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កន្តុប និង កន្តុល ចូលចិត្តេទៅេលង
ផ្ទះេលោកតាពួកេគ។ េលោកតាពូែក
និទានេរឿងណាស់។ គាត់អាចេធ្វើ្រតាប់
ដូចសំេឡងសត្វ ក្នុងេរឿងណាស់។
យប់មួយគាត់និទានពីេរឿងចចក ឲ្យ
េចៅៗស្ដាប់។ េនៅេពលចចកលូឮសូរ
”ជុកច!ូ ជុកច!ូ”
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ៃថ្ងបន្ទាប់ ម្ដាយកំពុងជំរះេស្មៅក្នុងច្បារ
េ្រកោយផ្ទះ។ កន្តុល រត់ទាំងភ័យមករក
ម្ដាយ។ ”ែម!៉ ែម!៉ កុំចូលផ្ទះអ!ី” កន្តុល
្របាប់ម្ដាយ។ ”េហតុអ្វីេទៅកន្តុល?” គាត់
សួរ។ ”េ្រពោះមានចចកេនៅក្នុងផ្ទះ! ខ្ញុំ
ឮសូរវាល!ូ” កន្តុល តប។
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ម្ដាយក៏និយាយេទៅកាន់ កន្តុល ”កុំខ្លាច
អីកូន គ្មានចចកេនៅក្នុងផ្ទះេទ។” ”ប៉ុែន្ត
ខ្ញុំឮសូរសំេឡងវាល!ូ” កន្តុល តប។
”មិនអីេទ ចាំែម៉នាំេទៅរកេមើលចចក
េនោះេនៅេលើផ្ទះ។” ម្តាយតប។
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ម្ដាយក៏រកេមើល្រគប់េកៀនេកោះ ដូចជា
េនៅក្នុងទូ េ្រកោមែ្រគ េ្រកោមតុ ប៉ុែន្តគាត់
ពុំេឃើញមានអ្វីេសោះ។
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បន្ទាប់មកគាត់ក៏ឮសូរចចកលូ៖ ជុក
ជុក ចូ! ជុក ជុក ច!ូ ជុក ជុក ច!ូ
សំេឡងលូឮេចញពីបន្ទប់កន្តុប។ ម្ដាយ
ក៏ េបើកទ្វារេឃើញ្រសេមោលេខ្មៅមួយ
កំពុង កេ្រមើកេនៅេកៀនជញ្ជាំង។ ”កុំ
ចូលេទៅអីែម!៉ ខ្លាចចចកខា!ំ” កន្តុល
ែ្រសក។
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ប៉ុែន្តែម៉ដឹងថា្រសេមោលេខ្មៅេនោះ
មិនែមនចចកេទ។ វាគឺផាហ៊ុ!ំ គាត់
េលើកផាហ៊ុំេឡើងក៏ េឃើញកន្តុបេនៅ
េ្រកោមេនោះ។ នាងងាកមកេសើច េហើយ
្រកាបលូ៖ ជុក ជុក ច!ូ ជុក ជុក ច!ូ ែម៉
សួរ ”កន្តុប េម៉ចក៏ឯងេធ្វើជាសំេឡង
ចចកបន្លាចប្អូន?”
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េពលេនោះឪពុករបស់ កន្តុប និងកន្តុល
ក៏មកដល់ផ្ទះ។ ”អំបាញ់មិញមានេរឿង
អ្វ?ី ពុកដូចជាឮសំេឡងចចកល!ូ”
គាត់សួរ។ ”ពុក គឺបងតុបេធ្វើបន្លាចខ្ញុំ
េទេតើ!” កន្តុល និយាយ។ ”េទ! បង
មិនបានបន្លាចឯងឯណា។ បងកំពុងែត
េរៀនេ្រតៀមស្រមាប់្របកួតនិទាន
េរឿងេនៅសាលាៃថ្ងែស្អកេនះេទេតើ!”
កន្តុប េឆ្លើយ។ ”្របកួតនិទានេរឿង?
ពិតជាអស្ចារ្យណាស!់ េយើងនឹងេទៅ
ចូលរួមអបអរកូន!” ែម៉និយាយេដោយ
េ្រតកអរ។
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ែស្អកេឡើង សិស្សានុសិស្សទាំងអស់
និងអ្នកភូមិជាេ្រចើនបានចូលរួម
ការ្របកួត និទានេរឿង។ អ្នកចូលរួម
្របកួតេលើកយកេរឿងល្អៗជាេ្រចើនមក
និទាន។
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មានេរឿងនិទានអំពីសត្វជាេ្រចើនដូចជា
ឃ្មុំ និងដំរី។ កន្តុប ក៏និទានេរឿងចចក
របស់ជីតានាង។ នាងក៏លូេធ្វើ្រតាប់
សំេឡងចចកបានយ៉ាងល្អ៖ ជុក ជុក
ច!ូ ជុក ជុក ច!ូ
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សិស្សានុសិស្ស និងអ្នកចូលរួម
ទាំងអស់ទះៃដអបអរ េស្ងើចសរេសើរ
នាងយ៉ាងខ្លាំង។ ”ជេយោ កន្តុប!”
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នាយកសាលាក៏្របគល់ប័ណ្ណសរេសើរ
េលខ១ ដល់នាង ស្រមាប់េរឿងចចក។
នាយកសាលា ”កូននិទានេរឿងបាន
ល្អណាស់! ខំហាត់បែន្ថមេទៀតណា!៎
ៃថ្ងេ្រកោយកូនពិតជាក្លាយជាអ្នកនិទាន
ដ៏ពូែកមិនខាន។”ឪពុកម្ដាយកន្តុប មាន
េមោទនភាពចំេពោះនាងជាខ្លាំង។
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កន្តុប បន្តខំ្របឹងហាត់េរៀន។ នាងែតង
និទានេរឿងថ្មីឲ្យមិត្តភក្ដិ េក្មងៗ និងអ្នក
ក្នុងភូមិស្ដាប់។ ្រគប់គ្នាចូលចិត្តស្ដាប់
្រសីតុបនិទានេរឿង និងេធ្វើ ្រតាប់សំេឡង
តួអង្គសត្វក្នុងេរឿងណាស់។ ្រសីតុប
គិតថា ”ៃថ្ងណាមួយ ខ្ញុំនឹងសរេសរេរឿង
េដោយខ្លួនឯង េហើយខ្ញុំមិន្រតឹមែតជា
អ្នកពូែក និទានេរឿងេទ ែថមទាំងជា
អ្នកនិពន្ធដ៏ពូែកេទៀតផងែដរ!”



13



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
សំេឡងចចក, author: េពជ េ្រពឿង. illustrator: by ប៉ស់ សុជាតា. 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/

