្រពឹក្រពលឹម ពន្លឺៃនក្តីសង្ឃឹម បានជះពីេលីជីវិតមនុស្ស។ ខ្ញុំក៏បានេរៀបចំខ្លួន េដីម្បី
េទៅេធ្វីកិច្ចការមួយែដលខ្ញុំគិតថា ្រតឹម្រតូវ និងយុត្តិធម៌ស្រមាប់មនុស្ស្រគប់គា្ន។ ខ្ញុំ
ឈរេនៅមុខកញ្ចក់ ញញឹមជាមួយនឹងការសេ្រមចចិត្តរបស់ខ្លួនឯង។
ខ្ញុំមកដល់ប៉ុស្តិ៍នគរបាលែក្បរផ្ទះ ែដលខ្ញុំជិះកាត់រាល់្រពឹក ប៉ុែន្តមិនធា្លប់ចូលម្តង
ណាេទ។ េនះជាេលីកទីមួយរបស់ខ្ញុំែដលបងា្ហញខ្លួនេនៅទីេនះ េហីយេបីខ្ញុំគិតមិន
ខុសេទ េនះក៏ជាេលីកចុងេ្រកាយរបស់ខ្ញុំែដរ។
ខ្ញុំេដីរចូលេទៅ េហីយនិយាយយា៉ងគួរសម “អត់េទាស ពូ ខ្ញុំមានេរឿងចង់ប្តឹង”។ ខ្ញុំ
នឹកេឃីញថានិយាយខុសក៏និយាយម្តងេទៀតភា្លម “មិនែមនប្តឹងេទ គឺសារភាព”។
្រគប់គា្នែដលេនៅក្នុងបន្ទប់េនាះ េមីលមកខ្ញុំ េហីយេមីលមុខគា្នេទៅវិញេទៅមក ហាក់
ដូចជាមិនយល់ពីអ្វីែដលខ្ញុំកំពុងនិយាយ។ េដាយយល់ការល្អ ខ្ញុំក៏និយាយម្តងេទៀត
“ខ្ញុំបានេធ្វីេរឿងមួយែដលខ្ញុំគិតថា ្របែហលជាខុសច្បាប់”។
ពូប៉ូលីសមា្នក់េដីរមករកខ្ញុំ េហីយនិយាយថា “េបីមានេរឿងអី ចូលបន្ទប់ពូ េហីយចាំ
និយាយ”។ ខ្ញុំក៏េដីរតាមគាត់។ ខ្ញុំគិតថាគាត់្របែហលជាេមប៉ូលីសេនៅទីេនះេហីយ។
គាត់េដីរេលឿនេពក ខ្ញុំេមីលសា្លកេឈា្មះេនៅជាប់អាវរបស់គាត់មិនទាន់។
“េតាះ! មានេរឿងអីចង់និយាយ និយាយេចញមក ពូចាំសា្តប់។ េបីសិនជាគា្មនេរឿងអី
ធំដុំេទ ចាំពូេដញអាអូនឯងេទៅផ្ទះវិញ។”
“្របែហលមិនបានេដញេទពូ។” ខ្ញុំតប្រពមជាមួយនឹងសា្នមញញឹមេទៅកាន់គាត់។
ខ្ញុំដកដេង្ហីមចូលមួយសិន េហីយព្យាយាម្របមូលយកេរឿងែដលេកីតេឡីងទាំង
ប៉ុនា្មនមកទុកក្នុងខួរក្បាលខ្លួនឯង មុននឹងបញ្ចូលេទៅកាន់ពូប៉ូលីស។
“ខ្ញុំេឈា្មះ បិន វិច្ឆ័យ។ ឆា្នំេនះ អាយុ ២២ឆា្នំ។ ខ្ញុំេធ្វីការែផ្នករដ្ឋបាល ក្នុង្រកុមហ៊ុន
តូចមួយ។ កាលពីប៉ុនា្មនែខមុន ខ្ញុំបានលួច្រសលាញ់្រសីមា្នក់ែដលេធ្វីការេនៅ
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្រកុមហ៊ុនជាមួយគា្ន។ ខ្ញុំមិនបាន្របាប់េគេទ េ្រពាះមិនហា៊ន េហីយណាមួយខា្លច
េគដឹងេហីយេទៅ េគឈប់និយាយជាមួយខ្ញុំ។”
ពូប៉ូលីស េធ្វីមុខដូចភា្ញក់េផ្អីលេនៅេពលសា្តប់ខ្ញុំនិយាយេរឿងេនះ។ គាត់្របែហលជា
គិតថា ខ្ញុំយកបញា្ហេស្នហាមកប្តឹងដល់ប៉ុស្តិ៍េហីយេមីលេទៅ។ ខ្ញុំក៏បន្ត កុំឲ្យគាត់ដាច់
សាច់េរឿង។
“េ្រកាយមក ខ្ញុំបានប្តូរ្រកុមេទៅេធ្វីការជាមួួយនាង េហីយក៏ចាប់េផ្តីមសា្គល់នាង។
េដាយសារការងារ្រកុមហ៊ុន េហតុេនះេពលខ្លះពួកេយីង្រតូវជែជកគា្នតាមឆាត េពល
្រតលប់មកផ្ទះ។ ការេធ្វីការងារជាមួយគា្ន េធ្វីឲ្យខ្ញុំបានសា្គល់នាងជិតដិតជាងមុន
ែតខ្ញុំក៏មិន្របាប់នាងពីេរឿងលួច្រសលាញ់ែដរ។ ខ្ញុំព្យាយាមលាក់េទៀតផង។”
“បាន្របែហលជាមួយែខេ្រកាយការសា្គល់គា្នេនះ ពួកេយីងចាប់េផ្តីមនិយាយេរឿង
ផា្ទល់ខ្លួនេទៅវិញេទៅមក េ្រពាះនាងហាក់ដូចជាទុកខ្ញុំជាមិត្តភក្តិរបស់នាង
េទៅេហីយ។ នាងនិយាយថា សំណាងណាស់ ែដលមានខ្ញុំចាំសា្តប់នាងនិយាយ
េ្រពាះអ្នកដៃទមិនរវល់ពីនាងេទ។ ខ្ញុំចាប់េផ្តីមអានិតនាងបន្តិចម្តង ប៉ុែន្តក៏ចូលចិត្ត
េរឿងែដលនាងនិយាយ្របាប់ខ្ញុំែដរ។”
“ៃថ្ងមួយ នាងនិយាយដល់បញា្ហេស្នហារបស់នាង។ េពលេនាះខ្ញុំហាក់ដូចជាអន់ចិត្ត
បន្តិច េ្រពាះកន្លងមក ខ្ញុំមិនបានដឹងថានាងេស្នហាេនាះេទ។ ្របែហលមកពីខ្ញុំមិន
ែដលសួរ េទីបនាងមិន្របាប់។ អ្នកែដលនាង្រសលាញ់ ក៏េធ្វីការក្នុង្រកុមហ៊ុនជាមួយ
ខ្ញុំែដរ ប៉ុែន្តេនៅែផ្នកេផ្សង េហតុេនះេទីបខ្ញុំមិនសូវចាប់អារម្មណ៍។”
ខ្ញុំឈប់មួយ្រសបក់ េដីម្បីស្រមាកមាត់បន្តិច និងេដីម្បីេមីលពូប៉ូលីសផង។ គាត់
សម្លឹងមុខខ្ញុំ េធ្វីដូចធម្មតា េហីយក៏និយាយថា “និយាយតេទៅ ពូកំពុងែតសា្តប”់ ។ ខ្ញុំ
ប្រមុងនឹងនិយាយបន្ត ្រសាប់ែតទា្វរបន្ទប់របស់គាត់រេបីកេឡីង េហីយេលចមុខប៉ូលី
សពីរនាក់េដីរចូលមក។
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“អូ! បងកំពុងមានេភ្ញៀវ ចាំនិយាយេពលេ្រកាយក៏បានែដរ” ប៉ូលីសែដលកំពុងកាន់
្រកដាសមួយដុំធំ និយាយេនៅេពល្រកេឡកេឃីញខ្ញុំ។ ចំែណកប៉ូលីសមា្នក់េទៀត
បានទាញៃដគាត់េចញ ប៉ុែន្ត្រតូវេមប៉ូលីសឃាត់។
“ចូលមកអង្គុយសា្តប់សិនមក អាអូនេនះមានេរឿងចង់សារភាព” គាត់ចង្អុលេកៅអី
ែក្បរជញា្ជំង េហីយប៉ូលីសទាំងពីរនាក់ក៏អង្គុយតាមការបញា្ជ។
“និយាយតេទៅ អាអូន”
“បាទ។ រាល់ដងេពលែដលនាងនិយាយពីបញា្ហជាមួយសង្សាររបស់នាង ខ្ញុំែតង
ែតសា្តប់េដាយ្របុង្របយ័ត្នបំផុត េ្រពាះេពលនិយាយចប់ នាងែតងែតសួរេយាបល់
របស់ខ្ញុំ។ ពីដំបូងៗ ខ្ញុំមិនសូវជាចង់និយាយេរឿងេនះេទ ប៉ុែន្តេ្រកាយេពលខ្ញុំសា្តប់យូរ
េទៅ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា ចូលចិត្តសា្តប់បញា្ហរបស់នាង។ ខ្ញុំែតងែតចង់ដឹងបែន្ថមពីអ្វី
ែដលេកីតេឡីងក្នុងជីវិតរបស់នាងជានិច្ច។ មុនេពលេយីងបិទទូរស័ព្ទ នាងែតងែតអរ
គុណខ្ញុំែដលបានជួយសា្តប់នាងនិយាយ។”
“ប៉ុនា្មនៃថ្ងេ្រកាយមក នាងបានែណនាំខ្ញុំឲ្យសា្គល់សង្សាររបស់នាង ែតនាងផា្តំថា កុំ
ថានាងឆាតេលងជាមួយខ្ញុំរាល់យប់ េ្រពាះនាងមិនចង់ឲ្យមានការយល់្រចឡំ។ ខ្ញុំ
យល់ និងឯកភាពមួយរយភាគរយ។ ខ្ញុំេធ្វីធម្មតា េទាះបីជាពិបាក្រទាំេពលេឃីញ
ពួកេគស្និទ្ធសា្នលនឹងគា្នក៏េដាយ។”
“ចាប់តាំងពីេពលេនាះមក នាងមិនសូវបានទាក់ទងមកខ្ញុំេទៀតេទ។ ខ្ញុំគិតថា
្របែហលជា នាង្រតូវគា្នជាមួយសង្សារនាងវិញេហីយ េទីបគា្មនេពលរវល់ជាមួយខ្ញុំ។
ខ្ញុំមិនសូវជានឹកនាងប៉ុនា្មនេទ េបីនិយាយឲ្យ្រតង់េទៅ ប៉ុែន្តខ្ញុំនឹកេរឿងែដលនាងធា្លប់
យក្របាប់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា ជក់នឹងេរឿងទាំងេនាះជាង។ ខ្ញុំមិនហា៊នសួរនាង
េពលជួបមុខគា្នេនៅកែន្លងេធ្វីការ។ េទាះបីសួរ ក៏មិនដឹងសួរថាេម៉ចែដរ េ្រពាះខ្ញុំគា្មន
្រតូវអី្វជាមួយនាងផង។”
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“ខ្ញុំេនៅមិនសុខប៉ុនា្មនសបា្តហ៍ េ្រពាះនាងមិនមាន្របាប់អ្វីទាំងអស់។ នាងគា្មនបញា្ហ
ខ្ញុំគួរែតសប្បាយចិត្តជំនួសនាង ែតវាមិនអ៊ីចឹងេទ ខ្ញុំែបរចង់ឲ្យនាងមានបញា្ហេទៅ
វិញ។ ខ្ញុំក៏េកីតគំនិតមួយ។ ខ្ញុំគិតថា េបីសិនជានាងបញា្ហកាន់ែតធំជាងមុន នាងនឹង
មានេរឿងនិយាយជាមួយខ្ញុំកាន់ែតេ្រចីន េហីយខ្ញុំក៏មិនបាច់អផ្សុក មិនដឹងេធ្វីអ្វីែដរ។
គិតេទៅគិតមក ខ្ញុំក៏នឹកេឃីញវិធីមួយ។”
ពូប៉ូលីសពីរនាក់េទៀត ស្រមួលឥរិយាបថ ហាក់ដូចជាដឹងថា កែន្លងល្អក្នុងេរឿងជិត
ដល់េហីយ។ ពូេមប៉ូលីស អង្គុយធម្មតា ប៉ុែន្តគាត់្រជួញចិេញ្ចីមេដាយសារការចង់ដឹង
បន្តិច។
“កាលពីចុងែខមុនេនះ ្រកុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំមានកម្មវិធីជប់េលៀងមួយ។ បុគ្គលិកទាំង
អស់សប្បាយណាស់ ផឹក្រសវឹង្រគប់គា្ន។ េគចាក់េភ្លងលឺ្រទហឹងេពញបន្ទប់េធ្វីការ។
ខ្ញុំមិនបានផឹកនឹងេគេទ េ្រពាះខ្ញុំមានេរឿងេផ្សងែដល្រតូវេធ្វីេនៅយប់េនាះ។ ខ្ញុំសម្លឹង
េមីលសង្សាររបស់នាងរហូត។ មួយសន្ទុះ េគក៏េងីបេឡីងេ្រទតេ្រទាត។ ខ្ញុំគិតថាេគ
ច្បាស់ជារាន់េនាមេហីយ ដូេច្នះខ្ញុំក៏េងីបេដីរេទៅបន្ទប់ទឹកមុនេគ។”
“បន្ទប់ទឹកសា្ងត់ណាស់ គា្មនអ្នកណាេនៅក្នុងេនាះេទ។ ខ្ញុំដកេស្បាងបា្លស្ទិកែដលខ្ញុំ
យកមកពីផ្ទះ កាន់ជាប់នឹងៃដ។ ខ្ញុំឈរចាំសង្សារនាងេនៅក្នុងេនាះមួយសន្ទុះ ក៏
លឺសូរេជីងមនុស្សេដីរចូលមក។ េដាយសារែត្រសវឹង េគមិនបានេមីលអ្វីេ្រចីនេទ
ក៏រុញទា្វរេហីយ ឈរេនាមែតម្តង។ េគមិនចាក់េសារ ខ្ញុំក៏េដីរេទៅពីេ្រកាយ យកថង់
េនាះស៊កពីេលីក្បាលេគ។ ខ្ញុំ្រកបួចមាត់េស្បាង ជាប់នឹងកេគ េហីយធាក់គនា្លក់េជីង
េគពីេ្រកាយមួយទំហឹង។ េគទន់េជីងចុះ េហីយ្របឹងេរីប្រមះ ប៉ុែន្តេដាយសារេគ្រសវឹង
កមា្លំងរបស់េគ មិនឈ្នះខ្ញុំេទ។”
ពូេមប៉ូលីស ចាប់េផ្តីមេងីបខ្លួនអង្គុយ្រតង់ េនៅេពលខ្ញុំនិយាយដល់្រតង់េនះ។ ខ្ញុំមិន
បានងាកេមីលប៉ូលីសែដលអង្គុយេ្រកាយខ្ញុំេទ ប៉ុែន្តខ្ញុំេជឿថា ពួកគាត់ក៏ភា្ញក់េផ្អីលដូច
គា្នែដរ។ ខ្ញុំក៏បន្តេរឿងរបស់ខ្ញុំេទៀត។
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“ខ្ញុំចាប់េស្បាងជាប់ មិនឲ្យេគដកដេង្ហីមរួច េហីយខ្ញុំយកែកងៃដរបស់ខ្ញុំ សង្កត់ក្បាល
េគចុះេ្រកាម។ េគបេញ្ចញសេម្លង្រគលរៗ ប៉ុែន្តមិនអាចឈ្នះសេម្លងេភ្លងែដលេនៅ
ខាងេ្រកៅេទ។ ខ្ញុំបិទែភ្នកចាំមួយសន្ទុះធំ រហូតេគឈប់េរី េទីបខ្ញុំ្រពែលងៃដ។ ខ្ញុំ
លូកសា្ទបដេង្ហីមរបស់េគ ខ្ញុំគិតថាេគសា្លប់េហីយ ដូេច្នះខ្ញុំក៏យកេស្បាងេនាះេបាះ
ចូលក្នុងបង្គន់ េហីយចុចទឹក។ ខ្ញុំទាញទា្វរបង្គន់បិទវិញ េហីយលាងៃដេដីរេទៅ
ចូលរួមជាមួយបុគ្គលិកដៃទេទៀត។”
“េដាយសារខ្ញុំេធ្វីកិច្ចការបានេជាគជ័យេហីយ ខ្ញុំក៏ចាប់េផ្តីមផឹកេបៀរជាមួយេគឯង
ែដរ។ េ្រកាយមកខ្ញុំក៏្រសវឹង េដកលក់េនៅនឹងតុផឹកេនាះេទៅ។ ខ្ញុំភា្ញក់េឡីងមកវិញ
េនៅេពលលឺសេម្លងែ្រសកយំរបស់្រសីមា្នក់។ ខ្ញុំេបីកែភ្នកសន្សឹមៗេឡីង េហីយេមីល
េទៅេលីដី។ សាកសពសង្សារនាង កំពុងេដកស្តូកស្តឹក េហីយអ្នកដៃទេទៀត បាន
្រតឹមែតឈរេមីល េ្រពាះេធ្វីអ្វីមិនេកីត។ បុគ្គលិក្រសីៗខ្លះយំតាមនាងែដរ។”
“ខ្ញុំេធ្វីជាសួរមា្នក់ែដលឈរជិតខ្ញុំថាមានេរឿងអីេកីតេឡីង? េគ្របាប់ខ្ញុំថា េឃីញគាត់
េដកសា្លប់េលីចានបន្គន់ សង្ស័យែតខ្យល់គរសា្លប់។ ខ្ញុំមិននិយាយអ្វីបន្ត បាន្រតឹមែត
ឈរេមីលនាងយំ។”
ពូេមប៉ូលីស េលីកៃដឃាត់ េហីយសួរខ្ញុំថា “ឯងសមា្លប់េគក្នុងបន្ទប់ទឹក្រកុមហ៊ុន?”
“បាទ ខ្ញុំជាអ្នកសមា្លប់”
“េហីយេហតុអីបានជាសមា្លប់េគ? ខឹងេគ្រសលាញ់្រសីជាមួយឯងែមន?”
“អត់េទ។ ខ្ញុំចង់ឲ្យនាងមានបញា្ហ េហីយមករកខ្ញុំនិយាយគា្នេទៀត។ ខ្ញុំចូលចិត្តសា្តប់
បញា្ហរបស់នាង។”
“ឯងឆ្កួត ឬក៏យា៉ងេម៉ច?”
5

“ខ្ញុំមិនឆ្កួតេទ ្រគាន់ែតខ្ញុំចូលចិត្តសា្តប់បញា្ហរបស់អ្នកដៃទប៉ុេណា្ណះ។ វាដូចែតពូចូល
ចិត្តតាមដានេរឿងភាគអ៊ីចឹង។ ្រសីែដលខ្ញុំ្រសលាញ់ កា្លយជាតួអង្គែដលខ្ញុំចូលចិត្ត អ៊ី
ចឹង ខ្ញុំចង់ឲ្យនាងជួបបញា្ហែថមេទៀត េទីបល្អេមីល។”
ពូេមប៉ូលីស ស៊ីញ៉ូែភ្នកដាក់គ្នីគ្នគាត់ែដលឈរពីេ្រកាយខ្ញុំ។ ពួកគាត់ក៏មកទាញៃដខ្ញុំ
េទៅខាងេ្រកាយ ចង់វាយេខា្នះខ្ញុំ។
“ខ្ញុំមកសារភាពដល់ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសេហីយ ពូមិនបាច់េ្របីៃដខា្លំងេពកេទ។”
ខ្ញុំេរីប្រមះ ក៏លូកៃដេទៅប៉ះកាំេភ្លីងែដលេសៀតជាប់េនៅចេង្កះគាត់។ េដាយសារខ្ញុំមាន
មាឌធំ េហតុេនះខ្ញុំអាចរុញប៉ូលីសទាំងពីរែដលេនៅេ្រកាយខ្ញុំឲ្យខា្ទតេចញបាន។
ពូេមប៉ូលីស េឃីញមិន្រសួល ក៏ដកកាំេភ្លីងរបស់គាត់េចញមកែដរ េហីយភ្ជង់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំ
ក៏កំពុងភ្ជង់គាត់ដូចគា្នែដរ។
“កុំេធ្វីអីេផ្តសផា្តស អាអូន! េយីងនិយាយគា្នបាន។”
“ពូដាក់កាំេភ្លីងចុះមុនេទៅ ចាំខ្ញុំដាក់តាមេ្រកាយ។”
ពូេមប៉ូលីស េលីកៃដឃាត់កូនេចៅរបស់គាត់ មិនឲ្យេធ្វីសកម្មភាព។ គាត់ក៏ដាក់
កាំេភ្លីងចុះសន្សឹមៗ េនៅេលីតុរបស់គាត់។ ខ្ញុំក៏េកះៃកកាំេភ្លីងក្នុងៃដរបស់ខ្ញុំ េហីយ
យកមកដាក់ជាប់ចងា្កររបស់ខ្ញុំ។
“េហ! កុំ! កុំ! ដាក់កាំេភ្លីងចុះេទៅ”
“ខ្ញុំចង់ែតសារភាពេទ អត់បានថាចង់ជាប់គុកេទ។ អរគុណពូែដលបានសា្តប់េរឿង
ខ្ញុំ។”
ប៉ូលីសែដលេនៅេ្រកាយខ្នងខ្ញុំរត់មក ប្រមុងនឹងចាប់ខ្ញុំ ែត្រមាមៃដខ្ញុំេនៅជាប់កាំេភ្លីង
្រសាប់ េហតុេនះពួកេគគា្មនសំណាងឃាត់ទាន់េទ។
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ផាំង! សេម្លងកាំេភ្លីង លឺលាន់េពញ ្រតជាក់របស់ខ្ញុំ មុននឹងខ្ញុំដួលេទៅេលីៃដ។ ខ្ញុំ
េមីលែលងេឃីញអ្វីទាំងអស់ េ្រកៅពីពន្លឺពណ៌ស។
ខ្ញុំេបីកែភ្នកេឡីងវិញ េឃីញខ្លួនឯងកំពុងែតេដកេលីែ្រគក្នុងបន្ទប់។ ខ្ញុំែបកេញីសេជាគ
ថា្ងស ្រកេឡកេមីលេឆ្វងសា្តំ គា្មនេឃីញប៉ូលីសណាេសាះ។ ខ្ញុំយកៃដសា្ទបចងា្ករខ្លួន
ឯង ក៏គា្មនសា្នមរបួសអ្វីែដរ។
តាមពិត ខ្ញុំយល់សប្តិេសាះ។
ខ្ញុំេងីបេចញពីែ្រគ េដីរេចញពីបន្ទប់ េដាយហួសចិត្តនឹងការយល់សប្តិេនាះ។ េពលចុះ
មកដល់េ្រកាម មា៉ក់ខ្ញុំរបស់ខ្ញុំក៏្របាប់ថា “ៃថ្ងបន្តិច ជួយជូនមា៉ក់េទៅយកសំពត់សិន
ចាំកូនហួសេទៅបុណ្យសពអ្នកេធ្វីការជាមួយកូនចុះ។”
“បុណ្យសពអ្នកណា មា៉ក់?”
“មា៉ក់មិនសា្គល់េទ។ កូន្របាប់ថា េគខ្យល់គរសា្លប់េពលជប់េលៀងេនៅ្រកុមហ៊ុន។”
ខ្ញុំឈរេស្ងៀម េ្រពាះកំពុងែតវេង្វង។
េតីការយល់សប្តិរបស់ខ្ញុំ កា្លយជាការពិត ឬការពិត កា្លយជាការយល់សប្តិ។ េតីខ្ញុំពិត
ជាសមា្លប់េគែមនឬ? េហីយេតីខ្ញុំគួរែតេទៅសារភាពេទាសែដរេទ?
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