សំណួរដ ែលគេចោទសួរញឹកញាប់
ថ្ងៃទី ២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦

ដកស្រង់ចេញមកពី mormonandgay.lds.org។
ហេតុអក
្វី ប៏ ្រើពា
 ក្យ « ការប្រតិព័ទភ្ធ េទដូចគ្នា » ដូច្នេះ ? ហេតុអ្វីកម
៏ ិនន
 ិយាយថា « ខ្ទើយ » ទៅបានហ�ើយ ?
ការប្រតិព័ទ្ធភេទដូចគ្
 នា ( ប.ភ.ដ ) សំដៅទៅល�ើការប្រតិព័ទ្ធទៅល�ើមនុស្សម្នាក់ដែលមានភេទដូចគ្
 នាខាងសតិអា
 រម្មណ៍ ខាងរូបកាយ

ខាងមនោសញ្ចេតនា ឬខាងផ្លូវភេទ ។ ប្រសិនប�ើអ
 ្នកមានការប្រតិព័ទ្ធភេទដូចគ្នា អ្នកអាច ឬមិនអាចជ្រើសរ�ើសប្រើពាក្យជាក់លាក់ម
 ួយ

នៃចេតនាខាងផ្លូវភេទដ�ើម្បីពិពណ៌នាអំពីខ្លួនអ
 ្នក ។ មិនថា
 ដោយរប�ៀបណាទេ ការប្រតិព័ទ្ធភេទដូចគ្នា គឺជា
 ពា
 ក្យបច្ចេកទេសមួយ ដែល

ពិពណ៌នាអំពីការជាប់ទាក់ទងនឹងរ�ឿងនោះដោយពុំប្រើពាក្យជាក់លាក់ណា

ម
 ួយឡ�ើយ ។ គេហទំព័រនេះ ប្រើពា
 ក្យនេះដ�ើម្បីដាក់បញ្ចូល

ក្រុមមនុស្សដែលពុំពេញចិត្តនឹងកា
 រប្រើពាក្យជាក់លាក់ណា

មួយ ប៉ុន្តែពុំមែនបដិសេធចោលនូវវត្តមានអត្តសញ្ញាណមនុស្សខ្ទើយប្រុស
មនុស្សខ្ទើយស្រី ឬខ្ទើយនោះទេ ។

ហេតុអក
្វី គ៏ េហទំព័រនេះ
 មិនព
 ិភាក្សាអំពប
ី ញ្ហាការមិនពេ
 ញចិតន
្ត ឹងភេទ ឬបញ្ហាកា
 រវះកាត់ប្ដូរភ េទ ?
គោលការណ៍ទ
 ូទៅជាច្រើនបានចែកចាយនៅល�ើគេហទំព័រនេះ ( ឧទាហរណ៍ សារៈសំខាន់នៃការរាប់រក និងសណ្ដានចិត្តល្អ ) អនុវត្ត
ចំពោះពួកបរិសុទថ្ធ ្ងៃចុងក្រោយ ដែលជាប់ទាក់ទងនឹងការមិនពេញចិត្តនឹងភ េទ ឬស្គាល់ថាជាអ
 ្នកវះកាត់ប្ដូរភេទ ។ ទោះជាយ
 ៉ាងណា



ក៏ដោយ ការប្រតិព័ទ្ធភេទដូចគ្នា និងកា
 រមិនពេញចិត្តនឹងភ េទ គឺមានភាពខុសគ្នាខ្លាំងណា

ស់ ។ ឧទាហរណ៍ មនុស្សដែលជាប់ទាក់ទង

នឹងការមិនពេញចិត្តនឹងភេទ អាចមាន ឬមិនអាចមានការប្រតិព័ទ្ធភេទដូចគ្នាទេ ហ�ើយភាគច្រើនមនុស្សដែលជាប់ទាក់ទងនឹងកា
 រ

ប្រតិព័ទ្ធភេទដូចគ្នាគ្
 មានបំណងប្រាថ្នាដ�ើម្បីផ្លាស់ប្ដូរភេទរបស់ពួកគេឡ�ើយ ។ នៅក្នុងទស្សនវិស័យខាងចិត្តសាស្ត្រ និងខា
 ងនិតិប្រតិបត្តិ

ទស្សនៈទាំងព
 ីរនេះគឺខុសគ្នា ។

ត�ើអ
 ្នកកំពុងស
 ួរខ្លួនឯ
 ងថា អ្នកជា
 មនុស្សខ្ទើយឬ ?
ប្រសិនប�ើអ្នកកំពុងសួរខ្លួនឯ
 ងថា ត�ើអ
 ្នកជា
 មនុស្សខ្ទើយឬ នោះអ្នកប្រហែលជាមានជាប់ទាក់ទងនឹងការប្រតិព័ទ្ធភេទដូចគ្នា ហ�ើយកំពុង

តែង�ឿងឆ្ងល់ថាត�ើត្រូវបកស្រាយអំពីអារម្មណទា
៍ ំងនេះដោយរប�ៀបណា ។ បំណងប្រាថ្នាខាងផ្លូវភេទគឺស្មុគស្មាញ ហ�ើយរងឥទ្ធិពល

ដោយកត្តាជា
 ច្រើន ។ ខណៈដែលការប្រតិព័ទ្ធខាងមនោសញ្ចេតនា ខាងសតិអារម្មណ៍ ឬខាងផ្លូវភេទ អាចបង្ហាញស
 ញ្ញានៃការមាន

ចេតនាខាងផ្លូវភេទ នោះអ្នកមិនគួរសន្មត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិថាវាមាននោះទេ ។ បំណងប្រាថ្នាខា
 ងផ្លូវភេទ អាចប្រែប្រួល ហ�ើយផ្លាស់ប្ដូរ ។

ប្រសិនប�ើអ្នកកំពុងមានចម្ងល់ អ្នកម
 ិនគួរមានអារម្មណ៍រងសម្ពាធ ឬប្រញាប់ឈានទៅដល់ការសន្និដ្ឋានអ
 ំពភី េទរបស់អ្នកទេ ។

ពាក្យជាច្រើនមានន័យផ្សេងៗទៅតាមមនុស្សខុសៗគ្នា ហ�ើយនិយមន័យនៃពាក្យមួយអាចផ្លាស់ប្ដូរពេញមួយជីវិតរ បស់យ�ើង ។ ត�ើពាក្យ
មនុស្សខ្ទើយ មានន័យយ៉ាងណា

ចំពោះអ្នក ? ត�ើវាជា
 អារម្មណ៍មួយឬ ? ត�ើវាជាអត្តសញ្ញាណម
 ួយឬ ? ត�ើវាជាបែបផែនជីវិតមួយឬ ? ការ

ប្រើប្រាស់ពាក្យ មនុស្សខ្ទើយ បានផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលសង្គម និងវប្បធម៌ផ្លាស់ប្ដូរ ។ ការស្គាល់ថាជា
 មនុស្សខ្ទើយ អាចមានន័យថា អ្នកជាប់

ទាក់ទងនឹងការប្រតិព័ទ្ធភេទដូចគ្នា ប៉ុន្ដែមិនជ្រើសរ�ើសធ្វើតាមអារម្មណ៍ទាំងនេះទេ ។ ឬប្រហែលជាពាក្យនេះពិពណ៌នាអំពីរប�ៀបដែល

អ្នកបង្ហាញពីខ្លួនអ
 ្នកខាងសតិអារម្មណ៍ ខាងរូបកាយ ខាងផ្លូវភេទ ឬខាងនយោបាយ ។ ប្រសិនប�ើអ្នកកំពុងតែង�ឿងឆ្ងល់ថាន
 រណាម្នាក់ចង់

មានន័យយ៉ាងណា នៅពេលពួកគេនិយាយថា « ខ្ញុំជាម
 នុស្សខ្ទើយ » នោះ ចូរសួរព
 ួកគេ ។
ត�ើខ
 ្ញុំគួរតែ
 ប្រា
 ប់គេឬ ?

សម្រាប់មនុស្សមួយចំនួន ការរក្សាអារម្មណ៍នៃការប្រតិព័ទ្ធភេទដូចគ្នាទ
 ុកជាសម្ងាត់ អាចមកពីមានការខ្មាសអ�ៀន ឬការសន្ទនាអវិជ្ជមាន

នៅខាងក្នុងខ្លួន ។ ការចែកចាយអារម្មណ៍ទាំងនោះជាមួយនឹងម
 នុស្សម្នាក់ដែលទុកចិត្ត អាចនឹងដោះខ្លួនឲ
 ្យមានសេរីភាព ហ�ើយមានការ

ការបកប្រែនៃ Frequently
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ព្យាបាល ។ ទោះជាយ៉ាងណា មនុស្សមួយចំនួនច
 ង់រង់ចាំឲ្យយូរឬយ៉ាងហោចណាស់កំណត់ច
 ំនួនម
 នុស្សដែលពួកគេប្រាប់ព
 ីអារម្មណ៍ទាំងឡាយ ដូច្នេះ

ការសម្រេចចិត្តនេះមិនគួរផ្អែកទៅល�ើទំនោរសម្ពាធដ�ើម្បី « ប្រកាស » ជាសាធារណៈ ឬប្រាប់គេឲ្យស្គាល់ថាជា
 មនុស្សខ្ទើយដោយប�ើកច
 ំហនោះទេ ។

ប្រសិនប�ើអ្នកស
 ម្រេចចិត្តថាចង់ប្រាប់គេពីអារម្មណ៍ប្រតិព័ទភ្ធ េទដូចគ្នា សូមព
 ិចារណាដោយការអធិស្ឋានអំពីមនុស្សដែលអ្នកចង់ប្រាប់រ�ឿងនេះ និងរប�ៀប

ដ�ើម្បីចែកចាយទិដ្ឋភាពនៃបទពិសោធន៍ជីវិតរ មែងស្លាប់របស់អ្នកនេះ ។

ប្រសិនប�ើអ្នកស
 ម្រេចចិតថា
្ត ចង់ចែកចាយបទពិសោធន៍រ បស់អ្នកអំពអា
ី រម្មណ៍នៃការប្រតិព័ទ្ធភេទដូចគ្នា ឬប្រាប់ដោយប�ើកចំហថាខ្លួនជា
 ម
 នុស្សខ្ទើយ នោះ

អ្នកគួរតែទទួលបាននូវការទ្រទ្រង់ និងកា
 ររាប់អានដោយសណ្ដានចិត្តល្អ និងកា
 រគោរព ទាំងនៅក្នុងផ្ទះ និងនៅព្រះវិហារ ។ យ�ើងទា
 ំងអស់គ្នាចាំបាច់ត្រូវ

មានការអត់ធ្មតច
់ ំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក នៅពេលយ�ើងដ
 ឹងអំពីរ�ឿងទាំងនេះ ។

ក្នុងនាមជាសមាជិកនៃសាសនាចក្រ យ�ើងទាំងអស់គ្នាមានការទទួលខុសត្រូវមួយដ�ើម្បីបង្កើតនូវបរិយាកាសមួយដែលមានការទ្រទ្រង់ និងមាន

សេចក្ដីស្រឡាញ់ច
 ំពោះបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់របស់យ�ើង ។ បណ្ដាញនៃការទ្រទ្រង់គ្ម
នា ួយបែបនេះ ធ្វើឲ
 ្យវាមានការងាយស្រួលកាន់តែច្រើនឡ�ើង

នៅក្នុងការរស់នៅតាមដំណឹងល្អ ហ�ើយស្វែងរកព្រះវិញ្ញាណ ខណៈដែលកំពុងឆ
 ្លងកាត់ទ
 ិដ្ឋភាពនានានៃជីវិតរ មែងស្លាប់នេះ ។
ត�ើខ
 អា
្ញុំ ចនិយាយទៅកាន់ឪពុកម្
 ដាយ ឬប៊ីស្សពខ្ញុំ អំពកា
ី រប្រតិព័ទភ្ធ េទដូចគ្នាដ ោយរប�ៀបណា ?

ប្រសិនប�ើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអាចនិយាយនឹងឪពុក ឬម្ដាយ សមាជិកគ្រួសារផ្សេងទ�ៀត ឬអ្នកដឹកនាំសាសនាចក្រម្នាក់បាន ចូរពិចារណាចែកចាយអំពី

អារម្មណ៍របស់អ្នកជា
 មួយនឹងពួកគេ ។ សូមជួយពួកគេយល់អំពីអ្វីដែលអ្នកកំពុងឆ
 ្លងកាត់ ដ�ើម្បីពួកគេអាចបង្ហាញសេចក្ដីស្រឡាញ់ និងគាំទ្រ ។ ប្រសិនប�ើ

ពួកគេពុំយល់អំពីបទពិសោធន៍នេះទេ ចូរស
 ូមពួកគេឲ្យអានអត្ថបទនៅល�ើគេហទំព័រនេះ ។ រ�ឿងនេះអាចនឹងព
 ុំមែនជាការសន្ទនាដ៏ងាយស្រួលដ�ើម្បីចាប់

ផ្ដើមនោះទេ ប៉ុន្តែវាសំខាន់ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យមានការសន្ទនាមួយក�ើតឡ�ើង ។ ចូរមានចិត្តអត់ធ្មត់នឹងម
 នុស្សនៅជុំវិញអ្នក ហ�ើយចងចាំថា
 អ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងរ�ៀន
ជាមួយគ្នា ។ ប្រសិនប�ើមនុស្សដែលអ្នកស្រឡាញ់ព
 ិបាកយល់ ឬពិបាកជួយគាំទ្រ នោះពួកគេអាចនឹងត្រូវការជំនួយរ បស់អ្នក ។ ចូរប្រព្រឹត្តនឹងឪពុកម្
 ដាយ

និងអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកដោយសន្ដានចិត្តល្អ និងការគោរពដូចគ្នាដូចដែលអ្នកសង្ឃឹមចង់ឲ្យពួកគេធ្វើច
 ំពោះអ្នកដែរនោះ ។ គេហទំព័រនេះ ត្រូវបានរ�ៀបចំ

ឡ�ើងដ�ើម្បីជួយមនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យយល់អំពីការប្រតិព័ទ្ធភេទដូចគ្នាកា
 ន់តែល្អប្រស�ើរតាមទស្សនវិស័យខាងដំណឹងល្អ ។
ប្រសិនប�
 ើខ្ញុំស្មោះត្រង់ល
 ្មមគ្រប់គ្រាន់ ត�កា
ើ រប្រតិព័ទរ្ធ បស់ខ
 ្ញុំបែបនេះនឹងរ លាយបាត់អ
 ស់ទៅដែរឬទេ ?

ប្រពលភាពនៃការប្រតិព័ទ្ធភេទដូចគ្នានេះ គឺព
 ុំវាស់វែងតាមរយៈភាពស្មោះត្រង់រ បស់អ្នកបាននោះទេ ។ មនុស្សជាច្រើនអ
 ធិស្ឋានអស់ជាច្រើនឆ្នាំ ហ�ើយធ្វើ
អ្វីៗទាំងអស់ដែលពួកគេអាចធ្វើបា
 នដ�ើម្បីមានការគោរពប្រតិបត្តិ ប៉ុន្ដែពួកគេនៅតែមានការប្រតិព័ទ្ធភេទដូចគ្នា ។ ការប្រតិព័ទ្ធភេទដូចគ្នា គឺក�ើតឡ�ើងតាម

លំដាប់ផ្សេងៗនៃប្រពលភាព ហ�ើយមិនដូចគ្នាច
 ំពោះមនុស្សគ្រប់រូបនោះទេ ។ មនុស្សមួយចំនួនមានការប្រតិព័ទ្ធមនុស្សទាំងពីរភេទ ហ�ើយមនុស្សផ្សេង

ទ�ៀតមានការប្រតិព័ទ្ធមនុស្សភេទដូចគ្នាយ
 ៉ាងខ្លាំង ។ ចំពោះមនុស្សខ្លះ អារម្មណ៍នៃការប្រតិព័ទ្ធភេទដូចគ្នា ឬយ៉ាងហោចណាស់ប ្រពលភាពនៃអារម្មណ៍

ទាំងនេះ អាចនឹងរលាយបាត់ទៅក្នុងមួយរយៈពេល ។ ក្នុងករណីណា

ក៏ដោយ ការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងការប្រតិព័ទ្ធនេះពុំគួររំពឹងទ
 ុក ឬតម្រូវឲ្យចេញជាលទ្ធផល
មួយម
 កពីសំណាក់ឪ
 ពុកម្
 ដាយ ឬអ្នកដឹកនាំឡ�ើយ ។

ប្រពលភាពនៃការប្រតិព័ទ្ធរបស់អ្នកអា
 ចនឹងម
 ិនស្ថិតនៅក្នុងកា
 រគ្រប់គ្រងរបស់អ្នក តែទោះជាយ៉ាងណា អ្នកអាចជ្រើសរ�ើសរប�ៀបដ�ើម្បីឆ្លើយតបនឹងវា
 

បាន ។ សូមទូលសួរចំពោះព្រះអម្ចាសថា
់ ត�ើអ
 ្នកអាចរ�ៀនអ្វីខ្លះមកពីបទពិសោធន៍នេះ ហ�ើយថាត�ើបទពិសោធន៍នេះអាចក្លាយទៅជាកម្លាំងមួយដ�ើម្បីអ្នក

អាចផ្ដោតសេចក្ដីជំន�ឿរបស់អ្នកទៅល�ើលទ្ធផលដែលអ្នកអាចគ្រប់គ្រងបានតាមរប�ៀបណា ។ ការបង្វែរជីវិតរបស់អ្នកទៅរកព្រះ គឺជាស
 កម្មភាពនៃសេចក្ដី

ជំន�ឿដ៏សំខាន់មួយ ដែលនាំមកនូវពរជ័យដ៏មហិមានាពេលឥឡូវនេះ និងជា
 ព
 រជ័យកាន់តែមហិមានៅក្នុងបរលោកនាយ ។
ត�ើសា
 សនាចក្រនឹងកែប
 ្រែគោលលទ្ធិរ បស់ខ
 ្លួន ហ�ើយអនុមតិឲ្យមានអាពាហ៍ពិពាហ៍ភ េទដូចគ្នាដ ែរទេ ?

ផ្នែកសំខាន់ចំពោះផែនការរបស់ព្រះ គោលលទ្ធិនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍រ វាងបុរសម្នាក់ និងស្ត្រីម្នាក់ គឺជាកា
 របង្រៀនដ៏សំខាន់មួយរបស់សាសនាចក្រនៃ
ព្រះយេស៊វូ គ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទថ្ធ ្ងៃចុងក្រោយ ហ�ើយវានឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរឡ�ើយ ៖

« ជាគោលការណ៍ម
 ួយខាងគោលលទ្ធិ ផ្អែកទៅល�ើព្រះគម្ពីរ សាសនាចក្របញ្ជាក់ថា អាពាហ៍ពិពាហ៍រ វាងបុរស និងស្រ្តី គឺមានសារៈសំខាន់ច
 ំពោះផែនការ

របស់អង្គបង្កបង្កើត សម្រាប់ជោគវាសនាដ៏អស់កល្បជានិច្ចនៃកូនចៅរបស់ទ្រង់ ។

« ទំនាក់ទំនងខាងផ្លូវភេទ គឺប្របា
ើ នសម្រាប់តែរវាងបុរសម្នាក់ និងស្រ្តីម្នាក់ដែលបានរ�ៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្រប និងពេញច្បាប់ ក្នុងនាមជាប្តីប្រពន្ធ

ប៉ុណ្ណោះ ។ ទំនាក់ទំនងខាងផ្លូវភេទដទៃទ�ៀត រួមមានទាំងទំនាក់ទ
 ំនងខាងផ្លូវភេទរវាងមនុស្សដែលមានភេទដូចគ្នា គឺជាអ
 ំព�ើបាប ហ�ើយបំផ្លាញចោលនូវ

ស្ថាប័នគ្រួសារដែលបានបង្កើតឡ�ើងដ៏ទេវភាព ។ ដូច្នោះសាសនាចក្របញ្ជាកអ
់ ំពសា
ី រៈសំខាន់នៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ថា
 ជាសម្ព័ន្ធភាពស្របច្បាប់ និងពេញ

ច្បាប់រ វាងបុរសម្នាក់ និងស្ត្រីម្នាក់ » (ក្បួនខ្នាតភាគ ២ ៖ ការគ្រប់គ្រងសាសនាចក្រ ចំណុច ២១.៤.១០ ) ។
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