រង នរបស់គត់េផតជសំខន់េនេល រះសំខន់ៃន្រគ រ  
និងកតពកិចចរបស់កូន ចំេពះឪពុកមយ។ ទំនក់ទំនងរ ងឪពុកនិងកូនគឺជទំនក់
ទំនងមួយកនុងចំេ មទំនក់ ទំនងទំង្របំ។ ទំនក់ទំនងទំង្របំេនះមន៖ (១)ទំនក់
ទំនងរ ងឪពុកនិងកូន, (២)ទំនក់ទំនងរ ងអនកដឹកនំនិងអនក្រតូវេគដឹកនំ, (៣)ទំនក់
ទំនងរ ងបីនិង្របពនធ, (៤) ទំនក់ទំនងរ ងបង្របសនិងបូន្របស, (៥) ទំនក់ទំនងរ ង
មិតភកិនិងមិតភកិ។ េ្រគងករែដលកំនត់េ យខុង ជឺ េនះ មនឥទធិពលយ៉ងខំងេទ
េលវបបធម៌និង្របេទសមួយចំនួនេន សីុខងេកត។ 

្រពះពុទធ គឺជ្រពះនមែដលេគថយចំេពះ្រពះេគតម សតយមុនីែដលបន
្របសូ្រតេនកនុង្របេទសេនប៉ល់្របែហលសតវត ទី៦មុន្រគឹសក ជ។ សមណេគតម
្របសូ្រតេឡងេនកនុង្រតកូលអនកមន្រទពយសមបតិសុកសម េហយដំបូងេឡយម បិ
របស់្រទង់បន ក់បំង្រទង់នូវភពទុកខេ កៃនសងគមខងេ្រក។ ែតេទះជយ៉ង
្រពះសមណេគតមបនជួប្របទះនឹងបញជីវតិពិតដូចជជំងឺ ភព្រកី្រក ភពចស់ជ
និងករឈឺចប់េ យៃចដនយ។ បញទំងអស់េនះេធេ យ្រពះអងគពិបក្រពះទ័យ 
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ែដលេធេ យ្រពះអង្គ្រតូវសិក រកបញែដលនំេ យមនទុកខ និងវធីិរលំត់ទុក។ 
ចំនុច
សំខន់េនកនុងករេ្រង នរបស់្រពះអងគគឺថ្របសិនេបបុគគលមិន ចរេំ ះខួនេចញពីវដ
ៃនទុកខេនកនុងជីវតិេនះ បុគគលេនះគឺនឹងេកតេឡងវញិេដមបីមករេំ ះកមមែដលេគបន
្រប្រពឹតិ។ ករបេ្រង នរបស់្រពះពុទធេផតេលបញទុកខ េហតុែដលនំេ យមនទុកខ និង
វធីិេដមបីកត់បនថយនិងបំបត់ទុកខ។ េនកនុងន័យទូេទពកយថ “្រពះពុទធ” សំេ េទេល
បុគគលទំង យ ែដល្រគប់្រគងនិងសំេរចបននូវកររេំ ះខួនវដៃនទុកខ។ និកយ
ធំៗពីររបស់្រពះពុទធ សនគឺនិកយេថរ ទ (យនតូច ឬនិកយចស់) និងនិកយ
ម យន (យនធំ)។ សីលធម៌្រពះពុទធ សនមនឥទធិពលយ៉ងខំងកេន្របេទស

សីុខងេកត។ មនឯក រែដល មន រះ្របេយជន៍ដៃទេទ តសីពីសីលធម៌ដូច
ជសិកខ បទទំង១០េនកនុង សនជូ  (Judaism) សរសរសមភទំង៥ៃន សន
អីុ ម មគ៌េដមបីរលំត់ទុកខទំង៨េដមបីេឆព ះេទរកគតិបណិតរបស់្រពះពុទធ។  

្រទឹសីសីលធម៌មួយេទ តែដលែផកេលកតពកិចច េហយមនករវវិតពី ន ៃដ
របស់អុម៉នូែអល កន Immanuel Kant (1724-1804)។ េទះបីជគត់សរេសរពីទស នៈ
ែបប ្រគឹស សន ដូចគន និងលទធិ្របេយជន៍និយមែដរ បនេ្រប្របស់ទឡីករណ៍
ែបប ច្រកែដល ចទទួលយកបនយ៉ងទូលំទូ យ។ កនបនអះ ងេនកនុង

ន ៃដ Critique of Practical Reason ថសីលធម៌មនមូល នេនកនុងវចិរណញណ
បរសុិទធ (pure reason) មិនែមនេនកនុងអពភនរញណ សមបជញញៈ រមមណ៍ ឬឥរយិបទ
ដូចជប ទចិត(sympathy)េឡយ។េយង ចេឃញករអះ ងែបបេនះចបស់េ យ
ករអនុេ ម ម្របៃពណីរបស់ ហង់សីុស បកុង (Francis Bacon) េនកនុង ន ៃដ “Of 

Love” ែដលគត់បនសរេសរថ “ មិន ច្រប្រពឹតេទបនេទេដមបីមនេសន  និង
្របកបេ យគតិបណិត”។ កនចត់ទុកមនុស គឺជសតេ ក្របកបេ យអំ ចៃន
វចិរណញញ ណេដមបី្របយុទធទល់នឹងករចង់បន េសរភីពេដមបី្របឆំងនឹងករចង់បន 
និងសមតថភពកនុងករេធអីមួយ្របកបេ យករគិតវចិរណញញ ណ។ គត់បននិយយ
ថេយង្រតូវែតេធអីមួយជ្របេយជន៍ៃនកតពកិចច និងជបញជ ច់ខតរបស់ភវៈមួយ 
“ខញុំគួរែតមិនេធអី េលកែលងែតកនុងករណីែដលខញុំ ចេធេ យេគលករណ៍រេនះកយ
ជចបប់ កល”។ ជទូេទកនមនបញជមួយនឹងទំនស់កតពកិចច ឧទហរណ៍
រ ងករសនយពីរ្របសិនេប មនលកខណៈ ច់ខត។ 

 
 ជញ បញជ មួយេទ តដ៏លបីលបញរបស់កនគឺ“បុគគល្រតូវែត្រប្រពឹតិចំេពះមនុស  
្រគប់របូេ យេ ម ះសម័្រគ េហយនឹងមិន្រតូវចត់ទុកេគជមេធយបយេឡយ” ្រតូវបន
ែថងេឡងវញិេ យេសចកី ស ញ់។ េនកនុង្រទឹសីគុណធម៌ កនបន ក់កំហិតេល



Introduction to Bioethics  
 

សញញ ណទូេទៃនសីលធម៌ជីវ ស                                                             Page 16 of 21                              
  
 

េសចកីេគរពែដលបដិេសដករចត់ទុកបុគគលមន ក់ជមេធយបយចំេពះ្របេយជន៍ឬ
េគលបំណង េហយបងញេសចកី ស ញ់េដមបីសំេរចបននូវ្របេយជន៍ឬេគល
បំណងរបស់ខញុំ។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ្របសិនេបមននរ មន ក់យល់្រពមេធអី
មួយសំ ប់នរ មន ក់េទ តដូចជេនកនុងករងរ គឺជេរ ងែដល ចទទួលយកបន
្របសិនេបបុគគលេនះ្រប្រពឹតិ្របកបេ យករេគរព។ កនបនចត់ទុកេសចកីករុ  

(beneficence) មនេហតុផលជជងេសចកី ស ញ់ េហយេនកនុង ន ៃដ “មូល ន
្រគឹះៃនអសិរបូវជិជ ៃនសីលធម៌ (Foundations of the Metaphysics of Morals) កនបនសរ
េសរថ”េសចកីេសន ែដលមនលកខណៈលំេអ ងគឺមិន ច្រតូវបនបញជ បនេឡយ
។បុ៉ែនេសចកីករុ  ពីកតពកិចច េនេពលែដលគម នេសចកីលំេអ ងរញុ្រចន  េហយ
សូមបីែត ផទុយនឹងករមិនេពញចិតែបបធមមជតិនិងមិន ចទប់ រមមណ៍បនក៏េ យ 
គឺជេសចកីេសន ពិត្របកដ (practical love) មិនែមនជេសចកីេសន ែបបេ គ

ស (pathological love ) េសចកីេសន ្របេភទេនះ សថិតេនកនុងឆនទះ មិនែមនសថិត
េនកនុងេសចកីលំេអ ងៃន រមមណ៍ ក៏សថិតេនកនុងេគលករណ៍ៃនសកមមភពេហយ
មិនែមនសថិតេនកនុងភពទន់្រជយៃនចិតេឡយ េហយេសចកី ស ញ់្របេភទេនះគឺ

ចទទួលយកបន”។ 
 
សំណួរ េតអនកធប់ នេស វេភចស់ៗែដលនិយយអំពីសីលធម៌ែដរឬេទ? 
ឧទហរណ៍េស វេភរបស់ ចន តេម ល (J.S. Mill) អំពីលទធិ្របេយជន៍និយម
ែដលមនែត១៦ទំព័របុ៉េ ះ! មពិតេទេយងក៏ ច នេស វេភជេ្រចនសីអំពី
សីលធម៌ពី្របេទស្រកិច ឬ្របេទសចិន ែដលបនសរេសរ ២៥០០ឆន មុំន។ េតអនក
គិតថេហតុអីបនជ ន ៃដទំងអស់េនះ្រតូវបនបន ល់ទុករហូតដល់សពៃថង? 



Introduction to Bioethics  
 

សញញ ណទូេទៃនសីលធម៌ជីវ ស                                                             Page 17 of 21                              
  
 

 

A2.3. ₤БŲĊņх⅜˝Ų ĕЊ₣₤БŲĊņх̋ ĖО₣Ū₤О̋  (Global and Local Ethics) 
 ឃដ៏មន្របជ្របិយភពេនកនុងចលនបរ ិ ថ នគឺ“គិតជ កល េធសកមមភព
ជលកខណៈកនុង សក (Think Globally, Act Locally)”។ មនបញទំងតូច ទំងធំែដល
េយង ចអនុវតករវភិគែបបសីលធម៌បន។ េយង ចគិតដល់បញទំង យែដល
ជប់ទក់ ទងនឹងបុគគលផទ ល់។ េយង ចគិតដល់បញជ កល។ ជឧទហរណ៍ករ
ធុះធយៃន សទប់អូស ូន។ បញេនះេកតេឡងពីករេកនេឡងៃនកំរសមីយូវែីដលប៉ះ
ពល់យ៉ងខំងដល់សរ ី ងគមនជីវតិដៃទជេ្រចន។ បញេនះ ចេ ះ យបន
េ យទេងរបស់បុគគលេ យឈប់េ្រប្របស់ រធតុគីមីែដលបំផញ សទប់អូស ូន 
្របសិនេបមនជំេរ សកនុងជីវភព្របចំៃថង។ េទះបីយ៉ង ក៏េ យសកមមភពជ

កល្រតូវករជចំបច់េដមបី្រតតពិនិតយនិងេ ះ យបញេនះ។ ពិធី រមុ៉ងេរ ៉
ល់(Montreal Protocol) គឺជសនធិសញញ អនរជតិមួយេដមបីបញឈប់ករផលិត រធតុ

គីមីែដលបំផញ សទប់អូស ូន។ គឺជឧទហរណ៍មួយៃនករអនុវតេគលករណ៍
សីលធម៌បរ ិ ថ ន កល។ 
 បញមួយេទ តគឺករេកនេឡងៃនឧសម័នផទះកញច ក់ (greenhouse warming) ែដល
ជលទធផលពីករេ្រប្របស់ថមពល។ េទះបីជេយង ចជំរញុរ ភិបលនិងឧស ហ
កមមននេ យបេងកតេគលនេយបយលៗេដមបីកត់បនថយករេកនេឡងៃនឧសម័នផទះ
កញច ក់យ៉ង ក៏េ យ ក៏បញេនះ ច្រតូវេ ះ យ្រតឹមកំរតិទេងរបស់បុគគល
េដមបីកត់បនថយករេ្រប្របស់ថមពលផងែដរ។ េយង ចេធករងរេនះេ យេ្រប
្របស់ថមពលតិច េ យបិទេភង ក ង គរែដល្រតូវេ្របថមពលតិច និងករបិទ
ទរេដមបីរក កំេ ជេដម។ ទំងេនះគឺជសកមមភព មញញៗែដលមនុស ល់របូ្រតូវ
េធ្របសិនេបេយងខយខល់ពីអនគតរបស់ភពែផនដីរបស់េយង។ នេពលបចចុបបននករ
េ្រប្របស់ថមពល ចនឹង្រតូវបនកត់បនថយពី ៥០% េទ៨០% មរយៈករផស់បូរ
ែបបបទៃនកររស់េន។ បេចចកវទិយថមីៗ ចជួយេយងផងែដរ បុ៉ែនករផស់បូររេប ប
រស់េន ចមនឥទធិពលភមៗបន។្របជជនេនពិភពេ កគួរែតមនមនសិករអំពី
រេប បៃនករេ្រប្របស់ធនធនែដលេយងមន។ 

េពលខះេនេពលែដលេយងេធសកមមភពខះ េយងនឹងរកេឃញថ មនករ
ងយ សលេដមបីេធករងរដៃទេទ ត។ េនះគឺជគំនិតមនេនះគឺមនេនះ។ ករេពល
ែបបេនះបងញពីជំ លមួយែដលេនេពលែដល ន មមួយបត់បង់ នឹងមិន ចេធ
េ យេកតមនវញិេឡយ។ េនេពលែដលេយងមិន ចេធអំេពេ្រគះថន ក់េ យផទ ល់ 
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េ្រកយមកេទ តេយងមិន ចភជ ប់សកមមភពេនះេទសកមមភពដៃទបនេឡយ។ ករ
គិតពី្រពំែដនរ ងករ្រប្រពឹតិចំេពះមនុស ទបៗ េ យមនកំពស់មធយម និងករេធ
េ យមនុស ខពស់េលងបល់េបះបនងយ សល។  

                           
 

A2.4. ŪĠŷĳŉЊŪ◦Е₤ŉБЮĩ℮₣ៗаĕ₤БŲĊņхĄБŷ⅜ū₤ŉ  
សីលធម៌ជីវ សគឺជពកយ និងបញញតិមួយ។ ពកយេនះ្រតូវបនបេងកតេឡង

ជេលកដំបូងេនឆន ំ១៩៧០ េនកនុងភ អង់េគសេ យេ ក ៉ ន់ ផតធ័រ (envisages) 
េនកនុងេស វេភរបស់គត់ែដលមនចំណងេជង សីលធម៌ជីវ សៈ ព នេឆព ះេទកន់
អនគត (Bioethics: A Bridge to the Future)បុ៉ែនបញញតិេនះមនេនកនុងេករតំែណលរបស់
មនុស ជតិ ប់ពន់ឆន ំមកេហយ។ េករដំែណលដ៏ចំ ស់េនះ ចរកបនេនកនុង្រគប់
វបបធម៌ និង សនទំងអស់ និងេនកនុង ន ៃដនិពនធេនកនុងសម័យបុ ណេនជំុវញិ
ពិភពេ ក។ មពិតេទ េយងមិន ចែសងរក្របភពេដមរបស់សីលធម៌ជីវ សថ
េត បនចប់េផមេនេពល បនេ យ រែតទំនក់ទំនងរ ងមនុស ជមួយនឹង
សងគមរបស់ខួនជមួយនឹងសហគមជីវ ស ជមួយនឹងធមមជតិនិង ទិេទព ្រតូវបន
េកតេឡងេនកនុងដំ ក់កលដំបូងែដល្របវតិ សរបស់េយងមិន ច្របប់េយង
បន។ 

យ៉ងេ ច ស់មនវធីិបីយ៉ងេដមបីយល់ដឹងពីសីលធម៌ជីវ ស៖ 
ơ. ₤БŲĊņхĄБŷ⅜ū₤ŉĮЊĮ‗хĜ (Descriptive bioethics) គឺជករសេងកតនិងករបក

យែបបពិពណ៌ន អំពីរេប បែដលមនុស យល់ដឹងពីជីវតិ អនរកមមនិងទំនួល
ខុស្រតូវែបបសីលធម៌របស់ពួកេគជមួយនឹងសរ ី ងគមនជីវតិដៃទេនកនុងជីវតិ
រស់េនរបស់េគ។ 
 

Ư. ₤БŲĊņхĄБŷ⅜ū₤ŉĠŃňĳŉЊļĮ (Prescriptive bioethics) គឺបងញ ឬពយយម
្របប់អនកដៃទអំពីអីជអំេពលឬអំេព ្រកក់ មែបបសីលធម៌េហយេតអីជ
េគលករណ៍ែដលសំខន់បំផុតកនុងករេធករសំេរចចិតែបបេនះ។ ច
និយយថមនុស មន ក់មនសិទធិ េហយមនុស ដៃទមនកតពកិចចចំេពះេគ។ 
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ư. ₤БŲĊņхĄБŷ⅜ū₤ŉΒĕŉũ˝ņŊ (Interactive bioethics) គឺជករពិភក  និងជែជក
គន អំពីបញទី១និងទី២ខងេលរ ងមនុស  ្រកមមនុស េនកនុងសងគមនិង
សហគម។ 
 
ករបេងកតនិងេធេ យជក់ចបស់ៃនសីលធម៌ជីវ សអនុញញ តេ យេយងេធ

ករេ្រជសេរ សបន្របេសរ េហយជជំេរ សែដលេយង ចរស់េនបន េធេ យជីវតិ
និងសងគមរបស់េយង្របេសរ។ ជំេរ សែដល្រតូវេធករេ្រជសេរ សេនកនុងសម័យបេចចក
វទិយជីវ ស និងេសេនទិកគឺមនេ្រចនែដលមន ំងពីបញញតិមុនេកតរហូតដល់
មរណៈភព-ជីវតិទំងអស់។ ករកំនត់េពលៃនតំណពូជ (timing of reproduction) ករេធ
មិនេ យមនកូន (contraception) និងជំេរ សៃនករេរ បករគឺមិនែមនជេរ ងថមីេឡយ។ 
សុមរណ (Euthanasia) សុខភពលគឺជជំេរ សធប់មនពីមុនមកបន ក់កំហិតមកេល
េយងេ យមរណបបមណ (Euthanasia) របស់េយង។ 

េដមបីបងញពីសីលធម៌ជីវ សពិពណ៌ន េយង្រតូវែតពិពណ៌នសីលធម៌ជីវ
សែដលមនុស ធប់បន្របតិបតិ និងសីលធម៌ជីវ សែដលេគមននេពល

បចចុបបនន។ ឧទហរណ៍្រទឹសី សីលធម៌ជីវ សសំ ប់មនុស  បេងកតេឡងេ យ
មនុស ។ 
 សីលធម៌ជីវ ស ចមននិយមន័យេ្រចន។ ករគិតជ មញញអំពីបញសីល
ធម៌គឺ្រតូវបនេលកេឡងេ យសំណួរទក់ទងនឹងជីវតិ (bio) ។ េយង ចចត់បញចូ ល
ល់បញទំងអស់ៃនសីលធម៌បរ ិ ថ ន និងសីលធម៌វជិជ ស ក៏ដូចជសំណួរែដល 

េយង្របឈមមុខ ល់ៃថងដូចជ៖ 
• េតមូបអីែដលខញុំ្រតូវញំុ? 
• េតមូបេនះ្រតូវបនេគផលិតេឡងយ៉ងដូចេមច? 
• េតខញុំ្រតូវរស់េនទី  េហយេតខញុំបនរខំនធមមជតិកំរតិ ? 
• េតខញុំគួរមនទំនក់ទំនងអីខះជមួយសរ ី ងគដៃទរមួទំងមនុស ជតិ? 
• េតខញុំ្រតូវេធេ យមនតុលយភពៃនគុណភពជីវតិរបស់ខញុំជមួយនឹងករអភិវឌ
ៃនករ ស ញ់ជីវតិរបស់ខញុំ ជីវតិរបស់អនកដៃទនិងសហគមយ៉ងដូចេមច? 

• និងសំណួរជេ្រចនេទ តែដលអនក ចគិតេឃញ 
្របវតិៃនករគិតពិចរ ពីសីលធម៌ជីវ សគឺ្រតូវទទួលឥទធិពលពីេហ នរបស់

េយង(genes) និងកំ ំងជំរញុៃនបរ ិ ថ ននិងសងគមែដលេធេ យេហ នទំងេនះកយ
ជមនុស  សងគម និងវបបធម៌ែដលេយងរស់េន។ 

ឥឡូវេនះេយងមិន្រតឹមែតមនអំ ចេដមបីផស់បូរែតេហ នរបស់េយងេនះេទ 
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បុ៉ែនរមួទំងេហ នរបស់អងគធតុសរ ី ងគដៃទផងែដរ និងអំ ចេដមបីេរ បចំេឡងវញិនូវ 
្របព័នធេអកូទំងមូលរបស់ភព ែដលេផតេទេលករអនុវតបេចចកវទិយជីវ ស េទះបី
ជយ៉ង ក៏េ យសំណួរជគនឹះគឺជមូល ន។ កនងមកេយងបនបំផញ្របព័នធ
េអកូេ យ រែតបេចចកវទិយេ្រចនែបប។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ បេចចកវទិយថមីៗគឺជ
ក លីករសំ ប់ករគិតរបស់េយងអំពីសីលធម៌ជីវ ស ែដល ស់សតិេ យមន
ករ វ្រជវពីសីលធម៌ជីវ សេនបុ៉នម នទសវត ចុងេ្រកយេនះ។ កលពីមុនសំនួរ
ទំង យខងេល្រតូវបនេគេ ជ មញញថសីលធម៌ បុ៉ែនេនកនុងករជែជកែវក
ែញកដ៏េពញនិយមនេពលបចចុបបននបញញតិសីលធម៌ជីវ ស្រតូវបនេគេលកយកមក
ពិភក យ៉ងទូលំទូ យ។ 

   
 

A2.5. Ю₤ş˝ ŉБŪ₤ŵŀс (Love) ĕЊ₣₤БŲĊņх (Ethics) 

 េសចកី ស ញ់ជីវតិគឺជនិយមន័យរមួនិង មញញបំផុតរបស់សីលធម៌ជីវ
ស េហយ មនលកខណៈជ កលសំ ប់មនុស ទំងអស់េនកនុងពិភពេ ក។ 

េសចកី ស ញ់គឺេករតំែណលជីវ សែដលបនផល់េ យេយង មរយៈេហ ន
របស់េយង សមតថភពែដលបនវវិតេនកនុងខួនេយងេហយអនុញញ តិេ យេយងយក
ឈនះអតទតថភពែដលបំផញភពសុខដមរមយនេនកនុងសហគមរបស់េយង។ 
េករតំែណលែផនកសងគមក៏បនផល់េសចកី ស ញ់ដល់េយងផងែដរ ដូចែដលសងគម
ពយយមែសងរកភពសុខដមរមយនរ ងបុគគលនិងសហគមន៍។ េសចកី ស ញ់គឺជ

រៃនេករតំែណលែផនកជំេន របស់េយង េនកនុងវបបធម៌ជេ្រចនេគនិយយថ្រពះជ
មច ស់គឺជេសចកី ស ញ់(God is love)។ សីលធម៌គឺជបញញតិៃនេសចកី ស ញ់ 
ករេធេ យមនតុលយភពរ ង រៈ្របេយជន៍និងភពអន យៃនជំេរ សនិងករសំេរច
ចិតរបស់េយង។ 

ករេធេ យមនតុលយភពៃនេគលករណ៍េផ ងៗ េសចកី ស ញ់ខួនឯង 
(ទក់ទងនឹងេគលករណ៍ៃនករ្រគប់្រគងខួនឯង, ស័យភព), េសចកី ស ញ់អនក
ដៃទ (យុតិធម៌), ករ ស ញ់ជីវតិ (មិនេធអំេព ្រកក់), ករ ស ញ់េសចកីល  
(េសចកីករុ ) ចផល់េ យេយងនូវយនមួយេដមបីបងញពីតំៃលរបស់េយង ម
រយៈមហិចឆ ៃនករ ស ញ់ជីវតិ។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ ទីបញច ប់េយង្រតូវបន
បន ល់ជមួយនឹងករពិត មញញមួយៃនជីវតិគឺថមិនមនចំេលយស ឬេខម ជក់ ក់
ចំេពះេទរេ្រគះែដលេយងជួប្របទះ ពីេ្រពះថក្រម ថ នភព មញញៃនជីវតិ្រតូវបន
េមលេឃញចបស់ថជស ឬេខម ស់។េនកនុងសងគមេយង្រតូវយល់ដឹងពីភពខុសគន
ែដលមនលកខណៈជ កល េហយអត់ឱន្របកបេ យេសចកី ស ញ់នូវអីែដល
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េយង ចេធបន។ គឺជេពលែដល្រតូវករពរអនកដៃទ បុ៉ែនេយង្រតូវចងចំ ម រតីៃន
េសចកី ស ញ់ែដលនិយយថកំុវនិិចឆ័យ។ 

ទស នវទូិ អំែប៉ដូកស៏ (ែដលរស់េនសីុសីុលីសតវត ទី ៥មុនគ.ស)បនសនមត
ថេនកនុងធមមជតិមនកំ ំងវជិជមនែដលគត់បនេ ថ េសចកី ស ញ់និង
េសចកីសប់, ភពសុខដមនិងភពមិនចុះសំរ ៉ងុ។កំ ំងទំងេនះគឺជបុពេហតុែដលនំ
េ យមនធតុបួន(ដី, ខយល់, េភង, និងទឹក) េដមបី យបញចូ លគន  េហយេ្រកយមក
េទ តបំែបកេចញវញិ។ េសចកី ស ញ់ទក់ទញធតុទំងអស់មករកគន  េហយបងករ
បេងកតបនជទំរង់ ឬមនុស េផ ងៗគន ។ េនឆន ំ១៩៩៧ កនុងភពយនេរ ងធតុទី៥ (The 

Fifth Element) ែដលេគលេរ ងបនេ្រជសេរ សយកេសចកី ស ញ់គឺជធតុទី៥ៃន
ច្រក ឡ។ អំែប៉ដូកស៏បនយល់ថេសចកី ស ញ់គឺជេគលករណ៍្រគប់្រគងមួយ
ែដលេធេ យអីៗទំងអស់មនឯកភពគន ។ 

មនេស វេភជេ្រចនបនសរេសរទក់ទងនឹង្របធនបទេសចកី ស ញ់ជ
ជង្របធនបទដៃទេទ ត។ ករេ្រជសេរ សករដក សង់សំដីលបីៗសីពីេសចកី ស ញ់
្រតូវបនបងញេនកនុងេសចកីបែនថមខងេ្រកម ែដលបនបងញថេសចកី ស ញ់
អនកដៃទគឺជេគលករណ៍ៃនសីលធម៌េនកនុងអក រ សគឺជ កលភពកនុងែដន
កំនត់ៃនជីវតិ។ 
 
 


