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ខ្ញុំបាទេឈ្មោះ្របាជ្ញេរៀនេនៅថ្នាក់
ទី៤«ក»ៃនសាលាបឋមសិក្សារាំងទ។
ពុកខ្ញុំេទៅេធ្វើការេនៅភ្នំេពញបាត់ៗ។ ែម៉
ខ្ញុំេទៅេធ្វើការេនៅផ្ទះ្រគួសារមួយ េនៅចុង
ភូមិ។ដូេច្នះខ្ញុំេ្រចើនេនៅជាមួយយាយ។
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តាំងពីចុងែខធ្នូមក ខ្ញុំ្រតូវសិស្សម្នាក់
គំរាមយកលុយជាេរៀងរាល់ៃថ្ង។ េគ
េឈ្មោះ សាេថ េរៀនថ្នាក់ទី៦។ េគហាមខ្ញុំ
មិនឱ្យនិយាយ្របាប់េគេឡើយ។ េបើមិន
ដូេច្នះេគនឹងមិនឱ្យខ្ញុំបានសុខេឡើយ។
ខ្ញុំមិនដឹង ្រតូវេធ្វើយ៉ាងណាេឡើយ។
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ពីេពលេនោះមក ខួរក្បាលខ្ញុំដូចជា
ស្ពឹកៗយ៉ាងេម៉ចមិន ដឹងេទ! េនៅផ្ទះ
លំហាត់ែដលែម៉ែតងដាក់ឱ្យេធ្វើេពល
ល្ងាចៗ ក៏ខ្ញុំេធ្វើមិនបានល្អដូចមុនៗ។ ឯ
េនៅសាលា ខ្ញុំស្ដាប់្រគូពន្យល់មិនចូល
េសោះ។ តាមធម្មតា េរៀនជាមួយអ្នក្រគូ
បីរ៉ាម៉ូ ខ្ញុំឆាប់យល់ណាស់។
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អ្នក្រគូកំពុងែកកិច្ចការ្របឡង្របចាំែខ
មករា។ េពលេនោះគាត់េឃើញកិច្ចការខ្ញុំ
ខុសេ្រចើន ែប្លកពីធម្មតា។ គាត់ក៏េហៅ
ខ្ញុំមកសួរនាំ ៖ - ្របាជ្ញ! កូនមានេរឿង
អ?ី េម៉ចបានេធ្វើខុសេស្ទើរែត្រគប់សំណួរ
អ៊ីចឹង? - អត់មានអីេទអ្នក្រគ!ូ (ខ្ញុំ
េឆ្លើយតបទាំង្រពលឹងមិនេនៅក្នុងខ្លួន)



5

េពលគាត់សួរ ខ្ញុំហាមាត់និយាយ
ការពិតមិនរួចេសោះ។ េនះេ្រពោះែត
ខ្ញុំខ្លាច សាេថ វាយេធ្វើបាប! េទោះជា
យ៉ាងេនះក្ដី អ្នក្រគូហាក់មិនេជឿខ្ញុំេទ។
េ្រពោះគាត់បានលួចសួរេវទី ែដលជាមិត្ត
រួមថ្នាក់ដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់ខ្ញុំ ។ នាងបាន
លួចសួរខ្ញុំ េពលកំពុងេរៀន ៖ - ឯងេធ្វើអី
ខុសបានជាអ្នក្រគូមកសួរខ្ញុំពីម្សិលមិញ
េពលេចញេទៅផ្ទះ?
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ខ្ញុំមិនបានដឹងថា េវទី លួចតាមដានខ្ញុំ
ពីេពលណាមកេទ។ ខ្ញុំភ្ញាក់េ្រពើតេពល
អ្នក្រគូេហៅខ្ញុំេទៅសួរ៖ - ្របាជ្ញ! េវទីបាន
្របាប់អ្នក្រគូថា សាេថ វាយកូនយក
លុយ។ ្របាប់អ្នក្រគូឲ្យ្រតង់មកេមើល
ថា ែមន ឬមិនែមន? ឮសម្ដីអ្នក្រគូ ខ្ញុំ
េស្ទើរគាំងេបះដូង។ េដោយខ្លាច សាេថ
េធ្វើបាប ខ្ញុំក៏េឆ្លើយកុហក៖ - មិនពិតេទ
អ្នក្រគ!ូ
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េដោយខ្ញុំនិយាយកុហក អ្នក្រគូហាក់
ខឹងយ៉ាងខ្លាំង។ គាត់ក៏េដើរេចញេទៅ។
ខ្ញុំលួចតាមេមើលគាត់ េឃើញ គាត់
េទៅរកេរឿង សាេថ។ -សាេថ េម៉ច
បានជាឯងវាយ្របាជ្ញយកលុយ? -
ខ្ញុំមិនបានេធ្វើអ៊ីចឹងេទ! - េបើឯងមិន
សារភាព អ្នក្រគូនឹង្របាប់េលោកនាយក
ឱ្យចាត់ការឯងមិនខាន។ (អ្នក្រគូ
និយាយគំរាម)
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ខ្ញុំបានលួចេមើលមុខអ្នក្រគូ េឃើញមុខ
គាត់កាចណាស់។ ចំែណក សាេថ មុខ
េឡើងេស្លកែអ! ប៉ុែន្តេគេនៅែតមិន ្រពម
សារភាព។ េដោយខឹងេពក អ្នក្រគូក៏
េដើររ៉ុយសំេដៅេទៅទីចាត់ការ។ េពល
េឃើញខ្ញុំ សាេថ ស្ទុះវឹងសំេដៅមករក
វាយខ្ញុំ។ មុខេគដូចបិសាចអ៊ីចឹង។ ខ្ញុំ
ភ័យេពក ក៏ែ្រសក និងរត់រកអ្នក្រគូ
ជួយ។
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សាេថ ក្ដាប់ៃដយ៉ាងែណន។ េគខឹង
ណាស់ ប៉ុែន្តេគមិនហ៊ានវាយខ្ញុំមុខ
អ្នក្រគូេទ។ អ្នក្រគូ ក៏េហៅពួកេយើងេទៅ
ទីចាត់ការ។ - េមើល៍ សាេថ! េម៉ចបាន
ចង់វាយ្របាជ្ញ? (នាយកសាលាសួរ សា
េថ) - មកពីវាបង្ខូចខ្ញុំថា យកលុយវា។
- េមើល្របាជ្ញ! សាេថ មានយកលុយពី
េចៅេទ? (នាយកសាលាសួរខ្ញុ)ំ
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េលើកេនះ ខ្ញុំមិនអាចលាក់បានេទៀត
េទ។ ខ្ញុំខ្លាច សាេថ វាយស្លាប់េបើមិន
និយាយការពិត។ - បាទេលោក្រគ!ូ សា
េថ យកលុយខ្ញុំរាល់ៃថ្ង តាំងពីចុងែខធ្នូ
េម៉្លះ។ - ឯងនិយាយកុហក! ខ្ញុំមិនែដល
យកលុយឯងេទ កុំេជឿវាេលោក្រគ!ូ -
េបើឯងមិនេឆ្លើយការពិត។ េលោក្រគូ
នឹងេហៅអាណាព្យាបាលពួកឯងមក
ជួប។ ្រគូ្របាប់ឲ្យេហើយ េបើ ្របាជ្ញ របួស
ែតបន្តិច ឯងជាអ្នក ទទួលខុស្រតូវ។
ឮេទ?
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េលោកនាយកបានសរេសរសំបុ្រត
អេញ្ជើញអាណាព្យាបាលសាេថ និង
ម្ដាយខ្ញុំ។ េនៅ្រពឹកៃថ្ងបន្ទាប់ អ្នក្រគូ
បានជូនខ្ញុំេទៅផ្ទះ។ គាត់ក៏េឆ្លៀតយក
សំបុ្រតជូនអាណាព្យាបាលខ្ញុំនិងសា
េថផង។ ពីេ្រពោះផ្លូវេទៅផ្ទះគាត់ កាត់មុខ
ផ្ទះពួកេយើង។ េនៅតាមផ្លូវ គាត់ហាម
ខ្ញុំមិនឱ្យេដើរេលងេទ េ្រពោះខ្លាចសាេថ
ស្ទាក់វាយ។
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្រពឹកែស្អកេឡើង ែម៉នាំខ្ញុំេទៅទីចាត់ការ។
េពលេទៅដល់ ខ្ញុំេឃើញអ្នក្រគូ បីរ៉ាម៉ូ
នាយកសាលា និងេលោក្រគូរបស់ សា
េថ ។ ពួកគាត់អង្គុយចាំេយើងេនៅទីេនោះ
េ្រសចបាត់េទៅេហើយ។ - អេញ្ជើញចូល
មកក្មួយ្រស!ី (នាយកសាលាេហៅែម៉ខ្ញុំ
ចូលក្នុងទីចាត់ការ)សូមរង់ចាំបន្តិច!
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មិនយូរប៉ុន្មាន សាេថ និងប៉ារបស់េគ
ក៏មកដល់។ មុខ សាេថ ដូចជាេស្លក
ខុសពីធម្មតា។ ែម៉ខ្ញុំភ្ញាក់េ្រពើត េពល
បានេឃើញ សាេថនិងប៉ារបស់េគមក
ែដរ។ េពលជុំគ្នាេហើយ េលោកនាយកក៏
ចាប់េផ្ដើមេរៀបរាប់អំពីេរឿងរ៉ាវ ។
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េពលបានឮេរឿងេនះ ែម៉ខ្ញុំនិយាយអ្វី
ក៏មិនេចញ។ ចំែណក ប៉ាសាេថខឹង
យ៉ាងខ្លាំង។ មិនគួរណា កូនគាត់េធ្វើេរឿង
អ៊ីចឹងេសោះ។ គាត់ក៏សួរកូនរកខុស្រតូវ
េដោយសម្ដីម៉ាត់ៗ៖ - េមើលសាេថ!
្របាប់ឱ្យ្រតង់មកេមើល។ កូនបាន េធ្វើ
អ៊ីចឹងែមន ឬអត់ ?
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ឮសំណួរភ្លាម សាេថចាប់េផ្ដើមេស្លក
បបូរមាត់ និយាយទាក់ៗ។ - មកពី
ប៉ាយក្រកដាសលំហាត់ខ្ញុំឲ្យេទៅវា
េហើយសរេសើរវាេទៀត។ េទើបខ្ញុំចង់
េធ្វើបាបវា! -លំហាត់ថ្នាក់ទី៤ហ្នឹង កូន
ែលងេរៀនេទៀតេហើយ។ ប៉ាក៏ឱ្យមីងឯង
យកឱ្យកូនគាត់េរៀន។ មីងឯងមិនសូវ
េចះអក្សរេទ េទើបប៉ាជួយេមើលថា កូន
គាត់េធ្វើ្រតូវឬខុស។
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- ខ្ញុំេម៉ចដឹង! េបើខ្ញុំឮែតប៉ា និងមីង
សរេសើរវាែតរហូត។ ថាវាេធ្វើលំហាត់
្រតូវ។ - ឥឡូវកូនដឹងេហើយ! ឈប់
ខឹងឬេនៅ ? -សុំេទោសប៉ា! កូនខុស
េហើយ។ - មិនបាច់សុំេទោសប៉ាេទ!
សុំេទោស្របាជ្ញ និងេលោក្រគូ អ្នក្រគូេទៅ!
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េគក៏ែបរមកសុំេទោសខ្ញុំ និងេលោក្រគូ
អ្នក្រគូទាំងអស់េនៅទីេនោះ។ ្រគប់គ្នាក៏
ទទួលយក ការសុំេទោសេនះ។ េ្រពោះ
សាេថ ក៏ជាសិស្សេឆ្នើមម្នាក់របស់
សាលាែដរ។ េគក៏មិនែដលេធ្វើកំហុស
អ្វី េលើកែលងែតកំហុសមួយេនះែដរ។
ម្ដាយខ្ញុំរកពាក្យែថ្លងមិនេចញ។ ម្ខាង
ជាកូនបេង្កើត ម្ខាងជាេក្មងែដលគាត់
េមើលែថតាំងពីតូច។
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េពលេឃើញម្ដាយខ្ញុំយំ សាេថ
ក៏ពិបាកចិត្តែដរ។ េមើលេទៅ េគ
្រសលាញ់ម្ដាយខ្ញុំណាស់។ េគនិយាយ
លួងេលោមគាត់។ - មីងឈប់យំេទៅ!
ខ្ញុំសន្យាថា មិនេធ្វើបាប្របាជ្ញេទៀតេទ !
េហើយេពលមកសាលា ខ្ញុំតាមេមើលែថ
េគជំនួសមីង។
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ែម៉ខ្ញុំអរណាស់េពលបានឮសម្ដីេនះ។
គាត់បាននិយាយអរគុណសាេថ និង
ដាស់េតឿនខ្ញុំ ៖ - ៃថ្ងេ្រកោយ េពល
មានេរឿងអ្វីមួយ កូន្រតូវ្របាប់ចាស់ទុំ។
េនៅសាលាកូន្រតូវ្របាប់ េលោក្រគូ
អ្នក្រគូ។ េនៅផ្ទះ កូន្រតូវ្របាប់ែម៉ និង
េលោកយាយ។ កូនមិន្រតូវលាក់េទ េនះ
សំណាងេហើយែដលមិនមានេរឿងធំ។
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ចំែណកខាងសាលាក៏មិនេដញេដោល
ែវងឆ្ងាយែដរ។ េលោកនាយក្រគាន់ែត
ដាស់េតឿនសាេថ កុំឱ្យេធ្វើដូេច្នះេទៀត។
ែតេបើមានេលើកេ្រកោយសាលានឹង
ចាត់ការតាមបទបញ្ជាៃផ្ទក្នុងរបស់
សាលាមិនខាន។ េ្រកោយពីស្រមួល
គ្នាេហើយ ប៉ាសាេថ និងែម៉ខ្ញុំក៏្រតលប់
េទៅផ្ទះវិញេទៅ។ ចំែណកពួកេយើងក៏្រតូវ
ចូលេរៀនវិញែដរ។
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េពលេចញេលង សាេថបានឱ្យសំបុ្រត
មកខ្ញុំមួយច្បាប់។ ខ្ញុំក៏េបើកេមើល ៖
«្របាជ្ញឱ្យបង សុំេទោស។ បងមិនគួរ
េធ្វើបាបប្អូនេសោះ។ ការពិត លុយែដល
បងយកពីប្អូន បងបានរក្សា ទុកវា។
បងមិនបានចាយវាេទ។ េនះលុយរបស់
ប្អូនទាំងអស់ែដលបងយកពីប្អូន។»។
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េពលេឃើញលុយរបស់ខ្លួន ខ្ញុំ
សប្បាយចិត្តណាស់។ ខ្ញុំក៏រាប់គុណ
េមើលេឃើញ្រគប់ចំនួន! េនះរាប់ថា
ខ្ញុំសន្សំវាចុះ។ ចំែណកេវទី នាង
ក៏រីករាយមិនេស្ទើរែដរ។ េ្រពោះពួក
េយើងខាន និយាយេលងជាមួយគ្នា
យូរមកេហើយ។ េនៅមានេរឿងល្អជា
េ្រចើនេទៀតែដលខ្ញុំ្រតូវេរៀបរាប់្របាប់
អ្នកទាំងអស់គ្នា។ ប៉ុែន្តេដោយសារ
េពលេវលាមិនអំេណោយផល ខ្ញុំសូម
េគោរពលាែតប៉ុេណ្ណោះសិនចុះ។
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