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យប់េនះ ែខរះេពញវង់ល្អណបស់។ សត្វទបំងឡបយក្នុងកសិដ្ឋបន
ម៉បងគូ កំពុងែតលង់លក់។

េលីកែលងែត ទីងគូ បុ៉េណ្ណបះ!
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ទីងគូខ្ឹសប្របបប់ែម៉របស់វបថប៖ “ខ្ញុំអត់ងងុយេគងេសបះែម៉។” បុ៉ែន្ត
ែម៉របស់វប មិនបបនឮវបនិយបយេឡីយ។ គបត់េគងលក់យូរេហីយ។

ទីងគូ ងបកេឆ្វង ងបកស្ដបំ។ វបេគងម្ដងផ្ងបរ ម្ដងផ្កបប់។ បុ៉ែន្តវបេនៅែត
េគងមិនលក់!
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ដូេច្នះ ទីងគូ ក៏េចញេទៅេដីរេលងក្នុងយប់េនបះ។ វបចង់ដឹងថប
េតីមបនអ្វីខ្លះេនៅេពលយប់។
េនៅេលីេមឃ ទីងគូ េឃីញ្រពះចន្ទពណ៌សមូល្រកឡង់កំពុងែត
ញញឹមមករកវប។ វបសប្យចិត្តយ៉បងខ្លបំង។ ទីងគូគិតក្នុងចិត្ត៖
“េពលរប្រតី ពិតជប្រសស់ស្អបតែមន។”
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េនៅចុងេឈីឆ្ងបយពីេនបះបន្តិច មបនពន្លឺតូចៗ។ ពន្លឺេភ្លីងតូចមួយ
បបនេហីរចុះមក! “ខ្ញុំជបអំពិលអំែពក” ពន្លឺតូចេនបះបន្លឺេឡីង។ “ខ្ញុំភ្លឺ
េនៅេពលយប់ងងឹត!”
ទីងគូក៏សួរថប៖ “េតីឯងេធ្វីជបមិត្តខ្ញុំបបនេទ?”
អំពិលអំែពក ក៏តបវិញថប “បបន!”។
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េពលេនបះ មបនអ្វីមួយបបនេហីរកបត់។ បន្ទបប់មកវបក៏ សំយុ៉ងក្ល
ចុះេ្រកបមពីេលីេដីមេឈីមួយ។

ទីងគូសួរថប៖ “េហ្អបក្ីស! េតីឯងេឈ្មបះអ្វី?”
សត្វេនបះេឆ្លីយថប៖ “ខ្ញុំមិនែមនជបបក្ីសេទ ខ្ញុំជប្របេចៀវេទេតី។ ខ្ញុំ
អបចេមីលេឃីញេនៅេពលយប់!”
ទីងគូសួរថប៖ “េតីឯងេធ្វីជបមិត្តខ្ញុំបបនេទ?”
្របេចៀវ េឆ្លីយវិញថប៖ “បបន!”
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បន្ទបប់មកេនៅគេម្ពបតៃ្រពជិតេនបះក៏កេ្រមីកតិចៗ។ មបនអ្វីកំពុង
លបក់ខ្លួនេនៅទីេនបះ! 
ទីងគូសួរថប៖ “េតីឯងជបនរណប?”
សត្វេនបះក៏េឆ្លីយថប៖ “ខ្ញុំគឺកេ្រញ្ជបង។ ខ្ញុំែតងេចញេដីររកសីុ
េពលយប់។”
ទីងគូ សួរេទៀតថប៖ “េតីឯងេធ្វីជបមិត្តខ្ញុំបបនេទ?”
កេ្រញ្ជបងតបវិញថប៖ “បបន!”។
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រំេពចេនបះ មបនែភ្នករេលបងមួយគូ សម្លឹងមករកវបពីេលីេដីមេឈី។
ទីងគូ ក៏សួរថប៖ “េតីឯងជបនរណប?”
សត្វេនបះក៏តបថប៖ “ខ្ញុំជបទីទុយ។ ខ្ញុំរកចំណីេនៅេពលយប់។”
ទីងគូ សួរេទៀតថប៖ “េតីឯងេធ្វីជបមិត្តខ្ញុំបបនេទ?”
ទីទុយេឆ្លីយវិញថប៖ “បបន!”
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“េ្រចចៗ! េ្រចចៗ!”
ទីងគូ សួរថប៖ “អ្នកណបេនៅទីេនះ?”
សំេឡងមួយតបវិញថប ៖ “ខ្ញុំគឺច្រងិត។ ខ្ញុំែ្រសកេ្រចចៗេពលយប់
ងងឹត។”
ទីងគូ សួរថប៖ “េតីឯងេធ្វីជបមិត្តខ្ញុំបបនេទ?”
ច្រងិតេឆ្លីយ៖ “បបន!”
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ទីងគូ និងមិត្តភក្ដិទបំងអស់នបំគ្នបេលបត ហក់ ្របេមៀលខ្លួន ទបល់ែត
ទីងគូ ស្ងបប។ ទីងគូនិយបយថប៖ “ខ្ញុំងងុយេគងេហីយ។ ឥឡូវ ខ្ញុំ
្រតូវេទៅផ្ទះវិញេហីយ។” វបសប្យចិត្តណបស់ េ្រពបះមបនមិត្តភក្ដិថ្មី
ៗេ្រចីនែបបេនះ។

ទីងគូ េគងសសុលជិតែម៉រួចនិយបយថប៖ “ែម៉! េពលយប់មិនឯេកប
េទ។ េពលយប់សម្ូបរេរឿងអស្ចបរ្យណបស់។” ែម៉របស់វបក៏េឆ្លីយថប៖
“្រតូវេហីយកូន! មិត្តថ្មីៗរបស់កូនជបសត្វរប្រតីចរដូចែឆ្កៃ្រព
ជបេដីម។”
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ែម៉ទីងគូ ឱបវបបេណ្ដីរ និយបយបេណ្ដីរថប៖ “សត្វរប្រតីចរសីុចំណី
េលង និងេចញរកសីុេនៅេពលយប់។ ពួកេគស្រមបកេនៅេពលៃថ្ង។
ឥឡូវកូនឆបប់េគងេទៅ។ កបរេគងេធ្វីឲ្យកូនមបនកម្លបំងេដីម្ីបេលង
ជបមួយមិត្តភក្ដិកូនេពលៃថ្ងេនៅៃថ្ងែស្អកេទៀត។ រប្រតីសួស្ដី កូនតូច
របស់ែម៉!”
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្រពះចន្ទមូល្រកឡង់េនៅែតបេញ្ចញពន្លឺ្រសទន់េពញមួយយប់។

ទីងគូ ក៏េគងលក់យ៉បងស្កប់ស្កល់េពញមួយយប់ែដរ!
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The Khmer translation of this book was made possible by

This work is a Khmer translation of the story: Goodnight, Tinku!,
written by Preethi Nambiar and illustrated by Sonal Goyal and
Sumit Sakhuja. © Pratham Books, 2014. Some rights reserved.
Released under CC BY 4.0 license.
The Khmer translation was done by Khuob Sopheak. © The Asia
Foundation, 2016. Some rights reserved. Released under CC BY
4.0 license.
Other Credits:
This book was originally published on StoryWeaver by Pratham
Books. The development of the print version of this book has
been supported by HDFC Asset Management Company Limited
(A joint venture with Standard Life Investments).
www.prathambooks.org

Some rights reserved. This book is CC-BY-4.0 licensed. You can
copy, modify, distribute and perform the work, even for
commercial purposes, all without asking permission. For full
terms of use and attribution,
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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