
េរឿង បុរសេឆាត ៤ នាក ់ដេណ� ម្រសីមា� កេ់ធ�ជា្របពន� 

 

្របជំុេរឿងេ្រពងែខ�រភាគ ៣ ទំពរ័ ៧១ - ៧៥ 

 

 

 

មាននិទនមយួថា : មានបុរសេឆាត ៤ នាក ់បបលួគា� េទចប�់ស�ី្រកមុមំា� ក ់បានេហយ បុរសេឆាតទងំ ៤ នាកេ់នាះក៏

វវិទគា�  ្របាថា� ចងយ់កជាភរយិាអត� ទីៃទ ៗ ។ ្រសីេនាះេឆ�យថា “ៃហេចទងំ ៤ នាកេ់អយ ! ឥឡូវេនះ េចវវិទគា�

េដយចងយ់កអញជា្របពន�េនាះ អញពំុទនយ់កេចណានីមយួេឡយ េបនរណាេឆាត េទបអញេធ�ជា្របពន�អ�កេនាះ

េហង ” ។ បុរសេឆាតទងំ ៤ នាកេ់នាះនាគំា� េទប�ឹងេច្រកម ៗ ពិចរណាេរឿងបុរសេឆាតទងំ ៤ នាក ់និង�ស�ីេនាះពំុ

បាន េទបនា�ំស�ី និងបុរសទងំ ៤ នាកេ់នាះ េឡងេទគាល់្រពះមហក្ស្រត្រកបបង�ំទូលថា “សូម្រពះរជទនបុរសេឆាត

ទងំ ៤េនះ ចប�់ស�ី្រកមុមំា� កេ់នះបានមកេហយវវិទគា�  ្របាថា� និងយកជាភរយិាអត� ទីៃទ ៗ” ។ �ស�ីេនះពំុយកអ�កណា

េឡយ ្រគានែ់តេឆ�យថា “េបេចឯណាេឆាតណាស់ េទបយកេចេនាះឯង” ។ បុរសទងំ ៤ និង�ស�ីេនះនាគំា� ប�ឹង ខ�ុ ំ

្រពះបាទអមា� ស់ឲ្យពិចរណាឲ្យ ខ�ុ ំ្រពះបាទអមា� ស់ពិចរណាពំុបាន េទបនា�ំស�ីនិងបុរសេឆាតទងំ ៤ នាកេ់នះមក្រកប

បង�ំទូល្រពះបាទអមា� ស់ សូម្រទង្់រពះត្រមះិពិចរណាេហង” ។ េទប្រពះមហក្ស្រត្រតស់ដណ�ឹ ងថា “ែនេចេឆាតទងំ 

៤ នាក!់ េចេឆាតេម�ចខ�ះ ? ចូរ្រពះែស�ងែថ�ងដំេណ រេឆាតេនាះ មកអញនិងស� បផ់ងេមល ” ។ េទបបុរសមា� កេ់នាះ្រកប

បង�ំទូលសែម�ងេឆាតថា “ មានបុរសជាស�នអ់ន�ករនិង្របពន�ខ�ុ ំ្រពះបាទអមា� ស់ ៗ ពំុដឹងេឡយ ៃថ�មយួអស�នអ់ន�ករវ

ត្បោញជាលជារបូ្រសីមា� កេ់ស��កដណ� បឲ់្យ េហយបេណ� រមកសំុេដកេ្រកមផ�ះខ�ុ ំ្រពះបាទអមា� ស់ ៗ កេ៏បកឲ្យបុរសេនាះ

េដក លុះដល់ពកក់ណា� លអ្រធា្រត ្របពន�ខ�ុ ំ្រពះបាទអមា� ស់េធ�ជាឈៃឺផ� ដស់ឲ្យខ�ុ ំ្រពះបាទអមា� ស់ឲ្យអុជចន�ុះជូនេទ

ដល់េជងជេណ� រផ�ះ ្របពន�ខ�ុ ំ្រពះបាទអមា� ស់ េដរេទដល់របង ្រតលបវ់លិមកេដកនិងស�នអ់ន�ករេនេ្រកមផ�ះវញិ, លុះ

យូរបន�ិច េទប្របពន�ខ�ុ ំ្រពះបាទអមា� ស់មកកនខ់�ុ ំ្រពះបាទអមា� ស់វញិ លុះខ�ុ ំ្រពះបាទអមា� ស់ គនេ់មលចំណាំេរៀង ៗ េទ 

េទបដឹងជាកថ់ា្របពន�េទេដកនិងស�នអ់ន�ករ េនេ្រកមផ�ះេនាះេហង ដូេច�ះឯង ខ�ុ ំ្រពះបាទអមា� ស់ថាខ�ួនេឆាតៃ្រកែលង

េឆាត ” ។ បុរស្រកបទូលេរឿងេឆាតថា� យថា “ មានកលៃថ� ១ ខ�ុ ំ្រពះបាទអមា� ស់និង្របពន�េទដកសំណាបក�ុងែ្រស 

ស�នអ់ន�កររបស់្របពន�ខ�ុ ំ្រពះបាទអមា� ស់វេឡងេទេលេដមេឈ េហយែ្រសកមកថា “ ខ�ុ ំ្រពះបាទអមា� ស់ទងំ ២ ខូចនឹង

គា�  ” ខ�ុ ំ្រពះបាទអមា� ស់ថាេទកនវ់វញិថា “ េយងពំុខូចនឹងគា� េឡយ ” វស� បព់ក្យខ�ុ ំ្រពះបាទអមា� ស់ថាដូេច� ះេហយ វ

រតឹែតែ្រសកអេ្រកសមកជាពីរដងបីដង េទប្របពន�ខ�ុ ំ្រពះបាទអមា� ស់ថា “ េបវេនេលេដមេឈ វថាេយងេនះខូចនឹង

គា�  ” ដូេច�ះចូរអ�កេហវចុះមកេនខងអញ េហយអ�កេឡងេទេលេដមេឈែដលវេឡងេនាះ រចួអ�កេមលមកអញេត
យល់ដូចពក្យវថា ឬដូចេម�ច ? ” លុះ្របពន�ខ�ុ ំ្រពះបាទអមា� ស់ថាដូេច� ះ េទបខ�ុ ំ្រពះបាទអមា� ស់េហវចុះមកេនខង

្របពន�ខ�ុ ំបាទអមា� ស់ េហយខ�ុ ំ្រពះបាទអមា� ស់េឡងេទេនេលេដមេឈែដលវេឡងេនាះ, លុះវចុះមកវញិវខូចនឹង



្របពន�ខ�ុ ំ្រពះបាទអមា� ស់ ៗ េមលេទេឃញវខូចនឹងគា�  េហយខ�ុ ំ្រពះបាទអមា� ស់គិតយល់ថាែមនដូចពក្យវថា េទបខ�ុ ំ

្រពះបាទអមា� ស់ចុះអំពីេលេដមេឈេនាះមកកន្់របពន�វញិ លុះចំេណរេទ ខ�ុ ំ្រពះបាទអមា� ស់ចឃំា� េំមលចំណាេំរៀង ៗ 

តេទេទៀត េទបយល់ថាវខូចនឹង្របពន�ខ�ុ ំ្រពះបាទអមា� ស់ពិតែមនដូេច�ះ ខ�ុ ំ្រពះបាទអមា� ស់យល់ថាខ�ួនេឆាត ៃ្រកែលង

េឆាត ” ។ បុរសមា� ក្់រកបទូលេរឿងេឆាតថា� យថា “ កលខ�ុ ំ្រពះបាទអមា� ស់េនកំេលះ េគេហខ�ុ ំ្រពះបាទអមា� ស់េទហូប

បាយ ខ�ុ ំ្រពះបាទអមា� ស់េឃញ្រសី្រកមុេំ្រចនេពក ខ�ុ ំ្រពះបាទអមា� ស់ខ� សេគ ពំុបានហូបបាយ ែតខ�ុ ំ្រពះបាទអមា� ស់ឃា� ន

បាយណាស់ ខ�ុ ំ្រពះបាទអមា� ស់យកអំបុកមកអកេពញមាត ់ តឹងថា� ល់ទងំសងខង អំបុកេនាះរកីេចញេឃញដូចបូស 

នឹងេលបចូលពំុរចួ នឹងខ� កេ់ចញពំុបាន លុះេគេតឿនឲ្យហូបបាយ ហូបនឹងេគពំុបានេឡយ េគេឃញខ�ុ ំ្រពះបាទអមា� ស់

េស��មដូេច� ះ េទបេគយកចន�ុះមកឆ�ុះេមលថា� ល់ទងំសងខងេឃញដូចបូស ខ�ុ ំ្រពះបាទអមា� ស់រតឹែតខ� ស្រសី្រកមុទំងំ

េនាះណាស់េទេទៀត ដូេច�ះខ�ុ ំ្រពះបាទអមា� ស់យល់ថាខ�ួនេឆាតៃ្រកែលងេឆាត” ។ បុរសមា� កេ់ទៀត សែម�ងេឆាត្រកប

ទូលថា “មានកលៃថ�មយួ ខ�ុ ំ្រពះបាទអមា� ស់ េវចបាយ ១ សំណំុចងពុនេនែផ�លំែពង េដរេចញេទ ចូលក�ុងៃ្រព ខ�ុ ំ

្រពះបាទអមា� ស់ប�្ឈរលំែពងេនេ្រកមេឈ ១ េដម លុះខ�ុ ំ្រពះបាទអមា� ស់ឃា� នបាយ េឈងយកបាយសំណំុពំុបាន

េឡយ ខ�ុ ំ្រពះបាទអមា� ស់កប៏�្ឈរលំែពង ចុះែក្បរេដមេឈ េហយេឡងេឈេនាះសួតមែមកនឹងយកក�� បប់ាយមក

្រសយហូប ខ�ុ ំ្រពះបាទអមា� ស់ភា� តេ់ជងធា� កចុ់ះេលែផ�លំែពងមុតធ�ុះថា� ល់ទងំពីរខង ពំុបាន្រសយបាយេចញមកហូប

េឡយ េហតុដូេច�ះ េទបខ�ុ ំ្រពះបាទអមា� ស់េនះ យល់ថាខ�ួនខ�ុ ំ្រពះបាទអមា� ស់េឆាតៃ្រកែលងេឆាត ” ។ កល្រពះមហ

ក្ស្រត្រទង្់រពះសណា� ប ់បុរសទងំ ៤ នាក ់សែម�ងេសចក�ីេឆាតរបស់អត� ទីៃទ ៗ ដូេច�ះេហយ ្រពះអង�មាន្រពះបន�ូលថា 

“្រពះែស�ងេឆាតទងំ ៣ នាក ់ ឥតបនា� ល់សក្សអី�ីជា្របាកដេឡយ, ឯ្រពះែស�ងេឆាតែដល្រត�វលំែពងធ�ុះថា� ល់េនាះ 

េឃញថាជាក្់របាកដ្រគានេ់ប ” េហយ្រទងប់ង� បឲ់្យបាន�ស�ីេនាះជា្របពន�បុរសេនាះឯង ។ ្រពះមហក្ស្រត្រពះអង�កត់

េសចក�ីដូេច�ះ េហថា សុគតិគមនំេហង ។  

 


