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កាដូដ៏មាន តៃម្ល បំផុតរបស់ ស៊ូ    គឺជា 
្របអប់េខ្មៅៃដពណ៌ែដលេលោកតា របស់
គាត់បានឱ្យគាត់ ។ គាត់បេង្កើតពិភព
ពណ៌្រសស់េឆើតឆាយេនៅ ក្នុ ង ផ្ទាំងគំនូរ
របស់គាត់ ជាេរៀងរាល់ៃថ្ង ។
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ៃថ្ងេនះ ស៊ូេដើរេទៅសាលាេរៀនេលឿន
ជាងៃថ្ងធម្មតា េដោយសារែតៃថ្ងេនះ
គឺជាៃថ្ងែដល ស៊ូ បានេ្របើេខ្មៅៃដពណ៌
ដ៏មានតៃម្លរបស់គាត់។
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ស៊ូបាន គិតថា   ”ស្លឹកេឈើេនៅរដូវេក្ដៅ
មាន ពណ៌ៃបតង្រសាល រីឯស្លឹកេឈើ
េនៅរដូវស្លឹកេឈើ្រជុះវិញ មាន 
ពណ៌េត្នោត្រសាល។”
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”មិនថាស្លឹកេឈើមានពណ៌អ្វី វាក៏េនៅែត
ស្អាត។”
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ដល់េម៉ោងមុខវិជ្ជាសិល្បៈេហើយ!
ស៊ូរំេភើបចិត្តណាស! ស៊ូយកចិត្ត
ទុកដាក់ស្តាប់អ្នក្រគូសិល្បៈនូវអ្វីែដល
អ្នក្រគូនិយាយ។
”ៃថ្ងេនះេយីង នឹងគូររូបពិេសសមួយ។ ”
េហើយគាត់ក៏សួរេទៅកាន់សិស្សក្នុងថ្នាក់
ថា ”េតើប្អូនៗចង់ដឹងេទថា មិត្តរបស់ប្អូន
នឹងគូរមុខរបស់ប្អូនែបបណា?”



6

អ្នក្រគូបាននិយាយថា ”ចូរប្អូនៗ
ទាំងអស់គ្នាេមីលេទៅមុខរបស់មិត្តភក្តិ
ប្អូនៗ។  ដំបូងេយើងគូររូបែភ្នកទាំងពីរ
សិន។”
ស៊ូ និងមិត្តភក្តិចាប់េផ្តើមគូររូបែភ្នក 
្រចមុះ បបូរមាត់ និង្រតេចៀកគ្នា
េទៅវិញេទៅមកេនៅក្នុង្រកដាសេរៀងៗ
ខ្លួន។
មួយសន្ទុះេ្រកោយមក អ្នក្រគូបានឱ្យ
សិស្សចាប់េផ្តើមផាត់ពណ៌េទៅេលើគំនូរ
េនោះ។
សិស្សទាំងអស់ក៏េ្រជើសេរើសយកពណ៌
ដូចគ្នាមកផាត់េលើរូបគំនូរ។
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ស៊ូ េមើលេទៅ ៃដគូរបស់គាត់េឈ្មោះ ចន 
េហើយគាត់ឆ្ងល់ថា េតើចននឹងផាត់ពណ៌
អ្វី។
”ចន េមើលេទៅហាក់ដូចជាកំពុងែតគិត
។ ្របែហលជាចន ក៏កំពុងែតគិត ដូចខ្ញុំ
ែដរេហើយ” ស៊ូគិត ។ 
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ចនសម្លឹងេមើលរូបគំនូររបស់ខ្លួន។

”ចន! េតើឯងចង់ស្តាប់េរឿងនិទានេខ្មៅៃដ
ពណ៌ ែដលេលោករបស់ខ្ញុំនិទាន្របាប់ខ្ញុំ
េទ?” ស៊ូសួរ។

ចនងក់ក្បាល។ 
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”កាលពីេដីមេឡីយ ្រគប់គ្នាេហៅពណ៌
េនះថា ពណ៌សេស្លក មិនែមនពណ៌
សាច់េនោះេទ” ស៊ូនិយាយ។
”ពណ៌សេស្លក?” ចនសួរ។
”ែមនេហើយ ពណ៌សេស្លក! ប៉ុែន្ត
ដូចែដលឯងដឹងេហីយថាមនុស្ស
្រគប់រូបមាន ពណ៌ែស្បកមិនដូច គ្នា េទ 
ែមនេទ ? ដូចគ្នាេទៅនឹងផ្កាកុលាប ែដល
អាចមានពណ៌ េលឿង ្រកហម ផ្កាឈូក
ឬក៏ពណ៌សែដរ។”
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អ្នក្រគូែដលកំពុងែតស្តាប់ ក៏ញញឹម
េហើយនិយាយថា ”ប្អូន និយាយ្រតូវ 
េហើយ  ស៊ូ ។ បន្ទាប់មក ពួកេគ បាន 
ផ្លាស់ប្ដូរេឈ្មៅះពី ពណ៌សេស្លក េទៅជា
ពណ៌ទឹក្រកូច ្រសាល។
”ពណ៌ទឹក្រកូច្រសាល?”  ��
���������
������������
”ពណ៌ទឹក្រកូច្រសាល ស្ដាប់េទៅដូចជា 
ែប្លកែមនេទ?”
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”ដូេច្នះេហើយបានជាេគប្តូរមកេហៅពណ៌
េនះថាពណ៌សាច់វិញ” េហើយប្អូនៗដឹង
េទថា អ្នកទាមទារឱ្យផ្លាស់ប្តូរេឈ្មោះគឺ
ជាេក្មងៗដូចប្អូន។” អ្នក្រគូ្របាប់។
”ប្អូនៗក៏អាចសេ្រមចលទ្ធផលជាេ្រចើន
េរឿង ដូចេក្មងៗក្លាហានទាំងេនោះែដរ។
េតោះប្អូនៗ េយើងនាំគ្នាេលើកទឹកចិត្តគ្នា
និងផាត់រូបគំនូររបស់ពួកេយីង!”
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ស្ដាប់អ្នក្រគូេហើយ ស៊ូ និង ចន ក៏
ញញឹម េហើយបន្ទាប់មក ស៊ូ គាត់ក៏
នឹកេឃើញគំនិតមួយ។
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”េនៅរដូវេក្តៅ មុខរបស់ខ្ញុំគឺែបបេនះ...”
ស៊ូគិតេហើយ ក៏ហុចេខ្មៅៃដពណ៌េត្នោត
មួយេទៅឲ្យ ចន។
”ស៊!ូ ខ្ញុំគិតថាមុខរបស់ឯងមិនែមន
ពណ៌េនះេទ។” ចនេឆ្លើយតប។
”ពណ៌េនះគឺ្រតូវេហីយ! មុខរបស់ខ្ញុំ
មានពណ៌ែបបេនះបន្ទាប់ពីខ្ញុំ្រតលប់
មកពីេលងទឹកសមុ្រទនារដូវេក្តៅវិញ!”
ស៊ូបានបញ្ជាក់។
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បន្ទាប់ មក ចន ក៏ហុច េខ្មៅៃដ ពណ៌ ្រកហម 
ឲ្យ រូមី។
”ខ្ញុំចង់ឱ្យឯងផាត់មុខខ្ញុំពណ៌្រកហម។
មុខខ្ញុំ្រកហមេនៅេពលែដលខ្ញុំ េឈ្លោះគ្នា
ជាមួយប្អូន្របុសរបស់ខ្ញុំម្តងៗ”។
រូមីក៏ខ្សឹប្របាប់េទៅវិញថា ”មុខរបស់ខ្ញុំ
ែ្របជាពណ៌ផ្កាឈូក េនៅេពលែដលខ្ញុំ
គិតដល់ស៊ូ។ ខ្ញុំពិតជា ចូលចិត្តគាត់ ខ្លាំង 
ណាស់។” សិស្សទាំង៦នាក់បានបញ្ចប់
ការគូររូបរបស់ពួកេគ។
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ស៊ូេដើរ្រតលប់េទៅផ្ទះ េដោយៃដរបស់
គាត់កំពុងកាន់រូបគំនូរ ”មុខរបស់ស៊”ូ
ែដលមិត្តរបស់គាត់បានគូរឲ្យេនោះយ៉ាង
ែណន។ ស៊ូសេ្រមចចិត្តថា គាត់នឹងទុក
រូបគំនូរទាំងេនោះេនៅកែន្លងណាមួយ
ែដល្រគប់គ្នាអាចេមើលេឃើញ។
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ឥទ្ធិពលរបស់កុមារ!
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េនះជារូបរបស់អ្នក្រគូែដលសិស្សរបស់
គាត់បានគូរ។
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”កុមារដូចជាពួកេយើងមានសមត្ថភាព
ផ្លាស់ប្ដូរពិភពេលោកបាន!”
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េសៀវេភៅេនះែផ្អកេទៅេលើេរឿងពិតមួយ
ែដលបានេកើតេឡើងេនៅ្របេទសកូេរ៉
ខាងត្បូងក្នុងឆ្នាំ២០០១និង២០០៤។
រូបខាងេឆ្វង គឺជាជនបរេទសែដល
ជាអ្នកមានគំនិតក្នុងការផ្លាស់េឈ្មោះ
របស់ពណ៌និងជីតារបស់ស៊ូ ែដលបាន
ចូលរួមក្នុងការផ្លាស់េឈ្មោះេនះ។
រូបខាងស្ដាំ ជារូបរបស់ ស៊ូ និង្រគួសារ
របស់គាត់។
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រូបភាពក្នុង ស៊ុមមួយេនះថតេនៅឆ្នាំ
២០០៤ េនៅេពលែដលអ្នក្រគូរបស់ស៊ូ
និងសិស្សរបស់គាត់ទាមទារឲ្យផ្លាស់ប្ដូរ
េឈ្មោះពីពណ៌ទឹក្រកូច្រសាល មកជា
ពណ៌សាច់វិញ។
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អានេសៀវេភៅ ៃថ្ង េនះ េដើម្បី ក្តី ្រសៃម
េនៅ ៃថ្ង ែស្អក ! េសៀវេភៅ អន្តរជាតិ គឺជា 
អង្គការេ្រកៅ រដ្ឋាភិបាល ែដល មាន 
ឯកេទស ខាង េសៀវេភៅ គំនូរ ។ េយើង
និពន្ធ គូររូប និង ែចកចាយ េសៀវេភៅ
គំនូរេទៅ ដល់ កុមារ េដើម្បី អាន ជា ភាសា 
កំេណើត របស់ ពួកេគ។ ចក្ខុវិស័យរបស់
ពួកេយើងចំេពោះ អង្គការេនះ គឺ ផ្ដល់ ក្ដី 
សុបិនដល់ កុមារ នា េពល អនាគត។
េរឿងរបស់ េយើង ក៏អប់រំ កុមារ អំពី បញ្ហា
ជីវិតពិត និង ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន។
េសៀវេភៅអន្តរជាតិមាន េគោលបំណង 
ចង់ ទទួល បាន សមភាព ស្រមាប់ កុមារ 
ទាំងអស់េដើម្បី ទទួល បាន ការ អប់ រំ 
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្របកប េដោយ គុណភាព ។ 
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