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កូនពែពតូចេរៀបចំេទៅសាលាេរៀន
រួចរាល់។ ឯកសណ្ឋានរបស់វា
ស្អាតបាត និងភ្លឺែចងចាំង។ សក់របស់
វាវិញ រេលោង និងសិតយ៉ាងស្អាត។
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េនៅេពលេទៅដល់សាលា វាកាន់ៃដឪពុក
របស់វាយ៉ាងជាប់។ ”សាលាេនះពិតជា
ធំណាស់! ខ្ញុំែតងែតវេង្វង” វានិយាយតិ
ចៗេទៅកាន់ឪពុករបស់វា។ ឪពុករបស់វា
តបថា ”កុំបារម្ភអី! េនៅទីេនះមានកូន
ពែពតូចៗជាេ្រចើនដូចកូនែដរ។ េនៅ
ទីេនះ កូននឹងរីករាយ។ ប៉ុែន្តកូនពែព
តូចេនៅែត្រពួយបារម្ភពីពែពធំៗ ែដល
មានែស្នងេកោង។
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កូនពែពតូចេដើរចូលថ្នាក់េរៀនេដោយ
អឹមេអៀន។ អ្នក្រគូ ប៊ីឡូ ក៏្របាប់កូន
ពែពទាំងអស់ឲ្យឈរជាជួរ និងេ្រចៀង
ចេ្រមៀងពែព។ ”ែម ែម ែផ្លេមៀន បា បា
េប៉ងេប៉ោះ ប៉ា ប៉ា ែផ្លេប៉ោម េន េន ែផ្ល
នេនោង ”
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កូនពែពចូលចិត្តចេ្រមៀងេនះណាស់។
ប៉ុែន្តវាមិនអាចចាំ្រគប់ពាក្យបាន វាក៏
េ្រចៀងេដោយេ្របើពាក្យខ្លួនឯង។ ”ែម ែម
ម៉ាក់ម៉ាក់ បា បា បាបា ប៉ា ប៉ា ប៉ាប៉ា េន
េន ស្អាតជានិច្ច”
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កូនពែពតូចេ្រចៀងឮៗ េហើយច្បាស់ៗ។
វាេ្រចៀងេហើយ េ្រចៀងេទៀត េបើេទោះបីជា
ពែពដៃទេទៀតបានឈប់ក៏េដោយ។
អ្នក្រគូ ប៊ីឡូ ក៏ស្តីបេន្ទោសកូនពែព
ថា ”ឈប់ ឈប់! កុំេ្រចៀងវាេដោយ
េ្របើពាក្យេដោយខ្លួនឯងែបបណឹង។
ឈប់េ្រចៀងេទៅ!” បន្ទាប់មកគាត់ក៏
ឲ្យកូនពែពតូចេទៅអង្គុយេនៅេកៀន
ថ្នាក់។ ”ហា ហា!” កូនពែពដៃទេទៀត
េសើចចំអកដាក់វា។
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បន្តិចេ្រកោយមក ដល់េម៉ោងកីឡា។
”េលោត!” អ្នក្រគូ ហប់ពី (អ្នក្រគូ
កីឡា) ែ្រសក្របាប់កូនពែពទាំងអស់។
េពលេនោះ កូនពែពតូច ក៏េឃើញ
្រសេមោចជាេ្រចើនវារជាជួរ។ េតើ្រសេមោច
ទាំងេនះកំពុងេទៅទីណា? កូនពែព
តូចក៏ចាប់េផ្តើមវារតាមេ្រកោយ្រសេមោច
ទាំងេនោះ។ ”ឈប!់ កុំវារ!” អ្នក្រគូ ហប់
ពី ែ្រសកេទៅកាន់កូនពែពតូច។ ”ហា!
ហា!” កូនពែពដៃទេទៀតេសើចចំអក
ដាក់វា។
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កូនពែពតូចមានអារម្មណ៍េ្រកៀម្រកំ។
េនៅេពលអាហារៃថ្ង្រតង់ គ្មាននរណា
ម្នាក់មកអង្គុយជិត និងនិយាយរកវា
េឡើយ។ តក់ៗ! ទឺកែភ្នករបស់វាធ្លាក់ចុះ
មកលាយជាមួយនឹងអាហាររបស់វា
ែដលេធ្វើឲ្យអាហារេនោះមានរសជាតិ
ៃ្រប។
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េពលមុនចូលេគង កូនពែពតូច្របាប់
ម្តាយរបស់វាទាំងអស់អំពីចំេរៀងពែព
និងេម៉ោងកីឡាេនោះ។ ម្តាយរបស់
កូនពែពតូចលួងេលោមវា។ ”ចំេរៀង
ែដលកូនេ្រចៀង ពិតជាពិេរោះណាស!់
េហើយកូនក៏បានវារេដោយមិនបាន
រំខាននរណាែដរ!” េ្រកោយមក គាត់េទៅ
េអោបកូនពែពតូច េហើយេថើបវាមុននឹង
ចូលេគង។
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េនៅៃថ្ងបន្ទាប់ កូនពែពតូចខិតខំេ្រចៀង
ចេ្រមៀងឲ្យ្រតឹម្រតូវ។ េពលេម៉ោងកីឡា
វាចងចាំថា្រតូវេលោត ែតមិនែមនវារេទ។
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បន្ទាប់មក ដល់េម៉ោងគំនូរ។ អ្នក្រគូពែព
ដូធី ្របាប់េទៅសិស្សទាំងអស់ថា ” ចូ
រកូនៗ គូរបន្ទាត់្រតង់ និងបន្ទាត់េកោង!”
េពលេនោះ កូនពែពតូច្របទះេឃើញ
សត្វេមអំេបៅែដលមានពណ៌ច្រមុះ
េដោយឆ្នូតេខ្មៅនិង្រកហម េហើយមាន
នូវស្នាមអុចៗេនៅេលើស្លាបរបស់វា។
េឃើញដូចេនោះ កូនពែពតូច ក៏គូររូប
េមអំេបៅវិញ។ អ្នក្រគូពែពដូធី មិន
េពញចិត្តេទ។ គាត់ស្ដីបេន្ទោសេទៅកូន
ពែពថា ” កូនពែពតូច អ្នក្រគូបាន្របាប់
ឲ្យគូរបន្ទាត់្រតង់ និងបន្ទាត់េកោងណា!
េហតុអ្វីបានជាកូនគូរេមអំេបៅេទៅវិញ។”
”ហា! ហា!” កូនពែពដៃទេទៀត ក៏នាំគ្នា
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េសើចចំអកដាក់កូនពែពតូច។
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ដល់េម៉ោងអាហារៃថ្ង្រតង់ កូនពែពតូច
អង្គុយែតម្នាក់ឯង េហើយញុំាែផ្ល្រតសក់
របស់វា។ រំេពចេនោះ មានសំេឡងតិច
ៗនិយាយេទៅកាន់វាថា ”េតើឯងអាច
បេ្រងៀនខ្ញុំគូររូបទូកបានេទ?” វាជា
សំេឡងរបស់កូន្រជូក ភីគី មួយក្បាល
ែដលមកពីថ្នាក់េរៀនកូន្រជូក។ នាង
មានមាឌល្អិតជាងកូនពែពតូច។
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កូនពែពតូចនិយាយថា ”ខ្ញុំមិនេចះគូររូប
ទូកេទ។” កូន្រជូក ភីគី តបេទៅវិញថា
”អូ ប៉ុែន្ត្រគប់គ្នានិយាយថា ឯងបាន
គូររូបទូកេនៅក្នុងថ្នាក់ៃថ្ងេនះ។” កូន
ពែពតូច្របាប់វិញថា ”វាជារូបេមអំេបៅ
េទេតើ”។ កូន្រជូក ភីគី េបើកែភ្នកធំៗ
សម្លឹងេមើលមុខកូនពែពតូច េហើយកូន
ពែពតូច ក៏ចាប់េផ្តើមគូរេនៅេលើដី។
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កូនពែពតូចបានគូររូបេមអំេបៅ ទូក
និងេដើមេឈើ។ កូន្រជូកញី្របមូល
យកស្លឹកេឈើ្រជុះ និងផ្កាមួយចំនួន
េទៅដាក់េលើរូបគំនូរ។ កូន្រជូក ភីគី
និយាយថា ”េតោះ ្រសៃមថាពួកេយើង
កំពុងេនៅក្នុងសួនច្បារ!” កូនពែព
តូចេសើចក្អាកក្អាយ េហើយនិយាយ
ថា ”ខ្ញុំេចះេ្រចៀងចេ្រមៀងថ្មីមួយ!”។
ពួកេគេលោតចុះេលោតេឡើង និងេ្រចៀង
ចេ្រមៀងរួមគ្នា។
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េពល្រតលប់មកពីសាលាវិញ កូនពែព
តូចនិយាយ្របាប់ម្ដាយរបស់វាអំពី
មិត្តភក្តិថ្មី។ កូនពែពតូចទទូចសុំម្ដាយ
ថា ”េតើែម៉អាចចិតសំបកែផ្លេប៉ោម្រសួយ
ៗែថមស្រមាប់ ភីគីបានេទ?”។ ”បាន
កូន” ម្ដាយកូនពែពតូចបានយល់្រពម។
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នារា្រតីេនោះ កូនពែពតូចេគងលង់លក់
យ៉ាងេលឿន។ វាបានសុបិនេឃើញ
កូន្រជូក ភីគី និងពែពធំៗទាំងអស់
ែដលមានែស្នងេកោង រាំេលងក្នុង
សួនច្បារ។
’េ្រតៀម េលោតឈាន ទាត!់ េតោះេយើង
ែ្រសកថា ែមែមៗៗៗ! េ្រតៀម េលោត
ឈាន ទាត់! េតោះេយើងែ្រសកថា បា
បាៗៗៗ!.... េ្រតៀម េលោតឈាន...’
េនៅខាងមុខេគ កូនពែពតូចគឺជា
េម្រកុមរាំចង្វាក់ថ្មីេនះ។ េហើយវាក៍បន្ត
យល់សប្តិយ៉ាងសប្យាយេទៀត។



Brought to you by

Let’s Read! is an initiative of The Asia Foundation’s Books for Asia program that fosters young readers
in Asia. booksforasia.org

To read more books like this and get further information about this book, visit letsreadasia.org

Original Story
A Friend for Little Goat, author: Sudeshna Shome Ghosh. illustrator: by Aratrika Choudhury. Published by Pratham Books,
https://storyweaver.org.in/stories/27877-a-friend-for-little-goat © Pratham Books. Released under CC BY 4.0.

This work is a modified version of the original story. © The Asia Foundation, 2018. Some rights reserved. Released under CC
BY 4.0.

For full terms of use and attribution, http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Contributing translators: Somey Chheang, Sivngim Nguon, and Paul Chhan

http://www.booksforasia.org
https://www.letsreadasia.org
https://storyweaver.org.in/stories/27877-a-friend-for-little-goat
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

