
គុណសម ត្តិៃនអ្នកេទសនា 
្រពះេទពសតា្ថ  សូរ ហាយ ្រកុមជនុំ្រពះៃ្រតបិដក 

ែតងេរៀបេរៀង 
 េលាកអ្នកេទសនាឬអ្នកនិយាយ្រតូវ្របកបេដាយគណុសម ត្តអិ្វីខ្លះ? េនះជា 
្របសា្ន ែដលគរួេឆ្លើយេដាយពិសា្ត រ។  គណុសម ត្តរិបស់េលាកអ្នកេទសនាឬអ្នក
និយាយក្នុងទី្របជធុតំចូនីមយួៗមាន២្របការគៈឺ គណុសម ត្តសិាមញ្ញ១ គណុសម ត្តិ
ជាន់ខ្ពស់១ ដចូេសចក្តតីេ េនះ ៖ 
  ១—មាត់រហ័ស, 
  ២—ចិត្តអងអាច, 
  ៣—ឥតេអៀនខា្ម ស, 
  ៤—សេម្លងឮខា្ល ងំ។ 
 គណុសម ត្ត៤ិយ៉ាងេនះ មនសុ សាមញ្ញេ្រចើនទទលួដងឹ សា្គ ល់ និយមថា ជា
គណុសម ត្តលិ្អម ៉ ងែដរេហើយ ែតមនិទាន់រាប់ថាជាគណុដ្របេសើរខ្ពងខ្ពស់េទ, េបើ
្រគាន់ែតមានគណុសម ត្តសិាមញ្ញ៤យ៉ាងប៉េុណា្ណ ះ នឹង្រតឡប់េ ជាេទាសក្នុងការ   
សែម្តងវញិខ្លះពំុខាន េ្រពាះ ៖ 
 មាត់រហ័ស គសឺេ ្ត យកមាត់ែដលរសួ ែដលនិយាយញាប់។ ការនិយាយ
រសួញាប់េនះ មនិែមនសុទ្ធែតជាគណុទំាងអស់េទ រែមងធា្ល ក់េ ជាេទាសវញិខ្លះជា
ធម្មតា គនឺាំឱ ភា្ល ត់ពាក េពចន៍, ឱ ្រជុល្រជលួសពាក ែដលគរួេលើកនិយាយមនុ  
្រតឡប់េ ជាេ េ្រកាយ, ឯពាក ែដលគរួដាក់េ ខាងេ្រកាយ្រតឡប់េ ជាមនុ។ ការ
និយាយញាប់េនះជាេទាសនំាឱ ខ្វះរេបៀបពាក េរៀបរយ គនឺាំឱ ក្រមងពាក ក្នុង
្របេយាគែដលនិយាយេនាះមនិមានេជើងសម្ពន័្ធ្រតមឹ្រតូវទំាង្រសៈព ញ្ជនៈ ែដល្រតូវ
្របកបឱ ច ស់លាស់តាមសេម្លងអក រក៏មនិេពញបរបិូណ៌ ែតងខ្វះខាតខូចសេម្លង
្រជុង្រសៈព ញ្ជនៈេនាះជាដរាប។ 
 ការនិយាយរហ័សេនះ េបើបេណា្ត យយូរៗេ  ជាេហតឱុ ធា្ល ប់ធា្ល យ្របេយាគ
និយាយ េនាះខូចេសចក្តអីស់េ ក៏មាន ឱ ពាក េនាះរត់េលឿនហួសគនិំត ទាល់ែត
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ខ្លួនឯងក៏សា្ត ប់មនិបានេ ក៏មាន។ ការែដលថ្នកឹនិយាយឲ បានញាប់េហើយឱ ច ស់
លាស់្រគប់ម៉ាត់េនះ ជាការ្រកណាស់ េ្រចើនែតនំាឱ ខូចរេបៀប្រគប់យ៉ាង ចនួកាល
្រគាន់ែតញាប់ែមន ប៉ុែន្តេចះែតផ្ទួនៗ សំាៗ ដែដលៗ មនិេលឿនចេំណញេ មខុេសាះ 
ែតេបើអាចនិយាយបានទំាងរហ័ស ទំាង្រតមឹ្រតូវក៏ជាការ្របេសើរណាស់។ ្រតងពាក
ែដលេគធា្ល ប់និយាយថា “សម្តជីាឯក េលខជាេទា” េនាះ មនិែមនសេ ្ត យកសម្តី
ញាប់ឡុបៗេនាះេឡើយ គសឺេ ្ត យកសម្តែីដលេចញេ ជាពាក មានរេបៀបសណា្ត ប់
ធា្ន ប់, មានែបបបទ្រតូវតាមច ប់ទមា្ល ប់ ជាសម្តែីដលមានគនិំតេដើរមនុ េទើបមាន     
សេម្លងេចញេ ជាខាងេ្រកាយ េហើយជាពាក មានេគាលជាេ្រគឿងអាង។ 
 ចិត្តអងអាច គចឺតិ្តេក្ល វកា្ល , េមាះមតុមនិញាប់ញ័រ, មនិតក់ស្លុត។ ការ
និយាយឬេទសនាេដាយចតិ្តអងអាចេនះ ជនួកាលក៏មានអាការសមរម  ជនួកាលក៏
មនិសមរម  ែដលគរួឲ អ្នកសា្ត ប់រះិគន់បាន។ ការនិយាយេនះ េបើបេណា្ត យឱ ចតិ្ត
អងអាចនិយាយេឡើងេដាយការលុះក្នុងអំណាចរបស់ចតិ្តអងអាចេនាះ ក៏េ្រចើនែត
ហួស្របមាណ នាំឱ ខូចឱ ខុសច ប់ េ្រពាះអាងកមា្ល ំងេសចក្តអីងអាចែដលនាំឱ
ភាន់្រចឡំក៏មាន នាំឱ មានេសចក្ត្ីរបកាន់ខុសេដាយអាងេវាហារក៏មាន។ 
 ការេទសនាឬនិយាយ ែដលលុះអំណាចចតិ្តអងអាចខា្ល ំងហួសេហតេុពកេនះ 
េ្រចើែតេ ជាេទាស គនឺាំឲ ភា្ល ត់ភា្ល ំងច ប់ទមា្ល ប់, នាំឱ េភ្លចគតិអំពីេហតផុល, អំពី
ការេទើសទាក់ក្នុងច ប់ទំាងពួង េ្រពាះេហតេុនាះ ការនិយាយេដាយកមា្ល ំងចតិ្តអង
អាចហួសេពក មនិែមនសុទ្ធែតជាគណុទំាងអស់េទ ែត្រតឡប់េ ជាេទាសវញិខ្លះមនិ
ខាន, មនុអំពីការេទសនាឬនិយាយ ្រតូវស្ទងកមា្ល ំងចតិ្តឱ ល្មម, ្រតូវថ្នមចតិ្តឱ នឹងធងឹ
ល្អ េទើបនិយាយជាការ្របេសើរ។ េ្រពាះថាេបើកមា្ល ំងចតិ្តអងអាចេពក លុះ្រតូវនិយាយ
ក៏េ្រចើនែតេ្របើេវាហារហួស្របមាណ ែដលគរួឱ េគរះិគន់ចាប់ថា្ន ក់បាន។ 
 ឥតេអៀនខា្ម ស គសឺ្មូរជនខាងនិយាយក្នុងកាលមនិគរួ។ ការេទសនាឬ   
និយាយ្របកបេដាយេសចក្ដេីអៀនខា្ម សេពក ក៏សែម្តងមនិេកើតែដរ ែតេបើបេណា្ដ យ
ឱ ឥតេអៀនខា្ម សេសាះក៏មនិេកើត នឹងនាំឱ េ ជាេទាស េ្រពាះេហតមុនិេចះេអៀន 
ខា្ម ស។ ការនិយាយេដាយឥតេអៀនខា្ម សេនះេ្រចើនែតនំាឱ េថាកទាប នាំឱ ខូចតៃម្ល
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សម្តរីបស់ខ្លួនេបើមនិេ្រចើនក៏តចិ េឃើញថាជាេទាសមយួក្នុងការនិយាយ េ្រពាះេហតុ
េនាះ កាលេបើ្រតូវការនិយាយឱ េគសា្ដ ប់ ្រតូវពិនិត ខ្លួនឯងទកុដាក់ឱ ល្មមសិន គកឺុំ
េអៀនខា្ម សេពក កុឥំតេអៀនខា្ម សេពក។ 
 ការ្រប្រពឹត្តេធ្វើេដាយកាយក្ដ ីវាចាក្ដ ីចតិ្តក្ដ ី ែដលឥតេអៀនខា្ម សេនាះេ្រចើនែត
្រតឡប់េ ជាេទាសគរួឱ េគនិនា្ទ េពប្រជាយបានជាដរាប។ 
 ការសែម្តងធមអ៌ាថឬ្របកាសេសចក្ដអីំពីច ប់បញ្ញត្តណិាមយួ, េបើនិយាយ
េដាយ្របធានៃនការសែម្តងមាន២យ៉ាងគ ឺ និគ្គហមុខ=ការសែម្តងផា្ច ញ់ផា្ច លជា
្របធាន១, បគ្គហមុខ =ការសែម្តងេលើកសរេសើរជា្របធាន១។ 
 ការសែម្តង្របាប់េទាសអំពីេសចក្ដ្ីរប្រពឹត្តខុស ចេំពាះបុគ្គលអ្នក្រប្រពឹត្តខុស
េហើយទាញឧទាហរណ៍អំពីការ្រប្រពឹត្ត្រតូវ េដើម ីផា្ច ញ់ផា្ច លសង្កត់សង្ិកនេដាយធម ៌ 
វន័ិយ ឱ អ្នកសា្ដ ប់ពិចារណារកេហតផុលខុស្រតូវឱ េឃើញចេំពាះខ្លួនឯង, ការ       
សែម្តងដេូច្នះេ ថា “និគ្គហមខុ”។ 
 ការសែម្ដង្របកាសគណុៃនេសចក្ដលី្អ ែដលពួកអ្នកសប ុរសបាន្រប្រពឹត្ត 
េគារពេជឿកាន់េដាយ្រតមឹ្រតូវ េហើយទាញឧទាហរណ៍អំពីការ្រប្រពឹត្តេផ ងៗ េដើម ី
េលើកសរេសើរតាមធមវ៌ន័ិយ, ដេូច្នះ េ ថា “បគ្គហមខុ”។ 
 ការសែម្ដងេនះ ទកុជាមានេ្រចើនយ៉ាង ក៏គងរបួរមួមកេដាយខ្លីមានែត២យ៉ាង
ប៉ុេណា្ណ ះ។ ការសែម្ដងធមឬ៌សូ្រតបទធម៌ណាមយួែដលអាចេធ្វើេ បាន ក៏េ្រពាះ
អា្រស័យេហតែុដលឥតេអៀនខា្ម សេទើប្រប្រពឹត្តេ បាន ប៉ុែន្តេបើសែម្ដងអាការវាត 
អាត ឥតែ្រកងរែអង ឥតេអៀនខា្ម ស្រជុលហួសេពក ក៏្រតឡប់េ ជាេទាសដល់ខ្លួន
ែដលនាំឱ េថាកប្ញក ខូចតៃម្លចរយិាធមរ៌បស់ខ្លួនជា្របាកដ េដាយេហតែុតជញួ
និយាយឥតេអៀនខា្ម ស។ 
 សេម្លងខា្ល ងំ គសឺេម្លងលាន់ឮកងរពំង ជះចលូេ ប៉ះេសាតប សាទៃន
បុគ្គលដៃទ។ សេម្លងឮេនះជាសម ត្តដិ្របេសើររបស់អ្នកនិយាយ ែដលអាចនំាឱ អ្នក
សា្ដ ប់ចលូចតិ្តសា្ដ ប់ជាប់តេ  បានយូរមនិឆាប់ធញុ្រទាន់ េដាយេហតថុាមនិបាច់
េផ្ទ ង្រតេចៀកេដាយផ្ចតិផ្ចងណាស់ក៏អាចឮច ស់បាន។ ែតសេម្លងខ្លះ្រគាន់ែតឮ

០៣ 

គណុសម ត្តៃិនអ្នកេទសនា 



ខា្ល ំង ប៉ុែន្តមនិពីេរាះ។ 
 សេម្លងពីេរាះេនះរាប់ថាជាសម ត្តដិល្អ, សូម ី្រពះសមា្ម សម្ពុទ្ធ្រពះអង្គក៏មាន
លក្ខណៈេដាយសេម្លងេនះែដរ។ បាលីថា “្រពហ្មសេរា ភគវា” ែ្របថា “្រពះដមាន
បុណ  មានសេម្លងដចូជាសេម្លងៃន្រពហ្ម” សេម្លងពីេរាះេនះជាលក្ខណៈល្អមយួ
របស់្រពះសមា្ម សម្ពុទ្ធ។ សេម្លងពីេរាះមានអង្គ៨្របការគៈឺ 
 ១—វិស េដា្ឋ  សេម្លងរលីងសា្អ ត, 
 ២—វិេញ្ញ េយ  សេម្លងច ស់លាស់ងាយយល់បាន, 
 ៣—មញ្ជ  ុសេម្លង្រសទន់ពីេរាះ, 
 ៤—សវនីេយា សេម្លងគរួឱ ចងសា្ដ ប់, 
 ៥—ពិន្ទ ុសេម្លង្រតូវចណុំចចតិ្តអ្នកសា្ដ ប់, 
 ៦—អវិសារ ីសេម្លងមនិែ្រពក មនិែបក, 
 ៧—គម្ភីេរា សេម្លងេ្រ រពំងឮបានឆា្ង យ, 
 ៨—និនា្ន ទី សេម្លងបន្លឺមានទឹកដម។ 
 គណុសម ត្តេិដាយសេម្លងដចូេរៀបរាប់េនះ ជាការ្របេសើរេដាយែឡកែដរ។
ែតេបើអ្នកែដល្រគាន់ែតមានសេម្លងបុ៉េណា្ណ ះ ក៏មនិទាន់សេ្រមចផលល្អេ េឡើយ 
េ្រពាះថាសេម្លងេនះ ្រគាន់ែតជាេ្រគឿងឧបករណ៍ៃនការសែម្តងប៉េុណា្ណ ះ កាលេបើ
គណុសម ត្តខិាងេដើមមនិមានេទឬការេចះដងឹមានតចិតចួ មនិ្រគប់្រគាន់េ្របើ្របាស់
សេម្លងេនាះឱ មាន្របេយាជន៍មនិេកើត មយួេទៀត សេម្លងេនះេបើខ្វះការេចះដងឹ, ខ្វះ
សីលធមស៌ណា្ត ប់ធា្ន ប់ ក៏យកជាការមនិបាន េ្រពាះមនិទាន់្រគប់លក្ខណៈៃនគណុ
សម ត្តេិ េឡើយ។ 
 គណុសម ត្តរិបស់េលាក-អ្នកេទសនាឬអ្នកនិយាយមាន៤យ៉ាង ដចូអធបិ យ
មកេនះ ជាគណុសម ត្តជិាន់ទាបឬសាមញ្ញរាយរង មនិទាន់រាប់ថាជាគណុសម ត្តិ
ជាន់ខ្ពស់្រគប់លក្ខណៈេ េឡើយ។ 
 េលាកអ្នកេទសនាឬអ្នកនិយាយការ្រតូវមានគណុសម ត្ត៤ិយ៉ាងេទៀត េទើប
េពញទីជាគណុសម ត្តជិាន់ខ្ពស់ែដលគរួសរេសើរេដាយពិត។ 
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គុណសម ត្តិជាន់ខ្ពស់េនាះគឺៈ 
 ១—ការេចះដងឹពាក េពចន៍ យល់កចិ្ចការេ្រចើន ចាំេគាលធម-៌ច ប់បានេ្រចើន, 
 ២—មានបដភិាណ គ្ឺរបាជា្ញ វាងៃវ្របកបេដាយសមត្ថភាព, 
 ៣—មានសប ុរសិធម៧៌្របការ្រគប់្រគាន់,  
 ៤—មានចតិ្តបរសុិទ្ធ មិនញាប់ញ័រេដាយេលាកធម៌េពក មិន្របកបេដាយអគត។ិ 
 គណុសម ត្តសិាមញ្ញខាងេដើម៤យ៉ាង ្រពមទំាងគណុសម ត្តជិាន់ខ្ពស់៤យ៉ាង
េនះេទៀតផ ំបញ្ចូលគា្ន ្រតូវជាគណុសម ត្ត៨ិយ៉ាង។ េលាកអ្នកេទសនាឬអ្នកនិយាយ
ការណាមយួក្នុងទី្របជ ុ កាលេបើ្របកបេដាយគណុសម ត្ត៨ិយ៉ាងដចូេពាលមកេនះ 
េទើបចាត់ថាជាបុគ្គល្របេសើរបំផតុក្នងុចេំណាមអ្នកសែម្តងទំាងឡាយ។ 

េលាកអ្នកសែម្តង្រតូវ្របកបេដាយអង្គ៥យ៉ាងតេ េទៀតគឺៈ 
 ១—សែម្តងតាមលំដាប់លំេដាយ មនិកាត់ មនិរលំងេគាលេសចក្ត,ី 
 ២—សែម្តងេដាយអាងេហតផុល កុឱំ ្រចឡំេដាយធមា្ម ធដិា្ឋ ននិងបុគ្គលាធដិា្ឋ ន, 
 ៣—សែម្តងេដាយេមតា្ត  ្របាថា្ន ឱ បាន្របេយាជន៍ដល់អ្នកសា្ត ប់, 
 ៤—មនិ្រតូវសែម្តងេដាយការសម្លងឹលាភសកា្ក រៈ, 
 ៥—មនិ្រតូវសែម្តងេដាយការេលើកខ្លួន េហើយបន្តុះបងា្អ ប់អ្នកដៃទ គសឺែម្តងឱ
សមតាមធមែ៌ដលពិតែមន ្របកបេដាយេហតកុារជាក់លាក់។ 
 គណុសម ត្តទំិាងេនះជាការ្រកណាស់, េលាកអ្នកេទសនាឬអ្នកេធ្វើសន្និសីទ 
ក្រមនឹងមានគណុសម ត្តទំិាងេនះ្រគប់្រគាន់ក្នុងខ្លួន េ្រពាះេហតេុនាះ បណ្ឌ ិ តគប ី
សិក ហាត់េរៀនអប់រជំាមនុ។ វធិានការៃនកចិ្ចសិក េដើម ីឱ មានគណុសម ត្តទំិាង៨
យ៉ាងេនះ មនិែមនេលើសវស័ិយរបស់មនសុ ្រគប់គា្ន េទ គអឺាចហាត់ពត់ចតិ្តទនូា្ម ន   
បង្វកឹឱ បានបទែបបេនាះៗខ្លះមនិខាន េបើទកុជាមាននិស ័យធម្មជាតរិងឹត្អងឹយ៉ាង
ណា ក៏មនិហួសអំពីការបង្វកឹ ការទនូា្ម នដឧ្រកដិ្ឋែដរ, េបើទកុជាមនិបានគណុសម ត្តិ
េនាះ្រគប់្រគាន់ក៏គងបានខ្លះមនិខាន។ 
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