គុណសម ត្តៃិ នអ្នកេទសនា

គុណសម ត្តិ ៃនអ្ន កេទសនា

្រពះេទពសតា្ថ សូ រ ហាយ ្រកុមជនុំ្រពះៃ្រតបិដក
ែតងេរៀបេរៀង

េលាកអ្នកេទសនាឬអ្នកនិយាយ្រតូវ្របកបេដាយគុណសម ត្តអ
ិ ្វីខ្លះ?
្របសា្នែដលគួរេឆ្លយ
ើ េដាយពិ សា្តរ។

េនះជា

គុណសម ត្តរិ បស់ េលាកអ្នកេទសនាឬអ្នក

និយាយក្នុងទី្របជុធំតច
ូ នីមយ
ួ ៗមាន២្របការគឺៈ គុណសម ត្តសា
ិ មញ្ញ ១ គុណសម ត្តិ
ជាន់ ខ្ពស់១ ដូចេសចក្តត
ី េ

េនះ ៖

១—មាត់ រហ័ស,
២—ចិត្តអងអាច,

៣—ឥតេអៀនខា្មស,
៤—សេម្លងឮខា្លង
ំ ។

គុណសម ត្ត៤
ិ យា៉ងេនះ មនុស សាមញ្ញ េ្រចើនទទួលដឹង សា្គល់ និយមថា ជា

គុណសម ត្តល
ិ ្អម ៉ ងែដរេហើ យ ែតមិនទាន់ រាប់ ថាជាគុណដ្របេសើរខ្ពងខ្ពស់េទ, េបើ
្រគាន់ ែតមានគុណសម ត្តសា
ិ មញ្ញ ៤យា៉ងប៉េុ ណា
្ណ ះ

នឹង្រតឡប់ េ

ជាេទាសក្នុងការ

សែម្តងវិញខ្លះពុំ ខាន េ្រពាះ ៖
មាត់ រហ័ស គឺសេ ្ត យកមាត់ ែដលរ ួស ែដលនិយាយញាប់ ។ ការនិយាយ
រ ួសញាប់ េនះ មិនែមនសុទែ្ធ តជាគុណទាំងអស់ េទ រែមងធា្លក់ េ
ធម្មតា

គឺនាំឱ ភា្លត់ ពាក េពចន៍,

្រតឡប់ េ

ជាេ

ជាេទាសវិញខ្លះជា

ឱ ្រជុល្រជលួសពាក ែដលគួរេលើកនិយាយមុន

េ្រកាយ, ឯពាក ែដលគួរដាក់ េ

ខាងេ្រកាយ្រតឡប់ េ

និយាយញាប់ េនះជាេទាសនាំឱ ខ្វះរេបៀបពាក េរៀបរយ

ជាមុន។ ការ

គឺនាំឱ ក្រមងពាក ក្នុង

្របេយាគែដលនិយាយេនាះមិនមានេជើងសម្ពន
័ ្រ្ធ តឹម្រតូវទាំង្រសៈព ញ្ជ នៈ ែដល្រតូវ
្របកបឱ ច ស់ លាស់ តាមសេម្លងអក រក៏មន
ិ េពញបរិបូណ៌
្រជុង្រសៈព ញ្ជ នៈេនាះជាដរាប។

ការនិយាយរហ័ សេនះ េបើបេណា
្ត យយូ រៗេ

និយាយ េនាះខូចេសចក្តអ
ី ស់ េ

ែតងខ្វះខាតខូចសេម្លង

ជាេហតុឱ ធា្លប់ ធា្លយ្របេយាគ

ក៏មាន ឱ ពាក េនាះរត់ េលឿនហួ សគំនិត ទាល់ ែត
០១

គុណសម ត្តៃិ នអ្នកេទសនា

ខ្លួនឯងក៏សា្តប់ មន
ិ បានេ

ក៏មាន។ ការែដលថ្នក
ឹ និយាយឲ បានញាប់ េហើ យឱ ច ស់

លាស់ ្រគប់ មា៉ត់ េនះ ជាការ្រកណាស់ េ្រចើនែតនាំឱ ខូចរេបៀប្រគប់ យា៉ង ចួនកាល
្រគាន់ ែតញាប់ ែមន ប៉ុែន្តេចះែតផ្ទួនៗ សាំៗ ដែដលៗ មិនេលឿនចំេណញេ

មុខេសាះ

ែតេបើអាចនិយាយបានទាំងរហ័ ស ទាំង្រតឹម្រតូវក៏ជាការ្របេសើរណាស់ ។ ្រតងពាក
ែដលេគធា្លប់ និយាយថា “សម្តជា
ី ឯក េលខជាេទា” េនាះ មិនែមនសេ ្ត យកសម្តី
ញាប់ ឡុបៗេនាះេឡើយ គឺសេ ្ត យកសម្តែី ដលេចញេ

ធា្នប់ , មានែបបបទ្រតូវតាមច ប់ ទមា្លប់
សេម្លងេចញេ

ជាពាក មានរេបៀបសណា
្ត ប់

ជាសម្តែី ដលមានគំនិតេដើរមុន េទើបមាន

ជាខាងេ្រកាយ េហើ យជាពាក មានេគាលជាេ្រគឿងអាង។

ចិត្តអងអាច គឺចត
ិ េ្ត ក្ល វកា្ល, េមាះមុតមិនញាប់ ញ័រ, មិនតក់ ស្លុត។ ការ
និយាយឬេទសនាេដាយចិតអ
្ត ងអាចេនះ ជួនកាលក៏មានអាការសមរម ជួនកាលក៏
មិនសមរម

ែដលគួរឲ អ្នកសា្តប់ រះិ គន់ បាន។ ការនិយាយេនះ េបើបេណា
្ត យឱ ចិត្ត

អងអាចនិយាយេឡើងេដាយការលុះក្នុងអំណាចរបស់ ចត
ិ អ
្ត ងអាចេនាះ
ហួ ស្របមាណ

នាំឱ ខូចឱ ខុសច ប់

ក៏េ្រចើនែត

េ្រពាះអាងកមា្លំងេសចក្តអ
ី ងអាចែដលនាំឱ

ភាន់ ្រចឡំក៏មាន នាំឱ មានេសចក្ត្រី បកាន់ ខុសេដាយអាងេវាហារក៏មាន។

ការេទសនាឬនិយាយ ែដលលុះអំណាចចិតអ
្ត ងអាចខា្លំងហួ សេហតុេពកេនះ
េ្រចើែតេ

ជាេទាស គឺនាំឲ ភា្លត់ ភា្លំងច ប់ ទមា្លប់ , នាំឱ េភ្លចគិតអំពីេហតុផល, អំពី

ការេទើសទាក់ កុង
្ន ច ប់ ទាំងពួ ង

េ្រពាះេហតុេនាះ

ការនិយាយេដាយកមា្លំងចិតអ
្ត ង

អាចហួ សេពក មិនែមនសុទែ្ធ តជាគុណទាំងអស់ េទ ែត្រតឡប់ េ

ជាេទាសវិញខ្លះមិន

្ត ល្មម, ្រតូវថ្នមចិតឱ
្ត នឹងធឹង
ខាន, មុនអំពីការេទសនាឬនិយាយ ្រតូវស្ទងកមា្លំងចិតឱ
ល្អ េទើបនិយាយជាការ្របេសើរ។ េ្រពាះថាេបើកមា្លំងចិតអ
្ត ងអាចេពក លុះ្រតូវនិយាយ
ក៏េ្រចើនែតេ្របើេវាហារហួ ស្របមាណ ែដលគួរឱ េគរិះគន់ ចាប់ ថា្នក់ បាន។
ឥតេអៀនខា្មស

គឺស្មូរជនខាងនិយាយក្នុងកាលមិនគួរ។

ការេទសនាឬ

្ដ យ
និយាយ្របកបេដាយេសចក្ដេី អៀនខា្មសេពក ក៏សែម្តងមិនេកើតែដរ ែតេបើបេណា
ឱ ឥតេអៀនខា្មសេសាះក៏មន
ិ េកើត នឹងនាំឱ េ

ជាេទាស េ្រពាះេហតុមន
ិ េចះេអៀន

ខា្មស។ ការនិយាយេដាយឥតេអៀនខា្មសេនះេ្រចើនែតនាំឱ េថាកទាប នាំឱ ខូចតៃម្ល
០២

គុណសម ត្តៃិ នអ្នកេទសនា

សម្តរី បស់ ខ្លួនេបើមន
ិ េ្រចើនក៏តច
ិ េឃើញថាជាេទាសមួយក្នុងការនិយាយ េ្រពាះេហតុ
េនាះ កាលេបើ្រតូវការនិយាយឱ េគសា្ដប់ ្រតូវពិ និត ខ្លួនឯងទុកដាក់ ឱ ល្មមសិន គឺកុំ
េអៀនខា្មសេពក កុឥ
ំ តេអៀនខា្មសេពក។

ការ្រប្រពឹ តេ្ត ធ្វេើ ដាយកាយក្ដី វាចាក្ដី ចិតក
្ត ្ដី ែដលឥតេអៀនខា្មសេនាះេ្រចើនែត
្រតឡប់ េ

ជាេទាសគួរឱ េគនិនា្ទេពប្រជាយបានជាដរាប។

ការសែម្តងធម៌អាថឬ្របកាសេសចក្ដអ
ី ំពីច ប់ បញ្ញ តណា
្តិ
មួយ,
េដាយ្របធានៃនការសែម្តងមាន២យា៉ងគឺ

េបើនិយាយ

និ គហ
្គ មុខ=ការសែម្តងផា្ចញ់ផា្ចលជា

្របធាន១, បគ្គហមុខ =ការសែម្តងេលើកសរេសើរជា្របធាន១។

ការសែម្តង្របាប់ េទាសអំពីេសចក្ដ្រី ប្រពឹ តខ
្ត ុស ចំេពាះបុគល
្គ អ្នក្រប្រពឹ តខ
្ត ុស
េហើ យទាញឧទាហរណ៍ អំពីការ្រប្រពឹ ត្រ្ត តូវ េដើម ីផា្ចញ់ផា្ចលសង្កត់សង្កន
ិ េដាយធម៌
វិន័យ

ឱ អ្នកសា្ដប់ ពិចារណារកេហតុផលខុស្រតូវឱ េឃើញចំេពាះខ្លួនឯង,

សែម្តងដូេច្នះេ

ថា “និគហ
្គ មុខ”។

ការសែម្ដង្របកាសគុណៃនេសចក្ដល
ី ្អ

ការ

ែដលពួ កអ្នកសប ុរសបាន្រប្រពឹ ត្ត

េគារពេជឿកាន់ េដាយ្រតឹម្រតូវ េហើ យទាញឧទាហរណ៍ អំពីការ្រប្រពឹ តេ្ត ផ ងៗ េដើម ី
ិ ័យ, ដូេច្នះ េ
េលើកសរេសើរតាមធម៌វន

ថា “បគ្គហមុខ”។

ការសែម្ដងេនះ ទុកជាមានេ្រចើនយា៉ង ក៏គងរ ួបរ ួមមកេដាយខ្លីមានែត២យា៉ង

ប៉ុេណា
្ណ ះ។

ការសែម្ដងធម៌ឬសូ្រតបទធម៌ណាមួយែដលអាចេធ្វេើ

អា្រស័យេហតុែដលឥតេអៀនខា្មសេទើប្រប្រពឹ តេ្ត

បាន

ខូចតៃម្លចរិយាធម៌របស់ ខ្លួនជា្របាកដ

និយាយឥតេអៀនខា្មស។
សេម្លងខា្លង
ំ

គឺសេម្លងលាន់ ឮកងរំពង

ក៏េ្រពាះ

ប៉ុែន្តេបើសែម្ដងអាការវាត

អាត ឥតែ្រកងរែអង ឥតេអៀនខា្មស្រជុលហួ សេពក ក៏្រតឡប់ េ
ែដលនាំឱ េថាកប្ញក

បាន

ជះចូលេ

ជាេទាសដល់ ខ្លួន

េដាយេហតុែតជួញ
ប៉ះេសាតប សាទៃន

បុគល
្គ ដៃទ។ សេម្លងឮេនះជាសម ត្តដ
ិ ្របេសើររបស់ អ្នកនិយាយ ែដលអាចនាំឱ អ្នក
សា្ដប់ ចល
ូ ចិតសា
្ត ្ដ ប់ ជាប់ តេ

បានយូ រមិនឆាប់ ធញ
ុ ្រទាន់

េផ្ទ ង្រតេចៀកេដាយផ្ចត
ិ ផ្ចងណាស់ ក៏អាចឮច ស់ បាន។

េដាយេហតុថាមិនបាច់

ែតសេម្លងខ្លះ្រគាន់ ែតឮ
០៣

គុណសម ត្តៃិ នអ្នកេទសនា

ខា្លំង ប៉ុែន្តមន
ិ ពី េរាះ។
សេម្លងពី េរាះេនះរាប់ ថាជាសម ត្តដ
ិ ល្អ,

សូម ី្រពះសមា្មសម្ពុទ្រ្ធ ពះអង្គក៏មាន

លក្ខណៈេដាយសេម្លងេនះែដរ។ បាលីថា “្រពហ្ម សេរា ភគវា” ែ្របថា “្រពះដមាន
បុណ

មានសេម្លងដូចជាសេម្លងៃន្រពហ្ម ”

សេម្លងពី េរាះេនះជាលក្ខណៈល្អមយ
ួ

របស់ ្រពះសមា្មសម្ពុទ។
្ធ សេម្លងពី េរាះមានអង្គ៨្របការគឺៈ
១—វិស េដា្ឋ សេម្លងរលីងសា្អត,
២—វិេញ្ញ េយ

សេម្លងច ស់ លាស់ ងាយយល់ បាន,

៣—មញ្ជ ុ សេម្លង្រសទន់ ពីេរាះ,
៤—សវនីេយា សេម្លងគួរឱ ចងសា្ដប់ ,

៥—ពិ នុ ្ទ សេម្លង្រតូវចំណុចចិតអ
្ត ្នកសា្ដប់ ,
៦—អវិសារី សេម្លងមិនែ្រពក មិនែបក,
៧—គម្ភីេរា សេម្លងេ្រ

រំពងឮបានឆា្ងយ,

៨—និ នា្នទី សេម្លងបន្លឺមានទឹកដម។
គុណសម ត្តេិ ដាយសេម្លងដូចេរៀបរាប់ េនះ
ែតេបើអ្នកែដល្រគាន់ ែតមានសេម្លងប៉ុេណា
្ណ ះ
េ្រពាះថាសេម្លងេនះ

ជាការ្របេសើរេដាយែឡកែដរ។

ក៏មន
ិ ទាន់ សេ្រមចផលល្អេ

្រគាន់ ែតជាេ្រគឿងឧបករណ៍ ៃនការសែម្តងប៉េុ ណា
្ណ ះ

គុណសម ត្តខា
ិ ងេដើមមិនមានេទឬការេចះដឹងមានតិចតួច

េឡើយ
កាលេបើ

មិន្រគប់ ្រគាន់ េ្របើ្របាស់

សេម្លងេនាះឱ មាន្របេយាជន៍មន
ិ េកើត មួយេទៀត សេម្លងេនះេបើខ្វះការេចះដឹង, ខ្វះ
សីលធម៌សណា
្ត ប់ ធា្នប់
សម ត្តេិ

ក៏យកជាការមិនបាន

េ្រពាះមិនទាន់ ្រគប់ លក្ខណៈៃនគុណ

េឡើយ។

គុណសម ត្តរិ បស់ េលាក-អ្នកេទសនាឬអ្នកនិយាយមាន៤យា៉ង ដូចអធិប យ
មកេនះ

ជាគុណសម ត្តជា
ិ ន់ ទាបឬសាមញ្ញ រាយរង

ជាន់ ខ្ពស់្រគប់ លក្ខណៈេ

េឡើយ។

មិនទាន់ រាប់ ថាជាគុណសម ត្តិ

ិ យា៉ងេទៀត
េលាកអ្នកេទសនាឬអ្នកនិយាយការ្រតូវមានគុណសម ត្ត៤

េទើប

េពញទីជាគុណសម ត្តជា
ិ ន់ ខ្ពស់ែដលគួរសរេសើរេដាយពិ ត។
០៤

គុណសម ត្តៃិ នអ្នកេទសនា

គុណសម ត្តិជាន់ ខស
្ព ់ េនាះគឺ ៈ
១—ការេចះដឹងពាក េពចន៍ យល់ កច
ិ កា
្ច រេ្រចើន ចាំេគាលធម៌-ច ប់ បានេ្រចើន,
២—មានបដិភាណ គឺ្របាជា្ញវាងៃវ្របកបេដាយសមត្ថភាព,
៣—មានសប ុរស
ិ ធម៌៧្របការ្រគប់ ្រគាន់ ,

៤—មានចិតប
្ត រិសុទ្ធ មិនញាប់ ញ័រេដាយេលាកធម៌េពក មិន្របកបេដាយអគតិ។

គុណសម ត្តសា
ិ មញ្ញ ខាងេដើម៤យា៉ង ្រពមទាំងគុណសម ត្តជា
ិ ន់ ខ្ពស់៤យា៉ង
េនះេទៀតផ ំបញ្ច ូលគា្ន្រតូវជាគុណសម ត្ត៨
ិ យា៉ង។ េលាកអ្នកេទសនាឬអ្នកនិយាយ
ការណាមួយក្នុងទី្របជុ កាលេបើ្របកបេដាយគុណសម ត្ត៨
ិ យា៉ងដូចេពាលមកេនះ
េទើបចាត់ ថាជាបុគល
្គ ្របេសើរបំផត
ុ ក្នង
ុ ចំេណាមអ្នកសែម្តងទាំងឡាយ។
េលាកអ្ន កសែម្តង្រតូវ្របកបេដាយអង្គ៥យា
៉ ងតេ

េទៀតគឺ ៈ

១—សែម្តងតាមលំដាប់ លំេដាយ មិនកាត់ មិនរំលងេគាលេសចក្ត,ី

២—សែម្តងេដាយអាងេហតុផល កុឱ
ំ ្រចឡំេដាយធមា្មធិដា្ឋននិងបុគលា
្គ ធិដា្ឋន,
៣—សែម្តងេដាយេមតា្ត ្របាថា្នឱ បាន្របេយាជន៍ដល់ អ្នកសា្តប់ ,
៤—មិន្រតូវសែម្តងេដាយការសម្លង
ឹ លាភសកា្ករៈ,
៥—មិន្រតូវសែម្តងេដាយការេលើកខ្លួន េហើ យបន្តុះបងា្អប់ អ្នកដៃទ គឺសែម្តងឱ
សមតាមធម៌ែដលពិ តែមន ្របកបេដាយេហតុការជាក់ លាក់ ។
គុណសម ត្តទា
ិ ំងេនះជាការ្រកណាស់ ,

េលាកអ្នកេទសនាឬអ្នកេធ្វស
ើ ន្និសីទ

ក្រមនឹងមានគុណសម ត្តទា
ិ ំងេនះ្រគប់ ្រគាន់ កុង
្ន ខ្លួន

េ្រពាះេហតុេនាះ

បណ្ឌិតគប ី

សិក ហាត់ េរៀនអប់ រជា
ំ មុន។ វិធានការៃនកិចស
្ច ិក េដើម ីឱ មានគុណសម ត្តទា
ិ ំង៨
យា៉ងេនះ

មិនែមនេលើសវិស័យរបស់ មនុស ្រគប់ គា្នេទ គឺអាចហាត់ ពត់ ចត
ិ ទ
្ត នា
ូ ្ម ន

បង្វក
ឹ ឱ បានបទែបបេនាះៗខ្លះមិនខាន

េបើទក
ុ ជាមាននិស ័យធម្មជាតិរង
ឹ ត្អង
ឹ យា៉ង

ណា ក៏មន
ិ ហួ សអំពីការបង្វក
ឹ ការទូនា្មនដឧ្រកិដែ្ឋ ដរ, េបើទក
ុ ជាមិនបានគុណសម ត្តិ
េនាះ្រគប់ ្រគាន់ ក៏គងបានខ្លះមិនខាន។

០៥

