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កាលពីេ្រពងនាយ មានមិត្តភក្ដិបីនាក់គឺ
កូនផ្ទះមួយេឈ្មោះ ទូទូ បន្ទាត់េឈើមួយ
េឈ្មោះ ពីពី និង េខ្មៅៃដមួយេឈ្មោះ ម៉ា
ម៉ូ។ ពួកេគរស់េនៅយ៉ាងរីករាយេនៅក្នុង
បន្ទប់េគងរបស់េក្មង្រសីម្នាក់។
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ៃថ្ងមួយ បន្ទាត់េឈើបង្វិលខ្លួន រួច
និយាយេទៅកាន់ េខ្មៅៃដថា៖ ”ែន ម៉ា
ម៉ូ ឯងមានសេង្កតេឃើញេទថា ស្នាម
្រកិតទាំងសងខាងេលើខ្លួនខ្ញុំខុសគ្នា?”
េខ្មៅៃដ ម៉ាម៉ូ ក៏លាន់មាត់ថា៖ ”អ!ូ គួរឲ្យ
ចាប់អារម្មណ៍ែមន!” បន្ទាប់មក េខ្មៅៃដ
ក៏ឱនេមើលខ្លួនវា។ ”េអ ខ្ញុំគិតថាៃថ្ងេនះ
ខ្លួនខ្ញុំ ដូចជាខ្លីជាងពីម្សិលមិញ។ េតើ
ឯងគិតដូចខ្ញុំេទ?”
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”ទូទូ េតើឯងគិតយ៉ាងេម៉ចែដរ?”
ពួកេគសួរកូនផ្ទះតូច។ កូនផ្ទះ ទូទូ ក៏
ដកដេង្ហើមធំ េធ្វើមុខ្រសេពោន។ តាមពិត
វាអាចេធ្វើអ្វីបានេលើសពី ពីពី និង ម៉ា
ម៉ូ អាចេធ្វើបានេទៅេទៀត។ ប៉ុែន្តវាមិន
អាចបង្វិល ឬ កាច់រាងដូចមិត្តទាំងពីរ
បានេទ។ ដូេច្នះវាមិនដឹងថាខ្លួនវាមាន
រាងែបបណាេឡើយ!
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ពីពី និង ម៉ាម៉ូ ក៏ព្យាយាមេធ្វើឲ្យ ទូទូ
សប្បាយចិត្ត។ ពួកេគខំេបោសសម្អាត
ធូលីតាមជញ្ជាំង និងដំបូល។ ម៉ាម៉ូ
េលងហ្គីតារ ពីពី េ្រចៀងបទសប្បាយៗ
ប៉ុែន្ត ទូទូេនៅែតមិនសប្បាយចិត្ត។
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ពីពី និង ម៉ាម៉ូ ក៏ពិភាក្សាគ្នា។ ពីពី
និយាយ៖ ”េមើលេទៅ ទូទូ ពិបាកចិត្ត
ខ្លាំងណាស់។ ខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់ថា
មូលេហតុអ្វីបានជា...” ម៉ាម៉ូ ក៏
េលើកេឡើងថា៖ ”ខ្ញុំគិតថា ្របែហល
ជាេគពិបាកចិត្តេដោយសារមិនដឹង
ខ្លួនឯងមានរាងយ៉ាងេម៉ចេហើយ។”
”្រតូវេហើយ! េយើងអាចជួយេគបាន!”
ពីពី និយាយ។
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ពីពី និង ម៉ាម៉ូ ក៏េដើរេទៅរក ទូទូ េដើម្បី
េរៀបរាប់្របាប់ពីរូបរាងរបស់វា។ ម៉ា
ម៉ូ ្របាប់ថា ដំបូល ទូទូ មានរាង
្រតីេកោណែដលមានបី្រជុង។ ពីពី
េរៀបរាប់ថា ជញ្ជាំងរបស់ ទូទូ មានរាង
ចតុេកោណែកង េហើយមានទំហំខុសៗ
គ្នា។ ប៉ុែន្ត ទូទូ េនៅែតមិនដឹងថាខ្លួនវា
មានរាងយ៉ាងណាឲ្យ្របាកដ។ វាេនៅែត
តូចចិត្ត។
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េឃើញដូេច្នះ ពីពី និង ម៉ាម៉ូ ក៏មានគំនិត
ថ្មីមួយ។ ពួកេគេទៅយកកញ្ចក់រាងមូល
តូចមួយមក។ ម៉ាម៉ូ ែ្រសក្របាប់៖ ”ទូ
ទូ េមើលែន! ឥឡូវអាចេមើលេឃើញរាង
ខ្លួនឯងេហើយឬេនៅ?” ប៉ុែន្តេដោយសារ
កញ្ចក់តូចេពក ទូទូ េនៅែតមិនអាច
េមើលរាងខ្លួនឯង បានដែដល។
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បន្ទាប់មក ពីពី ក៏មានគំនិតល្អមួយ។
ពីពី លាន់មាត់៖ ”អាហា! េយើងអាច
គូររូប ទូទូ បាន!” ម៉ាម៉ូ យល់្រសប៖
”្រតូវេហើយ! ប៉ុែន្តខ្ញុំមានបញ្ហាេដោយមិន
អាច គូសបន្ទាត់្រតង់បានេទ។” ”ខ្ញុំអាច
ជួយបានេទេតើ។ េតោះ េធ្វើជាមួយគ្នា!”
ពីពី េឆ្លើយ។
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ពីពី េផ្ដកខ្លួនេលើផ្ទាំង្រកដាសធំមួយ។
ម៉ាម៉ូ ក៏ ចាប់េផ្ដើមគូរបន្ទាត់្រតង់តាម
្រជុងរបស់ ពីពី។ បន្ទាប់មកពួកេគ
ក៏រួមគ្នាគូបន្ទាត់ពីរបែន្ថម េទៀត
រហូតដល់បានជារាង្រតីេកោណ។ អូហ!ូ
េមើលេទៅដូចជាដំបូលរបស់ ទូទ!ូ
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ពីពី និយាយ៖ ”អស្ចារ្យ! ឥឡូវេតោះ
គូររាងចតុេកោណែកងស្រមាប់ជញ្ជាំង
ខាងមុខ។ បន្ទាប់មកេយើងនឹងគូររាង
ចតុេកោណែកងតូចមួយេទៀតជាទ្វារ
និងបង្អួចរាងជាកាេរ៉។”
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ម៉ាមូ និយាយ៖ ”អីយ៉ា! េមើលេទៅដូច ទូ
ទូ ណាស់!” ”្រតូវេហើយ ប៉ុែន្តដូចជាខ្វះ
អ្វីម្យ៉ាង។” ពីពី េឆ្លើយ។ ”ខ្ញុំដឹងេហើយ!”
និយាយរួច ម៉ាម៉ូ ក៏គូររង្វង់មូលមួយេលើ
ផ្ទះ។ ពីពី លាន់មាត់៖ ”ែមនេហើយ! គឺ
េភ្លចរូប្រពះអាទិត្យ!”
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ពីពី និង ម៉ាម៉ូ ក៏កាន់រូបេនោះេទៅរក
ទូទូ ម្ដងេទៀតេដោយេ្រតកអរ។ ”ទូទូ
េមើលែន! េមើលរូបផ្ទះេនះេទៅេមើល៍
មានដំបូលរាង្រតីេកោណ ជញ្ជាំង និង
ទ្វាររាងចតុេកោណែកង និងបង្អួច
រាងកាេរ៉។ គឺរូបឯងហ្នឹងេហើយ!!!” ទូ
ទូ ក៏ចាប់េផ្ដើមញញឹមជាេលើកដំបូង
បន្ទាប់ពីមុខ្រសេពោនអស់ជាេ្រចើនៃថ្ង។
”ពិតែមនឬ? េនះជារូបរាងខ្ញុំែមនេទ?”
ទូទូ និយាយេដោយេ្រតកអរ។ ”គឺឯង
ែមនណា!” ពីពី បញ្ជាក់។ ”េហើយេយើង
បានែថមរូប្រពះអាទិត្យ មួយេទៀតផង!”
ម៉ាម៉ូ និយាយបែន្ថម។
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កូនផ្ទះ ទូទូ អរគុណដល់មិត្តទាំងពីរ
គឺបន្ទាត់េឈើ ពីពី និង េខ្មៅៃដ ម៉ាម៉ូ
ស្រមាប់រូបភាពមួយេនះ។ ពីេពលេនោះ
មក ពួកេគក៏រស់េនៅជាមួយគ្នាយ៉ាង
សប្បាយរីករាយ។
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េតើេនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកមានរបស់អ្វីខ្លះែដល
អ្នកអាចគូរបានេដោយេ្របើរាងធរណីមា
្រតងាយៗដូចជា ្រតីេកោណ ចតុេកោណ
និងរង្វង់មូល?



15



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
េរឿង កូនផ្ទះតុក្កតា, author: មុត សុម៉ាលី . illustrator: by េសៀត សុភាព. Published by The Asia Foundation, https://www.letsreadasia.org
© The Asia Foundation. Released under CC BY-NC 4.0.

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

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

http://www.booksforasia.org
https://www.letsreadasia.org
https://www.letsreadasia.org
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

