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គេតុអ្វីក៏គ្បើពាក្យ«ការ្បតិព័ទ្ធគេទែូចគ្នា»ែូគចនេះ?គេតុអ្វីក៏មិននិយាយថា«គ្ទើយ»គៅបានគេើយ?

ការប្រតិព័ទ្ធ ភេទ ដូច គ្នា ( ្រ.េ.ដ ) សំភៅ ភៅភ�ើ ការ ប្រតិព័ទ្ធ ភៅ ភ�ើ មនុស្ស ម្នាក់ ខដ� ម្ន ភេទ ដូច គ្នា ខាង សតិ អារម្មណ៍ ខាង រូ្រកាយ 

ខាង មភោសភ្ចេតោ ឬ ខាង ផ្លូវ ភេទ ។ ប្រសិន ភ្រើ អ្នក ម្ន ការ ប្រតិព័ទ្ធ ភេទ ដូច គ្នា អ្នក អាច ឬ មិន អាច ភបរើសភរើស ភប្រើ  ពាក្យ ជាក់លាក់ មួយ 

ថន ភចតោ ខាង ផ្លូវ ភេទ ភដើម្ី ពិពណ៌ ោអំពី ែ្លួន អ្នក ។ មិន ថា ភោយ រភ្រៀ្រ ណា ភទ ការ ប្រតិព័ទ្ធ ភេទ ដូចគ្នា គឺ ជា ពាក្យ ្រភចចេកភទស មួយ ខដ� 

ពិពណ៌ោ អំពី ការ ជា្រ់ ទាក់ទង នឹង ភរឿង ភោះ ភោយ ពុំ ភប្រើ ពាក្យ ជាក់លាក់ ណា មួយ ភ�ើយ ។ ភគហទំព័រ ភនះ ភប្រើ ពាក្យ ភនះ ភដើម្ី ោក់ ្រ្ចេលូ� 

បកុម មនុស្ស ខដ� ពុំ ភពញ ចិត្ត នឹង ការភប្រើ ពាក្យ ជាក់លាក់ ណា មួយ ្រ៉ុខន្ត ពុំ ខមន ្រដិភសធភោ� នូវ វត្តម្ន អត្តសញ្ញាណ  មនុស្ស ភែទើយ ប្រុស 

មនុស្សភែទើយ បសី ឬ ភែទើយ ភោះភទ ។

គេតុអ្វីក៏គេេទំព័រគនេះមិនពិភាកសាអំពវីបញ្ហាការមិនគពញចិត្តនឹងគេទឬបញ្ហាការវេះកាត់ប្ដូរគេទ?

ភគ្�ការណ៍ ទូភៅ ជាភបចើន បាន ខចកោយ ភៅ ភ�ើ ភគហទំព័រ ភនះ ( ឧទាហរណ៍ សារៈសំខាន់ ថន ការ រា្រ់ រក និង សណាដានចិត្ត�្អ ) អនុវត្ត 

ចំភពាះ ពួក្ររិសុទ្ធ ថ្ងៃ ចុង ភបកាយ ខដ� ជា្រ់ ទាក់ទង នឹង ការ មិនភពញ ចិត្ត នឹង ភេទ ឬ សាគា�់ ថា ជា អ្នកវះកាត់ ្រ្លូរ ភេទ ។ ភទាះ ជា យ៉ាង ណា 

ក៏ ភោយ ការ ប្រតិព័ទ្ធ ភេទ ដូចគ្នា និង ការ មិនភពញចិត្ត នឹង ភេទ គឺ ម្នភាព ែុសគ្នា ខាលាំង ណាស់ ។ ឧទាហរណ៍ មនុស្ស ខដ� ជា្រ់ ទាក់ទង 

នឹង ការ មិន ភពញចិត្ត នឹង ភេទ អាចម្ន ឬ មិន អាច ម្ន ការ ប្រតិព័ទ្ធ ភេទ ដូចគ្នាភទ ភហើយ ភាគភបចើន មនុស្ស ខដ� ជា្រ់ ទាក់ទង នឹង ការ 

ប្រតិព័ទ្ធភេទ ដូចគ្នា គ្មាន្រំណង បបាថានា ភដើម្ី ផ្លាស់្រ្លូរ ភេទ រ្រស់ ពួកភគភ�ើយ ។ ភៅ ក្ននុង ទស្សនវិស័យ ខាង ចិត្តសាបស្ត និង ខាង និតិប្រតិ្រត្តិ 

ទស្សនៈទាំង ពីរ ភនះគឺ ែុសគ្នា ។

គតើអនកកំពុងសួរ្ ្លួនឯងថាអនកជាមនុស្សគ្ទើយឬ?

ប្រសិន ភ្រើ អ្នក កំពុង សួរ ែ្លួន ឯង ថា ភតើ អ្នក ជា មនុស្ស ភែទើយ  ឬ ភោះ អ្នក ប្រខហ� ជា ម្ន ជា្រ់ ទាក់ទង នឹង ការ ប្រតិព័ទ្ធ ភេទ ដូចគ្នា ភហើយ កំពុង 

ខត ភងឿង ឆងៃ�់ ថា ភតើបតូវ ្រកបសាយ អំពី អារម្មណ៍ ទាំង ភនះ ភោយ រភ្រៀ្រ ណា ។ ្រំណង បបាថានា ខាង ផ្លូវភេទ គឺ ស្មនុគសាមាញ ភហើយ រងឥទ្ធិព� 

ភោយ កត្តា ជាភបចើន ។ ែណៈ ខដ� ការ ប្រតិព័ទ្ធ ខាង មភោសភ្ចេតោ ខាង សតិអារម្មណ៍ ឬ ខាង ផ្លូវភេទ អាច ្រង្ហាញ សញ្ញា ថន ការ ម្ន 

ភចតោ ខាង ផ្លូវភេទ ភោះ អ្នក មិន គួរ សន្មត់ ភោយ ស័្យប្រវត្តិ ថា វា ម្ន  ភោះ ភទ ។ ្រំណង បបាថានា ខាង ផ្លូវភេទ អាច ខប្រប្រួ� ភហើយ ផ្លាស់្រ្លូរ ។ 

ប្រសិន ភ្រើ អ្នក កំពុង ម្ន ចមងៃ�់ អ្នក មិនគួរ ម្ន អារម្មណ៍ រង សម្ពាធ ឬ ប្រញា្រ់ ឈាន ភៅដ�់ ការ សន្និោឋាន អំពី ភេទ រ្រស់ អ្នក ភទ ។

ពាក្យ ជាភបចើន ម្ន ន័យ ភផ្សងៗ ភៅត្ម មនុស្ស ែុស ៗ គ្នា ភហើយ និយមន័យ ថន ពាក្យ មួយ អាច ផ្លាស់្រ្លូរ ភពញ មួយរីវិត រ្រស់ ភយើង ។ ភតើ ពាក្យ 

មនុ្រ្សច្ទើយ ម្ន ន័យ យ៉ាង ណា ចំភពាះ អ្នក ? ភតើ វា ជា អារម្មណ៍ មួយ ឬ ? ភតើ វា ជា អត្តសញ្ញាណ មួយ ឬ ? ភតើ វា ជា ខ្រ្រ ខផន រីវិតមួយ ឬ ? ការ 

ភប្រើបបាស់ ពាក្យ មនុ្រ្សច្ទើយ បាន ផ្លាស់្រ្លូរ ភៅភព� សង្គម និង វ្រ្ធម៌ ផ្លាស់្រ្លូរ ។ ការ សាគា�់ថា ជា មនុស្ស ភែទើយ អាច ម្ន ន័យ ថា អ្នក ជា្រ់ 

ទាក់ទង នឹង ការ ប្រតិព័ទ្ធភេទ ដូចគ្នា ្រ៉ុខន្ មិន ភបរើសភរើស ភធ្ើ ត្ម អារម្មណ៍ ទាំង ភនះ ភទ ។ ឬ ប្រខហ�ជា ពាក្យ ភនះ ពិពណ៌ោ អំពី រភ្រៀ្រ ខដ� 

អ្នក ្រង្ហាញ ពី ែ្លួន អ្នក ខាង សតិអារម្មណ៍ ខាង រូ្រកាយ ខាង ផ្លូវភេទ ឬ ខាង នភយបាយ ។ ប្រសិន  ភ្រើ អ្នក កំពុង ខត ភងឿង ឆងៃ�់ ថា នរណា ម្នាក់ ចង់ 

ម្ន ន័យ យ៉ាង ណា ភៅភព� ពួកភគ និយយ ថា « ែ្នុំជា មនុស្ស ភែទើយ » ភោះ ចូរ  សួរ ពួកភគ ។

គតើ្ ្ញំេួរដត្បាប់គេឬ?

សបម្្រ់ មនុស្ស មួយ ចំនួន ការ រកសា អារម្មណ៍ ថន ការ ប្រតិព័ទ្ធ ភេទ ដូចគ្នា ទុកជា សម្ងាត់ អាច មក ពី ម្ន ការ ខាមាសភអៀន ឬ ការ សនទោ អវិរ្ជម្ន 

ភៅ ខាង ក្ននុង ែ្លួន ។ ការ ខចកោយ អារម្មណ៍ ទាំងភោះ ជាមួយ នឹង មនុស្សម្នាក់ ខដ�ទុកចិត្ត អាច នឹង ភោះ ែ្លួន ឲ្យ ម្ន ភសរីភាព ភហើយ ម្នការ 
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ពយាបា� ។ ភទាះជា យ៉ាងណា មនុស្ស មួយ ចំនួន ចង់ រង់ោំ ឲ្យ យូរ  ឬ យ៉ាង ភោច ណាស់ កំណត់ ចំនួន មនុស្ស ខដ� ពួកភគ បបា្រ់ ពី អារម្មណ៍ ទាំងឡាយ ដូភច្នះ 

ការ សភបមច ចិត្ត ភនះ មិនគួរ ខផ្អក ភៅភ�ើ ទំភោរ សម្ពាធ ភដើម្ី « ប្រកាស » ជា សាធារណៈ ឬ បបា្រ់ ភគ ឲ្យ សាគា�់ ថា ជា មនុស្ស ភែទើយ ភោយ ភ្រើក ចំហ ភោះ ភទ ។ 

ប្រសិន ភ្រើ អ្នក សភបមច ចិត្ត ថា ចង់បបា្រ់ ភគ ពី អារម្មណ៍ ប្រតិព័ទ្ធ ភេទ ដូចគ្នា សូម ពិោរណា ភោយ ការ អធិសាឋាន អំពី មនុស្ស ខដ� អ្នក ចង់ បបា្រ់ ភរឿង ភនះ និង រភ្រៀ្រ 

ភដើម្ី ខចកោយ ទិដ្ឋភាព ថន ្រទពិភសាធន៍ រីវិត រខមង សាលា្រ់ រ្រស់ អ្នក ភនះ ។

ប្រសិន ភ្រើ អ្នក សភបមចចិត្ត ថា ចង់ ខចកោយ ្រទពិភសាធន៍ រ្រស់ អ្នក អំពី អារម្មណ៍ ថន ការ ប្រតិព័ទ្ធភេទ ដូចគ្នា ឬ បបា្រ់ ភោយ ភ្រើក ចំហ ថា ែ្លួន ជា មនុស្ស ភែទើយ ភោះ 

អ្នក គួរខត ទទួ� បាន នូវការបទបទង់ និង ការ រា្រ់អាន ភោយ សណាដាន ចិត្ត �្អ និង ការ ភគ្រព ទាំង ភៅ ក្ននុង ផទះ និង ភៅ បពះវិោរ ។ ភយើង ទាំងអស់ គ្នា ោំបាច់ បតូវ 

ម្ន ការ អត់ធ្មត់ ចំភពាះ គ្នា ភៅវិញ ភៅមក ភៅភព� ភយើង ដឹង អំពី ភរឿង ទាំង ភនះ ។

ក្ននុងោមជា សម្រិក ថន សាសោចបក ភយើង ទាំងអស់ គ្នា ម្ន ការ ទទួ�ែុសបតូវ មួយ ភដើម្ី ្រភងកើត នូវ ្ររិយកាសមួយ ខដ� ម្ន ការបទបទង់ និង ម្ន 

ភសចក្ីបសឡាញ់ ចំភពាះ ្រង្រ្អលូន ប្រុស បសី ទាំងអស់ រ្រស់ ភយើង ។ ្រណាដាញ ថនការ បទបទង់ គ្នា មួយ ខ្រ ្រ ភនះ ភធ្ើ ឲ្យ វា ម្ន ការ ង្យ បសួ� កាន់ខត ភបចើន ភ�ើង 

ភៅក្ននុង ការ រស់ភៅ ត្ម ដំណឹង�្អ ភហើយខស្ងរក បពះវិញ្ញាណ ែណៈ ខដ� កំពុង ឆ្ងកាត់ ទិដ្ឋភាព ោោ ថន រីវិត រខមង សាលា្រ់ ភនះ ។

គតើ្ ្ញំអាចនិយាយគៅកាន់ឪពុកម្ដាយឬប៊ីស្សព្ ្ញំអំពវីការ្បតិព័ទ្ធគេទែូចគ្នាគោយរគបៀបណា?

ប្រសិន ភ្រើ អ្នក ម្ន អារម្មណ៍ ថា អាច និយយ នឹង ឪពុក ឬ ម្ដាយ សម្រិក បគួសារ ភផ្សងភទៀត ឬ អ្នក ដឹកោំ សាសោចបក ម្នាក់ បាន ចូរ ពិោរណា ខចកោយ អំពី 

អារម្មណ៍ រ្រស់ អ្នក ជាមួយ នឹងពួកភគ ។ សូម រួយ ពួកភគ យ�់ អំពី អ្ី ខដ� អ្នក កំពុង ឆ្ងកាត់ ភដើម្ី ពួកភគ អាច ្រង្ហាញ ភសចក្ីបសឡាញ់ និង  គ្ំបទ ។ ប្រសិន ភ្រើ 

ពួកភគ ពុំ យ�់ អំពី ្រទពិភសាធន៍ ភនះ  ភទ ចូរ សូមពួកភគ ឲ្យ អាន អត្ថ្រទ ភៅភ�ើ ភគហទំព័រ ភនះ ។ ភរឿង ភនះ អាច នឹង ពុំ ខមនជា ការ សនទោ ដ៏ ង្យ បសួ� ភដើម្ី ោ្រ់ 

ភផ្ើម ភោះ ភទ ្រ៉ុខន្ត វា សំខាន់ ភដើម្ី ភធ្ើ ឲ្យ ម្ន ការ សនទោមួយ ភកើតភ�ើង ។ ចូរ ម្ន ចិត្ត អត់ធ្មត់ នឹង មនុស្ស ភៅ រុំវិញ អ្នក ភហើយ ចងោំ ថា អ្នក ទាំងអស់ គ្នា កំពុង ភរៀន 

ជាមួយ គ្នា ។ ប្រសិន ភ្រើ មនុស្ស ខដ� អ្នក បសឡាញ់ ពិបាក យ�់ ឬ ពិបាក រួយ គ្ំបទ ភោះ ពួកភគ អាច នឹង បតូវការ រំនួយ រ្រស់ អ្នក ។ ចូរ ប្របពឹត្ត នឹង ឪពុក ម្ដាយ 

និង អ្នកដឹកោំ រ្រស់ អ្នក ភោយ សោដានចិត្ត �្អ និង ការ ភគ្រព ដូចគ្នា  ដូចខដ� អ្នក សង្ឹម ចង់ ឲ្យ ពួកភគ ភធ្ើ ចំភពាះ អ្នកខដរភោះ ។ ភគហទំព័រ ភនះ បតូវ បាន ភរៀ្រចំ 

ភ�ើង ភដើម្ី រួយ មនុស្ស បគ្រ់ គ្នា ឲ្យ យ�់ អំពី ការ ប្រតិព័ទ្ធភេទ ដូចគ្នា កាន់ ខត �្អ ប្រភសើរ ត្ម ទស្សនវិស័យ ខាង ដំណឹង�្អ ។

្បសិនគបើ្ ្ញំគ្មេះ្តង់ល្មម្េប់្គ្ន់គតើការ្បតិព័ទ្ធរបស់្ ្ញំដបបគនេះនឹងរលាយបាត់អស់គៅដែរឬគទ?

ប្រព�ភាព ថន ការ ប្រតិព័ទ្ធភេទ ដូចគ្នាភនះ គឺ ពុំ វាស់ខវង ត្មរយៈ ភាព ភសាមាះបតង់ រ្រស់ អ្នក បានភោះ ភទ ។ មនុស្ស ជា ភបចើន អធិសាឋាន អស់ ជាភបចើន ឆ្នាំ ភហើយ ភធ្ើ 

អ្ីៗ ទាំងអស់ ខដ� ពួកភគ អាច ភធ្ើ បាន ភដើម្ី ម្ន ការភគ្រពប្រតិ្រត្តិ ្រ៉ុខន្ ពួកភគ ភៅខត ម្ន ការ ប្រតិព័ទ្ធ ភេទ ដូចគ្នា ។ ការ ប្រតិព័ទ្ធ ភេទ ដូចគ្នា គឺភកើត ភ�ើង ត្ម 

�ំោ្រ់ ភផ្សងៗ ថន ប្រព�ភាព ភហើយ មិន ដូចគ្នា ចំភពាះ មនុស្ស បគ្រ់រូ្រ ភោះ ភទ ។ មនុស្ស មួយ ចំនួន ម្ន ការប្រតិព័ទ្ធ មនុស្ស ទាំង ពីរភេទ ភហើយ មនុស្ស ភផ្សង 

ភទៀត ម្ន ការ ប្រតិព័ទ្ធ មនុស្ស ភេទ ដូចគ្នា យ៉ាង ខាលាំង ។ ចំភពាះ មនុស្ស ែ្ះ អារម្មណ៍ ថន ការ ប្រតិព័ទ្ធ ភេទ ដូចគ្នា ឬ យ៉ាង ភោច ណាស់ ប្រព�ភាព ថន អារម្មណ៍ 

ទាំង ភនះ អាច នឹង រលាយ បាត់ ភៅ ក្ននុង មួយ រយៈភព� ។ ក្ននុងករណី ណា ក៏ភោយ ការ ផ្លាស់្រ្លូរ ភៅក្ននុងការ ប្រតិព័ទ្ធភនះ ពុំ គួរ រំពឹង ទុក ឬ តបមូវ ឲ្យ ភចញ ជា �ទ្ធផ� 

មួយ មកពីសំណាក់ ឪពុក ម្ដាយ ឬ អ្នកដឹកោំ ភ�ើយ ។

ប្រព�ភាព ថន ការ ប្រតិព័ទ្ធ រ្រស់ អ្នក អាច នឹង មិន ស្ថិត ភៅក្ននុង ការ បគ្រ់បគង រ្រស់ អ្នក ខតភទាះជា យ៉ាងណា អ្នក អាច ភបរើសភរើស រភ្រៀ្រ ភដើម្ី ភឆ្ើយ ត្រ នឹង វា 

បាន ។ សូមទូ�សួរចំភពាះ បពះអម្ចាស់ ថា ភតើ អ្នកអាច ភរៀន អ្ី ែ្ះ មកពី ្រទពិភសាធន៍ភនះ ភហើយ ថា ភតើ្រទពិភសាធន៍  ភនះ អាច កាលាយ ភៅ ជា កម្លាំង មួយ ភដើម្ី អ្នក 

អាច ភផ្ដាត ភសចក្ីរំភនឿ រ្រស់ អ្នក ភៅភ�ើ �ទ្ធផ� ខដ� អ្នក អាច បគ្រ់បគង បាន ត្ម រភ្រៀ្រ ណា ។ ការ ្រខង្រ រីវិត រ្រស់ អ្នក ភៅ រក បពះ គឺជា សកម្មភាព ថន ភសចក្ី 

រំភនឿ ដ៏ សំខាន់ មួយ ខដ� ោំ មកនូវ ពររ័យ ដ៏ មហិម្ ោភព� ឥ�លូវភនះ និង ជា ពររ័យ កាន់ខត មហិម្ ភៅក្ននុង ្ររភលាក ោយ ។

គតើ្ សនាច្កនឹងដកដ្បគគ្លលទ្ធិរបស់្ ្លួនគេើយអនុមតិឲ្យម្នអាពាេ៍ពិពាេ៍គេទែូចគ្នាដែរគទ?

ខផ្នក សំខាន់ ចំភពាះ ខផនការ រ្រស់ បពះ ភគ្��ទ្ធិ ថន អាពាហ៍ពិពាហ៍ រវាង ្រុរស ម្នាក់ និង បស្តី ម្នាក់ គឺជា ការ ្រភបងៀន ដ៏ សំខាន់ មួយ រ្រស់ សាសោចបក ថន 

បពះភយសូ៊ វបគីសទ ថន ពួក្ររិសុទ្ធ ថ្ងៃចុង ភបកាយ ភហើយវា នឹង មិន ផ្លាស់្រ្លូរ ភ�ើយ ៖

« ជា ភគ្�ការណ៍ មួយ ខាង ភគ្��ទ្ធិ ខផ្អក ភៅ ភ�ើ បពះគម្ីរ សាសោចបក ្រញ្ជាក់ ថា អាពាហ៍ពិពាហ៍ រវាង ្រុរស និងបស្តី គឺ ម្ន សារៈសំខាន់ ចំភពាះ ខផនការ 

រ្រស់ អង្គ ្រងក្រភងកើត សបម្្រ់ ភជាគវាសោ ដ៏ អស់ក�្ ជានិចចេ ថន កូនភៅ រ្រស់ បទង់ ។

« ទំោក់ទំនង ខាង ផ្លូវ ភេទ គឺ ភប្រើ បាន សបម្្រ់ ខត រវាង ្រុរស ម្នាក់ និង បស្តី ម្នាក់ ខដ� បាន ភរៀ្រ អាពាហ៍ពិពាហ៍ បស្រ និង ភពញចបា្រ់ ក្ននុង ោម ជា ្រ្តី ប្រពន្ធ 

្រ៉ុភណាណះ ។ ទំោក់ ទំនង ខាង ផ្លូវ ភេទ ដថទ ភទៀត រួមម្ន ទាំង ទំោក់ ទំនង ខាង ផ្លូវ ភេទ រវាង មនុស្ស ខដ� ម្ន ភេទ ដូច គ្នា គឺ ជា អំភពើបា្រ ភហើយ ្រំផ្លាញ ភោ� នូវ 

សាថា្រ័ន បគួសារ ខដ� បាន ្រភងកើត ភ�ើង ដ៏ ភទវភាព ។ ដូភោនាះ សាសោចបក ្រញ្ជាក់ អំពី សារៈសំខាន់ ថន អាពាហ៍ពិពាហ៍ ថា ជា សម្័ន្ធភាព បស្រចបា្រ់ និង ភពញ 

ចបា្រ់ រវាង ្រុរស ម្នាក់ និង បស្តី ម្នាក់ » (ក្បួនខ្នាតភាគ២៖ការសគប់សគងសា្រនាេសក ចំណុច ២១.៤.១០ ) ។


