
បុរសលក់លា 

កាលពីព្រពងនាយ មានបុរសមាា ក់ចិញ្ចឹមកូនលាមួយកាល លុុះកូនលាចព្រមើនវយ័ធលំមមព្ ើយ បុរសព្នាុះក៏បបួល 
កូនកពំ្លាុះនាលំាយកព្ៅលក់។  ព្ោយមានគនិំតថា ‹‹ទរមាតំតដឹកនាពំ្ៅដល់រសុកកពំង់ តដលមានព្គរតូវការទិញ 
ព្នាុះលាព្យើងមុខតតចុុះសគម លក់នឹងបានថ្លៃតិចមិនខាន!  ដូព្ចាុះមានតតព្យើងគិតតសងវាព្ៅ កុឱំ្យវាព្ដើរតរកងសគម›› 
ឪពុកនិងកូនគិតរពមគ្នា ព្ ើយ  ព្ទើបចាប់លាមកចងព្ ើងទងំបួន យកព្ ើតវងស៊កជាតសាង នាគំ្នា តសងចាកព្ចញ 
ពីរគឹុះស្ថា ន។  ពួកអ្ាករសុកបានព្ ើញបុរសទងំពីរតសងលាដូព្ចាា ុះ ក៏នាគំ្នា ព្សើចកងរពំង ព្ ើយតិុះព្ដៀលថា៖ 
‹‹លាជាសតវពា នៈ ព្គតតង ិុះបរវា មិនតដលមាននរណាព្គព្ៅលីព្ៅតសងវាដូចរ ូកដូចកាា ន់ព្នាុះព្ទ!›› 
ឪពុកនិងកូនបានឮអ្ាករសុកតិុះព្ដៀលដូព្ចាា ុះ ក៏ពិព្រគ្នុះគ្នា ថា ‹‹ព្យើងតសងលាព្នុះវាខុសព្គព្ៅព្ ើយ  គួររស្ថយ 
លាព្ចញ នាគំ្នា  ិុះបរព្ៅតាមពាកយព្គព្ៅចុុះ!››  តតនឹង ិុះពីរនាក់តរកងនាឱំ្យរទមលា ឪពុកក៏ឱ្យកូន ិុះលា ឯខៃួន 
គ្នត់ព្ដើរតាមពីព្រកាយ។ 
ឪពុកនិងកូនព្ធវើដពំ្ ើ របានបនាិច ក៏រតូវអ្ាករសុកខៃុះតរសកតិុះព្ដៀលថា  ‹‹ព្មើលអាកពំ្លាុះព្នាុះជាមនុសសរមិល 
គុ បិតា!  គួរឬ ខៃួនជាកូនតបរ ិុះលាព្ធវើរពព្ងើយ ឱ្យឪពុកព្ដើររតុកៗតាមព្រកាយដូចខ្ុកំដំរ?›› 
បុរសកូនឮពាកយព្គដូព្ចាា ុះ ក៏ចុុះពីព្លើខាងលា ឱ្យឪពុកព្ ើង ិុះមាង។  មួយរយៈព្រកាយមក បុរសទងំពីរក៏មកព្ពើប 
របទុះនឹងនារមួីយរកុមនាគំ្នា ព្ៅដងទឹក។  ពួកស្រសាីទងំព្នាុះបានព្ ើញកពំ្លាុះរូបលអព្ដើរមុខលា ក៏នាគំ្នា តរសកថា 
‹‹លាព្នុះធាត់លអណាស់  គួរតតអ្ាកកពំ្លាុះព្ដើរមុខព្នាុះ ិុះព្ទើបលអ ព្នុះព្ៅឱ្យកញ្ចច ស់មុខរសមូមដូចស្ថវ ឪ ិុះយ៉ា ង 
ព្នុះ ព្ៅព្ពញអារកក់ថ្រកព្ពកណាស់!  ខៃួនជាមនុសសចាស់ មិនគួរព្ធវើបាបព្កមងឱ្យព្ដើររហាមតបបព្នុះព្ស្ថុះ!›› 

ឪពុកនិងកូនបានឮដូព្ចាា ុះក៏ងាកព្មើលមុខគ្នា ។  បុរសជាឪពុកលាន់មាត់ថា 
‹‹ព្អ្ើវុ ីកាលមុនឯង ិុះវាខុស ឥ ូវអ្ញ ិុះក៏ខុសព្ទៀត! ព្បើដូព្ចាុះចូរកូនឯង 
ព្ ើង ិុះខាងមុខមក!›› 

ឪពុកនិងកូនក៏ ិុះព្លើខាងលាទងំពីរអាតាម ព្ធវើដពំ្ ើ រព្ៅមុខ   មិនបាន 
ប៉ាុនាម នក៏រតូវអ្ាករសុកព្សើចចអំ្កតិុះព្ដៀលព្ទៀត  ‹‹ពីរនាក់ ាឹងឆ្កួតព្ទដឹង! 
កូនលាគ្នា ព្ៅស្ថា វប៉ាុ ណឹ ង ព្មាចមករបួតគ្នា  ិុះយ៉ា ងព្នុះ?›› 
ឪពុកនិងកូនបានឮពាកយព្គបព្នាា សដូព្ចាុះ ក៏នាគំ្នា ចុុះចាកខាងលា  ព្ ើយ  
ព្ដើរបព្ ាើ រលាមាង។   
 
មិនទន់បានឆ្ងា យប៉ាុនាម នផង ក៏ព្លចឮពាកយអ្ាករសុកព្សើចតិុះព្ដៀលព្ទៀត  
ថា  ‹‹តនែ៎ អ្ាកដឹកលា!  មានលាព្ ើយមិន ិុះ  តបរជានាគំ្នា ដឹកវាវញិ!  
អ្ាកឯងឆ្កួតព្ទឬអី្?›› 
បុរសឪពុកនិងកូនក៏តបរមកនិយយគ្នា   ‹‹ព្យើងផ្គគ ប់ចិតាមនុសសព្លាកិយ 
ព្នុះមិនបានព្ទ ... ព្ធវើយ៉ា ងណាក៏មិនផុតពីពាកយព្គនិនាា !›› 
 

សម្រងច់ាកនទិាន គតិលលាក 
ដោយដោក សុតនតម្រជីា ឥន្ទ 



 
http://www.holyspiritinteractive.net/kids/aesopsfables/themantheboyandthedonkey.asp 

 

The Man, the Boy and the Donkey 

Once a man and his son were walking to the market with their donkey. A 

countryman noticed that the donkey was walking alongside them and 

laughed, “You fools, what is a donkey for but to ride upon?!”  

So the man decided to put his son on the donkey and they went on their 

way. A little while later they passed a group of men. One of them said, 

"See that lazy youngster, he lets his father walk while he rides."  

The man then ordered the boy to get off, and got on himself. But they 

hadn't gone far when they passed two women. One of them said to the 

other, "Shame on that lazy lout to let his poor little son trudge along."  

The man didn't know what to do at first. He thought and thought and finally decided to put his son up in front of him 

on the donkey.  

Soon they reached the town. There too the passers-by began to jeer and point at them. The man stopped and asked 

them what they were scoffing at. The people said, "Aren't you ashamed of yourself for overloading that poor donkey?"  

The man and the boy got off. They had to think of what to do all over again. At last they had an idea. They took a long 

pole and tied the donkey's feet to it. Then they raised the pole to their 

shoulders and carried the donkey upside down.  

They went along amid the laughter of all who met them till they came to the 

market bridge. The donkey accidentally got one of his feet loose and 

kicking out, caused the boy to drop his end of the pole.  

In the struggle that followed, the poor donkey, with his forelegs tied 

together, fell over the bridge and drowned.  

 

Moral 

When you try to please everybody, you won't please anybody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.holyspiritinteractive.net/kids/aesopsfables/themantheboyandthedonkey.asp

