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ទឹកេ្ជះែតមួយ
The Only One Waterfall 

Written by Manith 

ពណ៌ស… 
ពណ៌សមួយេនះ ខ្4ំែតងែតេឃើញរល់្ពឹក និងសមឹ្ងេមើលវយABងណក៏មួយ

េមABងជេរៀងរល់្ពឹកមុននឹងេងើបពីែ្គដំេណក។ ពនឺ្ៃថ្ែដលជះចូលមកតមបង្Wច 
ហក់េធ្ើឲB\ខ្4ំកក់េក̂Bេឡើង ែតរងកយរបស់ខ្4ំហក់មិនចង់កេ្មើកេសះ។ 

ពណ៌សេនះគឺជជcdBំងពិដនៃនបន្ប់េដករបស់ខ្4ំ។ ្ពឹកេនះ ខ្4ំេនេដក
សណhiកេលើែ្គេមើលេទពិដនដូចសព្មួយដង។ ខ្4ំធlBប់ជមនុសBmសnBហប់ ឈlBស
ៃវ និងរហ័សរហួនណស់ ែតករេដកេស្sម រស់សtBត់ និងេដកស្ប់េមើលពិដន វ
បនកlBយជទមlBប់ថី្របស់ខ្4ំេទេហើយ។ កំុថេឡើយែ្ប្បxលែតខ្4ំ សូមByីែតពិភព
េលកេពលេនះក៏ែ្ប្បxលែដរ។ 

ជំងឺកូវ|ដ១៩ បនរតតB�តអស់មួយឆ�Bំជងេទេហើយ ឯៃថ្េនះគឺៃថ្ដំបូងៃន
ករបិទខ្ប់រយៈេពលពីរសប̂Bហ៍ សូមបcdBក់ម្ងេទៀត… 

បិទខ្ប់រយៈេពលពីរសប̂Bហ៍! 
ខ្4ំមិនបនេ្តៀមខ្Wនេនះេទ មិនថជជំងឺរតតB�ត ឬសូមByីែតករបិទខ្ប់។ 

្គប់យABងេនជំុវ�ញខ្Wនខ្4ំបនែ្ប្បxល េហើយវបនបងំ្ឲB\ខ្4ំែ្ប្បxល ទំងែដលខ្4ំជ
មនុសBmែដលស្ប់ករែ្ប្បxល។ ទីបំផុត ខ្4ំគ�Bនជេ្មើសអី្េ្កពី្ត�វែតែ្ប្បxលតម
ពិភពេលកដ៏ស្4គស�Bញមួយេនះ។ 

ខ្4ំេឈ�Bះ គង�B អយុ ២២ឆ�Bំ ជអ្កនិពន្េសៀវេភេលើកទឹកចិត្ ែដលបន
ទទួលស�Bល់ស�Bៃដពីអ្កអន និងស�Bប័ននន។ ពិតជគួរឲB\អស់សំេណើចណស់ 
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ខ្4ំអចេលើកទឹកចិត្មនុសBmរប់លននក់បន ែតេពលេនះខ្4ំែបរជមិនអចរកអី្មក
េលើកទឹកចិត្ឲB\ខ្Wនឯងបនេសះ។ 

តំងពីជំងឺេនះបង�Bញខ្Wនមក ជីវ�តខ្4ំបនែ្ប្បxលសឹងែតមិនដឹងខ្Wន។ កម្វ�ធី
ជេ្ចើន្ត�វបនផ�Bក េសៀវេភថី្្ត�វផ�BកេចញផB�យ េសៀវេភដៃទេទៀតក៏សរេសរមិន
េចញ ឯចំណ�លក៏អន់ថយេទតមេនះ។ េពលខ្ះខ្4ំយល់ថ ្គប់យABងរំងស្ះតឹង
ថប់ ដូចេប៉ងេបABងសប់ខB\ល់យABងណក៏មិនែបក វេចះែតធំេទៗតឹងេទៗ។ េពល
ែដលដឹងដំណឹងបិទខ្ប់ភlBម ខ្4ំបនេ្តៀមេសBysងមួយចំនួន និងេរៀបចំែផនករណ៍
្បចំៃថ្គឺ ្ត�វអនេសៀវេភ ហត់្បណ ស្មកខួរកB�ល ែតដល់េពលែមនែទន
េទ សី្ក៏មិនេធ្ើែដរ េពលគឺេយើងែបរជេកើតមនអរម្ណ៍អស់សងB¢ឹម តប់្បមល់ 
ែថមទំងេពលខ្ះមិនចង់កេ្មើកៃដកេ្មើកេជើងេទៀតផង។ ស�Bនភពពិភពេលកក្4ង
េពលេនះបនេធ្ើឲB\េយើងមនសម£Bធផ្¤វចិត្ជខlBំង។ 

មនុសBmែដលធlBប់ែតេដើរេហើរេសរ|្គប់ទីកែន្ង ែបរជ្ត�វមកេដកេស្sមមួយ 
កែន្ង។ េទះេចញេទខងេ្កបន ក៏្ត�វពក់មABស់ លងសម�Bតៃដជមួយសបូ៊ 
និង អល់កុលជញឹកញប់ រហូតដល់ៃដរបស់ខ្4ំេឡើងេ្គើម និងមនរបកែសByកខ្ះៗ
េដយសរែតសម�Bតៃដញឹកញប់េពក។ មនុសBmែដលចូលចិត្ញ̈BំអហរឆtBញ់ៗ 
ែបរជមក្ត�វកំណត់របបអហរនិងមិនអចែស្ងរកអហរែដលខ្Wនចូលចិត្បន។ 
មនេខអវស�Bតពក់ ែតមិនដឹងពក់េទណ មនគំនិតចង់េធ្ើអី្មួយ ែតមិនអចេធ្ើ
សកម្ភពអី្បន។ េនមនេរឿងេ្ចើនេទៀតណស់ ទំងេនះ្តឹមែតជកតªBតូចៗ 
ែដលេធ្ើឲB\េយើងពិបកក្4ងករស្មបខ្Wនបុ៉េណ«Bះ េ្ពះភពេជឿនេលឿន វបនជួយ
ឲB\េយើងមនភពងយ្សួលក្4ងករេធ្ើអី្្គប់យABង ដល់េពលែដលេយើងបត់បង់វ
ភlBម េយើង្សប់ែតយល់ថ េយើងបត់បង់េសរ|ភពៃនភពេជឿនេលឿនេនះដូចគ�B។ 

ពិភពេលកជួប្បទះបc�BធំយABងេនះ េទះគ�Bនេរឿងអី្ ក៏សបB�យចិត្មិន
េចញែដរ។ ទីែដលធlBប់មនមនុសBmកុះករ ែ្បជស្ប់សtBត់ ករ្ប្ស័យទក់ទង
្បចំៃថ្គឺពិបកជងមុនឆtBយណស់ ឯព័ត៌មនជំុវ�ញពិភពេលកទក់ទងនឹងជំងឺ 
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កូវ|ដ១៩ វរ¬តែតបនេធ្ើឲB\េយើងភ័យ្ពxយបរម្មិនលស់មួយនទីណ។ 
េនះេហើយជេហតុផលែដលខ្4ំេដកេមើលពិដនរល់្ពឹក េ្ពះ… 

ខ្4ំបត់បង់ខ្Wនឯង… 
ខ្4ំបត់បង់េគលេដក្4ងជីវ�ត េ្ពះរយៈេពលបិទខ្ប់េនះ គឺរស់មួយៃថ្េដើមByីែត

មួយៃថ្បុ៉េណ«Bះ គ�Bនអី្េ្កពីញ̈Bំ និងេដកេមើលពិដនេទ។ ជពិេសសេបើអ្កមន
្គxសរែដលរ|ករយកក់េក̂B អ្ក្បែហលជមិនស្4គស�Bញក្4ងចិត្ដូចខ្4ំេនះេទ។ 
េរឿងែដលពិបកបំផុតក្4ងរយៈេពលបិទខ្ប់េនះ គឺខ្4ំ្ត�វ្បឈមមុខជមួយបAB និង
ប្¤ន្បុសរបស់ខ្4ំ។ 

ខ្4ំជកូនចByងក្4ង្គxសរ និងជកូន្សីែតម�Bក់។ ្គxសរពួកេយើងមនគ�Bបួន
នក់ គឺ មABក់ បAB ខ្4ំ និងប្¤ន្បុសរបស់ខ្4ំ អយុ្បែហល១៦ឆ�Bំ។ ទំនក់ទំនងពួក
េយើងមិនសូវជល្បុ៉ន�Bនេនះេទ តំងពីមABក់បនសlBប់ និងបន±Bប់ពីបAB… េណ�ើយ បAB
មិនបនសlBប់េទតមមABក់េនះេទ ្គន់ែតពួកេយើងបីនក់មនេរឿងមិនចុះស្មុង
ជមួយគ�Bបុ៉េណ«Bះ។ 

មួយជីវ�តខ្4ំេនះ អី្ក៏ខ្4ំមិនែដលេគចេវះែដរ ែតអី្ែដលខ្4ំេគចេវះមនែតមួយគត់
គឺ… 

អហរេពលលtBចជំុ្គxសរ! 
 ្គន់ែតនិយយពកB\េនះក៏ស̂Bប់េទឆ�Bំឆ្ងែដរ េហើយេមើលេពលេនះចុះ េបើ
្បេទស្បកសអសន្បិទខ្ប់មិនឲB\្បជពលរដ្ចកេចញពីផ្ះែបបេនះ េតើឲB\ខ្4ំ
េគចេវះពីវយABងណេទ? 

ខ្4ំ្កេឡកេមើលនឡិកពB\WរជcdBំង រួចក៏បនេឃើញ្ទនិចនឡិកចង្4លេទ
េមABង១២ៃថ្្តង់។ បនេហើយ េមើលពិដន្គប់មួយេមABងេហើយ េហើយក៏ដល់េពល
បយៃថ្ល្មែដរ។ បយ្ពឹកនិងបយៃថ្ដក់ចូលគ�Bែតម្ងេទ។ ខ្4ំក៏សេ្មចចិត្
េងើបពីែ្គដំេណក េហើយឈនេជើងេដើរយABងពិបក េដយសរែតបន្ប់ខ្4ំេនះគឺេពរ
េពញេដយអីវµBន់រយបABយឥតសណ·Bប់ធ�Bប់ខlBំងជទីបំផុត។ 
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 តុបយដ៏ស្ប់សtBត់។ មិនែមនតុេទែដលស្ប់សtBត់ ែតមនុសBmេទវ�ញេទែដល 
សtBត់មិននិយយអី្។ ប្¤ន្បុសរបស់ខ្4ំេលើកែវ̧នតេឡើងេលើបនិ្ច ្ពមទំងលួច
េមើលខ្4ំជេរឿយៗកត់តមក¹្ក់ែវ̧នត្កស់ឃឹ្ក។ វមនេឈ�Bះថ គិរ|។ 

បុ៉កៗ! 
 សំេឡងែសByកេជើងែកងទងិ្ចនឹងៃផ្ឥដ្ក្4ងផ្ះបនបនឺ្េឡើង។ »សី្ចំណស់
ក្4ងឈុតរូ̧បពណ៌្កហម រួមជមួយែសByកេជើងែកងេចទ បនបង�Bញវត្មនេឡើង
េនតុបយជមួយចនម្¤បអហរជេ្ចើនក្4ងៃដផង។ ៃផ្មុខរបស់គត់េពរេពញ
េដយេមB½្កស់ៗ និងបបូរមត់្កហម ែដលេធ្ើឲB\ខ្4ំយល់ថ ករតុបែតងខ្Wនែបប
េនះពិតជមិនស័កិ្សមនឹងគត់អីបនិ្ចេសះ។ 

គត់គឺជបABរបស់ខ្4ំ! 
អ្កស̂Bប់មិន្ចឡំេទ »សី្ក្4ងឈុត្កហម និងែសByកេជើងែកងេចទេនះេហើយ

ជឪពុកបេង្ើតរបស់ខ្4ំ។ បន±Bប់ពីលងសបូ៊សម�Bតៃដរួចរល់ ពួកេយើងក៏ដក់ខ្Wន
អង្4យជំុគ�Bេនតុបយ។ 
 “ម្¤បឆិ្នេហើយ ឆប់ញ̈Bំេទកូន” សំេឡងរបស់គត់ បនបង�BញយABងចB�ស់
ថ គត់ពិតជសបB�យចិត្ណស់ែដលបនបយជំុកូនៗៃថ្េនះ ែតគ�Bនសំេឡង
រ|ករយណមួយេឆ្ើយតបេទគត់វ�ញេសះ។ ខ្4ំសមឹ្ងេមើលម្¤បធឹ្ង េហើយក៏មិនបន
សមឹ្ងេមើលមុខគត់ែដរ បុ៉ែន្ខ្4ំដឹងចB�ស់ណស់ថ គត់កំពុងតមេមើលទឹកមុខ
របស់ខ្4ំមិនដក់ែភ្ក។ គិរ|្ជំបយមិនមត់មិនក ឯបABបន្តឹមែតតមេមើលមុខកូនៗ
េដយតឹងែតង។ គត់បន្¤រដេង្ើមមួយយABងធំ រួចពBÀយមញញឹមនិយយម្ងេទៀត។ 

 “ញ̈Bំបយេទកូន!” និយយរួច បABក៏ដួសម្¤បខ្ះដក់ចនខ្4ំ និងចនគិរ|។ គិរ|
ហក់ែ្កងចិត្បAB វក៏ញញឹមរួចញ̈BំមួយមABត់ទំងបងំ្ ហក់បីដូចជេឃើញមុខខ្4ំេន
តុបយេនះ េធ្ើឲB\្បព័ន្រÁលយអហររបស់វមនបc�BយABងអ៊Âចឹង។ តំងពីេងើបពី
េគង មិនទន់មនអី្ចូលេពះេសះ េទើបខ្4ំសេ្មចចិត្េកៀរពងទេចៀនែដលបABដួស
ឲB\េទមÃBង រួចត្មង់េទរកសម្េក̂Bៗ។ ្គេនះ បABនិងខ្4ំក៏លូកៃដដួសម្¤បដំណល
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គ�B បណ·BលឲB\សlBប្ពេយើងទំងពីរទងិ្ចគ�B។ ខ្4ំេមើលមុខគត់ គត់េមើលមុខខ្4ំ 
ហក់មិន្ពមដកថយេរៀងខ្Wន។ ខ្4ំក៏សុខចិត្ដកថយចុះ រួចក៏ដួសបយសដក់មត់
វ�ញ។ 
 េហតុអី្បយមួយេពលេនះពិបកេលបេម្៉ះ? 
 បន±Bប់ពីដក់បយបនមួយមABត់ ខ្4ំក៏ដក់សlBប្ពសមចុះ រួចេ្កកេឡើងេដើរ
េទបន្ប់ េដយមិនេភ្ចនិយយមួយមABត់ចុងេ្កយ។ 
 “ខ្4ំែឆ្តេហើយ” 
 ្គន់ែតឮបុ៉នេនះភlBម បAB្សប់ែតស្4ះេដើរមកតមខ្4ំដល់បន្ប់េដយបនឺ្ស្¤រ
េជើងខlBំងៗ។ 

 “្គន់ែតបយជមួយេយើងមួយចន វពិបកណស់ែមនេទគង�B?” 
 ឮសមី្ខlBំងៗរបស់គត់ែបបេនះេហើយ ខ្4ំក៏ែបរមុខេទសមឹ្ងគត់វ�ញេដយែខBm
ែភ្ក្តជក់លឹ្ម។ 

 “បយមិនពិបកេទ ែតអរម្ណ៍វពិបក” ខ្4ំតបេដយសំេឡងេស្ើៗ។ មុខ
ែដលលបេមB½្កស់ៗរបស់បAB កំពុងបង�Bញពីអរម្ណ៍ខឹងសមB�រ សឹងែតេធ្ើឲB\
េមB½កកេលើមុខគត់ េ្បះដូចដីរំងស្Wតែបក្កែហងេទេហើយ។ 

 “្បែហលជពិបកខlBំងេហើយ េទើបបនជឯងេគចមុខពីឪពុកបនេ្ចើនឆ�Bំ
យABងេនះ… េមើល៍! ្បប់េយើងមកេមើល៍ េយើងេធ្ើឲB\អរម្ណ៍ឯងពិបកសី្ខ្ះ? 
លុយេយើងមិនែដលសំុឯងចយេទ េយើងឈឺក៏មិនែដលេទសំុឲB\ឯងមកេមើលែដរ 
េយើងមិនដឹងថេយើងបនេធ្ើខុសអី្េទ” 

 ឮបABនិយយែបបេនះេហើយ វេធ្ើឲB\ខ្4ំអស់សំេណើចបនិ្ច។ ែមនេហើយ បABមិន
ទំងដឹងថគត់បនេធ្ើអី្េលើខ្4ំផង េតើឲB\គត់យល់ពីទំនក់ទំនងេយើងទំងពីរនក់
ឪពុកកូនយABងេម៉ចេទ? 

 “បABក៏មិនែដលចង់មកេមើលែថខ្4ំែដរ មួយជីវ�តខ្4ំេនះ គឺខ្4ំេមើលខ្Wនឯង បABនិង
មABក់ែលងលះតំងពីខ្4ំេនតូច មABក់យកខ្4ំេទេនជមួយ េពលេនះខ្4ំក៏េមើលែថខ្Wន 
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ឯង បន±Bប់ពីមABក់សlBប់ ខ្4ំក៏េមើលែថខ្Wនឯង… េហើយផ្ះែដលបABកំពុងឈរេនះ គឺខ្4ំ 
ទិញេដយខ្Wនឯង… អី្ែដលបABេធ្ើឲB\ខ្4ំគឺមនែតមួយបុ៉េណ«Bះ…” 

 ខ្4ំទច់សមី្្តឹមេនះ េហើយបABក៏សtBត់មត់រង់ចំស̂Bប់ខ្4ំនិយយបន្េដយចិត្
អន្ះស។ ទឹកែភ្កជេ្ចើនដំណក់បនដក់េនក្4ងរង្ង់ែភ្កេយើងទំងពីរ េ្ពះេពល
ែដលជួបគ�Bរល់ដង េយើងទំងពីរមិនបនេធ្ើអី្េ្កែតពីនិយយពកB\េ្គត្គតឲB\
គ�Bេទវ�ញេទមកេនះេទ។ គិរ|ប្¤នខ្4ំ វក៏េដើរចូលមកឈរេ្កយខ្ងបABជមួយទឹក
ែភ្ករលីងរេលង ដByិតវ្បែហលជឈឺចិត្ណស់េហើយ ែដលខ្4ំនិងបABែតងែត
ែ្សកដក់គ�B េ្ចើនជងនិយយគ�Bធម្ត េហើយេនះក៏្បែហលជេលើកទីមួយែដរ 
ែដលខ្4ំែលងេគចេវះ េហើយ្ពមនិយយេរឿងែដលគំងស្ះក្4ងចិត្ទំងបុ៉ន�Bន្បប់
េទបAB។ ខ្4ំក៏និយយបន្… 
 “អី្ែដលបABេធ្ើឲB\ខ្4 ំគឺ្តឹមែតជករសនBÀឲB\ែតរួចពីមត់បុ៉េណ«Bះ” 
 “សនBÀអី?”  
 សំណÅរដ៏ក្4កក្WលពីបAB បនេធ្ើឲB\ទឹកែភ្កមួយតំណក់ហូរចុះមកកត់ថ£Bល់
ខ្4ំ។ ខ្4ំ្ទំែលងបនែមនែទនេហើយ េទើបខ្4ំ្បញប់រុញគត់េចញពីបន្ប់ រួចបិទទnBរ
ចក់េសសំងំយំែតម�Bក់ឯង។ ែបបេនះេហើយេទើបខ្4ំេគចមិនចង់ជួបមុខបAB េ្ពះ្គប់
យABងគឺគត់មិនយល់ គត់មិនចំ េ្ពះអី្ែដលគត់យល់និងចំ មនែតខ្Wនគត់ម�Bក់
បុ៉េណ«Bះ។ ខ្4ំមិនចង់្បឈមមុខនឹងេរឿងេនះេទ ខ្4ំពិតជស្ប់អរម្ណ៍េនះណស់។ 

បយជំុគ�Bេលើកដំបូង្បយុទ្គ�Bសឹងែបកផ្ះេទេហើយ ទ្មំបយមួយៃថ្បី 
ដងេទៀត ផ្ះេនះនឹង្ត�វធរណី្សូបជមិនខន។ 

 
េបើបនជមិនអចចកេចញពីផ្ះ េហើយក៏មិនអចបយឲB\្សួលចិត្ែដរេនះ 

ខ្4ំក៏សេ្មចចិត្ថ ក្4ងរយៈេពលបិទខ្ប់េនះ ខ្4ំនឹងេធ្ើអី្មួយែដលខ្4ំរកេពលេធ្ើសឹង
មិនបន េនះគឺ េរៀបបន្ប់។  

ខ្4ំចប់េផ្ើមេរៀបពីមួយកែន្ងេទមួយកែន្ង រហូតដល់បន្ប់ដ៏រេញ៉រៃញ៉ែ្បជ 
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ស�Bតេឡើងបនិ្ចម្ងៗ។ ខ្4ំបនរÁកិលទូេខអវេទែផ្កមÃBងេទៀតៃនបន្ប់ េដើមByីឲB\
បន្ប់េមើលេទទូលយេឡើងបនិ្ច។ ្គេនះ ខ្4ំបន្បទះេឃើញ្កដសគំនូរ
កcÆBស់មួយ ែដលខ្4ំគូរកលពីេនេក្ងៗ េហើយដក់ជប់ខ្Wនមករហូត។ ខ្4ំបនយក
វេទពB\Wរជប់ជcdBំង េហើយយកទូធំេនះមកបំង រហូតសឹងែតេភ្ចថ រូបេនះេនែកByរ
ខ្Wនខ្4ំមករហូត។ ខ្4ំលូកៃដេទយក្កដសេនះមកេមើល េដយចិត្ក្4កក្Wល។ 

វគឺជគំនូរដ៏្កេវម្កវម ែដលខ្4ំបនគូរជមួយនឹងប្¤ន្បុសកលពីេនេក្ង
ែដលនិយយពី្គxសរេយើងទំងបួននក់េទេលងទឹកេ្ជះបូ៊្ស។ ក្4ងគំនូរេនះ 
េយើងបនេឃើញទឹកេ្ជះធlBក់ពីេលើទីខ្ស់ អមេដយរុកÃBេខៀវខី្្គប់្បេភទ េហើយ
និងេឃើញមនមABក់ បAB គិរ| និងខ្4ំ កំពុងឈរេលើកៃដសមឹ្ងេទទឹកេ្ជះយABង
សបB�យរ|ករយ។ 

នរណេទដឹងថ ជីវ�តពិត និងជីវ�តក្4ងរូបគំនូរ ខុសគ�BខlBំងយABងេនះេនះ។ 
ៃថ្េនះ ៃថ្ែដលបABបនសនBÀថនឹងនំខ្4ំនិងគិរ|េទេលងទឹកេ្ជះបូ៊្ស ខ្4ំចំ

្គប់ពកB\សមី្ ្ គប់កយវ�កររបស់គត់។ កលេណះ ខ្4ំេទើបែតមនអយុ១០ឆ�Bំ បAB
្បប់ខ្4ំនិងគិរ|ថ ៃថ្ែស្កគត់នឹងនំពួកខ្4ំេទទឹកេ្ជះបូ៊្ស។ គត់ពិតជ
្សលញ់សមByតិ្ធម្ជតិេនះណស់ េនះេហើយជេហតុែដលគត់ដក់េឈ�Bះខ្4ំថ 
គង�B និងដក់េឈ�Bះប្¤ន្បុសខ្4ំថ គិរ|។ គង�Bមនន័យថ ទឹក គិរ|មនន័យថ ភំ្។ 
គត់ចង់ដក់េឈ�Bះកូនរបស់គត់ទំងពីរ តមអី្ែដលគត់្សលញ់បំផុត។ 

ែស្កេឡើង ខ្4ំ និងគិរ|បនេស្sកពក់េ្សចបច់ រួចក៏េដើរេចញពីបន្ប់ បំណង
េទរកបAB និងមABក់។ សំេឡងេឈlBះ្បែកកគ�BបនឮេឡើងយABងចB�ស់។ ខ្4ំនិងគិរ|
រលីងរេលងេឡើង េ្ពះពួកខ្4ំបនស̂Bប់ឮបABនិយយ្បប់មABក់ថ… 

គត់ចង់កlBយជមនុសBm្សី! 
មABក់មិនបនតបអី្េ្ចើនេឡើយ គត់េដើរេចញមក រួចអូសៃដខ្4ំេចញពីគិរ| េហើយ

្គប់យABងក៏បនែ្ប្បxលចប់ពីៃថ្េនះ។ បAB និងមABក់បនែលងលះគ�B។ មABក់យកខ្4ំ
េទេនជមួយ ឯគិរ|្ត�វរស់េនជមួយបAB។ យូរៗម្ងេទើបពួកេយើងបនជួបគ�B។ ខ្4 ំ
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មិនចង់រស់េនែបកគ�Bែបបេនះេឡើយ ខ្4ំនឹកប្¤ន ខ្4ំនឹកបAB ខ្4ំនឹកសំេឡងេសើច
ក�Bកក�Bយេនតុបយរល់លtBច។ 

្បមណពីរឆ�Bំេ្កយមក បABក៏បនសនBÀថនឹងនំខ្4ំនិងគិរ|េទេលងទឹក
េ្ជះបូ៊្សម្ងេទៀត។ មABក់ក៏បនអនុcÉBត េហើយខ្4ំចំបនថ ៃថ្េនះជៃថ្ែដលខ្4ំ
សបB�យចិត្បំផុតក្4ងជីវ�ត។ ខ្4ំេស្sកពក់រួចរល់ េហើយចុះមកចំបABេនខងេ្កម 
ែតមិនបនេឃើញវត្មនបABេឡើយ បន±Bប់ពីចំអស់ជេ្ចើនេមABង។ មួយសន្4ះធំ មABក់
ក៏បនេដើរមកនំខ្4ំេឡើងេទេលើផ្ះវ�ញ រួច្បប់ខ្4ថំ បABឈឺធ្ន់ និង្ត�វបននំខ្Wន
ចូលស្មកក្4ងមនី្រេពទB\។ បុ៉ន�Bនៃថ្េ្កយមក េទើបខ្4ំបនដឹងថ បABមិនបនធlBក់
ខ្Wនឈឺេទ គឺគត់បនេ្ជើសយកៃថ្េនះេទវះកត់ប្¤រេភទ ្ពមទំងេភ្ចឈឹងមិន
នឹកនថគត់បនសនBÀនឹងខ្4ំថ នឹងនំខ្4ំេទេលងទឹកេ្ជះបូ៊្សេឡើយ។ សនBÀ
ឪពុក គឺជសនBÀដ៏មនតៃម្ខlBំងបំផុតរបស់កូន។ សម្ន្ភពែដលកំពុងេ្បះ្សំ
្សប់េទេហើយេនះ ែបរជ្ត�វេ្បះែបកខÆBត់ខÆBយ េដយសរែតសនBÀ្បេយល
មួយេនះែថមេទៀត។ 

តំងពីៃថ្េនះមក ខ្4ំបន្បប់ខ្Wនឯងថ ្គប់យABងែលងដូចមុនេហើយ ្ពម
ទំងដស់េតឿនខ្Wនឯង កំុឲB\លិចលង់ក្4ងសុភមង្លែដលមិនែមនជករពិត។ 

ពកB\សនBÀែដលគ�Bនៃថ្កlBយជករពិត… 
េបើបABមនកី្្សៃមរបស់គត់ ខ្4ំក៏្ត�វមនកី្្សៃមជរបស់ខ្4ំខ្Wនឯងែដរ។ 
េបើគត់មិនចងចំខ្4ំ ខ្4ំក៏មិនចំបច់ចងចំគត់ែដរ។ 
បុ៉ន�Bនឆ�Bំេ្កយមក មABក់បនសlBប់េដយេរគពធ។ ខ្4ំធំេពញវ័យ្គប់្គន់ 

និងមនរបរជក់លក់មួយ េទើបខ្4ំរស់េនម�Bក់ឯងជមនុសBm្សីឯករជB\ េដយមិន
គិតនឹងរÁខនបABេឡើយ។ មិន្តឹមែតសម្ន្ភពបABនិងខ្4ំ្ត�វឃlBតឆtBយេទ ខ្4ំនិងប្¤ន
្បុសក៏ដូចគ�B។ 

ៃថ្មួយខ្4ំបនតំងចិត្េទេលងទឹកេ្ជះបូ៊្សជេលើកដំបូង។ ខ្4ំេទែតម�Bក់
ឯងបុ៉េណ«Bះ េហើយពិតជបនេទដល់ទឹកេ្ជះបូ៊្សដូចបំណងែមន។ ខ្4ំ្ត�វ 
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ចំណយេពល្បែហល៧េមABងទ្មំេទដល់រមណីយដÌBនេនះ។ 
ពិតណស់ ទឹកេ្ជះេនះពិតជស�Bតែមន។ សមByតិ្ធម្ជតិមួយេនះ ពិតជ

ពិេសសដូចេឈ�BះែដលបABដក់ឲB\ខ្4ំនិងប្¤ន្បុសែមន។ ខ្4ំបនឈរសមឹ្ងេមើលេទ
ទឹកែដលធlBក់ខlBងំមិន្បណី ឯកេម្ចលិ្តល្ងៃនទឹក បនខ±Bតសចមកប៉ះសច់
េក̂Bៗរបស់ខ្4ំ ជួយឲB\ែសByកែដលេក̂Bស្Wត មនសំេណើមេឡើងបនិ្ច ែតវពិតជមិន
បនជួយឲB\កេម̂Bក្4ងចិត្ថមថយខ្ះេសះ។  

េតើមនន័យអី្េទ? េបើមកដល់ទីេនះែតម�Bក់ឯងេនះ… 
គ�Bន្គxសរ គ�BនបAB គ�BនមABក់… 
្គប់យABងហក់ដូចជេសកេសចែម្ក… 

េបើបនជ្កដសគំនូរមួយសនឹ្កេនះ នំឲB\ខ្4ំនឹកេឃើញេរឿងេ្ចើនដល់ម្4ឹង ខ្4ំ
ក៏គ�Bនេហតុផលអី្្ត�វទុកវេទៀតែដរ។ ្តឹមែត្បឈមមុខនឹងករពិតក្4ងរយៈេពល
បិទខ្ប់េនះ វតឹងែតងណស់េហើយ ខ្4ំមិន្ត�វករអី្មួយមកេ្កើនរÁលឹកខ្4ំពីេរឿងមិន
សបB�យចិត្ពីអតីតកលេទៀតេនះេទ។ 

គិតរួចេហើយ ខ្4ំក៏ខី្ខ្4ក្កដសេនះ រួចេបះវចូលធុងសំរម េហើយយកថង់
េនះេទេចលេនធlBេ្កយផ្ះ។ ្គេនះ ខ្4ំមិនបនដឹងេទថ ្កដសគំនូរមួយ
សនឹ្កេនះបនធlBក់ដល់ដីបABរបស់ខ្4ំេដយៃចដនB\ េពលែដលគត់្បមូលសំរមេទ
េចល។ េពលែដលខ្4ំេចញមកយកទឹកេនយប់បនិ្ច ខ្4ំបនេឃើញបABកំពុងកន់
្កដសគំនូរេនះេមើលែតម�Bក់ឯងេនតុអង្4យេលងេ្កយផ្ះ។ ខ្4ំអចេមើលដឹងថ 
គត់េសកេសយABងខlBំង េហើយខ្4ំក៏យល់ចB�ស់ថ េរឿងរµBវរវងខ្4ំនិងបABកន្ងមកេនះ 
គឺមនែតេធ្ើឲB\ម�Bក់ៗឈឺចប់េរៀងខ្Wន សូមByីែតប្¤ន្បុសែតម�Bក់របស់ខ្4ំ។ េឃើញបAB
អង្4យស¹ឹ្ងគិត្សេងះ្សេងចៃថ្េនះ េទើបេធ្ើឲB\ខ្4ំយល់ថ បc�Bែដលពួកេយើង
ជួប្បទះ និងេដះ្សយមិនបនកន្ងមក គឺេដយសរែតពួកេយើងមិនបនជួបគ�B 
មិនបននិយយគ�B មិនបនេយគយល់គ�B រហូតដល់ៃថ្េនះ ជៃថ្ែដលេយើងជប់
ក្4ងផ្ះជមួយគ�B និងមិនអចេគចេវះបc�Bេនះបន្េទៀត េទើបទីបំផុត េយើងមនែត 
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្ត�វ្បឈមមុខនឹងភពភ័យខlBចរបស់េយើងម�Bក់ៗេដយខនមិនបន។  
្ពឹកថី្ ខ្4ំេបើកទnBរេចញពីបន្ប់ទំងងងុយេនេឡើយ គិតថនឹងេទរកទឹកមក

េផBmើមកបនិ្ច ែតេពលែដលេបើកទnBរភlBម ខ្4ំក៏្បទះនឹងប្¤ន្បុសរបស់ខ្4ំកំពុងឈរ
ញញិមេនមុខបន្ប់ តំងពីេពលណក៏មិនដឹង។ ខ្4ំេមើលមុខមុខវវ�ញ េដយមិន
និយយអី្ ែតក្4ងចិត្មនសំណÅរជេ្ចើន។ គិរ|ក៏ស្4ះចូលមកទញៃដខ្4ំ េដើរត្មង់េទ
ធlBេ្កយផ្ះ។ 

េពលែដលេទដល់ ខ្4ំក៏បនេឃើញបABរបស់ខ្4ំឈរចំេនទីេនះ េ្កមម្ប់េឈើ 
្តឈឹង្តៃឈ។ បABក្4ងឈុតរូ̧បពណ៌េលឿងយABង្សស់ស�Bត ឯសក់ែវង្តឹមស�B
របស់គត់ ្ត�វបនតុបែតងយABងេរៀបរយ។ ខ្4ំមិនដឹងថ បAB និងគិរ|ចង់េធ្ើអី្េឡើយ 
េទើបបនជពួកេគបង�Bញអករៈចែម្កៗមកខ្4ំដូេច្ះ ែតភlBមេនះ ែភ្ករបស់ខ្4ំ
្សប់ែត្បទះេឃើញអងទឹកធំល្មមួយេន្ជុងមÃBងៃនធlBេ្កយផ្ះេនះ។ មិនែត
បុ៉េណ«Bះ វែថមទំងមនថ្តូចធំបន្4បពីេលើគ�Bខ្ស់ល្ម ្ពមទំងមនទឹកហូរចុះមក
េ្កម លម្េដយទឹកបញ់េទេលើបណ·BលឲB\សចមក្ត�វខ្4ំខ្ះៗ។ វជ…  

ទឹកេ្ជះសិបByនិមិ្ត… 
ខ្4ំសមឹ្ងេទទឹកេ្ជះេនះមិនដក់ែភ្ក ឯភពក្4កក្Wលមួយចំនួន្សប់ែត

េលចេឡើងក្4ងចិត្របស់ខ្4ំ។ 
បABចំណយេពលអស់មួយយប់េធ្ើវេដើមByីខ្4ំឬ? 
ខ្4ំគំងេស្sមរកអី្និយយែលងេចញេទេហើយ េទើបខ្4ំបន្តឹមែតឈនេជើង

យឺតៗ រួចេដើរចូលេទក្4ងអងទឹកេនះ។ ខ្4ំដក់ខ្Wនអង្4យចុះយឺតៗ រួចែផ្កខ្ងេទ
នឹងថ្ែដលមនទឹកហូរចុះមក។ ខ្Wនរបស់ខ្4ំេសើមបនិ្ចម្ងៗរហូតេជកេពញតួខ្Wន។ 
បAB និងគិរ|ឈរធឹ្ងេមើលខ្4ំេដយញញិមបនិ្ច េសកេសបនិ្ច។ ខ្4ំស្មxលអរម្ណ៍
េងើយមុខេមើលេទេលើ និងេដះែលងចិត្ខឹងសមB�រ ឲB\ហូរេទតមទឹកឲB\អស់។ ្គ
េនះខ្4ំក៏បន្បទះេឃើញកB�លទុេយទឹក ែដលេលចលឹមៗេនខងេលើ វ្សប់ែត
បនេធ្ើឲB\ខ្4ំអស់សំេណើចបនិ្ច។ ទឹកេ្ជះែដលបABេធ្ើេនះ តមពិតជទឹកទុេយដ៏
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ធម្តមួយេសះ ែតេហតុអី្បនជវេធ្ើឲB\ខ្4ំរ|ករយខlBំងេម្៉ះ? រ|ករយខlBំងជងកល
បនេទដល់ទឹកេ្ជះបូ៊្សេទេទៀត។ ភពរ|ករយែដលខ្4ំមនេនះ វបននំមកនូវ
ភពក្4កក្Wលែដលខ្4ំបនលក់ទុកក្4ងចិត្ជយូរ េទើបទឹកែភ្ករបស់ខ្4ំបនហូរចុះមក
្បណំងនឹងទឹកេ្ជះសិបByនិមិ្តេនះែដរ។ 

ខ្4ំអង្4យប¹BÐរកB�លជង្ង់ ្ជប់មុខយំកណ·Bលទឹកេ្ជះែដលហូរពីកB�ល   
ទុេយទឹករ�ញៗ។ 

“ហឺុៗ” សំេឡងយំរបស់ខ្4ំ បនេធ្ើឲB\បAB និងប្¤ន្បុសរបស់ខ្4ំ្បញប់រត់ចូល
មកអង្4យសងខងលួងេលមខ្4ំ។ បABបនទញខ្4ំេទឳបយABងែណន។ 

“ឲB\បABសំុេទសណកូន” បABនិយយេដយសំេឡងខBmឹកខBmWល ឯប្¤នរបស់ខ្4ំក៏
ចូលមកឳបបABនិងខ្4ំយABងែណនដូចគ�B។ 

“េនះជទឹកេ្ជះដ៏អ្កក់បំផុតែដលខ្4ំធlBប់េឃើញ” ខ្4ំរអូ៊បេណhើរយំបេណhើរ។ 
“េគបិទ្បេទសេហើយ បABមនែតទឹកេ្ជះមួយេនះេទស្មប់កូន”  
េពលឮបABនិយយែបបេនះ ពួកេយើងក៏បនឺ្សំេណើចេឡើង ែតអី្ែដលកន់ែតគួរ

ឲB\អស់សំេណើចេនះគឺមុខរបស់បAB។ 
“ខូចេមB½លបមុខអស់េហើយ” ខ្4ំនិយយទំងេសើចផង យំផង រួចយកៃដេទ

ជូតមុខបAB។ បAB្គវ|កB�លតិចៗរួចេសើចតប។ 
“មិនអីេទ ឲB\ែតកូនមិនស្ប់បAB ែដលមនបABជមនុសBmែបបេនះ”  
ខ្4ំឮេហើយ ខ្4ំក៏តបេទគត់វ�ញ។ 
“ខ្4ំមិនែដលស្ប់បABែដលបABជមនុសBmប្¤រេភទេទ ែតខ្4ំខឹងែដលបABមិនេគរព

សនBÀ… ែតមិនអីេទ េមើលចុះ! បABបននំខ្4ំមកេលងទឹកេ្ជះេហើយ ខ្4ំក៏ែលងខឹង
នឹងបABែដរ” 

អី្ែដលខ្4ំចង់បនគឺ ្គន់ែតជភពទទួលខុស្ត�វរបស់បABបុ៉េណ«Bះ ខ្4ំមិនចង់
ឲB\ភពខុសឆ្ងមួយេនះ នឹង្ត�វបំេភ្ចេចលេទតមេពលេវលេនះេទ។  

េ្ពះសនBÀឪពុក ពិតជមនតៃម្ណស់ស្មប់កូន! 
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បc�Bែដលេកើតមនអស់ជេ្ចើនឆ�Bំ ្បែហលជ្ត�វប¹្ប់ក្4ងៃថ្េនះេហើយ។ 
ក្4ងរយៈេពលែដលពិភពេលកកំពុង្បយុទ្នឹងជំងឺដ៏កចសហវេនះ 

មនុសBm្គប់គ�B្បែហលជ្ត�វ្បឈមមុខនឹងបc�Bជេ្ចើន មិនថផ្¤វកយ ឬផ្¤វចិត្ 
ជពិេសស េដយសរែតេយើងមិនអចេគចេវះបន េទើបេយើង្បកដជមន
អរម្ណ៍ថ េ្បៀបដូចជកំពុងជប់្ទឹងមួយកែន្ង ែថមទំង្ត�វ្បឈមមុខនឹងេរឿង
មួយចំនួនែដលេយើងែតងែតេគចេវះពីវ។ បុ៉ែន្មិនចំបច់េទកែន្ងណមួយ មិន
ចំបច់ទល់ែត្បេទសេបើកដំេណើរករណ៍ធម្ត េទើបេយើងអចែស្ងរកសុភមង្ល
បនេនះេទ សុភមង្លជអី្ែដលសិ្តក្4ងចិត្េយើង មិនថេនទីណ ឬជមួយ
នរណ ្គប់គ�Bសុទ្ែតអចរ|ករយបន។ 

ក្4ង្គដ៏លំបកេនះ អី្ែដលេយើង្ត�វេរៀនគឺ េរៀនទមlBប់ និងេរៀនទទួល។ អី្
ែដលខ្4ំបនេរៀនពីរយៈេពលេនះ គឺេរៀនទមlBប់នឹងករេនមួយកែន្ង ដByិតខ្4ំជមនុសBm
ែដលចូលេដើរេហើរេ្ចើន និងមនអជីពមួយដ៏មមញឹក។ េរៀនទទួលស�Bល់ថ េនះជ
ជីវ�តថី្របស់េយើង េដយមិនត្¤ញែត្រ និងមិនរអូ៊រទំ។ េរៀនទមlBប់នឹងរស់េនជមួយ
បABនិងប្¤ន្បុស ែដលពួកេយើងធlBប់ែតមិនចុះស្មុងគ�B េរៀនទទួលស�Bល់ថអី្ជ
បc�Bរបស់ពួកេយើងទំងអស់គ�B និងេចះអភ័យេទស រួចេដើរបន្េទមុខេទៀត។ 

ករផlBស់ប្¤រកររស់េនក្4ងរដូវកលកូវ|ដ១៩េនះ េ្បៀបដូចជករេរៀនស�Bល់
ខ្Wនឯងម្ងេទៀត។ េយើង្ត�វផlBស់ប្¤រករញ̈Bំ ករេដើរេលង ករទំនក់ទំនងេធ្ើករ និង
រេបៀបរស់េនសឹងែតទំង្សុង។ ខ្4ំមិនអចេគចេវះនឹងករផlBស់ប្¤រទំងេនះបនេទ 
ដូចែដលខ្4ំមិនអចេគចេវះនឹងករ្បឈមមុខជមួយបABរបស់ខ្4ំដូចគ�B។ េរៀនទមlBប់ 
េរៀនទទួលស�Bល់ គឺជអី្ែដលចំបច់បំផុតស្មប់េយើងក្4ងេពលេនះ។  

ខ្4ំបនរកេឃើញខ្Wនឯងសជថី្… 
ខ្4ំពិតជមិននឹកស�Bនថ ករបិទខ្ប់េនះ វបនេធ្ើឲB\ខ្4ំបនែស្ងយល់ពីខ្Wន

ឯងសជថី្ថ ខ្4ំ្ត�វេចះអភ័យេទស និងមិន្ត�វឃំុឃំងខ្Wនឯងក្4ងអតីតកលបន្
េទៀត។ េលើសពីេនះ ខ្4ំក៏មន្គxសរដ៏កក់េក̂Bតូចមួយ មិនែមនមនែតម�Bក់ឯងឯក 
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ដូចែដលខ្4ំធlBប់យល់េនះែដរ។ 
្គែដលទឹក្តជក់ប៉ះនឹងសច់របស់ខ្4ំ វក៏បនេធ្ើឲB\ខ្4ំយល់ភlBមថ ទឹក

េ្ជះបូ៊្សពិតជទឹកេ្ជះដ៏ស�Bតបំផុត ែតវ្បែហលជមិនមនអត្ន័យ្ជល
េ្ជដូចទឹកេ្ជះសិបByនិមិ្តមួយេនះេឡើយ េ្ពះទឹកេ្ជះែដលមន្គxសររបស់ខ្4ំ 
គឺជទឹកេ្ជះែតមួយែដលខ្4ំចង់បន។ 
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