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ເອກະສານປະກອບການຮຽນວິຊາວັນນະຄະດີສ າລັບຊັັ້ນມັດທະຍມົສຶກສາປີທີ 7, “ວັນນະຄະດີເກົາຫ ີ ”

ສະບັບນີັ້ ຮຽບຮຽງຂຶັ້ນໂດຍມີຈຸດປະສົງໃຫັ້ຄູນ າໃຊັ້ເຂົັ້າໃນການຮຽນການສອນ ເພີີ່ມໃສີ່ ຫ ຼື ປີ່ຽນແທນບົດຮຽນໃນ

ບົດທີ 11 ເພຼືີ່ອໃຫັ້ຜູັ້ຮຽນໄດັ້ຮັບຂ ັ້ມູນທີີ່ຫ າກຫ າຍທັງທາງດັ້ານເນຼືັ້ອໃນ, ສິລະປະການແຕີ່ງ ກ ຄຼືຄຸນຄີ່າທີີ່ອດຸົມ 

ສົມບູນຂອງວນັນະຄະດີເກົາຫ ີ .  

ໃນການຮຽນການສອນຕົວຈິງ, ຖັ້າໂຮງຮຽນໃດນ າໃຊັ້ເອກະສານປະກອບການຮຽນນີັ້ເພີີ່ມໃສີ່ເນຼືັ້ອໃນ

ບົດຮຽນທີີ່ມີຢູີ່ ກ ໃຫັ້ຈັດແບີ່ງເວລາ ໃຫັ້ເນຼືັ້ອໃນເກົີ່າຮຽນ 3 ຊົີ່ວໂມງ ແລະ ເນຼືັ້ອໃນໃໝີ່ນີັ້ ຮຽນ 3 ຊົີ່ວໂມງ. ໃນ

ກ ລະນີທາງໂຮງຮຽນເຫັນວີ່າ ຄວນນ າໃຊັ້ເນຼືັ້ອໃນໃໝີ່ທັງໝົດປີ່ຽນແທນເນຼືັ້ອໃນເກົີ່າໃນປຶັ້ມແບບຮຽນ ກ ສາມາດ

ປະຕິບັດໄດັ້ ໂດຍໃຊັ້ເວລາຮຽນທັງໝົດ 6 ຊົີ່ວໂມງ. 

ເອກະສານປະກອບການຮຽນວິຊາວັນນະຄະດີສ າລັບຊັັ້ນມັດທະຍມົສຶກສາປີທ ີ 7 ເຊິີ່ງເປັນວັນນະຄະດີ

ເກົາຫ ີສະບັບນີັ້ ຈັດພິມອອກເພຼືີ່ອນ າໃຊັ້ທົດລອງພາຍໃນໄລຍະ 1 ຫ ຼື 2 ສົກຮຽນ ຈາກນັັ້ນຈະມີການປັບປງຸໃຫັ້

ສົມບູນຂຶັ້ນກວີ່າເກົີ່າ. ດັີ່ງນັັ້ນ ຖັ້າຄູອາຈານຜູັ້ນ າໃຊັ້ທັງຫ າຍຫາກມີຄວາມຄິດເຫັນກີ່ຽວກັບເອກະສານສະບັບນີັ້ 

ກະລຸນາສົີ່ງຂີ່າວໄປຍັງສະຖາບັນຄົັ້ນຄວັ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ເພຼືີ່ອເປັນຂ ັ້ມູນໃນການປັບປງຸປຶັ້ມແບບຮຽນວິຊາ

ວັນນະຄະດ ີມ.7 ຕ ີ່ໄປ. 
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1. ບາງຈດຸກ່ຽວກບັປະເທດສາທາລະນະລັດເກົາຫ ຼີ 

      ແຫຼມເກົາຫຼຼີ ຕ ັ້ງຢ ູ່ ພາກຕາເວ ນອອກຂອງທະວຼີບອາຊຼີ  ຊ ູ່ງມຼີຂະໜາດພ ັ້ນທຼີູ່ ຄັ້າຍຄ ກ ນກ ບ ສປປ ລາວ. 

ເກົາຫຼຼີໃຕັ້ ມຼີສາມດັ້ານຂອງປະເທດຖ ກລັ້ອມຮອບດັ້ວຍທະເລ ແລະ ມຼີຊາຍແດນຕິດກ ບເກົາຫຼຼີເໜ ອ ຢ ູ່ເສ ັ້ນຂະ 

ໜານທຼີ 38
໐
 ອົງສາເໜ ອ. 

       ເກົາຫຼຼີໃຕັ້ກ ບເກົາຫຼຼີເໜ ອ ມຼີເສ ັ້ນແບູ່ງເຂດທະຫານ(Military Demarcation Line) ຊ ູ່ງ ແຕູ່ລະຟາກມຼີເຂດ

ປອດອາວຸດ (Demilitarized zone) 2 ກິໂລແມ ດ. ພາກໃຕັ້ຂອງເກົາຫຼຼີ ມຼີເກາະເຈຈ  (Jeju island) ຊ ູ່ງເປ ນ

ເຂດທູ່ອງທູ່ຽວທຼີູ່ມຼີຊ ູ່ສຽງ, ພາກຕາເວ ນຕົກແມູ່ນຕິດກ ບ ສປ ຈຼີນ ໂດຍຜູ່ານທະເລເຫຼ ອງ ແລະ ພາກຕາເວ ນອອກ 

ມຼີເກາະດົກໂດ (Dokdo island). 

      ລະດ ຂອງ ສ.ເກົາຫຼຼີ ແບູ່ງອອກເປ ນ 4 ລະດ ການ ຊ ູ່ງມຼີລະດ ບານໃໝູ່, ລະດ ຮັ້ອນ, ລະດ ໃບໄມັ້ຫົຼູ່ນ ແລະ 

ລະດ ໜາວ. 

      ຄົນເກົາຫຼຼີແມູ່ນຊົນເຜົູ່າເກົາຫຼຼີ, ນໍາໃຊັ້ພາສາທຼີູ່ເປ ນເອກະລ ກ ທຼີູ່ເປ ນແຊງຂອງອ ຣານ-ອານແຕກ (Ural-

Altaic languages), ມຼີຕົວອ ກສອນທຼີູ່ເປ ນເອກະລ ກສະເພາະ ເອຼີັ້ນວູ່າ “ຮານ-ກ ນ” (Han-geul) ທຼີູ່ເຈົັ້າຊຼີວິດ 

ເຊຈົງ (the Great King Sejong) ໄດັ້ອອກແບບ ແລະ ປະດິດຂ ັ້ນໃນປຼີ 1446 ເພ ູ່ອປະຊາຊົນ. ຄົນເກົາຫຼຼີ 

ນິຍົມກິນ “ກິມຈິ” (Kimchi) ທຼີູ່ເປ ນອາຫານພ ັ້ນເມ ອງ ແລະ “ເທຄວ ນໂດ” (Taekwondo) ເປ ນ ກິລາພ ັ້ນເມ ອງ

ຂອງເກົາຫຼຼີ ແມູ່ນໄດັ້ການຮ ບຮອງເປ ນ ລາຍການແຂູ່ງຂ ນໃນກິລາໂອແລມປິກ ຊ ູ່ງໄດັ້ແຜູ່ຂະຫຍາຍໄປທົູ່ວໂລກ. 

      ຊົນເຜົູ່າເກົາຫຼຼີ ມຼີປະຫວ ດສາດ ຍາວນານກວູ່າ 5.000 ປຼີ ຊ ູ່ງມຼີຕົັ້ນກໍາເນຼີດມາຈາກ ລ ດໂກໂຈຊອນໃນປຼີ 

2000 ກູ່ອນ ຄສ ຕໍູ່ມາກາຍເປ ນສາມລາຊະອານາຈ ກ ຊ ູ່ງມຼີ ໂກກ ຣຽວ (Goguryeo), ແບກເຈ (Baekje) ແລະ 

ຊິນລາ (Silla), ຕໍູ່ມາກໍໄດັ້ຜູ່ານຍຸກຊິນລາລວມອານາຈ ກ (Unified Silla), ລາຊະວົງໂກຣຽວ (Goryeo), 

ລາຊະວົງໂຈຊອນ (Joseon) ແລະ ຜູ່ານໄລຍະຖ ກຕົກເປ ນອານານິຄົມຂອງຍຼີູ່ປຸູ່ນ ຈ ູ່ງມາເປ ນສາທາລະນະລ ດ 

ເກົາຫຼຼີ ໃນປ ດຈຸບ ນນຼີັ້. ໃນປຼີ 1945 ເກົາຫຼຼີ ໄດັ້ຖ ກປົດປູ່ອຍອອກຈາກການເປ ນຫົວເມ ອງຂ ັ້ນຂອງຍຼີູ່ປຸູ່ນ ແລະ ໄດັ້

ເກຼີດມຼີສົງຄາມເກົາຫຼຼີ ໃນໄລຍະແຕູ່ປຼີ 1950 ຫາ 1953 ແລັ້ວຖ ກແບູ່ງອອກເປ ນສອງປະເທດ ຄ  ເກົາຫຼຼີໃຕັ້ກ ບ 

ເກົາຫຼຼີເໜ ອ. 

      ປະຊາກອນຂອງ ສ.ເກົາຫຼຼີ ມຼີປະມານ 50 ລັ້ານຄົນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງແມູ່ນ ເຊອ ນ. ສ.ເກົາຫຼຼີເປ ນ 

ປະເທດໃນລະບົບປະທານາທິບໍດຼີ ແລະ ໄດັ້ແບູ່ງປ ນອໍານາດຂອງປະເທດເປ ນ 3 ອໍານາດຄ  ອໍານາດນິຕິບ ນຍ ດ, 

ອໍານາດບໍລິຫານ ແລະ ອໍານາດຕຸລາການ ຊ ູ່ງປະທານາທິບໍດຼີເປ ນປະມຸກລ ດ. 

      ນ ບແຕູ່ຊຸມປຼີ 1970 ສ.ເກົາຫຼຼີ ໄດັ້ຮ ບການຂະຫຍາຍຕົວທາງດັ້ານເສດຖະກິດຢູ່າງໄວວາ ບົນພ ັ້ນຖານການ

ສົູ່ງອອກແບບເປ ນກາງ ແລະ ໄດັ້ເຂົັ້າເປ ນສະມາຊິກຂອງອົງການຮູ່ວມມ  ແລະ ພ ດທະນາເສດຖະກິດ (OECD) 

ໃນປຼີ 1996. ໃນປຼີ 2009 ສ.ເກົາຫຼຼີ ໄດັ້ເຂົັ້າເປ ນສະມາຊິກຂອງຄະນະກໍາມາທິການຊູ່ວຍເຫຼ ອການພ ດທະນາ 
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(DAC) ຊ ູ່ງເປ ນຄ ັ້ງທໍາອິດທຼີູ່ປະເທດທຼີູ່ໄດັ້ຮ ບການຊູ່ວຍເຫຼ ອ ກາຍມາເປ ນປະເທດທຼີູ່ໃຫັ້ການຊູ່ວຍເຫຼ ອ ຈ ູ່ງມຼີ

ຄວາມໝາຍອ ນມຼີຄູ່າໃນໂລກ. 

      ບົນພ ັ້ນຖານການພ ດທະນາທາງດັ້ານເສດຖະກິດ ສ.ເກົາຫຼຼີ ໄດັ້ຍົກສ ງບົດບາດ ແລະ ສັ້າງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງ

ໃນເວທຼີສາກົນ ຊ ູ່ງໄດັ້ຈ ດກອງປະຊຸມລະດ ບສາກົນ ແລະ ມະຫະກໍາກິລາອ ນຫຼາກຫຼາຍ. ກອງປະຊຸມຫຼ ກລະດ ບ

ສາກົນ ທຼີູ່ໄດັ້ຈ ດຂ ັ້ນຢ ູ່ ເກົາຫຼຼີ ຄ : ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງອົງການຮູ່ວມມ ເສດຖະກິດອາຊຼີ-ປາຊຼີຟິກ ຫຼ  APEC 

ໃນປຼີ 1991 (ທຼີູ່ນະຄອນຫຼວງເຊອ ນ) ແລະ ໃນປຼີ 2005 (ທຼີູ່ບ ຊານ), ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຼີ-ເອຼີຣົບ ຫຼ  

ASEM ໃນປຼີ 2000, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ-ເກົາຫຼຼີ ໃນປຼີ 2009 (ທຼີູ່ເກາະເຈຈ ) ແລະ ໃນປຼີ 2014 (ທຼີູ່

ບ ຊານ), ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G20 ໃນປຼີ 2010 ແລະ ກອງປະຊຸມ  ສຸດຍອດ ນວິເຄລຍ ໃນປຼີ 2012. 

      ສູ່ວນມະຫະກໍາກິລາສາກົນຈະມຼີຄ : ກິລາອາຊຽນເກມ ທຼີູ່ນະຄອນຫຼວງເຊອ ນໃນປຼີ 1986, ກິລາໂອແລມປິກ 

ທຼີູ່ນະຄອນຫຼວງເຊອ ນໃນປຼີ 1988, ບານເຕະໂລກໃນປຼີ 2002 (ທຼີູ່ເກົາຫຼຼີ-ຍຼີູ່ປຸູ່ນ ຈ ດຮູ່ວມກ ນ), ກິລາອາຊຽນເກມ 

ໃນປຼີ 2002 ທຼີູ່ບ ຊານ, ກິລາອາຊຽນເກມ ໃນປຼີ 2014 ທຼີູ່ອິນຊອນ ແລະ ໂອແລມປິກລະດ ໜາວ ໃນປຼີ 2018 ທຼີູ່

ພຽງຊາງ ເປ ນຕົັ້ນ. 

 

ຄໍາຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ 

 

1. ນ ກຮຽນຮ ັ້ຫຍ ງແດູ່ກູ່ຽວກ ບປະເທດສາທາລະນະລ ດເກົາຫຼຼີ? (ກິລາ, ນ ກສະແດງຮ ບເງົາ, ອາຫານ, ຍຼີູ່ຫໍັ້

ສິນຄັ້າເປ ນຕົັ້ນ). 

2. ໃຫັ້ອູ່ານເລ ູ່ອງ “ຕອນ 1, ສາກ 1”. 

3. ເນ ັ້ອໃນຂອງເລ ູ່ອງ  “ຕອນ 1, ສາກ 1” ເວົັ້າເຖິງຫຍ ງ? 

4. ຈົູ່ງວິເຄາະລ ກສະນະນິດໄສຂອງຕົວລະຄອນຊ ເທ ກ ແລະ ພໍູ່ເຖົັ້າກິມ. 

5. ໃຫັ້ອູ່ານເລ ູ່ອງ “ຄໍູ່າຄ ນທຼີູ່ມູ່ວນຊ ູ່ນ”. 
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2. ເລ ່ອງສັັ້ນ  

ຕອນ 1, ສາກ 1 

ໂດຍ:  ລຼີມ ຢອງ (Lee Mu-young) 

ແປເປ ນພາສາລາວໂດຍ: ບຸນທ ນ ພົງພິຈິດ 

 

ກ່ຽວກັບ ລຼີ ມູຢອງ 

       ລຼີ ມ ຢອງ (1908-1960) ມຼີຊ ູ່ແທັ້ວູ່າ ລຼີ ຍອງກຸ (Lee Yong-gu) ເກຼີດທຼີູ່ເຂດປົກຄອງອ ມຊອງ, ແຂວງຊ ງ

ຊອງເໜ ອ. ພາຍຫຼ ງຈົບໂຮງຮຽນມ ດທະຍົມສາມ ນຮຸູ່ຍມຸນ ລາວເດຼີນທາງໄປປະເທດຍຼີູ່ປຸູ່ນ ແລະ ຮຽນວິຊາ

ວ ນນະຄະດຼີຢ ູ່ທຼີູ່ນ ັ້ນ. ລາວເຄຼີຍພິມບົດປະພ ນເລ ູ່ອງໜ ູ່ງລົງວາລະສານ “ໂຈຊອນ ມຸນດານ” ແລະ ມາຮອດປຼີ 

1932 ເມ ູ່ອບົດລະຄອນຂອງລາວຊ ູ່ວູ່າ “ຄົນຝ ນກາງເວ ນ” ໄດັ້ຖ ກຄ ດເລ ອກໃຫັ້ພິມລົງໜ ງສ ພິມລາຍວ ນ “ດົງອາ 

ອິນໂບ” ລາວກໍເລຼີູ່ມອາຊຼີບຂຼີດຂຽນຂອງຕົນເອງ. ຕໍູ່ຈາກນ ັ້ນລາວກໍເລຼີູ່ມເຮ ດວຽກເປ ນຜ ັ້ລາຍງານຂູ່າວດັ້ານສິລະ

ປະໃຫັ້ແກູ່ໜ ງສ ພິມ ດົງອາ ອິນໂບ ໃນສະໄໝທຼີູ່ເກົາຫຼຼີເປ ນຫົວເມ ອງຂ ັ້ນຍຼີູ່ປຸູ່ນ. ລາວເປ ນສະມາຊິກກຸູ່ມຄົັ້ນຄວັ້າ

ກູ່ຽວກ ບສິລະປະການລະຄອນ ແລະ ໃນປຼີ 1933 ລາວໄດັ້ຮູ່ວມກຸູ່ມວ ນນະຄະດຼີສະໄໝໃໝູ່ ເຊິູ່ງເປ ນທຼີູ່ຮ ັ້ຈ ກກ ນ

ໃນຊ ູ່ “ກຸູ່ມເກົັ້າ”. ຫຼ ງຈາກປະເທດໄດັ້ຮ ບການປົດປູ່ອຍ ລາວເປ ນສາດສະດາຈານຢ ູ່ມະຫາວິທະຍາໄລດ ນກຸກ. 

ລາວເປ ນສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານຂອງສະມາຄົມອົງການວ ນນະຄະດຼີແຫູ່ງຊາດໃນປຼີ 1946 ແລະ 

ເປ ນປະທານສະມາຄົມນ ກປະພ ນເກົາຫຼຼີເພ ູ່ອອິດສະລະພາບໃນປຼີ 1955. 

      ລຼີ ມ ຢອງ ສັ້າງຜົນງານຕູ່າງໆກູ່ຽວກ ບເລ ູ່ອງການປ ກຝ ງຂອງຊາວບັ້ານ ແລະ ລາວໄດັ້ຮ ບການຂະໜານນາມ

ວູ່າ ແມູ່ນໜ ູ່ງໃນຕົວແທນນ ກປະພ ນທຼີູ່ໃຫັ້ຄວາມສໍາຄ ນຕໍູ່ວ ນນະຄະດຼີກູ່ຽວກ ບບ ນຫາກະສິກໍາໃນປະເທດເກົາຫຼຼີ. 

ລາວມຼີພອນສະຫວ ນໃນການເລົູ່າເລ ູ່ອງທຼີູ່ສູ່ອງແສງໃຫັ້ເຫ ນຄວາມທຸກຍາກລໍາບາກຂອງຊາວບັ້ານທຼີູ່ທໍາການ

ປ ກຝ ງ ຍັ້ອນຄວາມຂ ດແຍູ່ງຢູ່າງກວັ້າງຂວາງດັ້ານໂຄງສັ້າງທຼີຼີູ່ມຼີຢ ູ່ໃນສ ງຄົມ. ເລ ູ່ອງສ ັ້ນ ຊ ູ່ “ຕອນ 1, ສາກ 1” 

ເລົູ່າເຖິງຕົວລະຄອນເອກ ທຼີູ່ລາອອກຈາກອາຊຼີບຜ ັ້ລາຍງານຂູ່າວໜ ງສ ພິມ ແລັ້ວໄປເລຼີູ່ມຕົັ້ນຊຼີວິດດັ້ວຍການເປ ນ

ຊາວນາຢ ູ່ກ ບດິນປ ກຝ ງ. ຜ ັ້ຄົນມ ກກູ່າວຂານກ ນວູ່າແມູ່ນອ ດຕະຊຼີວະປະຫວ ດອຼີງໃສູ່ປະສົບການຂອງລຼີເອງ ທ ງ

ແມູ່ນແບບຢູ່າງນະວະນິຍາຍກູ່ຽວກ ບກະສິກໍາຂອງເກົາຫຼຼີ. ຜົນງານທຼີູ່ສໍາຄ ນອ ູ່ນໆແມູ່ນ “ຄົນປ ູ່ນຝັ້າຍຂອງແກນ

ໂລກ” (The Spinners of the Earth’s Axis), “ສະຕິປ ນຍາທຼີູ່ຂຼີດຂຽນໂລກ” (The Mind that Draws the 

Earth) ແລະ “ຊາວນາ” (The Farmer). ປ ັ້ມໂຮມເລ ູ່ອງສ ັ້ນຂອງລາວແມູ່ນ “ຄວາມມ ນເມົາ” (Intoxication) 

ແລະ “ຕ ບນັ້ອຍເທິງພ ” (The Mountain Hut). 

 

ກ່ຽວກັບເລ ່ອງ “ຕອນ 1, ສາກ 1” 
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      ເລ ູ່ອງ “ຕອນ 1, ສາກ 1” ຂອງລຼີ ມ ຢອງ ແມູ່ນເລ ູ່ອງຂອງຊ ເທ ກ ເຊິູ່ງເປ ນນ ກຂຽນ ຜ ັ້ທຼີູ່ປະຖິັ້ມຊຼີວິດຢ ູ່ໃນ

ເມ ອງໃຫຍູ່ ແລັ້ວໄປສັ້າງຊຼີວິດໃໝູ່ເປ ນຊາວນາຢ ູ່ຊົນນະບົດ. ດັ້ວຍການຫ ນປູ່ຽນຊຼີວິດ, ລາວຄ ນດຼີກ ບຜ ັ້ເປ ນພໍູ່ 

ເຊິູ່ງເປ ນຜ ັ້ຊາຍທຼີູ່ເຮ ດວຽກຢ ູ່ກ ບດິນ. ພໍູ່ຂອງລາວບໍູ່ມ ກ “ຄົນຢ ູ່ເມ ອງໃຫຍູ່” ເຊິູ່ງຄິດເຖິງແຕູ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ

ເອງ, ໃຊັ້ຊຼີວິດສຸກສະບາຍຢ ູ່ກ ບວ ດຖຸ ຫຼາຍກວູ່າຄວາມຮ ກແພງແບບຄົນບັ້ານໃກັ້ເຮ ອນຄຽງ ແລະ ຄວາມດຸໝ ູ່ນ

ໃນການເຮ ດວຽກ. ການທຼີູ່ຊ ເທ ກກາຍມາເປ ນຊາວນາຢູ່າງສົມບ ນນ ັ້ນ ໄດັ້ເຮ ດໃຫັ້ລາວເກຼີດແຮງບ ນດານໃຈໃໝູ່

ດັ້ານການຂຼີດຂຽນ.  ເລ ູ່ອງສ ັ້ນ “ຕອນ 1, ສາກ 1” ແມູ່ນຜົນງານອ ນໜ ູ່ງຢ ູ່ໃນປະເພດວ ນນະຄະດຼີທຼີູ່ເວົັ້າເຖິງ

ເລ ູ່ອງກະສິກໍາ ແລະ ຖ ເປ ນເລ ູ່ອງທຼີູ່ຢ ູ່ໃນບໍລິບົດຂອງສົງຄາມອາຊຼີ-ປາຊຼີຟິກນໍາອຼີກ. ຢ ູ່ໃນເລ ູ່ອງສ ັ້ນນຼີັ້ມຼີການ

ສອດແຊກລາຍລະອຽດຕູ່າງໆ ລວມທ ງເລ ູ່ອງທົູ່ວໄປກູ່ຽວກ ບສົງຄາມ ແລະ ການເຄ ູ່ອນຍັ້າຍຂອງປະຊາຊົນ ເຊິູ່ງ

ຢ ູ່ພາຍໃຕັ້ການປົກຄອງຂອງຈ ກກະພ ດຍຼີູ່ປຸູ່ນໃນເວລານ ັ້ນ. 

 

ຕອນ 1, ສາກ 1 

1 

      ສຽງຂອງກວຽນທຼີູ່ເຄ ູ່ອນໂຍກເຍກດ ງກັ້ອງຕາມຖະໜົນທຼີູ່ກວັ້າງໃຫຍູ່. ຖະໜົນງຽບສະຫງ ດ, ມຼີ

ປະຊາຊົນຍູ່າງຜູ່ານໄປມາພຽງບໍູ່ເທົູ່າໃດຄົນ ແລະ ມຼີແຕູ່ຕົັ້ນປ໋ອບລາ* ທຼີູ່ຂ ັ້ນຮຽງກ ນຢ ູ່ຕາມຂັ້າງຖະໜົນ ເຊິູ່ງ

ທອດເງົາລົງມາໃນຍາມສາຍ ນ. ຢ ູ່ທາງເຂົັ້າບັ້ານໃກັ້ຄຽງແຫູ່ງໜ ູ່ງ ຊາຍຊະລາຄົນໜ ູ່ງນ ູ່ງດ ດກອກຍາວ ເບິູ່ງຫຼານ

ຊາຍຂອງຕົນທຼີູ່ເປ ອຍຄຼີງ ເຊິູ່ງກໍາລ ງຫິຼັ້ນກັ້ອນຫຼີນຢ ູ່ເດຼີູ່ນ. ຈ ກຈ ູ່ນເຊິູ່ງປະຖິັ້ມລະດ ການທຼີູ່ປຽູ່ນໄປໄວັ້ຂັ້າງຫຼ ງ ຮັ້ອງ

ລະງົມເໝ ອນເຈົັ້າຍິງທຼີູ່ຖ ກຈອງຈໍາ ກໍາລ ງຮັ້ອງຄໍູ່າຄວນຍັ້ອນຄວາມລະທົມຂົມຂ ູ່ນທຼີູ່ໄດັ້ມາຢ ູ່ຕູ່າງແດນ. 

      “ຮຸຸ໊ຍ! ຮຸຸ໊ຍ!” 

      ສຽງໄມັ້ແສັ້ທຼີູ່ເຮ ດຈາກຕົັ້ນແອສ* ດ ງເປ ຍໆຢູ່າງແຮງ ເມ ູ່ອຄົນຂ ບກວຽນຟາດມ ນລົງໃສູ່ຂັ້າງງົວທຼີູ່ແບນ

ແລະໃຫຍູ່ເໝ ອນແຜູ່ນໄມັ້. ແຕູ່ງົວບໍູ່ຮ ັ້ສ ກຫຍ ງເລຼີຍ ມ ນດຼີໃຈຊໍັ້າເພາະໄມັ້ແສັ້ທຼີູ່ຟາດໃສູ່ມ ນໄດັ້ຊູ່ວຍຂ ບໄລູ່

ແມງວ ນໃຫັ້ມ ນ. ມ ນຍູ່າງໄປຂັ້າງໜັ້າດັ້ວຍບາດກັ້າວໜ ກໆຢູ່າງສະໝໍູ່າສະເໝຼີ. 

      ຍາມໃດທຼີູ່ກວຽນນຼີັ້ຜູ່ານບັ້ານໜ ູ່ງທຼີູ່ຢ ູ່ແຖວນ ັ້ນ ຈະເຫ ນປະຊາຊົນບາງຄົນຄັ້າຍຜ ັ້ອອກແຮງງານນ ູ່ງຢ ູ່

ສາດເຟ ອງຕໍູ່ໜັ້າເຮ ອນພ ກໃນທັ້ອງຖິູ່ນ. ເຂົາເຈົັ້າຈະເອົາຄິັ້ວສົນເຂົັ້າກ ນ ແລັ້ວໃຊັ້ສາຍຕາແນມເບິູ່ງເຄ ູ່ອງຂອງທຼີູ່

ຢອງກ ນຢ ູ່ເທິງກວຽນ. ເທ ູ່ອນຼີັ້ບໍູ່ແມູ່ນຄ ັ້ງທໍາອິດທຼີູ່ເຂົາເຈົັ້າເຫ ນຄົນເອົາສິູ່ງຂອງຕູ່າງໃສູ່ກວຽນ ເພ ູ່ອຍັ້າຍບູ່ອນຢ ູ່ 

ແຕູ່ສິູ່ງທຼີູ່ເຂົາເຈົັ້າສົນໃຈແມູ່ນເຟຼີນິເຈຼີ ແລະ ເຄ ູ່ອງໃຊັ້ໃນເຮ ອນທຼີູ່ຢ ູ່ເທິງນ ັ້ນ. ຢ ູ່ເທິງກວຽນບໍູ່ແມູ່ນໄຫດິນ, ຮາງໃສູ່

ເຕົາຫ ັ້ຕູ່ອນ ຫຼ  ກະບວຍໝາກນໍັ້າເຕົັ້າທຼີູ່ຄົນຊົນນະບົດໃຊັ້ກ ນ ແຕູ່ແມູ່ນຕ ັ້ເສ ັ້ອຜັ້າຂະໜາດໃຫຍູ່ທຼີູ່ມຼີຮ ບຊົງແຕກ

ຕູ່າງຈາກຕ ັ້ທົູ່ວໄປ ເຊິູ່ງຄົນຊົນນະບົດບໍູ່ເຄຼີຍເຫ ນມາກູ່ອນ. ເຂົາເຈົັ້າເຫ ນແສງສະທັ້ອນອອກມາຈາກແວູ່ນທຼີູ່ມຼີຖົງ

ເຟ ອງປົກຢ ູ່ເທິງກວຽນ. ຕ ັ້ໃຫຍູ່ມຼີລຼີັ້ນຊ ກໄມັ້ທຼີູ່ຍາວ ແລະ ຍ ງມຼີກະຕູ່າເຟ ອງສຼີູ່ຫຼູ່ຽມນໍາອຼີກ. ເຂົາເຈົັ້າຍ ງເຫ ນໝວກ 
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ທຼີູ່ຈົບງາມເພ ູ່ອໃສູ່ເນ ູ່ອງໃນໂອກາດໃດກໍບໍູ່ຮ ັ້, ກະເປົາໜ ງງົວທຼີູ່ເຫຼ ັ້ອມມົງໆ ແລະ ໂຕະເຮ ດວຽກ ທຼີູ່ເໝາະສໍາລ ບ

ເຈົັ້າເມ ອງ ຫຼ  ຜ ັ້ຈ ດການຊ ບສິນເຊິູ່ງມຼີຕ ູ່ງນ ູ່ງງົດງາມນໍາພັ້ອມ. 

      “ເຄ ູ່ອງທ ງໝົດນຼີັ້ຄົງເປ ນຂອງເມຍນັ້ອຍເທົູ່ານ ັ້ນລະ” ຜ ັ້ທຼີູ່ຫຼຽວເບິູ່ງຄົນໜ ູ່ງເອຼີູ່ຍຂ ັ້ນ. ລາວມຼີຮ ບຮູ່າງສ ງ

ໃຫຍູ່ ແລະ ມຼີໜວດເຫຼ ອງຄັ້າຍຄ ຄົນມ ກຫິຼັ້ນການພະນ ນ.           

      “ເດຼີມພ ນໄດັ້ເລຼີຍ ໂຕເວົັ້າຖ ກ” ຜ ັ້ຊາຍອຼີກຄົນໜ ູ່ງເວົັ້າເສຼີມ. 

      “ຈ ູ່ງຊ ັ້ນໂຕກໍຕັ້ອງເສຍເດຼີມພ ນ” ຜ ັ້ທຼີສາມເວົັ້າ “ອ ນນ ັ້ນ ບໍູ່ແມູ່ນເຄ ູ່ອງຂອງເມຍນັ້ອຍດອກ. ເມຍນັ້ອຍ

ຈະມຼີຕ ັ້ເຄ ູ່ອງທຼີູ່ເຮ ດດັ້ວຍໄຂູ່ມຸກ ຫຼ  ບາງຢູ່າງທຼີູ່ສະດຸດຕາ, ບໍູ່ແບບນຼີັ້. ຄ ນຊ ັ້ນພວກເຮົາຄອຍເບິູ່ງວູ່າເຈົັ້າຂອງຈະ

ເປ ນຄົນແນວໃດ”. 

      ບໍູ່ໄກຈາກຫຼ ງກວຽນປານໃດ ມຼີຊາຍໜຸູ່ມຄົນໜ ູ່ງນຸູ່ງເສ ັ້ອສຼີຟັ້າ ແລະ ໂສັ້ງສຼີຂາວ, ໃສູ່ໝວກ ຈົບງາມ

ຍູ່າງມາທູ່າມກາງແສງແດດຮັ້ອນອົບເອົັ້າ. ລາວມຼີອາຍຸປະມານສາມສິບສຼີູ່ປຼີ ຫຼ  ສາມສິບຫັ້າປຼີ. 

      ລາວຍູ່າງພັ້ອມທ ງຈ ງແຂນເດ ກຍິງອາຍຸປະມານຫັ້າ ຫຼ  ຫົກປຼີ ເຊິູ່ງນຸູ່ງເຄ ູ່ອງແບບຊາວຕາເວ ນຕົກ. ຢ ູ່

ອຼີກຂັ້າງໜ ູ່ງຂອງລາວແມູ່ນຍິງສາວຄົນໜ ູ່ງ ອາຍຸຄ ຊິອູ່ອນກວູ່າລາວສິບປຼີ ຈ ງແຂນເດ ກຊາຍທຼີູ່ນຸູ່ງເຄ ູ່ອງແບບ

ຊາວຕາເວ ນຕົກເຊ ູ່ນດຽວກ ນ. ເດ ກຊາຍຄົນນຼີັ້ມຼີອາຍຸປະມານສຼີູ່ ຫຼ  ຫັ້າປຼີ, ມຼີໃບໜັ້ານັ້ອຍ, ມ ຂວາຂອງເຂົາກໍາຖົງ

ສຼີແດງຄັ້າຍຄ ຖົງເຂົັ້າໜົມ. 

      “ພໍູ່, ຍ ງໄກບໍູ່?” ເດ ກຊາຍຖາມດັ້ວຍຄວາມອິດເມ ູ່ອຍ. 

      “ອຼີກໜັ້ອຍໜ ູ່ງ ລ ກຊອນອຼີ ເປ ນເດ ກດຼີແມູ່ນບໍູ່?” ຜ ັ້ຊາຍຄົນນ ັ້ນຕອບ. ລາວຕິດໄຟໃສູ່ຢາສ ບ ແລະ 

ຍູ່າງຕາມຫຼ ງກວຽນຕໍູ່ໄປຢູ່າງງຽບໆ. 

      “ໄກເທົູ່າກ ບໄປຮັ້ານສ ບພະສິນຄັ້າຮວາຊິນພຸັ້ນຫວະ?” ເດ ກຊາຍຖາມອຼີກ ດັ້ວຍສຼີໜັ້າອິດເມ ູ່ອຍ. 

      “ແມູ່ນແລັ້ວ, ປານນ ັ້ນແຫຼະ ອຼີກບໍູ່ດົນກໍຈະຮອດແລັ້ວ” ບ ດນຼີັ້ຍິງສາວຕອບທ ງຮ ັ້ສ ກສົງສານເດ ກຊາຍ. 

      “ແຕູ່ວູ່າແມູ່ຮ ັ້ໄດັ້ແນວໃດ? ແມູ່ບອກວູ່າແມູ່ກໍບໍູ່ເຄຼີຍໄປບູ່ອນຫ ັ້ນຈ ກເທ ູ່ອ” ລ ກຊາຍແຫງນໜັ້າເບິູ່ງ 

ແມູ່ດັ້ວຍທູ່າທາງສົງໄສ. 

      “ບໍູ່ເຄຼີຍໄປ ແຕູ່ແມູ່ຮ ັ້, ແມູ່ນບໍູ່ພໍູ່?” 

      “ແມູ່ນແລັ້ວ, ແມູ່ຂອງລ ກຮ ັ້” 

      ສອງຜົວເມຍປູ່ຽນກ ນອ ັ້ມລ ກຊາຍ ເອົາເຂົາເຈູ່ຍໃສູ່ຫຼ ງ ແລະ ໃຫັ້ເຂົາລົງຍູ່າງໜັ້ອຍໜ ູ່ງ. ການ

ເດຼີນທາງມຼີຄວາມຍາກລໍາບາກ ແຕູ່ທ ງສອງກໍບໍູ່ສະແດງອາການອອກມາໃຫັ້ເຫ ນ. ເຂົາເຈົັ້າ ຍ ງຍູ່າງຕໍູ່ໄປງຽບໆ

ຄັ້າຍກ ບວູ່າແມູ່ນງົວທຼີູ່ລາກຈ ງເຂົາເຈົັ້າໄປ. 

      ຍາມໃດທຼີູ່ກວຽນນຼີັ້ຜູ່ານບັ້ານໜ ູ່ງ ຄົນທັ້ອງຖິູ່ນນ ັ້ນກໍຈະຮັ້ອງມາໃສູ່ວູ່າ “ເຮຼີັ້ຍ! ຈະພາກ ນຂົນເຄ ູ່ອງ ຂົນ

ຂອງໄປທາງໃດນໍ?” ຄັ້າຍກ ບວູ່າຮັ້ອງໃສູ່ງົວ. 

      “ໄປບັ້ານແຊນເທຼີັ້” ຄົນຂ ບກວຽນຈະຕອບໂດຍບໍູ່ງວາກໜັ້າໄປຫາຜ ັ້ຖາມຄັ້າຍກ ບຈະບອກວູ່າ “ຂັ້ອຍ
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ບໍູ່ແມູ່ນງົວເດຼີ” 

      “ເຮ ອນຂອງໃຜຢ ູ່ບັ້ານແຊນເທຼີັ້ຫ ັ້ນນູ່າ?” 

      “ຂັ້ອຍຊິຮ ັ້ບໍູ່?” ລາວເວົັ້າທ ງເອົາແສັ້ຟາດຂັ້າງງົວ “ຮົຸ໊ວ! ຮົຸ໊ວ! ງົວເອຼີຍໄປໄວແດູ່ດ ັ້, ຂຼີັ້ຄັ້ານຕອບຄໍາຖາມ

ເຫົຼູ່ານຼີັ້ນູ່າ” 

      ເມ ູ່ອເຂົາເຈົັ້າຜູ່ານບັ້ານສຸດທັ້າຍທຼີູ່ຢ ູ່ລຽບຖະໜົນໃຫຍູ່ ຜົວ ແລະ ເມຍປູ່ຽນກ ນຫຼຽວເບິູ່ງທາງຫຼ ງ. ຜ ັ້

ເປ ນເມຍຮ ັ້ສ ກໂລູ່ງອົກໂລູ່ງໃຈຄັ້າຍກ ບວູ່ານາງໄດັ້ຫຸຼດພົັ້ນອອກຈາກເຂດທຼີູ່ມຼີແຕູ່ຜ ັ້ຄົນຈັ້ອງເບິູ່ງພວກຕົນ.   

      “ບ ດນຼີັ້ເຖິງຄາວທຼີູ່ຂັ້ອຍຖາມເຈົັ້າ” ນາງເອຼີູ່ຍຂ ັ້ນ “ຍ ງອຼີກໄກປານໃດ?” 

      “ບໍູ່, ບໍູ່ໄກດອກ. ຂັ້ອຍຈ ູ່ໄດັ້ວູ່າ ແຕູ່ກຼີັ້ເມ ູ່ອຂັ້ອຍຍູ່າງມາເຂດນຼີັ້ ຄ ບໍູ່ໄກປານນຼີັ້ນູ່າ ແຕູ່ດຽວນຼີັ້ ບໍູ່ຮ ັ້ວູ່າເປ ນ

ຫຍ ງຄ ໄກແທັ້” ລາວພ ມພໍາຄ ກ ບເວົັ້າກ ບຕົນເອງ ແຕູ່ຄົນຂ ບກວຽນຕອບວູ່າ “ລະດ ຮັ້ອນ ເສ ັ້ນທາງໄກກວູ່າໄດ໋”. 

      ເຂົາເຈົັ້າເດຼີນທາງຕໍູ່ໄປອຼີກໜັ້ອຍດຽວ ກໍພົບຫັ້ວຍນັ້ອຍແຫູ່ງໜ ູ່ງ. ຊ ເທ ກ (Sutaek) ຈ ູ່ຈໍາ ສະໄໝໄວ

ເດ ກທຼີູ່ຕົນເອງເຄຼີຍຈ ບປາຄໍູ່ ດ ູ່ງນ ັ້ນລາວຈ ູ່ງຕ ດສິນໃຈພ ກຜູ່ອນຊົູ່ວຄາວຢ ູ່ບູ່ອນນຼີັ້. ເຂົາເຈົັ້າພາກ ນເຊ ດເຫ ູ່ອ ແລະ 

ນ ູ່ງພ ກເຊົາຢ ູ່ກັ້ອງຮົູ່ມຕົັ້ນປ໋ອບລາ. ລາວຮ ັ້ວູ່າບັ້ານແຊນເທຼີັ້ ເຊິູ່ງແມູ່ນບັ້ານເກຼີດຂອງຕົນ ຢ ູ່ບໍູ່ໄກຈາກຫັ້ວຍນັ້ອຍນຼີັ້. 

      “ພໍູ່ເຖົັ້າ, ເຈົັ້າບໍູ່ພ ກຜູ່ອນຈ ກໜັ້ອຍແດູ່ບໍ. ເອົັ້າ, ຢາສ ບ”. 

      “ເຈົັ້າບໍູ່ມຼີຢາຂຼີັ້ເຜິັ້ງແດູ່ບໍ?” 

      “ຢາຂຼີັ້ເຜິັ້ງຫວະ?” 

      “ບໍູ່ຮ ັ້ວູ່າສົບຂັ້ອຍຈະສ ບຢາແບບນຼີັ້ໄດັ້ບໍ” 

      ພໍໄດັ້ຍິນແນວນ ັ້ນ ຊ ເທ ກກໍຫົວຂ ັ້ນເປ ນເທ ູ່ອທໍາອິດ. “ຖັ້າຮ ັ້ວູ່າພໍູ່ເຖົັ້າເປ ນຄົນແບບນຼີັ້ ເຮົາກໍຈະລົມກ ບ

ລາວມາຕະຫຼອດທາງແລັ້ວ ຕ ັ້ງແຕູ່ອອກຈາກສະຖານຼີມາຮອດບູ່ອນນຼີັ້ພຸັ້ນລະ ດຼີກວູ່າປູ່ອຍໃຫັ້ເວລາຜູ່ານໄປລັ້າໆ” 

ລາວຄິດ. 

      ພາຍຫຼ ງທຼີູ່ສົູ່ງກວຽນໃຫັ້ອອກເດຼີນທາງລູ່ວງໜັ້າໄປກູ່ອນ ຊ ເທ ກລັ້າງໜັ້າ ແລະ ຕຼີນ. ລາວແກັ້ເຄ ູ່ອງນຸູ່ງ

ໃຫັ້ລ ກທ ງສອງ ແລະ ເອົາພວກເຂົາອາບນໍັ້າໃນຫັ້ວຍ ສູ່ວນເມຍຂອງລາວເອົາແວູ່ນນັ້ອຍອອກມາຈາກກະເປົາ 

ແລະ ຕົບແຕູ່ງໃບໜັ້າ. ຂະນະທຼີູ່ນ ູ່ງຢ ູ່ແຄມຫັ້ວຍ ແລະ ເອົາມ ຈຸູ່ມນໍັ້າຢ ູ່ນ ັ້ນ ຄວາມຊົງຈໍາໃນໄວເດ ກທຼີູ່ໄດັ້ມາຫິຼັ້ນຢ ູ່

ເຂດນ ັ້ນ ພັ້ອມທ ງຄວາມຊົງຈໍາກູ່ຽວກ ບຊຼີວິດຂອງລາວ ທຼີູ່ຕັ້ອງສ ັ້ຊົນເພ ູ່ອເອົາຕົວລອດໃນໄລຍະສາມສິບປຼີ    

ຜູ່ານມາ ໄດັ້ຜຸດຂ ັ້ນມາຢ ູ່ໃນຫັ້ວງສໍານ ກຂອງລາວ. ສຽງໂຍກເຍກຂອງກວຽນທຼີູ່ບ ນທຸກເຄ ູ່ອງຂອງ ເຊິູ່ງເລ ອນລາງ

ຈາງຫາຍໄປນ ັ້ນ ຍິູ່ງເຮ ດໃຫັ້ລາວຄິດເຖິງເລ ູ່ອງໃນອະດຼີດ ເພາະມ ນແມູ່ນຄວາມຊົງຈໍາທຼີູ່ຕິດຕົວລາວໄປຕະຫຼອດການ. 

      “ໂຕເປ ນຄົນລົັ້ມເຫຼວ” ລາວເວົັ້າຄູ່ອຍໆກ ບຕົນເອງ. ຟອງອາກາດໃນນໍັ້າພົູ່ນຂ ັ້ນມາເບົາໆ ຢ ູ່ກັ້ອງຕຼີນ

ຂອງລາວ. ຖັ້າໃຜເຂົັ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງຟອງອາກາດໃນນໍັ້າ ຜ ັ້ນ ັ້ນຄົງຈ ູ່ຈໍາເລ ູ່ອງຕູ່າງໆໄດັ້ດຼີ. ແຕູ່ສໍາລ ບຊ ເທ ກ

ແລັ້ວ ລາວຮ ັ້ສ ກວູ່າສຽງໂຍກເຍກຂອງກວຽນທຼີູ່ບ ນທຸກຫຼີບເຄ ູ່ອງຂອງ ຜ ັ້ທຼີູ່ລົັ້ມເຫຼວໃນຊຼີວິດນ ັ້ນຄ ວູ່າດ ງແຮງຂ ັ້ນ 

ແລະ ແຮງຂ ັ້ນເລ ັ້ອຍໆຈົນກ ນເອົາສຽງນໍັ້າຫັ້ວຍໄຫຼ ແລະ ຄວາມຊົງຈໍາໃນອະດຼີດຂອງລາວໄປໝົດ. 
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      “ຄົນລົັ້ມເຫຼວບໍູ່? ເປ ນຄົນລົັ້ມເຫຼວຢ ູ່ບູ່ອນໃດຫວະ? ອ ນນຼີັ້ຄ ເປ ນການເລຼີູ່ມຕົັ້ນຂອງຊຼີວິດທຼີູ່ໂຕໃຝູ່ຝ ນ

ຫາມາດົນນານແລັ້ວ!” ລາວຕໍູ່ຕັ້ານຄວາມຄິດນຼີັ້ ຄັ້າຍກ ບວູ່າລາວເວົັ້າໃຫັ້ຜ ັ້ທຼີູ່ເອຼີັ້ນລາວວູ່າ ເປ ນຄົນລົັ້ມເຫຼວ. 

      2 

      ຄວາມຈິງແລັ້ວ ການເດຼີນທາງຄ ັ້ງນຼີັ້ແມູ່ນຈຸດຫ ນປູ່ຽນຄ ັ້ງສໍາຄ ນຢ ູ່ໃນຊຼີວິດຂອງຊ ເທ ກ. ບໍູ່ວູ່າການ

ເດຼີນທາງຄ ັ້ງນຼີັ້ຈະແມູ່ນການເລຼີູ່ມຕົັ້ນໃໝູ່ທຼີູ່ສົດໃສ ຫຼ  ການປະລາໄຊກໍຕາມ ມ ນແມູ່ນເລ ູ່ອງຂອງໂຊກຊະຕາ. ຊ 

ເທ ກມຼີອາລົມຄວາມຮ ັ້ສ ກ ແຕູ່ລາວບໍູ່ຮ ັ້ວູ່າມ ນແມູ່ນຄວາມຫວ ງ ຫຼ  ຄວາມຢັ້ານກົວ. ເວລາລາວຍ ູ່ນຈົດໝາຍລາ

ອອກຈາກວຽກໃນທັ້າຍລະດ ຮັ້ອນນ ັ້ນ ລາວບໍູ່ໄດັ້ຄິດວູ່າຕົນເອງເປ ນຄົນ “ລົັ້ມເຫຼວ”. ກົງກ ນຂັ້າມ ລາວໃຝູ່ຝ ນ

ຢາກໄປໃຊັ້ຊຼີວິດຢ ູ່ຊົນນະບົດ ຕ ັ້ງແຕູ່ລະດ ບານໃໝູ່ພຸັ້ນແລັ້ວ ຈ ູ່ງໄດັ້ກຽມຈົດໝາຍລາອອກໃສູ່ໃນຖົງເສ ັ້ອໄວັ້. 

ລາວເອົາຈົດໝາຍ ຍ ດໃສູ່ຫຼາຍຊອງ, ຍ ດແລັ້ວຍ ດອຼີກ ແລະ ຈົດໝາຍນ ັ້ນກໍຍ ງຢ ູ່ໃນຖົງເສ ັ້ອຂອງລາວຈົນສິັ້ນສຸດ 

ລະດ ບານໃໝູ່. 

      ລາວເຮ ດວຽກໄດັ້ເງິນເດ ອນໆລະແປດສິບ ວອນ* ຖ ວູ່າບໍູ່ຂຼີັ້ຮັ້າຍ ແລະ ຫົວໜັ້າກິດຈະການທົູ່ວໄປ

ຂອງບໍລິສ ດກໍເຕ ອນລາວເລ ັ້ອຍໆວູ່າ ມຼີນ ກສ ກສາທຼີູ່ຈົບຈາກວິທະຍາໄລຫຼາຍຮັ້ອຍຄົນທຼີູ່ຕໍູ່ແຖວຍາວ ເພ ູ່ອຢາກ

ໄດັ້ຕໍາແໜູ່ງຂອງລາວ. ແຕູ່ເປ ນການຍາກທຼີູ່ຈະອາໄສຢ ູ່ເມ ອງໃຫຍູ່ ດັ້ວຍເງິນເດ ອນພຽງລໍາພ ງ ເມ ູ່ອເກຼີດສົງຄາມ

ຂ ັ້ນ ແລະ ມຼີໄພເງິນເຟຼີັ້ທຼີູ່ສ ງຕາມມາ. ເຖິງແນວໃດ ເງິນເດ ອນນຼີັ້ກໍແມູ່ນລາຍຮ ບ ເຊິູ່ງດຼີກວູ່າບໍູ່ມຼີຫຍ ງເລຼີຍ. ໝ ູ່

ເພ ູ່ອນຂອງຊ ເທ ກເກ ອບໝົດທຸກຄົນ ໃຊັ້ວິທຼີຄິດແບບງູ່າຍໆ ເພ ູ່ອລະດົມໃຫັ້ລາວປູ່ຽນໃຈກູ່ຽວກ ບແຜນການຂອງ

ຕົນອຼີກໃໝູ່. ການຕ ດສິນໃຈຂອງຊ ເທ ກທຼີູ່ປະຖິັ້ມໂອກາດຂອງຕົນເອງ ໄດັ້ເຮ ດໃຫັ້ຜ ັ້ເປ ນຫົວໜັ້າກິດຈະການທົູ່ວ

ໄປ ຕົກຕະລ ງ ແລະ ໝ ູ່ຄ ູ່ຜ ັ້ທຼີູ່ຄິດວູ່າສິູ່ງທຼີູ່ລາວຕ ດສິນໃຈນ ັ້ນບໍູ່ມຼີປະໂຫຍດຫຍ ງ ຕູ່າງກໍພາກ ນຈົູ່ມໃຫັ້ລາວ. ແຕູ່

ສິູ່ງສໍາຄ ນກວູ່ານ ັ້ນ ຄ  ແຜນການຂອງຊ ເທ ກບໍູ່ແມູ່ນວູ່າໄຮັ້ເຫດຜົນຕາມທຼີູ່ ເຂົາເຈົັ້າຄິດກ ນ. ໝ ູ່ເພ ູ່ອນ ແລະ ມິດ

ສະຫາຍເກ ອບໝົດທຸກຄົນບອກວູ່າ ລາວຕ ດສິນໃຈບໍູ່ຮອບຄອບ ເພາະວູ່າເຂົາເຈົັ້າຄິດເຖິງຄວາມຫຍຸັ້ງຍາກໃນ

ການດໍາລົງຊຼີວິດເປ ນປ ດໄຈສໍາຄ ນທຼີູ່ສຸດ. ແນວໃດກໍຕາມມຼີຜ ັ້ຊາຍພຽງບາງຄົນເຊິູ່ງມຼີອາຍຸໄລູ່ເລູ່ຍກ ບຊ ເທ ກ ທຼີູ່

ເຄຼີຍຜູ່ານຄວາມຫຍຸັ້ງຍາກ ທາງດັ້ານເສດຖະກິດຄ ກ ນກ ບລາວ. ລາວອອກຈາກບັ້ານເກຼີດເມ ອງນອນຕອນອາຍຸ

ສິບສອງປຼີ ແລະ ເພິູ່ງຕົນເອງໃນລະຫວູ່າງທຼີູ່ຮຽນຢ ູ່ມ ດທະຍົມຕົັ້ນ. ພໍອາຍຸສິບເຈ ດປຼີ ລາວກໍເດຼີນທາງໄປໂຕກຽວ 

ແລະ ສະໝ ກເຂົັ້າຮຽນຫຼ ກສ ດວິຊາຊຼີບຢ ູ່ມະຫາວິທະຍາໄລຊຼີ (C University). ລາວສໍາເລ ດການສ ກສາ ແລະ 

ມຼີຊຼີວິດລອດມາໄດັ້ດັ້ວຍການກິນເຂົັ້າຈຼີູ່ທຼີູ່ເຫຼ ອ ແລະ ກັ້ອນເຂົັ້າປ ັ້ນທຼີູ່ຄົນກິນເຫຼ ອ ເຊິູ່ງລາວຊ ັ້ຈາກຮັ້ານອາຫານຢ ູ່

ໃກັ້ຄຽງ. ຫຼ ງຈາກຈົບການສ ກສາ ຊ ເທ ກເລາະໄປຕາມຖະໜົນນະຄອນໂຕກຽວ ອຼີກຕ ູ່ມຫັ້າຫົກປຼີ ໂດຍບໍູ່ມຼີວຽກ

ເຮ ດງານທໍາເປ ນຫຼ ກເປ ນຖານ ແລະ ບໍູ່ມຼີຊູ່ອງທາງທຼີູ່ຈະຫາເງິນມາຊ ັ້ອາຫານຕາມຮັ້ານທໍາມະດາທົູ່ວໄປໄດັ້. 

ລາວໃຊັ້ຊຼີວິດແບບນ ັ້ນເລ ັ້ອຍມາຈົນຮອດອາຍຸສາມສິບ. ເມ ູ່ອກ ບຄ ນມາປະເທດເກົາຫຼຼີແລັ້ວ ລາວກໍຍ ງສ ບຕໍູ່ດໍາ

ລົງຊຼີວິດຢູ່າງປະຢ ດດັ້ວຍຄາບເຂົັ້າລາຄາສິບ ຈອນ*  ເປ ນເວລາສາມປຼີຈົນຮອດເວລາລາວໄດັ້ວຽກເປ ນຜ ັ້ລາຍ

ງານຂູ່າວທັ້ອງຖິູ່ນ ຢ ູ່ບໍລິສ ດໜ ງສ ພິມທຼີູ່ລາວປະຈໍາຢ ູ່ປ ດຈຸບ ນ. ເມ ູ່ອລາວເລຼີູ່ມອາຊຼີບນຼີັ້ ແລະ ໄດັ້ສັ້າງຄອບຄົວ 
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ລາວກໍຍ ງມຼີຄວາມວິຕົກກ ງວົນກູ່ຽວການຊ ັ້ເຄ ູ່ອງທຸກຄ ັ້ງຢ ູ່. ຕໍູ່ມາລາວບໍູ່ໄດັ້ຮ ບເງິນເດ ອນເປ ນເວລາດົນເຕຼີບ ເມ ູ່ອ

ໜ ງສ ພິມຂອງລາວຖ ກສ ູ່ງຢຸດເປ ນເວລາສິບເດ ອນ. ໃນໄລຍະນ ັ້ນເອງ ລາວມຼີປະສົບການອ ນຂົມຂ ູ່ນໃນຊຼີວິດ 

ເມ ູ່ອບໍູ່ມຼີອາຫານກິນໝົດມ ັ້ ແລະ ເມ ູ່ອຫຼຽວເບິູ່ງໜັ້າເມຍເຊິູ່ງເອົາມ ລ ບທັ້ອງ ທຼີູ່ຖ ພາລ ກຢ ູ່ດັ້ວຍສຼີໜັ້າບິດບັ້ຽວ ແຕູ່

ຕົນເອງຊູ່ວຍຫຍ ງບໍູ່ໄດັ້ເລຼີຍ. ຜົວ ແລະ ເມຍບໍູ່ສາມາດຊອກຫາຫຍ ງມາກິນ ນອກຈາກນ ູ່ງເບິູ່ງໜັ້າກ ນລໍໃຫັ້ເວລາ

ຜູ່ານໄປ. 

ໃນລະຫວູ່າງສິບເດ ອນນຼີັ້ເອງ ເມ ູ່ອລາວບໍູ່ມຼີລາຍໄດັ້ຫຍ ງ ໝ ູ່ເພ ູ່ອນໃກັ້ຊິດທຼີູ່ເຄຼີຍມາຢັ້ຽມຢາມເປ ນປົກກະຕິ 

ກໍຄູ່ອຍໆຫາຍໜັ້າໄປ. ເວລານຼີັ້ເອງລາວຈ ູ່ງຮ ັ້ວູ່າຕົນເອງບໍູ່ມຼີຊູ່ອງທາງທຼີູ່ຈະຊ ັ້ເຂົັ້າ ຫຼ  ແກງກະດ ກງົວດັ້ວຍການຕິດ

ໜຼີັ້ອຼີກແລັ້ວ ເມ ູ່ອຊອງເງິນເດ ອນຂອງຕົນບໍູ່ມາເປ ນປົກກະຕິ. 

      “ບ ດນຼີັ້ບໍູ່ມຼີເຄ ູ່ອງຫຍ ງເອົາໄປຂາຍແລັ້ວແມູ່ນບໍ?” ລາວຖາມເມຍ. 

      “ບໍູ່ມຼີຫຍ ງແລັ້ວ ມຼີແຕູ່ເສ ັ້ອຄາຄຼີງພວກເຮົານຼີັ້ແຫຼະ...” 

      ລາວຍ ງຈ ູ່ຈໍາໄດັ້ດຼີກູ່ຽວກ ບຄໍາຕອບຢູ່າງໝົດຫວ ງຂອງຜ ັ້ເປ ນເມຍ ແລະ ປະສົບການອ ນຂົມຂ ູ່ນຂອງ

ລາວທຼີູ່ຕັ້ອງຈູ່າຍເງິນຕາມໃບຊໍາລະໜຼີັ້ຕ ັ້ງສິບເທ ູ່ອເປ ນເວລາສາມປຼີເຕ ມ. ໜ ູ່ງເດ ອນ ກູ່ອນໜັ້າທຼີູ່ໜ ງສ ພິມຈະຖ ກ

ສ ູ່ງຢຸດ ຊ ເທ ກໄດັ້ໄປຂໍຢ ມເງິນສາມວອນນໍາເພ ູ່ອນໃກັ້ຊິດຄົນໜ ູ່ງຊ ູ່ ເອ ມ (M). ວ ນນ ັ້ນເອ ມໄດັ້ເງິນເດ ອນ ດ ູ່ງນ ັ້ນ

ຊ ເທ ກຈ ູ່ງຕ ດສິນໃຈໄປຂໍຢ ມເງິນນໍາເພ ູ່ອນຄົນນຼີັ້. ແຕູ່ເມ ູ່ອເພ ູ່ອນປະຕິເສດ ລາວຈ ູ່ງໃຈຮັ້າຍ ແລະ ປັ້ອຍດູ່າເຂົາ. 

ລາວໄດັ້ຂຽນເລ ູ່ອງທ ງໝົດໃສູ່ປ ັ້ມບ ນທ ກໄວັ້ ແລະ ເອົາເຊ ູ່ອງໄວັ້ບູ່ອນໃດບູ່ອນໜ ູ່ງຢ ູ່ໂຕະເຮ ດວຽກ. 

      ດ ູ່ງນ ັ້ນ ໝ ູ່ເພ ູ່ອນທ ງຫຼາຍຕູ່າງກໍພາກ ນຕົກຕະລ ງ ເມ ູ່ອຊ ເທ ກເອົາຈົດໝາຍລາອອກ ມາຍ ູ່ນໃຫັ້. 

      “ອອກຈາກວຽກນຼີັ້ໄປແລັ້ວ ເຈົັ້າຈະໄປເຮ ດຫຍ ງ?” ທູ່ານ ອາຣ (R) ຖາມລາວ. ບຸກຄົນຜ ັ້ນຼີັ້ ເປ ນນາຍ

ຂອງລາວ ເຊິູ່ງເປ ນຄົນສຸດທັ້າຍທຼີູ່ຈະຕ ດສິນໃຈກູ່ຽວກ ບຈົດໝາຍລາອອກ. ໃນຂະນະນ ັ້ນ ຊ ເທ ກບໍູ່ຮ ັ້ສ ກກ ງວົນ

ໃຈທຼີູ່ຈະອະທິບາຍກູ່ຽວກ ບແຜນການໃນອະນາຄົດຂອງຕົນ. ໂຊກດຼີທຼີູ່ຄອບຄົວຂອງລາວຢ ູ່ຊົນນະບົດມຼີດິນສິບ

ປາຍຕອນ. ນອກຈາກນ ັ້ນຄູ່າຄອງຊຼີບຢ ູ່ໃນບັ້ານກໍຕໍູ່າ ແລະ ລາວກໍຈະມຼີລາຍໄດັ້ຈາກການຂຽນເລ ູ່ອງນໍາອຼີກ. ນໍັ້າ

ສຽງຂອງລາວສະແດງເຖິງຄວາມໝ ັ້ນອົກໝ ັ້ນໃຈ ຄັ້າຍກ ບວູ່າ ຢາກຊ ກຊວນທູ່ານອາຣໄປກ ບລາວພຸັ້ນລະ. 

      “ເຈົັ້າຄິດທົບທວນເລ ູ່ອງນຼີັ້ອຼີກຕ ູ່ມດຼີບໍູ່”. ທູ່ານອາຣແນະນໍາຢູ່າງອາລົມດຼີ, ແຕູ່ຊ ເທ ກປະຕິເສດຂໍັ້ສະເໜຼີນ ັ້ນ 

ເຮ ດຄ ກ ບວູ່າລາວບໍູ່ພໍໃຈທຼີູ່ທູ່ານອາຣບໍູ່ສະໜ ບສະໜ ນລາວ. 

      “ຂັ້ອຍບໍູ່ຈໍາເປ ນຕັ້ອງຄິດຫຍ ງຕ ູ່ມອຼີກແລັ້ວ”. 

      ເຫດຜົນທຼີູ່ລາວນໍາມາອັ້າງເພ ູ່ອລາອອກ ຄ  “ເຈ ບປູ່ວຍ”. ເມ ູ່ອໄດັ້ຍິນແນວນ ັ້ນ ຜ ັ້ຈ ດການກໍຖາມຢູ່າງ

ສຸພາບວູ່າ “ເຈ ບປູ່ວຍຫຍ ງ?”. 

      ຄວາມຈິງແລັ້ວຊ ເທ ກບໍູ່ໄດັ້ເຈ ບປູ່ວຍຫຍ ງດອກ. ລາວປູ່ວຍທາງຈິດຕະວິທະຍາຫຼາຍກວູ່າທາງຊຼີວະ

ວິທະຍາ. ທູ່ານໝໍເຕ ອນລາວ ແລະ ສະແດງຄວາມເປ ນຫູ່ວງກູ່ຽວກ ບເນ ັ້ອເຍ ູ່ອທຼີູ່ຫຸັ້ມປອດຂອງລາວ ເຖິງວູ່າ 

ລາວກໍໄດັ້ເປ ນຫູ່ວງໜັ້ອຍໜ ູ່ງ ແຕູ່ລາວກໍຍ ງເຊ ູ່ອໝ ັ້ນຕົນເອງວູ່າ ຕົນເອງບໍູ່ເປ ນຫຍ ງ. ຊ ເທ ກມຼີເພ ູ່ອນຄົນໜ ູ່ງຊ ູ່

ສວສ 20
18
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ເຮ ສ (H) ຜ ັ້ທຼີູ່ມຼີຄວາມໃຝູ່ຝ ນຢາກຂຽນວ ນນະກໍາເຊ ູ່ນດຽວກ ນ. ເມ ູ່ອຊ ເທ ກຮ ັ້ຂູ່າວວູ່າເຮ ສຕາຍຢູ່າງບໍູ່ຄາດຄິດ 

ລາວກໍຮ ັ້ສ ກຢັ້ານກົວ. ແຕູ່ເຖິງປານນ ັ້ນ ລາວກໍບໍູ່ໃຈອູ່ອນທຼີູ່ຈະຍົກເລຼີກອາຊຼີບທຼີູ່ເຮ ດຢ ູ່. ເວລາທຼີູ່ຂຽນຈົດໝາຍລາ

ອອກໃນລະດ ບານໃໝູ່ນ ັ້ນ ລາວປິດເປ ນຄວາມລ ບບໍູ່ໃຫັ້ເມຍຮ ັ້ ແລະ ຈໍັ້າກາຂອງລາວໃສູ່ຈົດໝາຍຢູ່າງລະມ ດ 

ລະວ ງ. ລາວເຮ ດແນວນ ັ້ນດັ້ວຍຄວາມໃຈກັ້ານ ັ້ນເອງ. 

      ຊ ເທ ກເຄຼີຍຂຽນນະວະນິຍາຍຕ ັ້ງແຕູ່ສະໄໝທຼີູ່ລາວຢ ູ່ໂຕກຽວ. ຍັ້ອນການຂຽນຂອງລາວ ບາງຄົນເອຼີັ້ນ

ລາວວູ່ານ ກສໍານວນໂວຫານ. ໄລຍະທຼີູ່ “ວ ນນະຄະດຼີແຫູ່ງຍຸກສະໄໝ” ຈະເລຼີນຮຸູ່ງເຮ ອງນ ັ້ນ ຜ ັ້ຄົນຂະໜານນາມ

ລາວວູ່າແມູ່ນຜ ັ້ທຼີູ່ເຫ ນອົກເຫ ນໃຈເພ ູ່ອນມະນຸດ ຫຼ  ເພ ູ່ອນຮູ່ວມເດຼີນທາງ. ສູ່ວນຄົນອ ູ່ນໆພາກ ນເຍາະເຍຼີັ້ຍລາວ

ວູ່າເປ ນຄົນບໍູ່ມຼີສາສະໜາ. ຄວາມຈິງແລັ້ວບໍູ່ມຼີໃຜເວົັ້າຖ ກຈ ກຄົນ. ລາວແມູ່ນນ ກຂຽນທຼີູ່ບໍູ່ຮ ັ້ຈ ກສຼີຂອງຕົນເອງ. 

ໄລຍະໜ ູ່ງຕໍູ່ມາ ຜ ັ້ຄົນເລຼີູ່ມຍອມຮ ບວູ່າລາວ ເປ ນນ ກຂຽນນະວະນິຍາຍ ອາດເປ ນຍັ້ອນເຫດຜົນນຼີັ້ທຼີູ່ລາວເລ ອກ

ອາຊຼີບເຮ ດວຽກຢ ູ່ກ ບບໍລິສ ດໜ ງສ ພິມ ແລະ ບ ັ້ນປາຍຊຼີວິດຂອງລາວກໍຄ ການເປ ນນ ກຂຽນນະວະນິຍາຍນ ັ້ນເອງ. 

ດ ູ່ງນ ັ້ນ ລາວຈ ູ່ງສ ບຕໍູ່ຊົດເຊຼີຍສິູ່ງທຼີູ່ຂາດຫາຍໄປໃນຊຼີວິດຂອງຕົນ ດັ້ວຍສິູ່ງທຼີູ່ເອຼີັ້ນວູ່າສ ູ່ວ ນນະກໍາຂອງວຽກໜ ງສ 

ພິມ. 

      ຄວາມສຸກທຼີູ່ລາວປະໄວັ້ຂັ້າງຫຼ ງຄ ເງິນເດ ອນຄ ັ້ງທໍາອິດທຼີູ່ຮ ບມານ ັ້ນໄດັ້ເຫ ອດຫາຍໄປຢູ່າງໄວວາ. ເວລາ 

ຂຽນບົດຄວາມແຕູ່ລະເທ ູ່ອ ລາວຈະຂ ັ້ນຕົັ້ນດ ູ່ງນຼີັ້ “ປະມານທູ່ຽງຄ ນຂອງຄໍູ່າຄ ນວ ນທຼີ xx ເມ ູ່ອທຸກສິູ່ງທຸກຢູ່າງຈົມ

ຢ ູ່ໃນຄວາມງຽບສະຫງ ດ ສຽງແຫຼມຈົນຂົນລຸກໄດັ້ທໍາລາຍຄວາມສະຫງົບງຽບຢ ູ່ອັ້ອມແອັ້ມເຂດ xx ຢ ູ່ຖະໜົນ xx. 

ອຼີງຕາມການລາຍງານຂູ່າວ…”. ກູ່ອນໜັ້າປຼີທຼີູ່ລາວບໍູ່ມຼີວຽກເຮ ດນ ັ້ນ ລາວເກ ອບລ ມໄປຢູ່າງສິັ້ນເຊຼີງວູ່າຄ ັ້ງໜ ູ່ງຕົນ

ເອງເຄຼີຍມ ກວ ນນະຄະດຼີ. ທໍາອິດລາວຫວ ງວູ່າ ການໄປສະຖານຼີຕໍາຫຼວດເລ ັ້ອຍໆ ແລະ ການໄດັ້ຍິນໄດັ້ຟ ງ

ເຫດການທຸກຢູ່າງກູ່ຽວກ ບການລ ກ, ການຄັ້າປະເວນຼີ ແລະ ການຕົວະຕົັ້ມຫຼອກລວງຈະເປ ນຂໍັ້ມ ນສໍາລ ບວຽກ

ວ ນນະຄະດຼີຂອງລາວ. ແຕູ່ແລັ້ວຕໍູ່ມາບໍູ່ດົນຄວາມຫວ ງເຫົຼູ່ານຼີັ້ກໍເລ ອນລາງຈາງຫາຍໄປໝົດ. ເລຼີູ່ມຕົັ້ນທໍາອິດ

ລາວເຊ ູ່ອວູ່າ ຕົນເອງບອກສິູ່ງຊົູ່ວຮັ້າຍ  ແລະ ໃຫັ້ຂໍັ້ມ ນທຼີູ່ມຼີຄຸນຄູ່າແກູ່ຄົນທົູ່ວໄປ ແຕູ່ຕໍູ່ມາລາວກໍຮ ັ້ວູ່າຄວາມຮ ັ້ສ ກ 

ກູ່ຽວກ ບຄວາມກັ້າຫານຊານໄຊທຼີູ່ຕົນມຼີນ ັ້ນບໍູ່ມຼີຄູ່າຫຍ ງເລຼີຍ ບໍູ່ຕູ່າງຫຍ ງກ ບກາບຫອຍເປົູ່າທຼີູ່ໄຮັ້ຄູ່າ ເທູ່ົານ ັ້ນເອງ. 

ເມ ູ່ອຄິດໄດັ້ແນວນຼີັ້ ລາວຮ ັ້ສ ກວູ່າຊຼີວິດຂອງລາວບໍູ່ຕູ່າງຫຍ ງກ ບເຄ ູ່ອງຈ ກ. ລາວອອກຈາກເຮ ອນໃນຕອນເຊົັ້າ 

ແລະ ໄປບູ່ອນຫ ັ້ນບູ່ອນນຼີັ້ໝົດມ ັ້. ຕໍູ່ມາຕອນແລງ ຫຼ  ໂດຍປົກກະຕິແລັ້ວ ລາວຈະກ ບຄ ນມາເຮ ອນຕອນເດິກດ ູ່ນ. 

ບາງມ ັ້ໝ ູ່ເພ ູ່ອນຈະຊວນລາວໄປຮູ່ວມວົງເຫົຼັ້າ. ສູ່ວນມ ັ້ອ ູ່ນໆ ກໍແມູ່ນກອງປະຊຸມຫຼ ງຈາກເລຼີກວຽກ ແລະ ຈະດໍາ

ເນຼີນຕໍູ່ໄປຈົນຮອດຄໍູ່າມ ດ. ຈາກວ ນກາຍເປ ນອາທິດ, ຈາກອາທິດກາຍເປ ນເດ ອນ, ຈາກນ ັ້ນກໍກາຍເປ ນປຼີ. ລາວ

ໃຊັ້ຊຼີວິດແບບນຼີັ້ ເປ ນເວລາຫັ້າປຼີ ແຕູ່ທ ງໝົດທຼີູ່ລາວໄດັ້ຮ ບຄ ຄວາມທະນົງຕົວ ແລະ ຄວາມກຽດຄັ້ານ. ລາວຍ ງມຼີ

ເພ ູ່ອນມິດ ແລະ ຄົນທຼີູ່ລ ັ້ງແກວູ່ນກ ນຢູ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເຊິູ່ງມຼີຄວາມສໍາພ ນຕໍູ່ກ ນເປ ນພິເສດຢ ູ່ໃນສ ງຄົມແບບນ ັ້ນ. 

      ເມ ູ່ອຄິດດຼີແລັ້ວ  ລາວໄດັ້ສ ນເສຍຫຼາຍສິູ່ງຫຼາຍຢູ່າງກວູ່າສິູ່ງທຼີູ່ລາວໄດັ້ຮ ບ. ຄ ັ້ງໜ ູ່ງລາວ ເຄຼີຍມຼີເພ ູ່ອນ

ແທັ້ຢ ູ່ສາມຄົນ ແຕູ່ຫຼາຍປຼີຜູ່ານໄປສາຍສໍາພ ນກໍເຫຼີນຫູ່າງຈາງຫາຍໄປເລ ັ້ອຍໆ. ອຼີກຢູ່າງໜ ູ່ງຄວາມສໍາເລ ດເລ ກໆ 
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ນັ້ອຍໆທຼີູ່ລາວໄດັ້ຮ ບຈາກການເປ ນນ ກຂຽນນະວະນິຍາຍນ ັ້ນ ບໍູ່ມຼີຄູ່າຫຍ ງ ມຼີພຽງແຕູ່ຊ ູ່ທຼີູ່ພິມໃຫັ້ເຫ ນເປ ນແຖວຢ ູ່

ໃນລາຍຊ ູ່ຜ ັ້ສະໜ ບສະໜ ນທຼີູ່ເອົາມາລວມກ ນ ໃນວາລະຄົບຮອບການພິມປ ັ້ມ ຫຼ  ສິູ່ງພິມອ ູ່ນໆທຼີູ່ຄັ້າຍຄ ກ ນ. 

      ຍາມໃດທຼີູ່ລາວເຫ ນຜົນງານດັ້ານວ ນນະກໍາຂອງມິດສະຫາຍທຼີູ່ພິມອອກປະຈໍາເດ ອນ ລາວຮ ັ້ສ ກຫົດຫ ູ່ 

ຕາຈັ້ອງເບິູ່ງຝາສຼີຂາວຢ ູ່ຫັ້ອງການຂອງລາວ. ມຼີຫຼາຍເທ ູ່ອທຼີູ່ໂທລະສ ບດ ງຂ ັ້ນ ແຕູ່ກໍບໍູ່ເຮ ດໃຫັ້ລາວຕ ູ່ນຈາກຄວາມ

ລະເມຼີເພຼີັ້ຝ ນນຼີັ້ໄດັ້ເລຼີຍ. 

      “ເຮຼີັ້ຍ! ມຼີໂທລະສ ບໄວັ້ເຮ ດຫຍ ງຫວະ ຖັ້າໂຕບໍູ່ຮ ບສາຍທຼີູ່ຄົນໂທເຂົັ້າມາ?” 

      ຊ ເທ ກຈະເງຼີຍໜັ້າເບິູ່ງບ ນນາທິການຂອງຕົນ ທຼີູ່ມຼີຊ ູ່ຫິຼັ້ນວູ່າ ຜ ັ້ມຼີຫ ທິບຕາທິບ ເຊິູ່ງກ ັ້ງຕາໃສູ່ລາວ. 

      ພາຍຫຼ ງທຼີູ່ໃຊັ້ເວລາຫຼາຍຊົູ່ວໂມງຢູ່າງໄຮັ້ປະໂຫຍດ ຊ ເທ ກຈະກ ບເຮ ອນຄົນດຽວດັ້ວຍລົດປະຈໍາທາງ

ຄ ນສຸດທັ້າຍຂອງມ ັ້ນ ັ້ນ. ຄວາມຮ ັ້ສ ກເປົູ່າປູ່ຽວດຽວດາຍ ແລະ ໄຮັ້ຄູ່າໃນເວລານ ັ້ນ ບໍູ່ມຼີຫຍ ງມາປຽບທຽບໄດັ້

ເລຼີຍ. ບາງເທ ູ່ອລົດຄ ນນ ັ້ນບໍູ່ມຼີຄົນຂຼີູ່ຈ ກຄົນມຼີແຕູ່ລາວຄົນດຽວທຼີູ່ນ ູ່ງຢ ູ່ໃນ ລົດຄ ນໃຫຍູ່ ຈົນເຮ ດໃຫັ້ລາວມຼີນໍັ້າຕາລໍ

ເບົັ້າ. ເມ ູ່ອກ ບຄ ນມາເຮ ອນ ລາວຈະງຽບຂ ມ ແລະ ພໍເຂົັ້າໄປໃນເຮ ອນ ກໍຈະເຫ ນໂຕະເຮ ດວຽກທຼີູ່ມຼີຜັ້າປົກຢ ູ່. 

ກັ້ອງນໍັ້າເມິກຍ ງມຼີປາກກາຄັ້າງໄວັ້ຢ ູ່ເຈັ້ຍຕົັ້ນສະບ ບ ກໍຍ ງບໍູ່ຖ ກແຕະຕັ້ອງເປ ນເວລາເດ ອນກວູ່າແລັ້ວ. ມ ນໜັ້າ

ສົງສານຄັ້າຍກ ບເຮ ອທຼີູ່ຖ ກປະປູ່ອຍ ໃຫັ້ລູ່ອງລອຍຢ ູ່ທະເລອ ນກວັ້າງໃຫຍູ່ ໂດຍໄຮັ້ຈຸດໝາຍປາຍທາງ ແລະ 

ລໍຄອຍ ຜ ັ້ບ ນຊາທຼີູ່ບໍູ່ຫວນກ ບຄ ນມາຈ ກເທ ູ່ອ. ບໍູ່ຕັ້ອງສົງໄສວູ່າ ພາຍຫຼ ງມ ນເມົາຈາກການດ ູ່ມເຫົຼັ້າແວງມາ ລາວ

ຈະເອົາໜັ້າຟຸບໃສູ່ໂຕະ ໄຫັ້ສະອ ກສະອ ັ້ນຢູ່າງແຮງ ແລັ້ວເວົັ້າອອກມາວູ່າ “ບໍູ່ແມູ່ນ! ບໍູ່ແມູ່ນແບບນຼີັ້! ມ ັ້ອ ູ່ນຂັ້ອຍ 

ຈະເລຼີູ່ມຂຽນອຼີກຕ ູ່ມ!” 

      ຫຼ ງຈາກໜ ູ່ງປຼີທຼີູ່ລາວສ ນຍາກ ບຕົນເອງ ໃນທຼີູ່ສຸດລາວກໍເລຼີູ່ມຂຽນເລ ູ່ອງສ ັ້ນ ຊ ູ່ວູ່າ “ນ ກຂຽນນະວະ

ນິຍາຍທຼີູ່ຂຽນບໍູ່ໄດັ້”. ໂຄງເລ ູ່ອງເປ ນລ ກສະນະນຼີັ້: ນ ກຂຽນນະວະນິຍາຍຜ ັ້ໜ ູ່ງມຼີວຽກເຮ ດ ປະຈໍາຢ ູ່ແລັ້ວ. ບໍູ່ດົນ

ລາວກໍເລຼີູ່ມໃຊັ້ຊຼີວິດຢ ູ່ກ ບເຈັ້ຍກ ບສໍ ຂຽນເລ ູ່ອງແຕູ່ຕອນກາງຄ ນ. ຄວາມຕັ້ອງການຢາກສັ້າງຜົນງານຜ ກດ ນໃຫັ້

ລາວກັ້າວໄປຂັ້າງໜັ້າ. ແຕູ່ກູ່ອນທຼີູ່ລາວຈະເອົາຄວາມຄິດຕູ່າງໆ ຂຽນເປ ນຕົວອ ກສອນອອກມາ ກໍເຖິງເວລາທຼີູ່

ລາວຕັ້ອງກ ບຄ ນໄປເຮ ດວຽກອຼີກຕ ູ່ມ. ລາວເຮ ດວຽກຕູ່າງໆຈົນຮອດຕາເວ ນຕົກດິນ ຕໍູ່ຈາກນ ັ້ນ ກໍແມູ່ນເວລາທຼີູ່

ລາວຈະຕັ້ອງເອົາຮູ່າງກາຍທຼີູ່ອິດເມ ູ່ອຍ ເໝ ອນດອກດາບໂຟດິນ* ທຼີູ່ຫູ່ຽວແຫັ້ງໃນລະດ ຮັ້ອນ ເຂົັ້າຮູ່ວມກອງປະຊຸມ 

ຈົນເດິກດ ູ່ນ. ສູ່ວນວ ນອ ູ່ນໆຂອງລາວກໍມຼີແຕູ່ດ ູ່ມເຫົຼັ້າ ແລະ ເຮ ດວຽກໝົດຄ ນ. ລາວພະຍາຍາມຮິບໂຮມເລ ູ່ອງ 

ລາວເລ ກໆນັ້ອຍໆໃນຊຼີວິດຂອງຕົນເອງເພ ູ່ອຂຽນເປ ນເລ ູ່ອງເສົັ້າ ຈົນລາວເກຼີດຄວາມຄິດທຼີູ່ຈະຕອບຄໍາຖາມວູ່າ 

ມ ັ້ອ ູ່ນລາວຈະເຮ ດໃຫັ້ພວກນ ກສ ບເຊ ູ່ອຕົນເອງແນວໃດ ເພ ູ່ອໃຫັ້ໄດັ້ຕອນເລຼີູ່ມຕົັ້ນຂອງເລ ູ່ອງທຼີູ່ຈະຂຽນ, ລາວ

ຄວນຈະນໍາສະເໜຼີບົດຄວາມໃນລ ກສະນະໃດ ແລະ ສິູ່ງອ ູ່ນທຼີູ່ຄັ້າຍຄ ກ ນ. ລາວໄຫັ້ສະອ ກສະອ ັ້ນ… ແລັ້ວໃນທຼີູ່

ສຸດລາວກໍປະຖິັ້ມເລ ູ່ອງທຼີູ່ຈະຂຽນນຼີັ້ໄປ. 

      ໃນຄໍູ່າຄ ນທຼີູ່ຮັ້ອນອົບເອົັ້າມ ັ້ໜ ູ່ງ ລາວຂຽນຫຼ ກການໃນການໃຊັ້ຊຼີວິດ ເພ ູ່ອເຕ ອນສະຕິຕົນເອງ ໄວັ້ຝາ

ເຮ ອນເໝ ອນດ ູ່ງທຼີູ່ພວກເດ ກນັ້ອຍເຮ ດ. 

ສວສ 20
18
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1. ຕ ູ່ນເດິກລຸກເຊົັ້າ 

2. ຫຼ ງຈາກເລຼີກວຽກແລັ້ວ ກໍກ ບມາເຮ ອນໂລດ 

3. ອູ່ານ ແລະ ຂຽນເລ ູ່ອງຈິນຕະນາການ 

4. ເຂົັ້ານອນແຕູ່ຫົວຄໍູ່າ 

      ແນວໃດກໍດຼີ ບໍູ່ພໍສອງມ ັ້ ລາວກໍບໍູ່ສາມາດປະຕິບ ດຫຼ ກການເຫົຼູ່ານຼີັ້ໄດັ້ເລຼີຍ ເມ ູ່ອກອງປະຊຸມຂອງພະແນກ 

ຂູ່າວທັ້ອງຖິູ່ນດໍາເນຼີນໄປຮອດເກົັ້າໂມງກາງຄ ນ. ພາຍຫຼ ງອົດທົນຟ ງການຖົກຖຽງກ ນ ຢູ່າງເຜ ດຮັ້ອນກູ່ຽວກ ບ

ເລ ູ່ອງນຼີັ້, ເລ ູ່ອງນ ັ້ນ ແລະ ສິູ່ງອ ູ່ນໆໝົດແລັ້ວ ລາວກໍກ ບມາເຮ ອນຢູ່າງທຸລ ກ ທຸເລ ແລະ ເຂົັ້ານອນທ ນທຼີ. ມ ັ້ຕໍູ່ມາ

ລາວຕັ້ອງຂຽນບົດຄວາມໜ ູ່ງກູ່ຽວກ ບການແຂູ່ງຂ ນເຕະບານ ເຊິູ່ງບໍລິສ ດໜ ງສ ພິມຂອງລາວເປ ນຜ ັ້ອຸປະຖໍາ. ມ ັ້ຕໍູ່ມາ 

ລາວກ ບມາເຮ ອນເວລາສາມໂມງເຊົັ້າ ຫຼ ງຈາກເຂົັ້າຮູ່ວມກອງປະຊຸມຕາມຄໍາສ ູ່ງ ແລະ ອອກໄປຊຸມເຫົຼັ້າກ ບໝ ູ່

ເພ ູ່ອນສາມເທ ູ່ອ. 

      “ເຮົາມຼີຊຼີວິດຢ ູ່ເພ ູ່ອຫຍ ງ? ແລະເພ ູ່ອໃຜ? ເພ ູ່ອສິູ່ງທຼີູ່ຜ ັ້ຄົນເອຼີັ້ນວູ່າວຽກວ ດທະນະທໍາແບບນຼີັ້ບໍູ່? ຮ !” 

ນ ບແຕູ່ນ ັ້ນມາລາວກໍຖາມຕົນເອງຢ ູ່ສະເໝຼີກູ່ຽວກ ບເລ ູ່ອງນຼີັ້. 

      ໃນເວລານຼີັ້ເອງທຼີູ່ຊ ເທ ກໄດັ້ຄົັ້ນພົບສິູ່ງທຼີູ່ຍິູ່ງໃຫຍູ່ອຼີກອ ນໜ ູ່ງກູ່ຽວກ ບຕົນເອງ. ລາວສໍານ ກໄດັ້ວູ່າ ຕົນ

ເອງບໍູ່ເໝາະທຼີູ່ເປ ນຜ ັ້ລາຍງານຂູ່າວໜ ງສ ພິມ. ລາວຍອມຮ ບວູ່າ ບໍູ່ພຽງແຕູ່ຕົນເອງບໍູ່ມ ກອາຊຼີບທຼີູ່ກໍາລ ງເຮ ດຢ ູ່

ເທົູ່ານ ັ້ນ ແຕູ່ລາວອາດຈະບໍູ່ມຼີວ ນປະສົບຄວາມສໍາເລ ດໄດັ້ເລຼີຍ ເຖິງອະນາຄົດຈະຍາວໄກກໍຕາມ. ຕໍູ່ມາລາວຈ ູ່ງ

ພົບວູ່າ ຄວາມປະສົບຜົນສໍາເລ ດໃນການເປ ນນ ກລາຍງານຂູ່າວໜ ງສ ພິມນ ັ້ນໝາຍເຖິງຈຸດຈົບຂອງຊຼີວິດໃນແວດວົງ 

ວ ນນະກໍາຂອງລາວ. ມ ນເປ ນເລ ູ່ອງຕະຫົຼກ ຫຼ  ເວົັ້າໃຫັ້ຖ ກກໍແມູ່ນໂສກນາດຕະກໍານ ັ້ນເອງ. 

      3 

      ໃນລະຫວູ່າງນຼີັ້ເອງ ຊ ເທ ກເລຼີູ່ມພ ກວຽກບູ່ອນຫ ັ້ນບູ່ອນນຼີັ້ເປ ນເວລາສອງສາມມ ັ້. ລາວເລາະໄປຕາມ

ເຂດນອກເມ ອງ ໂດຍບໍູ່ມຼີຈຸດໝາຍປາຍທາງທຼີູ່ແທັ້ຈິງ. ມ ັ້ໜ ູ່ງລາວຊວນໝ ູ່ຊ ູ່ ເອສ (S) ໃຫັ້ເດຼີນທາງໄປ ຈອງຍ ງນຼີ 

ນໍາກ ນ. ເຖິງຈະບໍູ່ເປຼີດເຜຼີຍຫຍ ງໃຫັ້ຮ ັ້ ແຕູ່ລາວກໍຍອມຮ ບກ ບເອສວູ່າ ລາວຕ ັ້ງໃຈຈະລາອອກຈາກວຽກທຼີູ່ລາວ

ເຮ ດຢ ູ່. ເຂົາເຈົັ້າສົນທະນາກ ນກູ່ຽວກ ບເລ ູ່ອງການທໍາມາຫາກິນ ທ ນໃດນ ັ້ນຊ ເທ ກກໍໄດັ້ກິູ່ນທຼີູ່ລາວຄຸັ້ນເຄຼີຍ. ທໍາອິດ 

ລາວບໍູ່ຮ ັ້ວູ່າກິູ່ນນຼີັ້ມາຈາກໃສ. ມ ນແມູ່ນກິູ່ນທຼີູ່ມາຕັ້ອງໃສູ່ດ ງຂອງລາວ ຕໍູ່ຈາກນ ັ້ນມ ນກໍເຂົັ້າໄປໃນຕົວຂອງລາວ 

ໄປຈົນຮອດຫົວໃຈ … ມ ນແມູ່ນກິູ່ນດິນນ ັ້ນເອງ. 

      ເມ ູ່ອຮ ັ້ວູ່າແມູ່ນກິູ່ນດິນ ລາວໄດັ້ຍິນຄໍາເວົັ້າຂອງພໍູ່ກັ້ອງຢ ູ່ໃນຫ ວູ່າ: “ຄົນເຮົາຕັ້ອງຢ ູ່ກ ບກິູ່ນດິນ ເພ ູ່ອມຼີ

ຊຼີວິດຢ ູ່ລອດ ຫຼ ງຈາກຈົບການສ ກສາແລັ້ວ ກໍໃຫັ້ມາເຮ ດວຽກຢ ູ່ນໍາພໍູ່ນຼີັ້ເດຼີ… ຈະຮຽນຫຍ ງ ກໍແລັ້ວແຕູ່, ການຮຽນ

ເອົາຄວາມຮ ັ້ກໍເປ ນສິູ່ງທຼີູ່ດຼີ ແຕູ່ມ ນກໍເປ ນພາລະເຊ ູ່ນດຽວກ ນ”. ໃນເວລານ ັ້ນ ລາວເຍາະເຍຼີັ້ຍ ຄໍາເວົັ້າຂອງພໍູ່ 

ແລະ ອຼີດ ຕົນຜ ັ້ເປ ນພໍູ່. ຊາຍຊະລາທຼີູ່ໜັ້າສົງສານຜ ັ້ຕົກເປ ນທາດຂອງດິນ ແລະ ມຼີຄວາມຮ ັ້ສ ກຜ ກພ ນກ ບດິນ

ດັ້ວຍຊຼີວິດຈິດໃຈ. ແຕູ່ມາບ ດນຼີັ້ຊ ເທ ກຮ ັ້ແລັ້ວວູ່າຕົນເອງກໍມຼີຄວາມຮ ັ້ສ ກນ ກຄິດແບບດຽວກ ນກ ບພໍູ່. “ກ ບຄ ນໄປ

ບັ້ານເກຼີດ ແລັ້ວມອບຄວາມຮ ັ້ສ ກໃຫັ້ກ ບດິນດັ້ວຍມ ຂອງເຮົາເອງ”.  
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      ດັ້ວຍເຫດຜົນນຼີັ້ເອງ ແຜນການຂອງຊ ເທ ກທຼີູ່ເຕ ມໄປດັ້ວຍຄວາມຫວ ງຈ ູ່ງກາຍເປ ນຮ ບປະທໍາຂ ັ້ນມາ. 

ສິູ່ງທຼີູ່ລົງມ ເຮ ດທໍາອິດຄ ຂາຍເຟຼີນິເຈຼີທ ງໝົດ. ຜ ັ້ເປ ນເມຍບໍູ່ເຕ ມໃຈເຮ ດນໍາປານໃດ ແລະ ສິູ່ງຂອງທຼີູ່ຂາຍອອກໄດັ້

ເງິນໜັ້ອຍກວູ່າເຄິູ່ງໜ ູ່ງຂອງລາຄາທຼີູ່ຊ ເທ ກຕ ັ້ງໄວັ້. ດ ູ່ງນ ັ້ນ ເງິນທ ງໝົດທຼີູ່ມຼີຕິດຕົວຄ ເງິນທຼີູ່ລາວທັ້ອນໄວັ້ເຊິູ່ງເຫຼ ອ

ຈາກການໃຊັ້ຈູ່າຍລວມທ ງໝົດແລັ້ວມຼີໜັ້ອຍກວູ່າສອງຮັ້ອຍວອນ.  

      ໃນທຼີູ່ສຸດຊ ເທ ກພັ້ອມດັ້ວຍຄອບຄົວກໍມາຮອດບັ້ານໃນສະໄໝໄວເດ ກຂອງຕົນ. ໝາຂົນເຫຼ ອງເຫົູ່າສຽງ

ດ ງ ຂະນະທຼີູ່ພວກເຂົາເຈົັ້າຍູ່າງຜູ່ານປະຕ ທຼີູ່ເປ ນພຸູ່ມໄມັ້ເຂົັ້າໄປໃນເຮ ອນ. ແຕູ່ເບິູ່ງຄ  ວູ່າບໍູ່ມຼີໃຜຢ ູ່ເຮ ອນຈ ກຄົນ 

ແລະ ມຼີລົມເຢ ນພ ດໂຊຍມາ. ຊ ເທ ກສົງໄສວູ່າພວກຕົນມາຜິດເຮ ອນບໍູ່. ລາວຟັ້າວແລູ່ນອອກໄປເບິູ່ງປັ້າຍຊ ູ່

ເຮ ອນຢ ູ່ປະຕ  ແມູ່ນເຮ ອນຂອງລາວແທັ້. 

      “ບາງທຼີ ຫຼ ງຈາກໄດັ້ຮ ບຫຼີບເຄ ູ່ອງຂອງພວກເຮົາແລັ້ວ ເຂົາເຈົັ້າອາດຈະອອກໄປລໍຖັ້າຮ ບພວກ ເຮົາກໍ

ເປ ນໄດັ້” ເມຍຂອງລາວເວົັ້າ. ນາງບໍູ່ຮ ັ້ວູ່າຈະເຂົັ້າໄປໃນເຮ ອນ ຫຼ  ຈະອອກມາ. 

      ຕໍູ່ມາມຼີສຽງຜ ັ້ໜ ູ່ງຮັ້ອງມາໃສູ່ “ອັ້າຍໃຫຍູ່!” ແລັ້ວເດ ກນັ້ອຍເປ ນໝ ູ່ກໍມາອັ້ອມໜັ້າອັ້ອມຫຼ ງລາວ. ລາວ

ຈ ູ່ໜັ້າຈໍາຕາເດ ກນັ້ອຍພວກນຼີັ້ບໍູ່ໄດັ້ຈ ກຄົນ ແມູ່ນແຕູ່ພໍູ່ຂອງລາວເອງກໍເຊ ູ່ນດຽວກ ນ ເພາະບໍູ່ໄດັ້ພົບໜັ້າພໍັ້ຕາກ ນ

ເປ ນເວລາຫົກ ຫຼ  ເຈ ດປຼີແລັ້ວ. ຢ ນຢ ູ່ທາງຫຼ ງພວກເຂົາເຈົັ້າແມູ່ນປັ້າ ຂອງລາວທຼີູ່ຫຼ ງກົູ່ງ, ມ ຈ ບເກຼີບແຕະຢາງຄ ູ່ໜ ູ່ງ 

ແລະ ແມູ່ຂອງລາວເຊິູ່ງດຽວນຼີັ້ແກູ່ຊະລາແລັ້ວ. 

      “ໂອັ້, ບ ກຮູ່າມ ງ! ມ ງມາໄດັ້ແນວໃດຫວະ…” ແມູ່ຮັ້າຍດູ່າ. ຕໍູ່ມາຊ ເທ ກກໍຍູ່າງເຂົັ້າໄປຫັ້ອງຮ ບແຂກ. 

ບ ດນຼີັ້ຫັ້ອງຍາວຖ ກຂ ັ້ນດັ້ວຍປະຕ ເລ ູ່ອນ. ລາວໄດັ້ຍິນສຽງຄົນດຼີດລ ກຄິດຢ ູ່ຫັ້ອງທຼີູ່ຕິດກ ນ. ພໍູ່ແມູ່ຂອງລາວຄົງເອົາ

ຫັ້ອງນ ັ້ນໃຫັ້ຄົນເຊົູ່າ. 

      “ເຄ ູ່ອງທຼີູ່ຢ ູ່ນອກນ ັ້ນແມູ່ນຂອງລ ກໝົດບໍູ່?” 

      “ແມູ່ນແລັ້ວ”. 

      “ອໍັ້, ເປ ນຫຍ ງຄ ປູ່ຽນໃຈກະທ ນຫ ນແທັ້?”  

      “ແລັ້ວລ ກຈະເລົູ່າໃຫັ້ຟ ງ” ຊ ເທ ກເວົັ້າ ແລະ ຍູ່າງໄປຫັ້ອງດັ້ານຫຼ ງທຼີູ່ຕິດກ ບເຮ ອນໃຫຍູ່ ເຊິູ່ງມຼີຄົນທໍາ

ຄວາມສະອາດໄວັ້ແລັ້ວເພ ູ່ອໃຫັ້ລາວພ ກເຊົາ. ຢ ູ່ດັ້ານໃນ ເຈັ້ຍທຼີູ່ຕິດຢ ູ່ຝາເຮ ອນເປຼີະເປ ັ້ອນຍັ້ອນຂຼີັ້ດິນທຼີູ່ແປ໋ດ 

ອອກມາຈາກຝາ. ບໍູ່ມຼີຄົນມາໃຊັ້ຫັ້ອງນຼີັ້ເປ ນເວລາດົນນານແລັ້ວ ສະນ ັ້ນມ ນຈ ູ່ງເໝ ນອ ບດັ້ວຍເຊ ັ້ອລາ. ສູ່ວນຫຼີບ

ໄມັ້ມຼີເຈັ້ຍສຼີຕິດຢ ູ່ ແລະ ມຼີໄຫທຼີູ່ບໍູ່ມຼີຝາປິດ. ສິູ່ງຂອງທ ງໝົດເຮ ດໃຫັ້ຫັ້ອງນຼີັ້ບໍູ່ຕູ່າງຫຍ ງກ ບຫັ້ອງຜຼີຢ ູ່. ເຄ ູ່ອງນຸູ່ງເກົູ່າ

ທຼີູ່ແຂວນຢ ູ່ບູ່ອນໄວັ້ເສ ັ້ອຜັ້າກໍຍຸບລົງເໝ ອນຊາກສົບຄົນຕາຍ. ຄວາມຝ ນອ ນສວຍງາມກູ່ຽວກ ບຊຼີວິດຢ ູ່ຊົນນະບົດ

ຂອງຊ ເທ ກພ ງທະລາຍລົງ. ລາວບໍູ່ຄິດບໍູ່ຝ ນວູ່າຫັ້ອງທຼີູ່ຕົນມາຢ ູ່ຈະເປົູ່າແປນເຖິງຂະໜາດນຼີັ້. 

      ຄ ນນ ັ້ນເອງພໍູ່ ແລະ ລ ກຊາຍມຼີໂອກາດໄດັ້ນ ູ່ງລົມກ ນເປ ນເທ ູ່ອທໍາອິດໃນໄລຍະຫຼາຍປຼີ. ບ ດນຼີັ້ພໍູ່ຄັ້າທຼີູ່ຼີ

ດຼີດລ ກຄິດຢ ູ່ອຼີກຫັ້ອງໜ ູ່ງໄດັ້ຈາກໄປແລັ້ວ ມຼີແຕູ່ພວກເຂົາເຈົັ້າເທົູ່ານ ັ້ນ. ເຖິງວູ່າຊ ເທ ກຈະຕ ດສິນໃຈກ ບຄ ນມາ

ບັ້ານເກຼີດຂອງຕົນກໍຕາມ ລາວຮ ັ້ເລ ູ່ອງຄວາມເປ ນໄປຂອງຄອບຄົວພຽງເລ ກນັ້ອຍ. ເວລາລາວອອກຈາກບັ້ານ
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ເທ ູ່ອທໍາອິດນ ັ້ນ ຄອບຄົວຂອງລາວມຼີດິນນາຫຼາຍກວູ່າຫັ້າ ດ ຣ ກ* ແລະ ມຼີດິນສໍາລ ບເຮ ດສວນຫຼາຍກວູ່າສິບ 

ກາຣຼີ*. ເມ ູ່ອລາວມາຢາມບັ້ານ ພາຍຫຼ ງທຼີູ່ກ ບມາຈາກໂຕກຽວ ເນ ັ້ອທຼີູ່ນາຂອງຄອບຄົວຫຸຼດລົງຫັ້າ ມາຈຼີກຼີ* ແລະ 

ດິນທຼີູ່ເປ ນທົູ່ງພຽງຫຸຼດລົງເກ ອບໜ ູ່ງກາຣຼີ. ຕ ັ້ງແຕູ່ນ ັ້ນມາເປ ນເວລາເຈ ດປຼີທຼີູ່ພໍູ່ ແລະ ລ ກຊາຍເກ ອບຈະກາຍເປ ນ

ຄົນອ ູ່ນທຼີູ່ບໍູ່ຮ ັ້ຈ ກກ ນ. ລະຫວູ່າງຄົນທ ງສອງບໍູ່ມຼີຈົດໝາຍແມູ່ນແຕູ່ສະບ ບດຽວທຼີູ່ຂຽນຫາກ ນເລຼີຍ. ບໍູ່ມຼີເຫດຜົນຈະ

ມາອະທິບາຍກູ່ຽວກ ບເລ ູ່ອງນຼີັ້ ຫຼ  ອາດເປ ນຄວາມຈົງໃຈຂອງຄົນທ ງສອງກໍເປ ນໄດັ້. ແຕູ່ມາບ ດນຼີັ້ ລ ກຊາຍເປ ນ

ຄົນມຼີວ ດທະນະທໍາ ແລະ ດ ຖ ກດ ໝິູ່ນພໍູ່ຂອງຕົນເອງວູ່າເປ ນຄົນທຼີູ່ຫຼັ້າຫຼ ງ ສູ່ວນຜ ັ້ເປ ນພໍູ່ກໍບໍູ່ໄດັ້ໃຫັ້ຄວາມເຄົາລົບ

ລ ກຊາຍປານໃດ ຍັ້ອນລ ກຄົນນຼີັ້ຄິດວູ່າຕົນເອງມຼີວ ດທະນະທໍາສ ງ. 

      “ມະນຸດຄົນໜ ູ່ງຈະເປ ນຄົນດຼີໄດັ້ແນວໃດ ຖັ້າເຂົາເບ ູ່ອໜູ່າຍກິູ່ນດິນ? ແລັ້ວບ ດນຼີັ້ເຂົາເອົາດ ງແຫງນ

ຂ ັ້ນຟັ້າພຸັ້ນນູ່າ” ຜ ັ້ເປ ນພໍູ່ເວົັ້າສຽດສຼີລ ກຊາຍຂອງຕົນ. 

      ສູ່ວນລ ກຊາຍບໍູ່ມ ກວິຖຼີການດໍາລົງຊຼີວິດຂອງພໍູ່ ເຊິູ່ງຕົນຕົວເຕ ມແຕູ່ຂຼີັ້ຝຸູ່ນ. ພໍູ່ຂອງລາວເກຼີດຢ ູ່ກ ບດິນ, 

ໃຫຍູ່ກ ບດິນ ແລະ ຈະໃຊັ້ຊຼີວິດຢ ູ່ກ ບດິນຕໍູ່ໄປ. ຊ ເທ ກບໍູ່ເຄົາລົບນ ບຖ ຊາວນາທໍາມະດາສາມ ນຜ ັ້ທຼີູ່ນຸູ່ງເຄ ູ່ອງ

ເປິເປ ັ້ອນເຕ ມແຕູ່ຂຼີັ້ຝຸູ່ນ ຈົນບໍູ່ສາມາດຈໍາແນກໄດັ້ວູ່າອ ນໃດແມູ່ນຄົນ ອ ນໃດແມູ່ນຂຼີັ້ດິນ. ລ ກຊາຍຜ ັ້ທຼີູ່ອວດອົູ່ງ

ທະນົງຕົວວູ່າເປ ນຄົນມຼີວ ດທະນະທໍາ ຮ ັ້ສ ກອ ບອາຍຂາຍໜັ້າທຼີູ່ຈະແນະນໍາຜ ັ້ເຖົັ້າກິມ (Kim) ໃຫັ້ຄົນອ ູ່ນຮ ັ້ວູ່າ

ລາວເປ ນພໍູ່ຂອງຕົນ. ລາວຮ ັ້ສ ກອ ດອ ດໃຈທຼີູ່ມຼີພໍູ່ແບບນຼີັ້. ເມ ູ່ອຊ ເທ ກບໍູ່ຢາກໃຫັ້ພໍູ່ຂອງຕົນມາຮູ່ວມງານແຕູ່ງດອງ

ລາວກໍຫາຂໍັ້ອັ້າງທຼີູ່ເໝາະສົມບອກແກູ່ໝ ູ່ເພ ູ່ອນ ແລະ ມິດສະຫຍາຍ. ຄວາມຈິງແລັ້ວ ຄວາມອວດອົູ່ງທະນົງຕົວ

ນ ັ້ນເອງທຼີູ່ເຮ ດໃຫັ້ລາວຮ ັ້ສ ກອ ບອາຍຂາຍໜັ້າທຼີູ່ພໍູ່ຂອງຕົນນຸູ່ງເຄ ູ່ອງບໍູ່ສະອາດ. ແນູ່ນອນແລັ້ວຜ ັ້ເຖົັ້າກິມເຂົັ້າໃຈ

ເລ ູ່ອງນຼີັ້ດຼີ. ເມ ູ່ອຍາດຕິພຼີູ່ນັ້ອງ ແລະ ຄົນໃກັ້ຄຽງຖາມວູ່າ ເປ ນຫຍ ງບໍູ່ໄປຮູ່ວມງານແຕູ່ງດອງຂອງລ ກຊາຍ ລາວ

ຕອບດັ້ວຍຄວາມໃຈຮັ້າຍວູ່າ “ພໍູ່ອະນາຖາຄົນນຼີັ້ຈະກັ້າໄປປາກົດຕົວຢ ູ່ໃນງານລັ້ຽງທຼີູ່ມູ່ວນຊ ູ່ນລ ູ່ນເລຼີງ ເຊິູ່ງມຼີແຕູ່

ຄົນຈັ້າຄົນໂງູ່, ເຈົັ້າໃຫຍູ່ນາຍໂຕ ແລະ ຜ ັ້ມຼີອໍານາດວາດສະໜາຊ ັ້ນບໍູ່? ເປ ນຫຍ ງຕັ້ອງໄປ ຂັ້ອຍໄດັ້ຍິນລ ກຊາຍ

ຄວ ກຈ ຊິກ ທຼີູ່ມາຈາກຮູ່ອມພ ແດ໋ງ ບອກວູ່າມຼີຄົນຖາມມ ນວູ່າພໍູ່ມ ນແມູ່ນໃຜ? ມ ນຕອບວູ່າ “ລາວແມູ່ນຄົນໃຊັ້ຢ ູ່

ເຮ ອນຂອງຂັ້ອຍວູ່າຊ ັ້ນ”. ໃຜຈະຂ ດຂວາງຄົນໂງູ່ພວກນ ັ້ນບໍູ່ໃຫັ້ເອຼີັ້ນພໍູ່ຂອງມ ນວູ່າ ແມູ່ນຄົນໃຊັ້?” ອ ນທຼີູ່ຈິງຊ ເທ ກ

ໄດັ້ໃຫັ້ຄໍາຕອບນຼີັ້ໄປແລັ້ວ. ລາວຕ ດສິນໃຈບໍູ່ເຊຼີນພໍູ່ໄປຮູ່ວມງານແຕູ່ງດອງຂອງຕົນ. ປ ດຈຸບ ນມຼີລ ກຊາຍແບບນຼີັ້

ຫຼາຍປານໃດຢ ູ່ໃນເມ ອງໃຫຍູ່? 

      “ມະນຸດຄົນໜ ູ່ງຈໍາເປ ນຕັ້ອງດົມກິູ່ນດິນ. ຄົນໃນເມ ອງໃຫຍູ່ເຫົຼູ່ານ ັ້ນສາມາດເຮ ດອາຫານເລຼີດລົດຫຍ ງ

ກໍໄດັ້ ແຕູ່ເຂົາເຈົັ້າບໍູ່ຮ ັ້ລົດຊາດທຼີູ່ແທັ້ຈິງຂອງອາຫານທຼີູ່ຄົນຊົນນະບົດກິນ. ລົດຊາດຂອງ ອາຫານກໍຄ ກ ບຄົນເຮົານຼີັ້

ແຫຼະ. ມະນຸດຄົນໜ ູ່ງຈໍາເປ ນຕັ້ອງດົມກິູ່ນດິນ ແລະ ຊິມລົດຊາດເຕົາຫ ັ້ດອງ ເພ ູ່ອໃຫັ້ມຼີເຊ ັ້ອຂອງດິນຢ ູ່ໃນ

ຮູ່າງກາຍ. ແນູ່ນອນບໍູ່ວູ່າຈະເປ ນອາຫານການກິນ ຫຼ  ຜ ັ້ຄົນກໍຕາມ ຄົນທຼີູ່ຢ ູ່ເມ ອງໃຫຍູ່ມຼີຫຼ ກການ ແລະ ມຼີວິທຼີ

ການດຼີກວູ່າ ແຕູ່ມະນຸດບໍູ່ສາມາດດໍາລົງຊຼີວິດຕາມຫຼ ກການພຽງຢູ່າງດຽວໄດັ້! ເຊ ູ່ນເຮົາຢຽບຕຼີນໂຕໂດຍບ ງເອຼີນ 

ໂຕກໍໃຈຮັ້າຍເປ ນຟ ນເປ ນໄຟ. ແຕູ່ປະຊາຊົນຢ ູ່ ຊົນນະບົດຄ ພວກເຮົາຊໍັ້າພ ດຖ ວູ່າເປ ນເລ ູ່ອງທໍາມະດາ. ຖັ້າພວກ
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ເຮົາເວົັ້າເຖິງຫຼ ກການທຼີູ່ຖ ກຕັ້ອງ ຜ ັ້ທຼີູ່ຢຽບຕຼີນຄົນອ ູ່ນກໍຖ ວູ່າຜິດຢູ່າງແນູ່ນອນ. ແຕູ່ເວລາພວກເຮົາອາໄສຢ ູ່ຮູ່ວມ

ກ ບຄົນອ ູ່ນ ພວກເຮົາຈໍາເປ ນຕັ້ອງດໍາລົງຊຼີວິດດັ້ວຍຫຼ ກການລັ້ວນໆຊ ັ້ນບໍູ່?” ຜ ັ້ເຖົັ້າກິມເຄຼີຍອະທິບາຍເລ ູ່ອງນຼີັ້ໃຫັ້

ແກູ່ຊ ເທ ກ ຜ ັ້ເປ ນລ ກ ເວລາມາຢາມບັ້ານລະຫວູ່າງທຼີູ່ຮຽນຢ ູ່ມ ດທະຍົມຕົັ້ນ. ເວລານ ັ້ນຊ ເທ ກລ ັ້ງເຄຼີຍກ ບການໃຊັ້ 

ຊຼີວິດຢ ູ່ໃນເມ ອງໃຫຍູ່ ແລະ ລາວເຍາະເຍຼີັ້ຍກູ່ຽວກ ບສິູ່ງພໍູ່ເວົັ້າ. 

      ຫຼາຍປຼີຕໍູ່ມາ ຊ ເທ ກກ ບຄ ນມາບັ້ານເກຼີດຂອງຕົນເອງອຼີກຕ ູ່ມ ເພ ູ່ອສະຫຼອງບຸນປຼີໃໝູ່. ຕອນນ ັ້ນໜ ງສ 

ພິມຫຼາຍສະບ ບພາກ ນລົງຂູ່າວວູ່າເປ ນລະດ ທຼີູ່ໜາວທຼີູ່ສຸດໃນຮອບຊາວປຼີ ຫຼ  ສາມສິບປຼີ. ຊ ເທ ກບອກພໍູ່ແມູ່ວູ່າຕົນ

ເອງກ ບມາບັ້ານເພ ູ່ອສະຫຼອງບຸນປຼີໃໝູ່ ເພາະລາວບໍູ່ໄດັ້ເຫ ນເຂົາເຈົັ້າດົນເຕຼີບແລັ້ວ. ແຕູ່ຄວາມຈິງແລັ້ວ ຊ ເທ ກ

ຖ ກສົູ່ງມາເພ ູ່ອເຮ ດວຽກບາງຢູ່າງຢ ູ່ບັ້ານໃກັ້ຄຽງ ແລະ ເມ ູ່ອເວລາກ ບຄ ນຈ ູ່ງໄດັ້ຢຸດແວູ່ຢາມພໍູ່ແມູ່. 

      ຄ ນນ ັ້ນມຼີໂຈນຄົນໜ ູ່ງລ ກລອບເຂົັ້າມາໃນເຮ ອນ. ຊ ເທ ກຍ ງມ ນຕາຢ ູ່ເພາະນອນບໍູ່ຫຼ ບ ຍັ້ອນກິູ່ນອ ບ

ຂອງດິນດາກທຼີູ່ອອກມາຈາກຝາເຮ ອນ ແລະ ກິູ່ນເຕົາຫ ັ້ດອງຢ ູ່ໃນຫັ້ອງນ ັ້ນ. ຂະນະນ ັ້ນ ລາວໄດັ້ຍິນບາດຕຼີນຄົນ

ຍູ່າງຢ ູ່ກາງເດຼີູ່ນ. ຕໍູ່ມາບໍູ່ດົນຊ ເທ ກໄດັ້ຍິນສຽງພໍູ່ຂອງລາວເວົັ້າວູ່າ “ຢ ູ່ຫ ັ້ນບໍູ່ມຼີຂອງມຼີຄູ່າຫຍ ງດອກ, ເຈົັ້າອອກມາ

ສາ! ອອກມາດຽວນຼີັ້!” 

      ຊ ເທ ກສູ່ອງເບິູ່ງຮ ຢ ູ່ປະຕ  ແລະ ເຫ ນຜ ັ້ຊາຍຄົນໜ ູ່ງເຊິູ່ງແມູ່ນໂຈນຂຼີັ້ລ ກ. ພໍູ່ບອກລ ກຊາຍໃຫັ້ອອກມາ

ເດຼີູ່ນບັ້ານ ແລະ ຢ ູ່ທາງອອກລາວປະເຊຼີນໜັ້າກ ບຜ ັ້ຊາຍຄົນນ ັ້ນ ເຊິູ່ງສ ບສົນບໍູ່ຮ ັ້ຈະເຮ ດແນວໃດ. ໂຈນຂຼີັ້ລ ກໝົດ

ທາງໄປ ຈ ູ່ງອັ້ອນວອນລາວ “ທູ່ານເອຼີຍ, ກະລຸນາຫຼຼີກທາງໃຫັ້ຂັ້ານັ້ອຍໄປສາ!” 

      ຕອນນ ັ້ນຊ ເທ ກໄດັ້ອອກມາຈາກຫັ້ອງຂອງຕົນແລັ້ວ ລາວຢ ູ່ໃນເຮ ອນຄົວທຼີູ່ໃກັ້ກ ບເດຼີູ່ນ. ເມ ູ່ອຊ ເທ ກ

ເຫ ນໂຈນທໍາມະດາບໍູ່ມຼີອາວຸດຫຍ ງ ລາວກໍໂດດໃສູ່ ແລະ ກອດຮ ດເຂົາ. ຕໍູ່ຈາກນ ັ້ນ ຊ ເທ ກກໍໃຊັ້ທູ່າຢ ໂດທຼີູ່ຕົນ

ເອງເຄຼີຍເຝິກຢ ູ່ໂຮງຮຽນ ຫວູ່ຽງຜ ັ້ຊາຍຄົນນ ັ້ນລົງພ ັ້ນ ແລັ້ວເອົາສາຍແອວ ຂອງຕົນມ ດມ ລາວໄວັ້. 

      ບ ດນຼີັ້ທຸກຄົນຢ ູ່ໃນເຮ ອນຕູ່າງກໍພາກ ນຕ ູ່ນຂ ັ້ນມາໝົດ ແລະ ພໍູ່ເຖົັ້າກິມກໍແລູ່ນອອກມາເດຼີູ່ນບັ້ານ. ລາວ

ຖ ໄມັ້ຄັ້ອນທຼີູ່ໃຊັ້ເປ ນໄມັ້ຟາດເຂົັ້າອອກມາ. ໝົດທຸກຄົນໃນຄອບຄົວລວມທ ງຊ ເທ ກ ພາກ ນຄິດວູ່າພໍູ່ເຖົັ້າຈະເອົາ

ໄມັ້ຟາດໂຈນຂຼີັ້ລ ກຄົນນ ັ້ນ. ແຕູ່ພວກເຂົາເຈົັ້າຄິດຜິດ ແມູ່ນຜ ັ້ເປ ນລ ກຊາຍທຼີູ່ຖ ກໄມັ້ຟາດ. ຜ ັ້ໃດກໍຄິດວູ່າພໍູ່ເຖົັ້າຕຼີ

ຜິດຄົນ ເພາະຄວາມສ ບສົນ. ຊ ເທ ກບູ່ຽງໂຕຫົຼບຫຼຼີກໄມັ້ທຼີູ່ພໍູ່ຟາດໃສູ່ຢູ່າງວູ່ອງໄວ ແລະ ຖອນຫາຍໃຈບາດຍາວໆ

ອອກມາດັ້ວຍຄວາມໂລູ່ງໃຈ. 

      ແຕູ່ຕໍູ່ມາທຸກຄົນກໍພາກ ນຕົກຕະລ ງ ເມ ູ່ອເຫ ນພໍູ່ເຖົັ້າກິມເອົາໄມັ້ຄັ້ອນໄລູ່ຕຼີລ ກຊາຍຂອງລາວອຼີກ. 

      “ບ ກຊົູ່ວ, ຄົນບໍູ່ມຼີຫົວຈິດຫົວໃຈ! ເປ ນຫຍ ງມ ງຕັ້ອງຕຼີຜ ັ້ຊາຍຄົນນຼີັ້ ເມ ູ່ອລາວບໍູ່ໄດັ້ລ ກຫຍ ງຂອງມ ງ? 

ຄິດເບິູ່ງດ ັ້, ລາວເຂົັ້າມາໃນເຮ ອນເພ ູ່ອລ ກສິູ່ງຂອງ ແລັ້ວອອກໄປຂັ້າງນອກທຼີູ່ມຼີອາກາດໜາວສະບ ັ້ນແບບນຼີັ້. ພວກເຮາົ 

ຄົນຊົນນະບົດບໍູ່ເຮ ດຄ ມ ງຈ ກເທ ູ່ອດອກ!” 

      ໂຈນຂຼີັ້ລ ກຄົນນ ັ້ນເຊ ດນໍັ້າຕາຍັ້ອນສະເທ ອນໃຈນໍາຄໍາເວົັ້າຂອງພໍູ່ເຖົັ້າ ແລະ ເວລາຈາກໄປ ພໍູ່ເຖົັ້າກິມ

ຍ ງເອົາເຂົັ້າເຕ ມເປົາໃຫັ້ລາວແບກໃສູ່ບູ່າໄປນໍາອຼີກ. 

ສວສ 20
18
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      ມ ັ້ຕໍູ່ມາຊ ເທ ກຖ ກບ ງຄ ບໃຫັ້ນ ູ່ງຟ ງຄໍາສ ູ່ງສອນອ ນຍ ດຍາວຂອງພໍູ່. 

      “ຄົນເຮົາບໍູ່ໄດັ້ດໍາລົງຊຼີວິດຢ ູ່ດັ້ວຍກົດໝາຍພຽງຢູ່າງດຽວດອກ. ຄ ນຖັ້າເປ ນແນວນ ັ້ນ ຜ ັ້ຄົນກໍພາກ ນສັ້າງ 

ກົດໝາຍອອກມາເຕ ມບັ້ານເຕ ມເມ ອງຫຼາຍກວູ່າແຕູ່ກູ່ອນລະຕິ. ຖັ້າປະຊາຊົນດໍາລົງຊຼີວິດຢ ູ່ດັ້ວຍຕົວບົດ ກົດໝາຍ 

ພຽງຢູ່າງດຽວແລັ້ວ ເປ ນຫຍ ງຍ ງມຼີຄົນລະເມຼີດກົດໝາຍຢ ູ່? ລ ກຄິດວູ່າ ການທຼີູ່ປະຊາຊົນເຮ ດວຽກບໍູ່ໄດັ້ ແລະ ບໍູ່

ປະຕິບ ດຕາມກົດໝາຍບັ້ານເມ ອງ ເປ ນເລ ູ່ອງບໍູ່ມຼີເຫດຜົນ ຊ ັ້ນບໍ, ຄວາມຈິງແລັ້ວມ ນບໍູ່ໄດັ້ເປ ນແນວນ ັ້ນເດຼີ. ເຊ ູ່ນ

ລະດ ໃບໄມັ້ຫົຼູ່ນນຼີັ້ ເຂົາເຈົັ້າເອົາຄົນຜ ັ້ໜ ູ່ງເຂົັ້າຄຸກຍັ້ອນປິດເອົາໝາກໂປມໜູ່ວຍດຽວຢ ູ່ສວນຫຼ ງຫັ້ອງການເມ ອງ. 

ແນູ່ນອນການເອົາຂອງຄົນອ ູ່ນ ເປ ນສິູ່ງບໍູ່ດຼີ ແຕູ່ຄົນຜ ັ້ນ ັ້ນບໍູ່ສົມຄວນຖ ກສົູ່ງໄປເຂົັ້າຄຸກຍັ້ອນເລ ູ່ອງເລ ກໆນັ້ອຍໆ

ແບບນ ັ້ນເລຼີຍ. ມ ັ້ຄ ນນຼີັ້ລ ກທໍາຕົວ   ເໝ ອນຄົນທຼີູ່ບໍູ່ລ ງເລໃຈແມູ່ນແຕູ່ນາທຼີດຽວທຼີູ່ຈະສົູ່ງຜ ັ້ຊາຍຄົນໜ ູ່ງໄປເຂົັ້າຄຸກ 

ຍັ້ອນລ ກໝາກໂປມພຽງໜູ່ວຍດຽວຢ ູ່ສວນຂອງຕົນ. ລ ກຮ ັ້ບໍູ່ຜ ັ້ຊາຍຄົນນ ັ້ນແມູ່ນໃຜ? ເຮົາເຮ ດຄ ບໍູ່ຮ ັ້ຈ ກລາວ ແຕູ່

ເຮົາຮ ັ້ຈ ກພໍູ່ຂອງລາວດຼີ. ລ ກເບິູ່ງແມ໋, ພວກເຮົາຮ ັ້ຈ ກຊາວບັ້ານເກ ອບທຸກຄົນ ເພາະຢ ູ່ຊົນນະບົດຜ ັ້ໃດກໍຮ ັ້ຈ ກກ ນ

ໝົດ. ທຸກຄົນລັ້ວນແຕູ່ແມູ່ນຄອບຄົວດຽວກ ນ… ພວກເຮົາໃຊັ້ຊຼີວິດ ຢ ູ່ຮູ່ວມກ ນແບບນຼີັ້ລະ!” 

      ຄົງເປ ນເລ ູ່ອງຍາກສໍາລ ບຄົນທຼີູ່ຢ ູ່ເມ ອງໃຫຍູ່ຈະເຂົັ້າໃຈກູ່ຽວກ ບເລ ູ່ອງນຼີັ້. ແຕູ່ມາບ ດນຼີັ້ ເມ ູ່ອຊ ເທ ກໂອັ້

ລົມກ ບພໍູ່ ລາວຮ ັ້ສ ກວູ່າຕົນເອງສາມາດເຂົັ້າໃຈແກູ່ນແທັ້ຂອງຄໍາວູ່າ “ກິູ່ນດິນ” ແຕູ່ກໍຍ ງຄຸມເຄ ອຢ ູ່. 

      ຜ ັ້ເຖົັ້າກິມມຼີຄວາມປ ັ້ມປິຕິຍິນດຼີ ເມ ູ່ອໄດັ້ຍິນແຜນການຂອງລ ກຊາຍຢູ່າງບໍູ່ນ ກບໍູ່ຝ ນ. ຊ ເທ ກ ຂໍດິນນາ

ພຽງຫັ້າ ມາຈຼີກຼີ ແລະ ດິນສວນໜ ູ່ງ ກາຣຼີ ແຕູ່ຜ ັ້ເປ ນພໍູ່ຢ ນຢ ດຢາກເອົາດິນນາໃຫັ້ລ ກຊາຍ ຫຼາຍກວູ່າແປດ ມາຈຼີກຼີ 

ເຊິູ່ງຢ ູ່ໃກັ້ແຫຼູ່ງນໍັ້າທຼີູ່ດຼີທຼີູ່ສຸດ. ພໍູ່ເຖົັ້າຍ ງຈະຊູ່ວຍລ ກຊາຍປຸກເຮ ອນຫຼ ງໃໝູ່ນໍາອຼີກ. ແນູ່ນອນທ ງໝົດນຼີັ້ໝາຍເຖິງ

ການທຼີູ່ຜ ັ້ເປ ນພໍູ່ຈະໂອນກໍາມະສິດທຼີູ່ດິນໃຫັ້ແກູ່ລ ກຊາຍ. ຄວາມຈິງແລັ້ວຊ ເທ ກຫາກໍຮ ັ້ດຽວນຼີັ້ວູ່າ ຄອບຄົວຂອງ

ລາວມຼີດິນນາໜັ້ອຍກວູ່າຫັ້າ ມາຈຼີກຼີ ແລະ ມຼີດິນສວນພຽງບາງບູ່ອນທຼີູ່ອອກຊ ູ່ຂອງເຂົາເຈົັ້າ. 

      “ລ ກບໍູ່ສາມາດປະຕິເສດສາຍເລ ອດຂອງຕົນເອງໄດັ້ດອກ” ຜ ັ້ເປ ນພໍູ່ເອຼີູ່ຍຂ ັ້ນ “ພໍູ່ບໍູ່ນ ກບໍູ່ຝ ນ ວູ່າລ ກຈະ

ກ ບຄ ນມາຢ ູ່ຄຽງຂັ້າງພໍູ່. ທາໍອິດລ ກອາດຮ ັ້ສ ກອ ດອ ດໃຈໃນການເຮ ດວຽກປ ກຝ ງ ແຕູ່ຕໍູ່ໄປ ລ ກກໍຈະຄູ່ອຍໆມ ກ

ໄປເອງ… ບ ນຫາຄົງຈະຫຍຸັ້ງຍາກພໍສົມຄວນ. ຄ ນຊ ັ້ນເມຍຂອງລ ກຕົກລົງປົງໃຈ ທຼີູ່ຈະມາໃຊັ້ຊຼີວິດຢ ູ່ບັ້ານດົງ

ບັ້ານປູ່າແບບນຼີັ້ບໍູ່?” 

      “ແນູ່ນອນ, ລາວຍິູ່ງກະຕ ລ ລົັ້ນຢາກມາບູ່ອນນຼີັ້ຫຼາຍກວູ່າລ ກອຼີກຊໍັ້າ ດ ູ່ງນ ັ້ນຄົງຈະບໍູ່ມຼີບ ນຫາຫຍ ງດອກ” 

      “ຈ ູ່ງຊ ັ້ນບໍູ່? ຄ ນຊ ັ້ນກໍດຼີແລັ້ວ. ຄິດວູ່າຕໍູ່ໄປນຼີັ້ພໍູ່ຄົງແຫງນໜັ້າບໍູ່ອາຍຟັ້າກົັ້ມໜັ້າບໍູ່ອາຍດິນແລັ້ວລະ” ຜ ັ້

ເຖົັ້າເວົັ້າລ ກສະນະຄັ້າຍກ ບວູ່າຕົນເອງຮ ັ້ສ ກອ ບອາຍຄົນໃກັ້ຄຽງ ເພາະວູ່າມຼີລ ກຊາຍສອງຄົນ ແຕູ່ບໍູ່ມຼີຜ ັ້ໃດຢ ູ່ກ ບ

ລາວຈ ກຄົນ. ແຕູ່ການໃຊັ້ຊຼີວິດຢ ູ່ຊົນນະບົດຂອງຊ ເທ ກໄດັ້ເລຼີູ່ມຕົັ້ນແລັ້ວ. 

     4 

      ຊ ເທ ກຕົກລົງຊ ັ້ເອົາເຮ ອນທຼີູ່ເຈົັ້າເມ ອງປຸກໄວັ້ສໍາລ ບເມຍນັ້ອຍຂອງລາວ. ເຮ ອນຫຼ ງນຼີັ້ຕ ັ້ງຢ ູ່ຕຼີນພ ນັ້ອຍ

ໜູ່ວຍໜ ູ່ງ ດັ້ວຍມ ນຄູ່າຮັ້ອຍສາມສິບວອນ ເກ ອບເທົູ່າເງິນທ ງໝົດທຼີູ່ລາວສະສົມໄວັ້. ຢ ູ່ໜັ້າເຮ ອນຫຼ ງນຼີັ້ມຼີດິນສວນ
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ເກ ອບພ ນ ພຽງ* ເຊິູ່ງຄອບຄົວຊ ເທ ກເປ ນເຈົັ້າຂອງ ແລະ ຜ ກກາດກ ບກະລໍາປຼີທຼີູ່ເຂົາເຈົັ້າປ ກຢ ູ່ບູ່ອນຫ ັ້ນກໍຈະຖ ກ

ໂອນໃຫັ້ແກູ່ເຈົັ້າຂອງຄົນໃໝູ່. 

      ເພ ູ່ອໃຫັ້ເປ ນບູ່ອນພ ກເຊົາຂອງເມຍນັ້ອຍ ເຈົັ້າເມ ອງໃຫັ້ຄົນທາສຼີເຮ ອນດັ້ວຍປ ນຂາວ ແລະ ມຼີຫັ້ອງ

ແຕູ່ງຕົວທຼີູ່ສວຍງາມ. ເຖິງແນວໃດມ ນກໍຍ ງແມູ່ນເຮ ອນຢ ູ່ເຂດຊົນນະບົດ.  ຊ ເທ ກ ແລະ ເມຍເອົາຕ ັ້ໃຫຍູ່ເຂົັ້າ

ປະຕ ຫັ້ອງນອນບໍູ່ໄດັ້. ໃນທຼີູ່ສຸດເຂົາເຈົັ້າກໍປະມ ນໄວັ້ພ ັ້ນດິນ ຢ ູ່ລະຫວູ່າງຫັ້ອງທຼີູ່ໃຊັ້ເປ ນວິດຖູ່າຍ. ເມ ູ່ອສອງຜົວ 

ເມຍສະແດງຄວາມສົນໃຈຢາກປ ພ ັ້ນຊຼີມ ງໃສູ່ບູ່ອນຫ ັ້ນ ພໍູ່ເຖົັ້າກິມກໍເວົັ້າກ ບເຂົາເຈົັ້າວູ່າ “ລ ກເອຼີຍ, ບໍູ່ມຼີປະໂຫຍດ

ຫຍ ງດອກ! ຊິເສຍເງິນເຮ ດພ ັ້ນຊຼີມ ງຫຍ ງເດ ເວລານຼີັ້ ເຄ ູ່ອງຫຍ ງກໍແພງໝົດ? ພວກເຈົັ້າສາມາດຢ ູ່ກິນໂດຍບໍູ່ຕັ້ອງ

ປ ພ ັ້ນຊຼີມ ງກໍໄດັ້ຕິບໍ?” 

      ເມຍຂອງຊ ເທ ກເຮ ດໜັ້າບ ດບ ັ້ງບໍູ່ເວົັ້າບໍູ່ຈາຫຍ ງ ແຕູ່ນາງກໍບໍູ່ຄ ດຄັ້ານ. ພໍູ່ເຖົັ້າກິມບໍູ່ພໍໃຈທຼີູ່ລ ກຊາຍ 

ແລະ ລ ກໃພັ້ຍ ງທໍາຕົວເໝ ອນຄົນຢ ູ່ເມ ອງໃຫຍູ່. ການນຸູ່ງເຄ ູ່ອງແບບຊາວຕາເວ ນຕົກ ຂອງເຂົາເຈົັ້າ ແລະ ການທຼີູ່

ລ ກໃພັ້ປູ່ອຍຜົມຍາວສະບ ດໄປທາງຫຼ ງສັ້າງຄວາມຂຸູ່ນເຄ ອງໃຈໃຫັ້ແກູ່ຜ ັ້ເປ ນປ ູ່. ຊ ເທ ກໄດັ້ຊ ັ້ເຄ ູ່ອງນຸູ່ງທຼີູ່ບໍູ່ມຼີລາຍ

ເສ ັ້ນຈໍານວນໜ ູ່ງສໍາລ ບນຸູ່ງຍາມຮັ້ອນມານໍາ ແລະ ຕໍູ່ມາ ເມຍຂອງລາວກໍເລຼີູ່ມປູ່ຽນຊົງຜົມ ແລະ ເຮ ດຕາມແບບ

ສະໄໝເກົູ່າ.  

      “ບູ່ອນນຼີັ້ບໍູ່ມຼີຫຍ ງໜັ້າສົນໃຈເລຼີຍ ເຖິງຈະແມູ່ນຊົນນະບົດກໍຕາມ!” ເມຍຂອງຊ ເທ ກຈົູ່ມ. “ແມູ່ນຫຍ ງກໍ

ບໍູ່ມຼີສາຍພ ລາດຊ ນ ຫຼ  ນໍັ້າຫວັ້ຍໃສເຢ ນ ເພ ູ່ອໄປທູ່ຽວໄປຊົມກໍບໍູ່ມຼີ. ໃຫັ້ຂັ້ອຍໄປຂຸດດິນຢ ູ່ປູ່າດົງທຼີູ່ແມນຈ ເຣຍ* 

ຍ ງດຼີກວູ່າມາອາໄສຢ ູ່ບູ່ອນນຼີັ້ຊໍັ້າ”. 

      ອ ນທຼີູ່ຈິງແລັ້ວຊ ເທ ກກໍມຼີຄວາມຮ ັ້ສ ກແບບດຽວກ ນກ ບເມຍ. ເວລາລາວເປ ນເດ ກນັ້ອຍ ລາວຫຼຽວເບິູ່ງ

ສິູ່ງທຼີູ່ຢ ູ່ອັ້ອມແອັ້ມແບບບໍູ່ສົນໃຈໃຍດຼີ ແລະ ຄິດວູ່າທິວທ ດບູ່ອນນຼີັ້ກໍຄົງງົດງາມຄັ້າຍຄ ກ ບບູ່ອນອ ູ່ນໆ. ຄວາມຈິງ

ແລັ້ວການປົກປ ກຮ ກສາປູ່າໄມັ້ປ໋ອບລາທຼີູ່ສ ງໃຫຍູ່ ແລະ ຕົັ້ນຂຼີັ້ເຫຼ ກທຼີູ່ຂ ັ້ນຢ ູ່ໃກັ້ຫັ້ວຍນັ້ອຍນຼີັ້ ບໍູ່ມຼີຫຍ ງພິເສດກູ່ຽວ

ກ ບສິູ່ງແວດລັ້ອມທາງທໍາມະຊາດຢ ູ່ເຂດນຼີັ້. ເວລາທຼີູ່ຊ ເທ ກຄິດຫວນຄ ນຫຼ ງເມ ູ່ອຍາມໄວເດ ກ ລາວຈ ູ່ໄດັ້ວູ່າມຼີໜອງ

ເລິກບູ່ອນໜ ູ່ງຢ ູ່ກາງປູ່າຕົັ້ນຂຼີັ້ເຫຼ ກ  ແລະ ມຼີປາເກ ດສຼີເງິນເຫຼ ັ້ອມລອຍໄປມາຢ ູ່ບູ່ອນຫ ັ້ນ. ລາວຍ ງຈ ູ່ຈໍາສຽງຈ ກຈ ູ່ນ 

ແລະ ນົກຈິບຮັ້ອງລະງົມຢ ູ່ໃນປູ່າດົງນຼີັ້ນໍາອຼີກ ແຕູ່ລາວກໍບໍູ່ໄດັ້ມາຢັ້ຽມຢາມສະຖານທຼີູ່ແຫູ່ງນຼີັ້ອຼີກຕ ູ່ມເລຼີຍຈົນກະທ ັ້ງ 

ບ ດນຼີັ້ຕົນເອງໄດັ້ກາຍເປ ນຜ ັ້ໃຫຍູ່ແລັ້ວ. ແນວໃດກໍຕາມເມ ູ່ອເດຼີນທາງເຂົັ້າໄປໃນປູ່າ ສິູ່ງທຼີູ່ລາວພົບເຫ ນກໍມຼີແຕູ່ໜ

ອງນັ້ອຍເລິກສໍູ່າຫົວເຂົູ່າ. ບາງທຼີອາດເປ ນຍັ້ອນຄວາມແຫັ້ງແລັ້ງຕາມລະດ ການ ແລະ ຢ ູ່ໃນໜອງນຼີັ້ມຼີພຽງປາຊິວ

ລອຍວົນວຽນໄປມາອັ້ອມຕຼີນຂອງລາວ. ລາວຍ ງຈົດຈໍາບ ນຍາກາດທຼີູ່ຢ ູ່ອັ້ອມແອັ້ມຕ ບນັ້ອຍໃນປູ່າ ເຊິູ່ງບໍູ່ສາມາດ

ພ ນລະນາອອກມາເປ ນບົດກະວຼີໄດັ້. ເມ ູ່ອລາວໄດັ້ມາເຫ ນກ ບຕາອຼີກຄ ັ້ງໜ ູ່ງ ທ ງໝົດກໍເປ ນສິູ່ງທໍາມະດາ. ແຕູ່

ຢູ່າງໜັ້ອຍທຼີູ່ສຸດປູ່າກໍຍ ງປຽກຊຸູ່ມຢ ູ່ ເຖິງວູ່າລະດ ຮັ້ອນຈະລູ່ວງເລຼີຍມາໄດັ້ເດ ອນກວູ່າແລັ້ວກໍຕາມ. ຄວາມປຽກ

ຊຸູ່ມເຮ ດໃຫັ້ເກຼີດສຽງກ໋ອບແກ໋ບຢ ູ່ທຸກບາດກັ້າວທຼີູ່ຍູ່າງໄປ. ຄວາມຈົດຈໍາກູ່ຽວກ ບສຽງນົກຈິບຮັ້ອງຜຸດຂ ັ້ນຢ ູ່ໃນ
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ຈິນຕະນາການຂອງລາວຄ ກ ນ. ລາວຄິດວູ່າຖັ້ານົກຈິບເຂົັ້າມາໃນປູ່າຍາມນຼີັ້ມ ນຄົງຈະຮັ້ອງສຽງຕໍູ່າ ແລະ ພວກ

ມ ນຕັ້ອງເປ ນໝັ້າຍຢູ່າງແນູ່ນອນ. 

      “ພ ມຼີປະເທດຢ ູ່ແຖວນຼີັ້ ບໍູ່ສວຍສົດງົດງາມແນວນຼີັ້ຕະຫຼອດໄປບໍ?” ລາວຄິດດັ້ວຍຈິດໃຈຫົດຫ ູ່ ຄັ້າຍກ ບ

ວູ່າຕົນເອງຖ ກຫຼອກລວງ. ໃນຂະນະນ ັ້ນເອງ ພໍູ່ຂອງລາວແບກໄມັ້ຟາດເຂົັ້າຍູ່າງຜູ່ານມາ. 

      “ລ ກຢ ູ່ນຼີັ້ຫວະ, ຖັ້າຈະມາໃຊັ້ຊຼີວິດຢ ູ່ບູ່ອນນຼີັ້ ລ ກຕັ້ອງຮຽນຮ ັ້ຫຼາຍສິູ່ງຫຼາຍຢູ່າງໄດ໋”. ຜ ັ້ເປ ນພໍູ່ເວົັ້າ. 

ນອກຈາກໄມັ້ຟາດເຂົັ້າ ພໍູ່ຍ ງເອົາກູ່ຽວເຄ ອບດັ້ວຍແຮູ່ທາດສຼີຂາວຈາກນໍັ້າສັ້າງ ເພ ູ່ອເອົາມາໃຫັ້ລ ກຊາຍ. ຊ ເທ ກ

ຈ ບເອົາເຄ ູ່ອງມ ສອງອ ນນຼີັ້ໂດຍບໍູ່ເວົັ້າຫຍ ງ. ຂະນະທຼີູ່ພໍູ່ ແລະ ລ ກຊາຍຍູ່າງໄປພັ້ອມກ ນ ຊ ເທ ກກວາດສາຍຕາ

ເບິູ່ງທິວທ ດຢ ູ່ອັ້ອມແອັ້ມບໍວິເວນນ ັ້ນ. 

      “ມຼີຫຍ ງບໍູ່? ທິວທ ດຫວະ? ລ ກເອຼີຍ, ຄິດວູ່າທິວທ ດເຮ ດໃຫັ້ລ ກມຼີຊຼີວິດລອດໄດັ້ຊ ັ້ນບໍູ່? ທິວທ ດແຖວນຼີັ້

ມຼີຫຍ ງບໍູ່ດຼີຫວະ? ພວກເຮົາມຼີພ ເຂົາ ແລະ ຫັ້ວຍນໍັ້າລໍາທານ. ພວກເຮົາມຼີປູ່າດົງພົງໄພ. ຖັ້າຍູ່າງໄປໄກອຼີກຕ ູ່ມ

ໜັ້ອຍໜ ູ່ງ ຈະມຼີອູ່າງເກ ບນໍັ້າທຼີູ່ສະມາຄົມຊົນລະປະທານສັ້າງໄວັ້…” 

      “ແຕູ່ວູ່າຢ ູ່ບູ່ອນນຼີັ້ມຼີຫຍ ງແດູ່ທຼີູ່ເປ ນຕາເບິູ່ງຕາແຍງ?” ຊ ເທ ກງວາກໜັ້າໄປມາຄັ້າຍກ ບວູ່າ ທ ງໝົດແມູ່ນ

ຄວາມຜິດຂອງພໍູ່ລາວ. 

      “ຄ ນຊ ັ້ນລ ກຄິດວູ່າທິວທ ດບູ່ອນນຼີັ້ບໍູ່ງາມຄ ຢ ູ່ເຊອ ນ ຊ ັ້ນບໍ? ພໍູ່ເຖົັ້າກິມຈົູ່ມພ ມພໍາ ທ ງເອົາໄມັ້ຟາດເຂົັ້າ

ລົງຈາກບູ່າ. ລາວເອົາມ ຫຍ ັ້ນຄໍລ ກຊາຍ ແລັ້ວກົດຫົວລົງຫວູ່າງຂາ. 

      “ເບິູ່ງດ ັ້, ເບິູ່ງຫ ັ້ນແມ໋!  ເຫ ນພ ເຂົາ, ປູ່າໄມັ້ ແລະ ຫັ້ວຍນໍັ້າລໍາທານ. ທ ງໝົດນຼີັ້ຍ ງບໍູ່ພໍຊ ັ້ນບໍ?” ພໍູ່ຍ ງ

ຮັ້າຍດູ່າຕໍູ່ໄປ ສູ່ວນຊ ເທ ກຍ ງມ ນງົງຢ ູ່. ລາວຮ ັ້ສ ກອ ດອ ດໃຈຄັ້າຍກ ບວູ່າຕົນເອງ ປະເຊຼີນໜັ້າກ ບຄ ທຼີູ່ມຼີກົດລະບຽບ

ເຄ ູ່ງຄ ດ. 

      “ເບິູ່ງດຼີໆ, ແລັ້ວລ ກຈະເຫ ນທຸກສິູ່ງທຸກຢູ່າງຢ ູ່ໃນໂລກນຼີັ້ອຼີກແບບໜ ູ່ງ. ລ ກເວົັ້າເຖິງທິວທ ດ ບູ່ອນຫ ັ້ນ

ບູ່ອນນຼີັ້ ຖັ້າລ ກເບິູ່ງດັ້ວຍສາຍຕາແບບຄົນທົູ່ວໄປ ມ ນກໍເປ ນຕາໜັ້າເບ ູ່ອແທັ້ ແຕູ່ຖັ້າລ ກເບິູ່ງລອດຫວູ່າງຂາມ ນຈະ

ເປ ນອຼີກແບບໜ ູ່ງເດຼີ. ຊຼີວິດຄົນເຮົາກໍເຊ ູ່ນດຽວກ ນ. ຜ ັ້ຄົນຢ ູ່ນຼີັ້ຕູ່າງກໍເຫ ນອົກເຫ ນໃຈລ ກບໍູ່ແມູ່ນບໍ? ແຕູ່ຄວາມຈິງ

ແລັ້ວ ຄົນທຼີູ່ຢ ູ່ບູ່ອນນຼີັ້ແມູ່ນພວກທຼີູ່ມຼີຄວາມສຸກ. ຖັ້າລ ກໄປເຫ ນເຂດຊົນນະບົດບາງບູ່ອນທຼີູ່ຢ ູ່ໄກອອກໄປ ລ ກຈະ

ເຫ ນປະຊາຊົນບໍູ່ມຼີອາຫານກິນ ແມູ່ນແຕູ່ຄາບດຽວ ບໍູ່ວູ່າຈະເປ ນເຂົັ້າຟູ່າງ ຫຼ  ເຂົັ້າບາເລູ່* ກໍຕາມ. ລ ກບໍູ່ຄວນດ 

ຖ ກປະຊາຊົນແບບນຼີັ້ ຕັ້ອງພະຍາຍາມເບິູ່ງເຂົາເຈົັ້າອຼີກແງູ່ໜ ູ່ງ! ລ ກຄິດວູ່າພວກເຮົາໃຊັ້ຊຼີວິດແບບນຼີັ້ຄ ກ ບໝ ກ ບ

ໝາຊ ັ້ນບໍ, ແຕູ່ຖັ້າລ ກຮ ັ້ຈ ກພວກເຮົາດຼີ ລ ກກໍຈະເຂົັ້າໃຈວູ່າ ຄວາມຈິງແລັ້ວພວກເຮົາມຼີຊຼີວິດຢ ູ່ປານເທວະດາ

ພຸັ້ນນູ່າ. ລ ກບໍູ່ສາມາດເອົາພວກມະນຸດເງິນເດ ອນແບບລ ກມາປຽບທຽບກ ບພວກເຮົາໄດັ້ດອກ. ປະຊາຊົນຢ ູ່ເຊອ ນ 

ອາໄສຢ ູ່ທົູ່ງຫຼີນເຊິູ່ງເຕ ມແຕູ່ຄວ ນບໍູ່ແມູ່ນບໍ? ເບິູ່ງພໍູ່ດ ັ້ ເປ ນແນວໃດ ແລະ ຄົນອ ູ່ນຢ ູ່ນຼີັ້ເດເປ ນແນວໃດ. ໜັ້າຕາ

ຂອງພວກເຮົາມຼີສະຫງູ່າລາສຼີ ບໍູ່ລູ່າເຫຼ ອງຄ ພວກລ ກບໍູ່ແມູ່ນບໍ? ຖັ້າພວກເຮົາບໍູ່ມຼີຊຼີວິດຢ ູ່ແບບເທວະດາ ຄ ນຊ ັ້ນ

ຈະໃຫັ້ເອຼີັ້ນວູ່າແນວໃດ?” 
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      ຊ ເທ ກຖ ກຫໍຼູ່ຫຼອມໃຫັ້ເປ ນ “ເທວະດານັ້ອຍ” ດັ້ວຍຄໍາເວົັ້າຄໍາຈາຂອງພໍູ່ຜ ັ້ທຼີູ່ເຮ ດອ ນນ ັ້ນອ ນນຼີັ້ໝົດມ ັ້. ຊ 

ເທ ກຕ ດເຟ ອງແຫັ້ງຈົນຮອດຕາເວ ນຕົກດິນ ເຟ ອງຫຍາບບາດມ ຂອງລາວ. ລາວຄິດວູ່າ ຖັ້າຕົນເອງພະຍາຍາມ

ຮຽນວິທຼີໃຊັ້ກູ່ຽວກໍຄົງບໍູ່ເຫຼ ອບູ່າກວູ່າແຮງ ແຕູ່ລາວກໍແປກປະຫຼາດໃຈ ເພາະມ ນຍາກກວູ່າການເອົາຕົວໜ ງສ ມາ

ຮັ້ອຍຮຽງກ ນເປ ນແຖວໃສູ່ເຈັ້ຍເພ ູ່ອຂຽນເລ ູ່ອງ. 

      ທຸກໆມ ັ້ຊ ເທ ກຈະຕ ູ່ນກູ່ອນຟັ້າສວູ່າງ ເພ ູ່ອກຽມພັ້ອມໄປເຮ ດວຽກ. ພໍຮຸູ່ງແຈັ້ງລາວກໍຈະໄດັ້ຍິນສຽງ 

“ອະແຮ໋ມ! ແຮ໋ມ!” ຢ ູ່ນອກປະຕ ຫັ້ອງ. ພໍູ່ຂອງລາວຖັ້າຢ ູ່ນອກຮຽບຮັ້ອຍແລັ້ວ ແບກກະຕູ່າເຟ ອງ ທຼີູ່ເຕ ມດັ້ວຍຂຼີັ້ງົວ. 

      “ເບິູ່ງນຼີັ້ແມ໋, ຖັ້າຂົນເອົາສິູ່ງນຼີັ້ໄປຖິັ້ມ ລ ກກໍຈະຮ ັ້ສ ກປວດຫຼ ງປວດແອວ, ແຕູ່ຖັ້າເອົາມ ນໄປຢາຍໃສູ່ນາ

ເຂົັ້າ ຕົັ້ນເຂົັ້າກໍກາຍເປ ນເງິນເປ ນຄໍາ. ສິູ່ງນຼີັ້ບໍູ່ແມູ່ນຂອງໄຮັ້ຄູ່າເດຼີ ມ ນດຼີເທົູ່າກ ບສານແອມໂມເນຍພຸັ້ນນູ່າ!* ແທນ

ທຼີູ່ຈະເສຍເງິນໄປຊ ັ້ຂຼີັ້ເຫຍ ັ້ອພວກນ ັ້ນຖົງໜ ູ່ງຫັ້າ ວອນ ພວກເຮົາໃຊັ້ເວລາສອງສາມມ ັ້ໄປເກ ບຂຼີັ້ງົວນຼີັ້ ພວກເຮົາກໍ

ຈະປະຢ ດເງິນໄວັ້ ແລະ ທ ງໄດັ້ປຸຍໃສູ່ນານໍາອຼີກ…ຈ ູ່ງຊ ັ້ນລະ, ໄວແດູ່ແມ໋ ພັ້ອມແລັ້ວບໍູ່, ປຸກເມຍແດູ່ດ ັ້. ພວກລ ກ

ສອງຜົວເມຍມົວເຮ ດຫຍ ງຢ ູ່ ດວງຕາເວ ນສູ່ອງຟັ້າແຕູ່ດົນແລັ້ວເດ? 

      ທໍາອິດຊ ເທ ກ ແລະ ເມຍມຼີຄວາມຍາກລໍາບາກ ໃນການປ ບຕົວເຂົັ້າກ ບຊຼີວິດຢ ູ່ຊົນນະບົດ. ເຂົາເຈົັ້າຮ ັ້

ດຼີວູ່າພວກຕົນກາຍເປ ນຈຸດສົນໃຈຂອງຄົນຢ ູ່ໃນບັ້ານ. ແນູ່ນອນຊາວບັ້ານຄົງພາກ ນຊຸບຊິບ ນິນທາກູ່ຽວກ ບເລ ູ່ອງ

ທຼີູ່ຊ ເທ ກຜ ັ້ທຼີູ່ຈົບວິທະຍາໄລ ເຊິູ່ງເຄຼີຍຫິັ້ວນໍັ້າເຂົັ້າໄປໃນຫັ້ອງເພ ູ່ອຕົນເອງໃຊັ້ ແລະ ໃຫັ້ເມຍລັ້າງໜັ້າ ແຕູ່ບ ດນຼີັ້

ຕັ້ອງມາເຮ ດວຽກໜ ກທຸກມ ັ້ທຸກວ ນ. ເຂົາເຈົັ້າເຄຼີຍໃຊັ້ສາຍຕາເບິູ່ງ ຊ ເທ ກແບບເຍາະເຍຼີັ້ຍ ຍາມໃດທຼີູ່ເຫ ນລາວໃສູ່

ໝວກແບບຊາວຕາເວ ນຕົກຖາງຫຍັ້າຢ ູ່ກາງນາ ແລະ ຍູ່າງໄປກວດເບິູ່ງປະຕ ນໍັ້າຊົນລະປະທານ ໂດຍໃຊັ້ຊວັ້ານ

ສ ກດິນແທນໄມັ້ຄັ້ອນເທົັ້າ ຫຼ  ເອົາໄມັ້ຟາດເຂົັ້າແບກໃສູ່ບູ່າ ແລະ ຍູ່າງໂຊເຊຂັ້າມຫັ້ວຍນັ້ອຍ. ເວລາທຼີູ່ຂໍັ້ຕຼີນຂອງ

ເມຍລາວພິກ ຂະນະທຼີູ່ເອົາໄຫນໍັ້າໜູ່ວຍໃຫຍູ່ຢອງໃສູ່ຫົວ ແລັ້ວຍູ່າງໄປຈົນໄຫຕົກແຕກ ພວກຊາວບັ້ານກໍຮ ັ້ສ ກ

ເຫ ນອົກເຫ ນໃຈ ແທນທຼີູ່ຈະຫົວເລາະເຍາະເຍຼີັ້ຍ. ເວລາເມຍແບກຈົກຍູ່າງຕາມຫຼ ງຊ ເທ ກອອກໄປເຮ ດວຽກຢ ູ່ນາ 

ຊາວ ບັ້ານຈະບອກໃຫັ້ຄົນຢ ັ້ໃກັ້ຫຼຽວເບິູ່ງນໍາກ ນຄັ້າຍກ ບມ ນແມູ່ນເຫດການທຼີູ່ບໍູ່ທໍາມະດາ. ຊ ເທ ກ ແລະ ເມຍກົັ້ມ

ໜັ້າກົັ້ມຕາເຮ ດວຽກພາຍໃຕັ້ສາຍຕາຂອງຄົນອ ູ່ນທຼີູ່ຍ ງບໍູ່ເຊ ູ່ອໝ ັ້ນວູ່າ ຜົວເມຍຄ ູ່ນຼີັ້ຈະອົດທົນໄດັ້ດົນປານໃດ. ແຕູ່

ປະສົບການໃໝູ່ນຼີັ້ຊໍັ້າພ ດເຮ ດໃຫັ້ຄົນທ ງສອງຮ ັ້ສ ກສະບາຍອົກສະບາຍໃຈ. ແນູ່ນອນ ຖັ້າເຂົາເຈົັ້າທ ງສອງປະສົບ

ຄວາມສໍາເລ ດ ມ ນໝາຍເຖິງຄວາມພາກພ ມໃຈ. ດ ູ່ງນ ັ້ນເຂົາເຈົັ້າຈ ູ່ງບໍູ່ຮ ັ້ສ ກອ ບອາຍຫຍ ງເລຼີຍເມ ູ່ອເຮ ດຄວາມ

ຜິດພາດ ແລະ ບໍູ່ຢ ດຕິດກ ບຖານະສ ງສົູ່ງຂອງຕົນອຼີກຕໍູ່ໄປ. 

      “ລ ກເອຼີຍ, ເວລາຖາງຫຍັ້າ ຖັ້າເຈົັ້າເອົາຈົກຂຸດເລິກຫຼາຍ ມ ນຈະເຮ ດໃຫັ້ຮາກກະລໍູ່າປຼີຂາດໄດ໋. ຈ ບ

ແບບນຼີັ້ ແລະ ກວາດຂຼີັ້ດິນອອກເທ ູ່ອລະໜັ້ອຍ ຕໍູ່ຈາກນ ັ້ນກໍເອົາດັ້າມມ ນເຂູ່ຍຫຍັ້າອອກ. ແມູ່ນແລັ້ວ ແບບນ ັ້ນລະ” 

ພໍູ່ປ ູ່ບອກລ ກໃພັ້ໃໝູ່ (ຄວາມຈິງກໍແມູ່ນລ ກໃພັ້ກົກຂອງລາວນ ັ້ນເອງ). ຕໍູ່ມາ ລາວຈະເຮ ດໃຫັ້ເບິູ່ງຢ ູ່ທາງດັ້ານຫຼ ງ

ຂອງຊ ເທ ກ. 
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      “ບໍູ່, ບໍູ່ແມູ່ນແບບນ ັ້ນ, ພວກລ ກຄ ໂງູ່ແທັ້! ພວກລ ກຖາງຫຍັ້າໜານກະລໍູ່າປຼີແບບດຽວກ ບກິນເຂົັ້າຢ ູ່

ໂຕະອາຫານ: ຕ ກເອົາເຂົັ້າບູ່ອນນຼີັ້ ຕ ກເອົາບ ນຈ ນ* ຢ ູ່ບູ່ອນຫ ັ້ນໜັ້ອຍໜ ູ່ງຈ ູ່ງຊ ັ້ນລະ… ມ ນບໍູ່ແມູ່ນແນວນ ັ້ນ! ໃຊັ້

ມ ໜ ູ່ງຂຸດດິນ ແລັ້ວເອົາມ ອຼີກເບ ັ້ອງໜ ູ່ງຫົຼກຫຍັ້າອອກ. ເອົາສອງມ ເຮ ດອ ນດຽວຊິເປ ນບໍູ່…? 

      “ພໍູ່, ລ ກຍ ງບໍູ່ລ ັ້ງເຮ ດວຽກແບບນຼີັ້ເທ ູ່ອ” ຊ ເທ ກບໍູ່ມຼີທາງເລ ອກ ຈ ູ່ງຫາຂໍັ້ອັ້າງໃຫັ້ຕົນເອງ. 

      ຕອນກາງຄ ນພໍູ່ເຖົັ້າເອົາສາດເຟ ອງປົກຫຼ ງລ ກຊາຍ ແລະ ບອກໃຫັ້ລາວອອກໄປທົູ່ງນາ ເພ ູ່ອໄປເບິູ່ງ

ປະຕ ນໍັ້າຊົນລະປະທານ. “ເມ ູ່ອພໍູ່ມອບດິນໃຫັ້ລ ກ ລ ກຈະຕັ້ອງຮ ບຜິດຊອບເອງ. ບ ດນຼີັ້ລ ກທໍາການປ ກຝ ງແລັ້ວ 

ລ ກຕັ້ອງລົງມ ເຮ ດດັ້ວຍມ ຂອງຕົນເອງ. ລ ກຕັ້ອງເຮ ດທຸກຢູ່າງໃຫັ້ເປ ນລະບຽບ ຖັ້າຢາກໃຫັ້ດິນໃຊັ້ການໄດັ້ຕະຫຼອດທ ງ

ສາມເດ ອນໃນຍາມລະດ ໜາວ”. 

      ຂະນະທຼີູ່ຍູ່າງຜູ່ານປະຕ ບັ້ານ ຊ ເທ ກເຫ ນດວງຈ ນເຊິູ່ງຢ ູ່ຕໍູ່າຕິດກ ບປູ່າໄມັ້ ແລະ ຍອດໃບຂຼີັ້ເຫຼ ກໄດັ້ບົດ

ບ ງບາງສູ່ວນຂອງດວງຈ ນໄວັ້. ວ ນທຼີູ່ຮັ້ອນອົບເອົັ້າໄດັ້ຜູ່ານພົັ້ນໄປແລັ້ວ ແຕູ່ລົມທຼີູ່ພ ດຜູ່ານກໍຍ ງຮັ້ອນຢ ູ່. ພວກແມູ່ຍິງ 

ຢ ູ່ໃນບັ້ານຕູ່າງກໍພາກ ນມາເຕົັ້າໂຮມກ ນຢ ູ່ທຼີູ່ນໍັ້າຫັ້ວຍ ເພ ູ່ອຊະລັ້າງຮູ່າງກາຍທຼີູ່ອາບເຫ ູ່ອ ເວລາກິນເຂົັ້າບາເລູ່ຕົັ້ມ. 

ຢ ູ່ໃກັ້ບູ່ອນຫ ັ້ນ ພວກເດ ກນັ້ອຍພາກ ນເອົາກັ້ອນຫຼີນທ ບກ ນ ເປ ນສຽງແກ໋ກໆປະສານກ ບສຽງຂອງນໍັ້າໄຫຼຈ໋ອກໆ

ລົງໄປລຸູ່ມຫັ້ວຍ. ສູ່ວນແມງຫິູ່ງຫັ້ອຍກໍພາກ ນສົູ່ງແສງຍິບຍ ບຢ ູ່ຕາມປູ່າຫຍັ້າ ແລະ ສຽງກົບສຽງຂຽດຮັ້ອງລະງົມ

ໄປທົູ່ວ. ເມ ູ່ອເອົາສິູ່ງເຫົຼູ່ານຼີັ້ປະສົມປະສານເຂົັ້າກ ບທິວທ ດແລັ້ວ ຈ ູ່ງຮ ັ້ໄດັ້ວູ່າຍ ງແມູ່ນຄໍູ່າຄ ນລະດ ຮັ້ອນຢ ູ່. 

      ຊ ເທ ກນອນລົງເອົາຕາບເອິກແນບໃສູ່ຫຼີນຮາບພຽງກັ້ອນໜ ູ່ງທຼີູ່ໃຊັ້ເປ ນບູ່ອນຊ ກເຄ ູ່ອງ ແລັ້ວເອົາມ 

ຟາຍນໍັ້າຂ ັ້ນມາບັ້ວນປາກ. ເມ ູ່ອອົມນໍັ້າຢ ູ່ໃນປາກ ລາວແປກໃຈທຼີູ່ຮ ັ້ວູ່າແຂັ້ວຂອງຕົນ ສະອາດດຼີ ບໍູ່ຕູ່າງຫຍ ງກ ບ

ເວລາໃຊັ້ຢາຖ ແຂັ້ວທ ງກາງເວ ນ ແລະ ກາງຄ ນ. ລາວລຸກຂ ັ້ນ ແລັ້ວຍູ່າງໄປຕາມຂ ັ້ນໄດຫຼີນ ມຸູ່ງໜັ້າໄປຫາທາງ

ຍູ່າງເຊິູ່ງແບູ່ງເຂດແດນນາເຂົັ້າ ມ ໜ ູ່ງຈ ບຊວັ້ານໄວັ້ທາງຫຼ ງ. ແຕູ່ກູ່ອນເມ ູ່ອລາວຍູ່າງໄປຕາມຄ ນນາທຼີູ່ມຼີບູ່ອນຫຸຼບ

ບູ່ອນໂນນນ ັ້ນ ລາວຮ ັ້ສ ກຄັ້າຍກ ບວູ່າຕົນເອງຍູ່າງຢ ູ່ເທິງເຊ ອກກາຍຍະສິນ. ແຕູ່ຄໍູ່າຄ ນນຼີັ້ຄ ນນາຄ ວູ່າຮາບພຽງດຼີ 

ແລະ ເມ ູ່ອເຫ ນນໍັ້າໝອກ ທຼີູ່ຕິດຢ ູ່ຕາມຕົວງົວນັ້ອຍ ລາວກໍຮ ັ້ສ ກມຼີຊຼີວິດຊຼີວາ. ຢ ູ່ໃນເມ ອງໃຫຍູ່ ຊ ເທ ກເຄຼີຍຊົກ

ຕູ່ອຍກ ບຄົນລັ້າງຫົນທາງ. ຂະນະທຼີູ່ລາວຍູ່າງຂັ້າມທາງປ ຢາງ ຄົນຜ ັ້ນ ັ້ນເຮ ດນໍັ້າພຽງຢົດດຽວຟົັ້ງມາຖ ກລາວ ກໍ

ເລຼີຍເກຼີດເລ ູ່ອງກ ນຂ ັ້ນ. ມາບ ດນຼີັ້ຄວາມຮ ັ້ສ ກແບບນ ັ້ນບໍູ່ມຼີຢ ູ່ໃນຫົວຂອງລາວອຼີກແລັ້ວ. 

      “ບ ດນຼີັ້ເລ ູ່ອງທຼີູ່ເຮົາຈະຂຽນ ຊ ູ່ ບ້ານປູກຝັງ, ຕອນທີໜ ຶ່ງ  ຖ ວູ່າສໍາເລ ດແລັ້ວ” ລາວພ ມພໍາກ ບຕົນເອງ 

ພັ້ອມທ ງສ ບເອົາກິູ່ນດິນກິູ່ນຫຍັ້າ. ມ ນຜູ່ານທາງຮ ດ ງ ແລະ ລົງໄປໃນປອດ. ເສ ັ້ອຂອງລາວທຼີູ່ປຽກຊຸູ່ມດັ້ວຍນໍັ້າໝ

ອກໃນຍາມຄໍູ່າຄ ນຄູ່ອຍໆແຫັ້ງ ແລະ ລາວບໍູ່ຮ ັ້ສ ກອຸກອ ູ່ງໃຈເໝ ອນດ ູ່ງແຕູ່ກູ່ອນອຼີກແລັ້ວ. ຂະນະທຼີູ່ຟ ງສຽງນໍັ້າ

ໄຫຼຈ໋ອກໆ ຈາກນາທຼີູ່ຢ ູ່ເທິງລົງມາລຸູ່ມຜູ່ານປະຕ ຊົນລະປະທານນ ັ້ນ ລາວຮ ັ້ສ ກວູ່າຕົັ້ນເຂົັ້າກໍາລ ງເຕຼີບໂຕດຼີ. 

ຄວາມຮ ັ້ສ ກນຼີັ້ເກຼີດຈາກຄວາມຮ ບຮ ັ້ທຼີູ່ເລິກເຊິູ່ງກວູ່າຈິດສໍານ ກທາງດັ້ານວ ນນະກໍາ. 

      ໄກຈາກນານັ້ອຍສິບໃຮູ່ ຢ ູ່ແຈສວນບູ່ອນໜ ູ່ງມຼີຜ ັ້ໃດຜ ັ້ໜ ູ່ງເປົູ່າຂຸູ່ຍດັ້ວຍທໍານອງເສົັ້າໂສກ. ຜ ັ້ຊາຍຄົນນຼີັ້

ຄົງຈະມາເບິູ່ງປະຕ ຊົນລະປະທານຄ ກ ນກ ບລາວ. ເທິງຂ ັ້ນໄປເນຼີນພ ນັ້ອຍທຼີູ່ມຼີຕົັ້ນຂຼີັ້ເຫຼ ກ ຂ ັ້ນຮຽງກ ນຢ ູ່ນ ັ້ນ ມຼີຕ ບ
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ນັ້ອຍຫຼ ງໜ ູ່ງ. ສຽງຮັ້ອງເພງຂອງຊາຍໜຸູ່ມຍິງສາວດ ງກັ້ອງອອກມາຈາກ ຕ ບນ ັ້ນ ແລະ ມຼີທ ງສຽງຫົວແຊວໆຂອງ

ພວກແມູ່ຍິງເປ ນບາງຄ ັ້ງບາງຄາວ. ບາງທຼີູ່ອາດແມູ່ນພວກ ແມູ່ຍິງທຼີູ່ເຮ ດວຽກຢ ູ່ເຮ ອນພ ກອອກມາຫິຼັ້ນນໍາກໍເປ ນໄດັ້. 

      ພາຍຫຼ ງກວດເບິູ່ງອັ້ອມແອັ້ມປະຕ ຊົນລະປະທານແລັ້ວ ຊ ເທ ກກໍຍູ່າງຂ ັ້ນໄປຫາຕ ບນັ້ອຍນ ັ້ນ. ພໍໄດັ້

ຍິນສຽງບາດຍູ່າງຂອງລາວ ຄົນທຼີູ່ຢ ູ່ໃນຕ ບກໍເຊົາຮັ້ອງເພງທ ນທຼີ. ມຼີສຽງໜ ູ່ງດ ງອອກມາຈາກຂັ້າງໃນ “ແມູ່ນໃຜ?” 

      “ແມູ່ນຂັ້ອຍ!” 

      “ໂອັ້, ສຸພາບບຸລຸດທຼີູ່ມາຈາກເຊອ ນ! ເປ ນຈ ູ່ງໃດດຽວນຼີັ້ເຈົັ້າລ ັ້ງແບກໄມັ້ຟາດເຂົັ້າແລັ້ວບໍູ່?” ຫຼ ງຈາກນ ັ້ນ

ກໍມຼີສຽງຄົນຫົວຂ ັ້ນພັ້ອມກ ນຕາມມາ. 

      “ຄົນຢ ູ່ຊົນນະບົດຜ ັ້ທຼີູ່ດົມກິູ່ນດິນ ແລະ ກິູ່ນເຕົາຫ ັ້ດອງພາກ ນສົູ່ງສຽງແນວນຼີັ້ບໍູ່?” ລາວຄິດໃນໃຈ ຂະນະ 

ທຼີູ່ຍູ່າງຂ ັ້ນຂ ັ້ນໄດຕ ບນັ້ອຍຫຼ ງນ ັ້ນ. 

      “ຍາມໃດເດເຮົາຈ ູ່ງຈະໄດັ້ດົມກິູ່ນດິນ?” 

    5 

      ຊ ເທ ກແນູ່ໃຈວູ່າຕົນເອງໄດັ້ຍິນສຽງສະອ ັ້ນຂອງແມູ່ຍິງ. ຍິູ່ງລາວຫງູ່ຽງຫ ຟ ງ ລາວກໍຍິູ່ງຄຸັ້ນເຄຼີຍກ ບສຽງ

ນ ັ້ນ ‘ແມູ່ນໃຜນໍ?’ ລາວຄິດ ແລະ ຮ ັ້ສ ກຕົວຢ ູ່. ຄາວໜ ູ່ງລາວຄິດວູ່າແມູ່ນສຽງກົງພ ດນໍັ້າທຼີູ່ຢ ູ່ໄກອອກໄປບໍ ແຕູ່ທຸກ

ຢູ່າງງຽບສະຫງ ດ. ແມູ່ນສຽງຫາຍໃຈຂອງພວກລ ກບໍ ແຕູ່ກໍບໍູ່ແມູ່ນ.  

      ນອນຢ ູ່ໃກັ້ລາວກໍມຼີແຕູ່ພວກລ ກ ແຕູ່ເມຍຜ ັ້ທຼີູ່ຄວນນອນຢ ູ່ຂັ້າງກາຍຫາຍໄປທາງໃດກໍບໍູ່ຮ ັ້. ລາວນອນ

ຫງາຍບໍູ່ເໜ ງບໍູ່ຕຼີງຄັ້າຍຄ ສົບຄົນຕາຍ ພະຍາຍາມປ ບແສງຕາຂອງຕົນເອງຢ ູ່ໃນຄວາມມ ດ. 

      ຕໍູ່ມາລາວໄດັ້ຍິນສຽງສະອ ັ້ນອຼີກຕ ູ່ມ. ມ ນເປ ນສຽງທຼີູ່ເສົັ້າໂສກຄັ້ອຍໃຈເໝ ອນສຽງຂອງຄົນສຼີຊໍ, ແມູ່ນ

ເມຍຂອງລາວນ ັ້ນເອງ. 

      “ທຼີູ່ຮ ກ!” 

      ບໍູ່ມຼີສຽງຕອບ. 

      “ທຼີູ່ຮ ກ!” 

      ຍ ງບໍູ່ມຼີສຽງຕອບ ມຼີແຕູ່ສຽງສະອ ັ້ນທຼີູ່ດ ງແຮງຂ ັ້ນ. ຊ ເທ ກລຸກຂ ັ້ນ ແລັ້ວໄປນ ູ່ງຢ ູ່ຂັ້າງເມຍ. 

      “ເຈົັ້າເປ ນຫຍ ງ? ຖັ້າເຈົັ້າບໍູ່ບອກຂັ້ອຍຊິຮ ັ້ໄດັ້ແນວໃດ? ມຼີໃຜເວົັ້າຫຍ ງໃຫັ້ເຈົັ້າບໍູ່?” 

      “ບໍູ່” 

      “ຄ ນຊ ັ້ນເຈົັ້າບໍູ່ສະບາຍບໍ?” 

      ເມຍຂອງລາວບໍູ່ຕອບອຼີກ. 

      “ຖັ້າເຈົັ້າບໍູ່ບອກ ຂັ້ອຍຊິຮ ັ້ບໍວູ່າເຈົັ້າເປ ນຫຍ ງ?” 

      “ຂັ້ອຍຖອກທັ້ອງ” ເມຍຂອງລາວເວົັ້າສຽງດ ງ ແລະ ໄຫັ້ສະອ ກສະອ ັ້ນອຼີກ. ທໍາອິດຊ ເທ ກ ບໍູ່ເວົັ້າບໍູ່ຈາ

ຫຍ ງ ຕໍູ່ມາລາວກໍຫົວກ໋າກຂ ັ້ນ. 

ສວສ 20
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      “ແມູ່ຍິງຄົນໜ ູ່ງອາຍຸໃກັ້ຈະຮອດສາມສິບປຼີ ລຸກຂ ັ້ນມາເດິກດ ູ່ນທູ່ຽງຄ ນຮັ້ອງໄຫັ້ນໍັ້າຕາອາບໜັ້າ ຍັ້ອນ

ຖອກທັ້ອງຊ ັ້ນຫວະ? ຮາຮາຮາ!” 

      “ເພາະວູ່າອາການຖອກທັ້ອງຂອງຂັ້ອຍຍ ງບໍູ່ເຊົາຫ ັ້ນເດ” ນາງເວົັ້າທ ງຟາຍນໍັ້າຕາ. ລາວຫົວສຽງດ ງອຼີກ

ຕ ູ່ມ. 

      “ທຼີູ່ຮ ກ, ຖັ້າເຈົັ້າຖອກທັ້ອງເປ ນຫຍ ງຈ ູ່ງບໍູ່ກິນຢາ ຫຼ  ງົດກິນອາຫານບາງຢູ່າງກູ່ອນເດ…” ລາວບອກ. 

      “ໂອັ້, ງົດກິນອາຫານຫວະ, ເຈົັ້າບໍູ່ຮ ັ້ຊ ັ້ນບໍ? ຂັ້ອຍກ ບລ ກໝົດທຸກຄົນຖອກທັ້ອງຕ ັ້ງແຕູ່ມ ັ້ທໍາອິດທຼີູ່ພວກ

ເຮົາມາຮອດພຸັ້ນນູ່າ. ຜ ັ້ໃດກໍຈູ່ອຍຜອມໝົດ ແຕູ່ເຈົັ້າບໍູ່ເວົັ້າຫຍ ງ”. 

      “ກິນຢາສາ, ຂັ້ອຍອອກໄປເຮ ດວຽກໝົດມ ັ້ ສະນ ັ້ນຂັ້ອຍກໍບໍູ່ຮ ັ້ຫຍ ງແລັ້ວ”. 

      “ກິນຢາບໍູ່ດຼີດອກ ຖອກທັ້ອງແບບນຼີັ້, ມຼີວິທຼີດຽວຄ ປູ່ຽນອາຫານການກິນ!” 

      ໃນທຼີູ່ສຸດຊ ເທ ກຈ ູ່ງເຂົັ້າໃຈສາເຫດຕົັ້ນຕໍທຼີູ່ພວກເຂົາເຈົັ້າເຈ ບປູ່ວຍ. ເມ ູ່ອຄິດຫວນຄ ນຫຼ ງ ລາວຈ ູ່ງຈ ູ່ໄດັ້

ວູ່າໃນມ ັ້ທຼີສອງທຼີູ່ເດຼີນທາງມາຮອດບູ່ອນນຼີັ້ ຕົນເອງກໍເລຼີູ່ມມຼີອາການຖອກທັ້ອງຄ ກ ນ. ທໍາອິດລາວຄິດວູ່າບ ນຫາ

ເກຼີດຈາກການທຼີູ່ເຂົາເຈົັ້າປູ່ຽນນໍັ້າບໍລິໂພກ ແຕູ່ລາວກໍຍ ງມຼີອາການຖອກທັ້ອງຕໍູ່ມາອຼີກຫຼາຍມ ັ້. ຄວາມຈິງແລັ້ວ

ລາວເອງກໍຍ ງບໍູ່ທ ນຫາຍຂາດຈາກການຖອກທັ້ອງແທັ້ເທ ູ່ອ. 

      “ຂັ້ອຍຄິດວູ່າຫຼ ງຈາກພວກເຮົາກິນເຂົັ້າບາເລູ່ຕົັ້ມ ເມ ດທຼີູ່ແຂງຈະໄປເກາະຕາມລໍາໄສັ້. ມຼີຄົນບອກ

ຂັ້ອຍວູ່າ ປິນຍອງ ມ ກຈົູ່ມເຈ ບກະເພາະຢ ູ່ເລ ັ້ອຍໆ ແລະ ນາງມ ກຮັ້ອງໄຫັ້ ກູ່ອນເຂົັ້ານອນ”. 

      “ອ , ຂັ້ອຍຄິດວູ່າອະໄວຍະວະພາຍໃນຂອງພວກເຮົາ ກໍຕັ້ອງຮຽນຮ ັ້ໃນການດົມກິູ່ນດິນເຊ ູ່ນດຽວກ ນ…” 

ລາວເອຼີູ່ຍຂ ັ້ນ ແລະ ບໍູ່ເວົັ້າຫຍ ງອຼີກຕ ູ່ມ. ຄອບຄົວຂອງຊ ເທ ກກິນເຂົັ້າຢ ູ່ເຮ ອນຂອງ ພໍູ່ແມູ່ ນ ບແຕູ່ເຂົາເຈົັ້າ

ເດຼີນທາງມາຮອດບັ້ານນຼີັ້. ເຮ ອນຂອງພວກເຂົາເຈົັ້າກໍຍ ງບໍູ່ທ ນເປ ນລະບຽບຮຽບຮັ້ອຍເທ ູ່ອ ນອກຈາກນ ັ້ນຍ ງເປ ນ

ເລ ູ່ອງຍາກທຼີູ່ຈະຕ ັ້ງເຕົາຄົວກິນສອງບູ່ອນຍາມອາກາດຮັ້ອນອົບເອົັ້າໃນລະດ ຮັ້ອນ. ພໍດຼີຕອນນ ັ້ນຢ ູ່ເຂດ

ຊົນນະບົດ ປະຊາຊົນກໍາລ ງລໍຖັ້າໃຫັ້ເຂົັ້າໃໝູ່ສຸກງອມ ເພ ູ່ອຈະໄດັ້ເກ ບກູ່ຽວ. ສະນ ັ້ນຂະນະທຼີູ່ລໍຖັ້າການເກ ບກູ່ຽວ 

ຊາວບັ້ານຈະຕັ້ອງປະທ ງຊຼີວິດດັ້ວຍການກິນຕົັ້ມເຂົັ້າບາເລູ່. ຜ ັ້ໃດທຼີູ່ບໍູ່ລ ັ້ງກິນເຂົັ້າບາເລູ່ ກໍຈະມຼີບ ນຫາກູ່ຽວກ ບ

ລະບົບຍູ່ອຍອາຫານ. ສູ່ວນຜ ັ້ທຼີູ່ມຼີວ ດທະນະທໍາກິນເຂົັ້າຊະນິດນຼີັ້ກໍຈະບໍູ່ມຼີບ ນຫາຫຍ ງ. 

      “ຈ ູ່ງຊ ັ້ນເຈົັ້າຄວນບອກພໍູ່ແມູ່ຂັ້ອຍເອົາເຂົັ້າປະສົມໃສູ່ອາຫານຫຼາຍກວູ່າເກົູ່າ. ຄວາມຈິງ ແລັ້ວຂັ້ອຍກໍ

ເຈ ບກະເພາະຄ ກ ນ ແຕູ່ຂັ້ອຍບໍູ່ຮ ັ້ວູ່າເປ ນຍັ້ອນຫຍ ງ” 

      “ຖັ້າຂັ້ອຍບອກ ພວກເພິູ່ນກໍຈະເວົັ້າໃຫັ້! ພໍູ່ຂອງເຈົັ້າອາດຈະບອກໃຫັ້ພວກເຮົາກິນອາຫານ ດັ້ວຍການ

ເອົາໄສັ້ປິັ້ນຂ ັ້ນເທິງ” ຜ ັ້ເປ ນເມຍເວົັ້າ. ນາງຍ ງຈ ູ່ຈໍາຄໍາເວົັ້າຂອງປ ູ່ທຼີູ່ບອກໃຫັ້ເບິູ່ງທິວທ ດທຼີູ່ຢ ູ່ອັ້ອມແອັ້ມດັ້ວຍການ

ເອົາຫົວລອດຫວູ່າງຂາ.  

      “ນອນສາ, ມ ັ້ອ ູ່ນຂັ້ອຍຈະລົມກ ບພໍູ່ ແລະ ແຕູ່ນຼີັ້ໄປຈະເອົາເຂົັ້າປົນໃສູ່ກ ບອາຫານ” ລາວເວົັ້າ ທ ງ

ພະຍາຍາມກູ່ອມເມຍໃຫັ້ນອນເໝ ອນກູ່ອມລ ກນັ້ອຍ. ເມຍຂອງລາວຮ ັ້ວູ່າພາຍຫຼ ງລະດ ເກ ບກູ່ຽວ ພວກເຂົາເຈົັ້າ
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ມຼີຄວາມຫວ ງທຼີູ່ຈະມຼີຊຼີວິດໃໝູ່ ແລະ ຜ ັ້ເປ ນຜົວກໍຈະມຼີເວລາເປ ນຂອງຕົນເອງຫຼາຍຂ ັ້ນ. ຍັ້ອນບໍູ່ຢາກສັ້າງບ ນຫາ

ຫຍ ງໃຫັ້ກ ບຜົວ ນາງຈ ູ່ງບໍູ່ຢາກຈົູ່ມກູ່ຽວກ ບອາການຖອກທັ້ອງ ເຖິງວູ່ານາງ ຈະທໍລະມານຊາວກວູ່າມ ັ້ກໍຕາມ. ຊ 

ເທ ກສະເທ ອນໃຈຫຼາຍ ເຖິງວູ່າລາວຈະບໍູ່ສະແດງຄວາມຮ ັ້ສ ກ ອອກມາໃຫັ້ເມຍເຫ ນກໍຕາມ. ລາວຫວ ງວູ່ານາງ

ຈະເຫ ນອົກເຫ ນໃຈລາວ. 

      ນ ບຕ ັ້ງແຕູ່ມ ັ້ນ ັ້ນມາ ຢ ູ່ໃນອາຫານການກິນກໍມຼີເຂົັ້າເພຼີູ່ມຂ ັ້ນໃນປະລິມານເທົູ່າກ ບເຂົັ້າບາເລູ່. ຊ ເທ ກ

ຮ ັ້ຈ ກນິໄສພໍູ່ດຼີ ຈ ູ່ງບໍູ່ກັ້າເອຼີູ່ຍປາກກູ່ຽວກ ບເລ ູ່ອງນຼີັ້. ລາວໃຫັ້ປິນຍອງຜ ັ້ເປ ນລ ກສາວໄປເວົັ້ານໍາພໍູ່ປ ູ່. 

      “ປ ູ່ຄິດວູ່າພວກເຮົາຕັ້ອງກິນເຂົັ້າຫຼາຍຂ ັ້ນ. ເສຍດາຍທຼີູ່ລໍາໄສັ້ຂອງພວກຫຼານບໍູ່ດຼີ. ເຊ ູ່ອລ ກນູ່າ ປ ູ່ຕັ້ອງ

ວູ່າແນວນ ັ້ນ”. ລ ກສາວອອກສຽງຄັ້າຍຄ ກ ບສິູ່ງທຼີູ່ພໍູ່ປ ູ່ຈະເວົັ້າ ແລັ້ວຫົວອ໋ິກໆ. 

      ແຕູ່ຫຼາຍມ ັ້ຜູ່ານໄປ ປະລິມານເຂົັ້າກໍຫຸຼດລົງເທ ູ່ອລະໜັ້ອຍ ແລັ້ວມຼີເຂົັ້າບາເລູ່ ແລະ ເຂົັ້າມິນເລ ດ*ມາ

ແທນ. ບາງຄ ັ້ງມຼີມ ນດັ້າງ ຫຼ  ເຂົັ້າແນວອ ູ່ນຄັ້າຍຄ ເຂົັ້າມິນເລ ດຂອງຈຼີນມາປະສົມໃສູ່ກ ບອາຫານ. ທຸກຄົນລໍຖັ້າມ ັ້

ເກ ບກູ່ຽວເຂົັ້າໃໝູ່. ມ ນແມູ່ນສິູ່ງດຽວທຼີູ່ຊ ເທ ກ, ເມຍ ແລະ ຄົນອ ູ່ນໆ ສາມາດເຮ ດໄດັ້ໃນຂະນະນຼີັ້. 

      ເວລານຼີັ້ເອງທຼີູ່ຊ ເທ ກເລຼີູ່ມຢາກຂຽນໜ ງສ . ເມ ູ່ອເຖິງເວລາທຼີູ່ຕົັ້ນກັ້າເຊິູ່ງລາວດໍາໃສູ່ນາ ແລະ ເປ ູ່ງນໍັ້າ

ໃສູ່ນ ັ້ນຈະເລຼີນງອກງາມຈົນເກຼີດຮວງເຂົັ້າສຸກເຫຼ ອງແລັ້ວ ການຄິດໂຄງເລ ູ່ອງເພ ູ່ອຂຽນນະວະນິຍາຍອຼີງປະຫວ ດສາດ 

ທຼີູ່ລາວຄິດໄວັ້ເປ ນເວລາດົນນານກໍໃກັ້ຈະສົມບ ນແລັ້ວ. ກະລໍູ່າປຼີທຼີູ່ປ ກຢ ູ່ສວນຜ ກໜັ້າເຮ ອນຂອງລາວກໍຢູ່ ງຮາກ 

ແລະ ຫົວໃຫຍູ່ແລັ້ວ. ຊ ເທ ກຮ ັ້ສ ກເໝ ອນຄົນທຼີູ່ເຕ ມໄປດັ້ວຍຄວາມປາຖະໜາອ ນແຮງກັ້າ. ເຖິງຈະແມູ່ນປຼີທໍາອິດ

ກໍຕາມ ຄວາມຮ ັ້ສ ກທຼີູ່ເກຼີດຂ ັ້ນກ ບຊ ເທ ກ ທຼີູ່ໄດັ້ເຫ ນເຂົັ້າທຸກເມ ດສຸກເຫຼ ອງ ແລະ ກະລໍູ່າປຼີແຕູ່ລະຫົວນ ັ້ນຮັ້ອນ

ແຮງກວູ່າທຸກສິູ່ງທຸກຢູ່າງ ທຼີູ່ເກຼີດຂ ັ້ນກູ່ອນໜັ້ານຼີັ້. ມ ນແມູ່ນຄວາມຮ ັ້ສ ກແຫູ່ງຄວາມປິຕິຍິນດຼີ ເຊິູ່ງເປ ນຄວາມຮ ັ້ສ ກ

ແບບດຽວ ກ ບການໄດັ້ກົັ້ມເບິູ່ງເຈັ້ຍຕົັ້ນສະບ ບຂອງເລ ູ່ອງທຼີູ່ລາວຮັ້ອຍຮຽງເປ ນຄໍາເວົັ້າອອກມາເປ ນຖ ນ ເປ ນແຖວ. 

ໃນທຼີູ່ສຸດລາວກໍເຂົັ້າໃຈຄວາມທຸກເຂ ນຂອງພວກຊາວນາ ເມ ູ່ອພວກເຂົາເຈົັ້າບໍູ່ມຼີຫຍ ງກິນ ແລະ ບໍູ່ສາມາດສໍາຜ ດ

ລົດຊາດເຂົັ້າພຽງເມ ດດຽວທຼີູ່ຕົນເອງໄດັ້ທຸູ່ມເທຢາດເຫ ູ່ອ ແລະ ເລ ອດເນ ັ້ອໃນ ການເພາະປ ກໃນປຼີໜ ູ່ງ. ບ ດນຼີັ້ຊ 

ເທ ກເຂົັ້າໃຈແລັ້ວວູ່າເປ ນຫຍ ງຊາວນາເຫົຼູ່ານຼີັ້ ຈ ູ່ງບໍູ່ສາມາດປະຖິັ້ມ ການປ ກເຂົັ້າຂອງຕົນໄດັ້ ເຖິງວູ່າປຼີແລັ້ວປຼີເລົູ່າ

ສະພາບການຍ ງເປ ນຄ ເກົູ່າກໍຕາມ. ແນູ່ນອນຊາວນາມຼີຄວາມຮ ກມ ກໃນການປ ກຝ ງ ເພາະຢາກໄດັ້ເຂົັ້າຫຼາຍທຼີູ່

ສຸດຢ ູ່ລານຟາດເຂົັ້າ. ວິທຼີທຼີູ່ເຂົາເຈົັ້າ ມອບຄວາມຮ ກແພງໃຫັ້ກ ນແລະກ ນ, ຕົັ້ນກັ້າແຕູ່ລະຕົັ້ນ ແລະ ກະລໍູ່າປຼີແຕູ່

ລະຫົວນ ັ້ນ ແມູ່ນສິູ່ງ ປະເສຼີດເລຼີດລໍັ້າ ເພາະມ ນແມູ່ນຄວາມປາຖະໜາທຼີູ່ຢາກມຼີກໍາໄລໃນຊຼີວິດແມູ່ນບໍ? ມ ນ

ແຕກຕູ່າງກ ບນ ກຂຽນເຊິູ່ງມຼີຄວາມຫົຼງໃຫຼໃນຜົນງານຂອງຕົນເອງແບບຫຼ ບຫ ຫຼ ບຕາ ແລະ ສ ນເສຍຄວາມເຊ ູ່ອ

ໝ ັ້ນຂອງຕົນເອງໄປ ເຖິງຈະຮ ັ້ດຼີວູ່າເງິນທຼີູ່ໄດັ້ຮ ບຈາກຄູ່າຕົັ້ນສະບ ບຂອງເລ ູ່ອງທຼີູ່ຂຽນຍ ງບໍູ່ເທົູ່າລາຄາເຈັ້ຍຊໍັ້າ. ຊ 

ເທ ກຍ ງຈົດຈໍາກູ່ຽວກ ບຈິດສໍານ ກທຼີູ່ຢ ູ່ເໜ ອຜົນປະໂຫຍດສູ່ວນຕົວ. ມ ນແມູ່ນວິທຼີດຽວທຼີູ່ຄວາມຮ ກໃນຕົວມະນຸດ

ສາມາດດໍາລົງຢ ູ່ໄດັ້. ລາວເລຼີູ່ມຄິດວູ່າຄວາມຮ ກໃນຕົວມະນຸດ ສາມາດຄົັ້ນພົບຄວາມສຸກໄດັ້ດັ້ວຍການເຮ ດໃຫັ້
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ເກຼີດຈິດສໍານ ກທຼີູ່ດຼີ ເຊິູ່ງແມູ່ນພ ັ້ນຖານຂອງຄຸນນະທໍາ. ລາວຍ ງບໍູ່ແນູ່ໃຈວູ່າສິູ່ງທຼີູ່ພໍູ່ເວົັ້າວູ່າ “ກິູ່ນຫອມຂອງດິນ 

ແລະ ເຕົາຫ ັ້ດອງ” ນ ັ້ນແມູ່ນການອຸທິດ ຈິດໃຈໃຫັ້ແກູ່ສິູ່ງນຼີັ້ແທັ້ບໍູ່. 

      ເມ ູ່ອພໍູ່ບອກວູ່າ “ຄົນຢ ູ່ເມ ອງໃຫຍູ່” ບໍູ່ດົມກິູ່ນດິນນ ັ້ນ ຊ ເທ ກຄິດວູ່າບາງທຼີຜ ັ້ເຖົັ້າຄົນນຼີັ້ອາດ ເວົັ້າວູ່າຄົນ

ເຫົຼູ່ານ ັ້ນບໍູ່ມຼີຈິດສໍານ ກທຼີູ່ຢ ູ່ເໜ ອຜົນປະໂຫຍດສູ່ວນຕົວ. ເວລາໂຈນຂຼີັ້ລ ກເຂົັ້າເຮ ອນ ພວກເຂົາເຈົັ້າ ຜ ັ້ເຖົັ້າກິມເອົາ

ໄມັ້ຟາດລ ກຊາຍແທນທຼີູ່ຈະຟາດໂຈນຄົນນ ັ້ນ. ແນູ່ນອນການລ ກເຄ ູ່ອງ ຂອງຄົນອ ູ່ນເປ ນສິູ່ງຊົູ່ວຮັ້າຍ ແລະ ສິູ່ງທຼີູ່

ພໍູ່ກະທໍາລົງໄປແມູ່ນການປົກປັ້ອງສິູ່ງຊົູ່ວຮັ້າຍບໍູ່ແມູູ່່ນບໍ. ການປັ້ອງກ ນບໍູ່ໃຫັ້ສິູ່ງຊົູ່ວຮັ້າຍເກຼີດຂ ັ້ນຢ ູ່ໃນບັ້ານເມ ອງ

ແມູ່ນຫຼ ກການອ ນສ ງສົູ່ງ ເຊິູ່ງແມູ່ນສ ນຊາດຕະຍານທຼີູ່ຄົນຜ ັ້ໜ ູ່ງຄວນປະຕິບ ດບໍູ່ແມູ່ນບໍ. ແຕູ່ເປ ນຫຍ ງພໍູ່ຈ ູ່ງເອົາ

ໄມັ້ຄັ້ອນຟາດລາວ ຍັ້ອນພໍູ່ບໍູ່ຍອມຮ ບວູ່າການລ ກຂະໂມຍເປ ນສິູ່ງຊົູ່ວຮັ້າຍຊ ັ້ນບໍ? ບໍູ່ແມູ່ນຕຼີັ້. ຜ ັ້ເຖົັ້າຄົນນຼີັ້ເກຼີດມາ

ກ ບດິນ ແລະ ເຕຼີບໃຫຍູ່ຂ ັ້ນມາກ ບດິນ ແລະ ໃຊັ້ຊຼີວິດຢ ູ່ກ ບດິນ. ພໍູ່ຂອງຊ ເທ ກໃຫຍູ່ຢ ູ່ໃນສະພາບແວດລັ້ອມ ທຼີູ່ຜ ັ້

ຄົນຮ ັ້ຄຸນຄູ່າຂອງດິນທຼີູ່ອູ່ອນນຸູ່ມ ແລະ ເຄຼີຍມຼີຄວາມເຊ ູ່ອວູ່າດິນສາມາດໃຫັ້ອາຫານແກູ່ທຸກຄົນໄດັ້. ລາວຄິດວູ່າ

ຕາບໃດທຼີູ່ຄົນຜ ັ້ໜ ູ່ງຫວູ່ານເມ ດພ ດລົງດິນ ເຂົາກໍຈະເພາະປ ກເຮ ດໃຫັ້ມ ນງອກງາມຂ ັ້ນໄດັ້ ບໍູ່ວູ່າຈະແມູ່ນຜ ັ້ເຖົັ້າ

ກິມ, ຈອງ ຫຼ  ຜ ັ້ໃດກໍແລັ້ວແຕູ່. ສະນ ັ້ນພໍູ່ຈ ູ່ງໂກດແຄັ້ນລ ກຊາຍແທນທຼີູ່ຈະກຽດຊ ງໂຈນຂຼີັ້ລ ກ. ຂະນະທຼີູ່ໂຈນເຂົັ້າ

ມາລ ກສິູ່ງຂອງລ ກຊາຍຂອງລາວເຊິູ່ງແມູ່ນ “ຄົນຢ ູ່ເມ ອງໃຫຍູ່” ຜ ັ້ທຼີູ່ບໍູ່ຮ ັ້ວູ່າກິູ່ນດິນເປ ນແນວໃດ ຊໍັ້າພ ດທໍາລາຍ

ຄວາມຮ ັ້ສ ກນ ກຄິດແບບນ ັ້ນ. 

      ບ ດນຼີັ້ຊ ເທ ກຮ ກຜົນລະປ ກຂອງຕົນຢູ່າງໝົດຈິດໝົດໃຈ ແບບດຽວກ ບທຼີູ່ລາວຫົຼງໃຫຼວ ນນະກໍາຂອງຕົນ. 

ດ ູ່ງນ ັ້ນຍາມໃດທຼີູ່ລາວເຫ ນຕົັ້ນເຂົັ້າທຼີູ່ຫູ່ຽວແຫັ້ງ ລາວຈະຮ ັ້ສ ກສະເທ ອນໃຈ ຈົນເຮ ດໃຫັ້ປະໂຫຍກທຼີູ່ລາວຂຽນ

ອອກມາບູ່ຽງເບນໄປຢູ່າງສິັ້ນເຊິງ. ລາວແລູ່ນອອກໄປທົູ່ງນາ ດັ້ວຍຈິດໃຈຫົດຫ ູ່. ຕົັ້ນເຂົັ້າກາຍເປ ນສຼີເຫຼ ອງ ແລະ 

ຫູ່ຽວແຫັ້ງຕາຍຕ ັ້ງແຕູ່ຮາກຈົນເຖິງຍອດ ບໍູ່ມຼີເຂົັ້າແມູ່ນແຕູ່ເມ ດດຽວ. ຍັ້ອນຄວາມໂມໂຫໂທໂສ ລາວຫົຼກຕົັ້ນເຂົັ້າ

ຖິັ້ມ. ລາວເຫ ນແມງໄມັ້ປຼີກແຂງ ທຼີູ່ມາທໍາລາຍ ແລະ ກິນຮາກຕົັ້ນເຂົັ້າເກ ອບໝົດ. 

      ໃນໄລຍະສາມສິບປຼີຜູ່ານມາຂອງຊຼີວິດ ຊ ເທ ກບໍູ່ເຄຼີຍຮ ັ້ສ ກໂກດແຄັ້ນເໝ ອນຕອນນຼີັ້ເລຼີຍ. ລາວບໍູ່ເຄຼີຍ

ກຽດຊ ງວ ດຖຸ ຫຼ  ສິູ່ງມຼີຊຼີວິດອ ູ່ນໆແບບນຼີັ້ເລຼີຍ. ເວລານຼີັ້ລາວພົບວູ່າຕົນເອງມຼີຄວາມໂຫດຮັ້າຍຢ ູ່ໃນຕົວ. ລາວຫົຼກ

ຕົັ້ນເຂົັ້າທຼີູ່ຢ ູ່ອັ້ອມແອັ້ມ ແລະ ຕາມລູ່າຕາມຂັ້າແມງໄມັ້ປຼີກແຂງທຸກໂຕທຼີູ່ລາວພົບ ຕໍູ່ຈາກນ ັ້ນກໍເອົາພວກມ ນມາ

ຢອງໃສູ່ກັ້ອນຫຼີນພຽງ ແລະ ທຸບພວກມ ນຈົນມຸູ່ນ. ຊ ເທ ກຄິດວູ່າເມ ູ່ອເຫດການນຼີັ້ເກຼີດກ ບຕົນເອງ ລາວຈ ູ່ງຮ ັ້ສ ກ

ໂກດແຄັ້ນເປ ນເທ ູ່ອທໍາອິດໃນຊຼີວິດ. 

      ເວລາທຼີູ່ຊ ເທ ກກ ບຄ ນມາບັ້ານເກຼີດເທ ູ່ອທໍາອິດນ ັ້ນ ລາວຮ ັ້ສ ກສ ູ່ນສະທັ້ານເມ ູ່ອຊາວບັ້ານເບິູ່ງລາວດັ້ວຍ 

ສາຍຕາຄົນແປກໜັ້າ. ຄວາມຈິງແລັ້ວບັ້ານນຼີັ້ເປ ນບັ້ານເກຼີດຂອງລາວແຕູ່ພຽງໃນນາມເທົູ່ານ ັ້ນ ລາວເກ ອບວູ່າບໍູ່

ຮ ັ້ຈ ກຜ ັ້ໃດເລຼີຍທຼີູ່ມາອາໄສຢ ູ່ບູ່ອນນຼີັ້. ຊາວບັ້ານທຼີູ່ອາໄສຢ ູ່ປ ດຈຸບ ນ ສູ່ວນຫຼາຍແມູ່ນປະຊາຊົນທຼີູ່ມາຈາກບູ່ອນອ ູ່ນ. 

ເຂົາເຈົັ້າຍັ້າຍຈາກບູ່ອນຫ ັ້ນບູ່ອນນຼີັ້ ແລະ ຖ ກໄລູ່ອອກຈາກບູ່ອນຢ ູ່ອາໄສໄປເລ ັ້ອຍໆ ຄັ້າຍຄ ກ ບເຮ ອທຼີູ່ລູ່ອງລອຍ

ຢ ູ່ໃນທະເລທຼີູ່ມຼີພາຍຸ. ຕອນນ ັ້ນ ຊ ເທ ກເບິູ່ງຄົນເຫົຼູ່ານ ັ້ນດັ້ວຍແວວຕາທຼີູ່ເຢ ນຊາແບບບໍູ່ເປ ນມິດ. ມາບ ດນຼີັ້ເມ ູ່ອຄິດ
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ເຖິງຕອນນ ັ້ນ ລາວຈ ູ່ງຮ ັ້ສ ກວູ່າຄົນພວກນ ັ້ນມຼີທ ດສະນະຄະຕິກູ່ຽວກ ບຄວາມກຽດຊ ງ ບໍູ່ຕູ່າງຫຍ ງກ ບຄວາມ ຮ ັ້ສ ກ

ຂອງພໍູ່ທຼີູ່ມຼີຕໍູ່ລາວ. 

      “ແມູ່ນແລັ້ວ, ເຮົາຕັ້ອງປົດໜັ້າກາກຄົນຢ ູ່ເມ ອງໃຫຍູ່ຂອງຕົນອອກ ແລັ້ວທໍາຄວາມລ ັ້ງ ເຄຼີຍກ ບດິນໃຫັ້

ໄວເທົູ່າທຼີູ່ຈະໄວໄດັ້. ເຮົາຈະກາຍເປ ນຄົນທຼີູ່ຮ ັ້ຈ ກດົມກິູ່ນດິນ” ລາວເວົັ້າກ ບຕົນເອງ. ແຕູ່ການລໍາພ ງລໍາພ ນຂອງ

ລາວຖ ກລົບກວນດັ້ວຍສຽງຄົນອ ູ່ນທຼີູ່ດ ງກັ້ອງຢ ູ່ໃນຫ ຂອງລາວ. 

      “ສິູ່ງທຼີູ່ໂຕເວົັ້າມານ ັ້ນແມູ່ນການມອບອໍານາດໃຫັ້ຄົນອ ູ່ນໄດ໋!” ມຼີອຼີກສຽງໜ ູ່ງດ ງກັ້ອງຢ ູ່ໃນຫົວ ຂອງ

ລາວ. ອ ນນຼີັ້ແມູ່ນສຽງຂອງຄົນຢ ູ່ເມ ອງໃຫຍູ່ ເຊິູ່ງແມູ່ນພວກດຽວກ ບລາວ ເປ ນຄົນທຼີູ່ຖ ກນໍັ້າຟົັ້ງ ໃສູ່ພຽງຢົດດຽວກໍ

ອາລົມເສຍໂລດ, ເຫ ນແມງວ ນໂຕໜ ູ່ງກໍເບະສົບໃສູ່. ເຂົາເຈົັ້າເປ ນພວກທຼີູ່ຍູ່າງ ເລາະຢ ູ່ຮັ້ານສ ບພະສິນຄັ້າເປ ນ

ເວລາໜ ູ່ງຊົູ່ວໂມງເພ ູ່ອຊອກຊ ັ້ກາລະວ ດອ ນດຽວ. ມາບ ດນຼີັ້ ຊ ເທ ກກໍາລ ງຕໍູ່ຕັ້ານຄວາມຄິດແບບນຼີັ້. 

      “ແມູ່ນການມອບອໍານາດໃຫັ້ຄົນອ ູ່ນຊ ັ້ນບໍູ່? ຖັ້າຈ ູ່ງຊ ັ້ນເຮົາກໍຍອມຮ ບມ ນ!” 

      “ຍິູ່ງກວູ່າການມອບອໍານາດໃຫັ້ຄົນອ ູ່ນເດຼີ ມ ນແມູ່ນຄວາມລົັ້ມເຫຼວໄດ໋! ມ ນແມູ່ນເລູ່ກົນ ທຼີູ່ແນບນຽນ

ຂອງຄົນທຼີູ່ລົັ້ມເຫຼວໃນຊຼີວິດ, ແມູ່ນວິທຼີປັ້ອງກ ນຕົວຂອງຜ ັ້ທຼີູ່ປະສົບຄວາມລົັ້ມເຫຼວ ໃນການແຂູ່ງກ ບຄົນທຼີູ່ຢ ູ່ເມ ອງ

ໃຫຍູ່ດັ້ວຍກ ນ ຫຼ  ມຼີຊຼີວິດທຼີູ່ລົັ້ມເຫຼວຢ ູ່ໃນສ ງຄົມທຼີູ່ສຼີວິໄລ. ມ ນແມູ່ນ…” 

      “ເຮົາບໍູ່ສົນໃຈຫຍ ງໝົດ!” ລາວຂົູ່ມຂ ູ່ສຽງກັ້ອງນ ັ້ນ. 

      ແຕູ່ລະມ ັ້ຜູ່ານໄປ ການຕໍູ່ສ ັ້ທາງຄວາມຄິດຢ ູ່ພາຍໃນກໍຮຸນແຮງຂ ັ້ນເລ ັ້ອຍໆ. ຊ ເທ ກເຊ ູ່ອວູ່າຕົນເອງມຼີ

ປະເພນຼີການເຮ ດວຽກກູ່ຽວກ ບດິນຢ ູ່ໃນສາຍເລ ອດ ແຕູ່ວູ່າຄວາມເຊ ູ່ອນ ັ້ນເປ ນພຽງພາບລວງຕາ. ຄວາມຫິວ

ກະຫາຍຢາກໄດັ້ຄວາມສຼີວິໄລແບບຄົນຢ ູ່ເມ ອງໃຫຍູ່ນ ັ້ນ ຮັ້ອນແຮງກວູ່າຄວາມພະຍາຍາມໃດໆທຼີູ່ຈະມາລົັ້ມລັ້າງ

ມ ນໄດັ້. ຄວາມຮ ັ້ສ ກທຼີູ່ລາວໄດັ້ໃສູ່ເກຼີບໜ ງຍູ່າງໄປຕາມຖະໜົນປ ຍາງນ ັ້ນມ ນທ ນສະໄໝສໍູ່າໃດ ເມ ູ່ອທຽບກ ບ

ຄວາມຮ ັ້ສ ກທໍາມະດາທຼີູ່ຍູ່າງໄປຕາມທາງດິນອູ່ອນຢ ູ່ເຂດຊົນນະບົດ! ມ ນຄັ້າຍຄ ກ ນກ ບຄວາມແຕກຕູ່າງກ ນລະຫວູ່າງ 

ເງິນໃບໃໝູ່ ແລະ ເງິນໃບເກົູ່າ. ເມ ູ່ອພ ບເງິນໃບໃໝູ່ກໍຈະມຼີສຽງແຈ໋ດໆ ທ ງແຫຼມຄົມຈົນບາດມ  ສູ່ວນເງິນໃບເກົູ່າມຼີ

ແຕູ່ຂາດກຸດຫັ້ຽນ. ທຸກສິູ່ງທຸກຢູ່າງທຼີູ່ຢ ູ່ອັ້ອມຕົວລາວ ບໍູ່ວູ່າຈະຢ ູ່ໃນຕົວບຸກຄົນ ແລະ ໃນທໍາມະຊາດ ຊ ເທ ກປາຖະ

ໜາ ຢາກເຫ ນຄວາມງົດງາມຂອງເສ ັ້ນແບູ່ງຢູ່າງຊ ດເຈນ. 

      “ບໍູ່, ເຮົາຕັ້ອງພາກພຽນພະຍາຍາມຢ ູ່ໃກັ້ຊິດກ ບດິນ!” ລາວເປ ູ່ງສຽງອອກມາເພ ູ່ອກະຕຸັ້ນ ຕົນເອງໃຫັ້

ເປ ນອິດສະຫຼະຈາກຄວາມຄິດດ ັ້ງເດຼີມ ພັ້ອມທ ງລຸກຂ ັ້ນຢ ນ. ຝ ງນົກຈອກບິນກະຈ ດກະຈາຍກ ນຢ ູ່ເທິງທັ້ອງຟັ້າ. 

ຂະນະທຼີູ່ໜຸູ່ມຈາກເມ ອງໃຫຍູ່ຄົນນຼີັ້ ລະເມຼີເຟຼີັ້ຝ ນຢ ູ່ກ ບຊຼີວິດຢ ູ່ໃນເມ ອງໃຫຍູ່ ນົກຈອກພາກ ນບິນແສັ້ວລົງໃສູ່ຕົັ້ນ

ເຂົັ້າ ແລະ ຕອດກິນເມ ດເຂົັ້າ. 

      “ຫວຸ໊າວ! ຫວຸ໊າວ!” ຊ ເທ ກຮັ້ອງຂ ັ້ນ ທ ງແລູ່ນໄປຕາມຄ ນນາ ແລະ ໄລູ່ນົກຈອກພວກນ ັ້ນ ຈົນພວກມ ນ

ບິນໄປຫານາທຼີູ່ຢ ູ່ຕິດກ ນ. ນົກຈອກມຼີຫຼາຍຮັ້ອຍໂຕ. ຖັ້າແຕູ່ລະໂຕຕອດກິນເຂົັ້າໜ ູ່ງເມ ດ ນົກທ ງຝ ງກໍຄົງກິນເມ ດ
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ເຂົັ້າຫຼາຍຮັ້ອຍເມ ດ. ຊ ເທ ກຍູ່າງຊັ້າລົງ ແລະ ກົັ້ມເບິູ່ງຂຼີັ້ແກບ. ບ ດນຼີັ້ພ ດຜົນ ທຼີູ່ເຫຼ ອງ, ສຸກງອມ ແລະ ຫູ່ຽວແຫັ້ງ

ເຮ ດໃຫັ້ລາວເກຼີດຄວາມຮ ັ້ສ ກບາງຢູ່າງ. ມ ນແມູ່ນຄວາມກຽດຊ ງ. 

ຄວາມກຽດຊ ງຂອງຄົນທ ນສະໄໝ ຜ ັ້ທຼີູ່ເຄຼີຍໃຊັ້ຊຼີວິດຢ ູ່ເມ ອງໃຫຍູ່ທຼີູ່ຫຍຸັ້ງຍາກສ ບສົນ. ລາວໂກດແຄັ້ນທຼີູ່

ພວກນົກຈອກລົງກິນພ ດຜົນທຼີູ່ລາວປ ກດັ້ວຍຄວາມມານະອົດທົນ, ດັ້ວຍເລ ອດ ແລະ ຢາດເຫ ູ່ອແຮງງານ. ສິູ່ງນຼີັ້

ພຽງພໍແລັ້ວທຼີູ່ຈະເຮ ດໃຫັ້ລາວຄິດໜ ກ. 

      “ຫວຸ໊າວ! ຫວຸ໊າວ!” ລາວຮັ້ອງສຽງດ ງ ແຕູ່ພວກນົກຈອກກໍບໍູ່ຍອມບິນໜຼີ. ພວກມ ນຍ ງຈ ບຢ ູ່ຕາມຕົັ້ນ

ເຂົັ້າທຼີູ່ຫູ່ຽວແຫັ້ງໂອນເອນໄປມາຕາມນໍັ້າໜ ກໂຕຂອງພວກມ ນ. ຊ ເທ ກຢາກມຼີປ ນຈ ກໜ ູ່ງກະບອກເດ. ລາວ

ມະໂນພາບວູ່າຕົນເອງເອົາປ ນຍິງພວກມ ນເໝ ອນດ ູ່ງຢ ູ່ໃນຮ ບເງົາກູ່ຽວກ ບສົງຄາມ ແລະ ເຫ ນນົກຕົກລົງດິນປານ

ຮູ່າຝົນ. ຄົນຈາກເມ ອງໃຫຍູ່ຜ ັ້ນຼີັ້ໄດັ້ແຕູ່ປອບໃຈຕົນເອງດັ້ວຍຈິນຕະນາການກູ່ຽວກ ບສາກຢ ູ່ໃນຮ ບເງົາແບບນຼີັ້. 

ລາວບໍູ່ຮ ັ້ວູ່າພໍູ່ຂອງຕົນມຼີຄວາມຮ ັ້ສ ກໂກດແຄັ້ນແບບດຽວກ ນນຼີັ້ບໍ ເວລາເຫ ນຊ ເທ ກຕຼີໂຈນຂຼີັ້ລ ກຄົນນ ັ້ນ. 

      ແສງຕາເວ ນອູ່ອນລົງແດູ່ແລັ້ວ ສຽງແມງໄມັ້ຮັ້ອງລະງົມຫຼາຍຂ ັ້ນ ແລະ ໃນທຼີູ່ສຸດດວງຈ ນ ກໍເປ ູ່ງ

ປະກາຍແສງຂາວນວນຢູ່າງເລົັ້າອາລົມ. ພວກເຮົາໄດັ້ຍິນຄົນກວາດເດຼີູ່ນຢ ູ່ໜັ້າເຮ ອນບູ່ອນຫ ັ້ນ ບູ່ອນນຼີັ້ ແລະ ໄດັ້

ຍິນສຽງຄົນເອົາໄມັ້ຟາດຜັ້າດ ງກັ້ອງໃນຍາມຄໍູ່າຄ ນ. 

      ຮຸູ່ງອາລຸນວ ນໃໝູ່ ຄອບຄົວຂອງຊ ເທ ກ ແລະ ຄອບຄົວອ ູ່ນໆກໍເລຼີູ່ມຟາດເຂົັ້າແລັ້ວ. ຢ ູ່ແຈເດຼີູ່ນ ບູ່ອນ

ໜ ູ່ງ ເຫ ນຊາວບັ້ານແບກມ ດຕົັ້ນເຂົັ້າຍູ່າງມາ, ຢ ູ່ອຼີກແຈໜ ູ່ງ ຄົນອ ູ່ນໆຮັ້ອງໃຫັ້ກໍາລ ງໃຈກ ນວູ່າ “ຟາດຕ ູ່ມ!”. ຢ ູ່ອຼີກ

ແຈເດຼີູ່ນເບ ັ້ອງໜ ູ່ງ ສຽງລົດຟາດເຂົັ້າດ ງຫວ ູ່ນໆຕະຫຼອດເວລາ. ແມູ່ນແຕູ່ພວກແມູ່ຍິງກໍພາກ ນແລູ່ນມາ ເຂົາເຈົັ້າ

ຈັ້ອນກະໂປງຂ ັ້ນ ແລະ ຊູ່ວຍເຮ ດວຽກຄົນລະໄມັ້ລະມ . 

      ຊ ເທ ກມັ້ວນແຂນເສ ັ້ອຂ ັ້ນ ເພ ູ່ອແບກມ ດຕົັ້ນເຂົັ້າ. ເຖິງວູ່າຈະຍູ່າງໂຊຊ ດໂຊເຊ ລາວກໍຍ ງສາມາດ

ແບກມ ດຕົັ້ນເຂົັ້າເທ ູ່ອໜ ູ່ງສອງສາມມ ດ. ບ ດນຼີັ້ບໍູ່ມຼີຜ ັ້ໃດເບິູ່ງລາວລ ກສະນະຄົນແປກໜັ້າອຼີກແລັ້ວ ບໍູ່ຖ ວູ່າເປ ນ

ເລ ູ່ອງຍິນດຼີ ຫຼ  ອຼີດ ສົງສານຫຍ ງອຼີກແລັ້ວ. ລາວເປ ນຊາວນາທຼີູ່ແທັ້ຈິງແລັ້ວ. ຍັ້ອນບໍູ່ລ ັ້ງເຄຼີຍການໃຊັ້ກູ່ຽວ ມ 

ສອງນິັ້ວຂອງລາວຈ ູ່ງມຼີຜັ້າພ ນແຜຮໍາຢ ູ່ ແຕູ່ວູ່າຜ ັ້ທຼີູ່ເຮ ດວຽກ ຢ ູ່ໃກັ້ລາວກໍມຼີຄ ກ ນ. ຊ ເທ ກບໍູ່ຖ ວູ່າສິູ່ງເຫົຼູ່ານຼີັ້ແມູ່ນ

ບາດແຜສະກ ນຫຍ ງເລຼີຍ. ມ ຂອງເມຍລາວກໍບວມຄ ກ ນຍັ້ອນໃຊັ້ຈົກເສຍຫຍັ້າ ແຕູ່ວູ່ານາງບໍູ່ລຸກຂ ັ້ນມາຮັ້ອງໄຫັ້ 

ຄໍູ່າຄວນຄົນດຽວໃນຍາມຄໍູ່າຄ ນອຼີກແລັ້ວ. ສິູ່ງນຼີັ້ເກຼີດຂ ັ້ນສູ່ວນໜ ູ່ງເປ ນຍັ້ອນນາງຮ ັ້ວູ່າ ຍາມໃດທຼີູ່ນາງຮັ້ອງໄຫັ້

ຍັ້ອນອາການເຈ ບປູ່ວຍ ພໍູ່ປ ູ່ກໍຈະຮັ້າຍຊໍັ້າ ແທນທຼີູ່ຈະເຫ ນອົກເຫ ນໃຈ. ບາງເທ ູ່ອຜ ັ້ເປ ນເມຍຈົູ່ມວູ່າ ພໍູ່ຂອງຊ ເທ ກ

ໃຊັ້ຄວາມຮຸນແຮງກ ບລ ກຂອງຕົນເອງເໝ ອນດ ູ່ງຄົນອ ູ່ນຄົນໄກ. ຊ ເທ ກຄິດແບບດຽວກ ບນາງ ແຕູ່ສຽງຈົູ່ມວູ່ານ ັ້ນ

ກໍບໍູ່ມຼີອຼີກແລັ້ວ. ຄວາມຈິງຊ ເທ ກຄິດວູ່າ ພໍູ່ລໍາລິລໍາໄລກ ບພວກລ ກຫຼາຍເກຼີນໄປ. ຍາມໃດ ທຼີູ່ຊ ເທ ກເຮ ດກູ່ຽວບາດ

ມ  ພໍູ່ເຖົັ້າກິມກໍຈະຮັ້າຍໃຫັ້ລາວທ ນທຼີໂລດ. ເບິູ່ງໃນແງູ່ໜ ູ່ງ ພໍູ່ຍ ງມຼີອະຄະຕິ ແລະ ຄວາມກຽດຊ ງຄົນຢ ູ່ເມ ອງໃຫຍູ່

ຢ ູ່. 
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      ຊ ເທ ກຍູ່າງກ ບໄປກ ບມາຫຼາຍຖັ້ຽວເພ ູ່ອແບກມ ດຕົັ້ນເຂົັ້າ. ລາວຮ ັ້ດຼີວູ່າມ ດຕົັ້ນເຂົັ້າທ ງໝົດນຼີັ້ ສູ່ວນ

ໃຫຍູ່ເອົາໄປມອບໃຫັ້ຊາຍໜຸູ່ມນິດໄສຫຍາບຄາຍຄົນໜ ູ່ງ ທຼີູ່ໃສູ່ໝວກເຟ ອງເກົູ່າຂາດຫັ້ຽນ ແລະ ເຕ ູ່ອຍໄປທາງ

ຫຼ ງ. ຊ ເທ ກພະຍາຍາມບໍູ່ຄິດເຖິງເລ ູ່ອງນຼີັ້. ເມ ູ່ອຜ ັ້ຊາຍຄົນນຼີັ້ຍູ່າງມາຮອດ ແລະ ຢ ນຢ ູ່ ລານຟາດເຂົັ້າ ສຼີໜັ້າຂອງ

ພໍູ່ເຖົັ້າກິມກໍເຄ ູ່ງຂ ມຢູ່າງເຫ ນໄດັ້ຊ ດເຈນ. ແຕູ່ພໍູ່ເຖົັ້າກໍພະຍາຍາມບໍູ່ສະແດງອາລົມອອກມາໃຫັ້ລ ກຊາຍເຫ ນ. 

ເມ ູ່ອເປ ນແນວນ ັ້ນ ຊ ເທ ກພະຍາຍາມເຮ ດໃຫັ້ພໍູ່ເບົາໃຈ ດັ້ວຍການບໍູ່ເບິູ່ງໜັ້າລາວ. 

      ນາຊາວສອງມາຈຼີກຼີເກ ບກູ່ຽວເຂົັ້າໄດັ້ສຼີູ່ສິບຊອກ* ໃນຈໍານວນນຼີັ້ຈະລົບອອກຊາວຫັ້າຊອມ* ເປ ນຄູ່າ

ເຊົູ່ານາ. ສຼີູ່ສິບຊອກ ລົບຊາວຫັ້າຊອມຍ ງເຫຼ ອສິບຫັ້າຊອມ. ເບິູ່ງຄ ວູ່າຄວາມຮ ັ້ທຼີູ່ຊ ເທ ກຮໍູ່າຮຽນມາຖ ກນໍາມາໃຊັ້

ໃຫັ້ເປ ນປະໂຫຍດໄດັ້ພຽງຄ ັ້ງນຼີັ້ເທົູ່ານ ັ້ນ. 

      ແຕູ່ລາວຄິດໄລູ່ບໍູ່ຖ ກ. ໃນຈໍານວນນຼີັ້ຕັ້ອງໄດັ້ລົບຄູ່າປຸຍອອກໜ ູ່ງຊອມ ແລະ ສອງມານ*. ກູ່ອນໜັ້ານຼີັ້

ຄອບຄົວຂອງລາວໄດັ້ຢ ມເຂົັ້າຂອງຄົນອ ູ່ນມາກິນ ເພ ູ່ອຊູ່ວຍບ ນເທົາອາການ ຖອກທັ້ອງຂອງລ ກ ແລະ ເມຍ ໃນ

ອ ດຕາດອກເບັ້ຍຫັ້າສິບເປຼີເຊ ນ ດ ູ່ງນ ັ້ນບ ດນຼີັ້ຕັ້ອງເອົາເຂົັ້າສິບສອງມານໄປແທນຄ ນ. ຕໍູ່ມາກໍແມູ່ນພາສຼີທຼີູ່ດິນ 

ເຊິູ່ງເຈົັ້າຂອງນາ ແລະ ຜ ັ້ເຊົູ່ານາຕັ້ອງໄດັ້ແບູ່ງ ກ ນຈູ່າຍ ສະນ ັ້ນຕັ້ອງໄດັ້ລົບຈໍານວນເຂົັ້າຫຼາຍມານອອກຕ ູ່ມ. ເມ ູ່ອ

ຜ ັ້ຄົນຖ ເອົາເຂົັ້າເປ ນການຊູ່ ງນໍັ້າໜ ກຢູ່າງເປ ນທາງການ ຊ ເທ ກຮ ັ້ສ ກຄັ້າຍກ ບວູ່າມ ຂອງມະນຸດແມູ່ນຊ ບສົມບ ດ

ຂອງເຈົັ້າຂອງທຼີູ່ດິນ. ຊ ເທ ກເກ ອບອົດບໍູ່ໄດັ້ ຢາກເຂົັ້າໄປກໍາຄໍເສ ັ້ອຜ ັ້ຊາຍຄົນນ ັ້ນ ແລັ້ວຂົູ່ມຫົວຂອງເຂົາໃສູ່ກອງ

ຕົັ້ນເຂົັ້າ. 

      ແຕູ່ຊ ເທ ກຫຼຽວມາເບິູ່ງໜັ້າພໍູ່. ແວວຕາຂອງພໍູ່ເຖົັ້າເສົັ້າໝອງ ຄັ້າຍຄ ແສງທຼີູ່ຕ ດກ ບຄວາມມ ດ ເຊິູ່ງຄ ບ

ຄານເຂົັ້າມາຍາມຄັ້ອຍຄໍູ່າລົງແລງ. ມ ນແມູ່ນແສງທຼີູ່ແຕູ່ງແຕັ້ມດັ້ວຍເລ ອດທຼີູ່ເປ ນຕາຢັ້ານ. ຂະນະທຼີູ່ຢ ນເບິູ່ງຢ ູ່ນ ັ້ນ 

ຊ ເທ ກຫວນຄິດເຖິງແສງໄຟແມ ບມ ບໆເພ ູ່ອເຕ ອນໄພກູ່ຽວກ ບການໂຈມຕຼີທາງອາກາດ. ຜ ັ້ເຖົັ້າຢ ນບໍູ່ເໜ ງບໍູ່ຕຼີງ. 

ລາວບໍູ່ເບິູ່ງມ ດຕົັ້ນເຂົັ້າ ແລະ ບໍູ່ເບິູ່ງຜ ັ້ຊາຍທຼີູ່ທໍາໜັ້າທຼີູ່ແທນ ເຈົັ້າຂອງທຼີູ່ດິນ ເຊິູ່ງເປ ນຜ ັ້ທຼີູ່ມາຈ ດການເລ ູ່ອງນາທຼີູ່

ໃຫັ້ຄົນເຊົູ່າ. ພໍູ່ລາວຄິດວູ່າຈະເຮ ດແນວໃດ ຈ ູ່ງຈະມຼີຊຼີວິດຢ ູ່ລອດໄດັ້ໃນປຼີໜັ້າ ເມ ູ່ອຮອດເວລາດຽວກ ນນຼີັ້. 

      “ແບກມ ດເຂົັ້ານຼີັ້ໄປ” ຜ ັ້ເປ ນພໍູ່ບອກຊ ເທ ກ ເຮ ດໃຫັ້ລາວສະດຸັ້ງຕ ູ່ນຈາກພະວ ງ. ເກ ອບສິບ ຊອມຂອງ

ຕົັ້ນເຂົັ້າທຼີູ່ເຫຼ ອຖ ກນໍາມາກອງກ ນໄວັ້ຕູ່າງຫາກ. ລາວບໍູ່ໝ ັ້ນໃຈວູ່າຈະແບກຕົັ້ນເຂົັ້າສອງຮັ້ອຍກ ນ* ໃສູ່ບູ່າໄດັ້ບໍ 

ແຕູ່ລາວບໍູ່ກັ້າບອກໃຜ. ລາວກົັ້ມຫົວສອດເຂົັ້າຫວູ່າງໄມັ້ຟາດເຂົັ້າທຼີູ່ໃຊັ້ມ ດຕິດຕົັ້ນເຂົັ້າເພ ູ່ອແບກໃສູ່ຫຼ ງ. 

      “ເອຼີຸ໊ບ!” ມຼີຄົນໜ ູ່ງທຼີູ່ຢ ູ່ທາງໜັ້າຢ ນຂ ັ້ນກູ່ອນ ແລະ ບ ດນຼີັ້ຍູ່າງອອກໄປແລັ້ວ. 

      ຊ ເທ ກກໍເປ ູ່ງສຽງດ ງເຊ ູ່ນດຽວກ ນ “ເອຼີຸ໊ບ!” ແຕູ່ລາວບໍູ່ສາມາດຢ ນຕົວເອງຂ ັ້ນໄດັ້ແມູ່ນແຕູ່ ໜັ້ອຍດຽວ

ເລຼີຍ. 

      “ມ໋າ, ຂັ້ອຍຈະຊູ່ວຍເຈົັ້າ “ເອຼີຸ໊ບ!” ດັ້ວຍການຊູ່ວຍເຫຼ ອຂອງຄົນອ ູ່ນ ຊ ເທ ກພະຍາຍາມຕ ູ່ມອຼີກ. ລາວ

ໃຊັ້ກໍາລ ງທຸກສູ່ວນຂອງຮູ່າງກາຍເພ ູ່ອຢ ນຕົວຂ ັ້ນ ແລະ ຈ ັ້ງຫົວເຂົູ່າໄວັ້ ແຕູ່ເມ ູ່ອເຄ ູ່ອນຍັ້າຍພຽງໜັ້ອຍດຽວ 

ຫົວເຂົູ່າທ ງສອງກໍປວດຢູ່າງແຮງ. 

ສວສ 20
18
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      “ແບກບໍູ່ໄດັ້ດອກ” 

      “ໃຫັ້ຜ ັ້ໃດຜ ັ້ໜ ູ່ງແບກສາ” 

      ມຼີຄໍາແນະນໍາຫຼາຍຢູ່າງຫຼາຍແນວ ແຕູ່ຊ ເທ ກຍ ງຢ ນຢ ດທຼີູ່ຈະແບກ  <…>       

      ຊ ເທ ກກ ດແຂັ້ວ, ໃຊັ້ແຮງຍົກມ ດຕົັ້ນເຂົັ້າຂ ັ້ນໃສູ່ຫຼ ງ ແລະ ຄູ່ອຍໆຢ ນຕົວຂ ັ້ນຈົນຫົວເຂົູ່າຈ ັ້ງໄດັ້. ຂະນະ

ທຼີູ່ລາວຍູ່າງໂຊເຊໄປຂັ້າງໜັ້າສອງສາມກັ້າວ ມຼີແສງຮັ້ອນແວບຜູ່ານຕາ. ຕໍູ່ມາ ລາວຮ ັ້ສ ກວູ່າມຼີບາງຢູ່າງຍັ້ອຍປ໋ອບໆ 

ອອກຈາກດ ງ ແຕູ່ບໍູ່ຮ ັ້ວູ່າແມູ່ນຫຍ ງ. 

      “ເລ ອດ! ເລ ອດຍັ້ອຍອອກຈາກດ ງລາວ. ເອົາລົງ!” ພວກຊາວບັ້ານພາກ ນຮັ້ອງໃສູ່. <…>       

      ຊ ເທ ກຍູ່າງຕໍູ່ໄປ ນໍັ້າຕາ ແລະ ເລ ອດໄຫຼລົງອາບໜັ້າ. “ມ ັ້ອ ູ່ນພວກເຮົາຈະຟາດເຂົັ້າທຼີູ່ເກຼີດຈາກດິນ

ຂອງພວກເຮົາເອງ!” ລາວພະຍາຍາມບ ງຄ ບຕົນເອງໃຫັ້ເກຼີດຄວາມຊ ູ່ນຊົມຍິນດຼີຢ ູ່ໃນໃຈ ດັ້ວຍການຄິດແບບນຼີັ້. 

    ********************* 

ອະທິບາຍຄໍາສັບ 

 

ຕົັ້ນປອ໋ບລາ (poplar):  ຕົັ້ນໄມັ້ຊະນິດໜ ູ່ງ 

ຕົັ້ນແອສ (ash tree): ຕົັ້ນໄມັ້ຊະນິດໜ ູ່ງ 

ວອນ (won) : ສະກຸນເງິນຂອງປະເທດເກົາຫຼຼີ 

ຈອນ (jeon): 1 ວອນເທົູ່າກ ບ  100  ຈອນ 

ວັນນະຄະດຼີແຫ່ງຍກຸສະໄໝ: ແມູ່ນປະເພດວ ນນະກໍາທຼີູ່ສະທັ້ອນຄວາມເປ ນຈິງກູ່ຽວກ ບສ ງຄົມເກົາຫຼຼີສະໄໝໃໝູ່ 

       ດັ້ວຍທ ດສະນະສ ງຄົມນິຍົມ. ວ ນນະຄະດຼີນຼີັ້ແມູ່ນສູູ່່ວນໜ ູ່ງຂອງການເຄ ູ່ອນໄຫວທາງດັ້ານສິລະປະ ເພ ູ່ອໃຫັ້ 

       ມຼີການປູ່ຽນແປງ ແລະ ມຼີລ ກສະນະປຸກລະດົມຂົນຂວາຍ ເຊິູ່ງແຜູ່ຂະຫຍາຍຢູ່າງໄວວາ ແລະ ກວັ້າງຂວາງ 

       ຢ ູ່ໃນຍຸກທຼີູ່ປະເທດເກົຼາຫຼຼີ ເປ ນຫົວເມ ອງຂ ັ້ນ ແລະ ຢ ູ່ພາກສູ່ວນອ ູ່ນໆຂອງໂລກໃນກາງຊຸມປຼີ 1920. 

ດອກດາບໂຟດນິ* (daffodil): ດອກໄມັ້ຊະນິດໜ ູ່ງ 

ດູຣັກ (durak): ໜູ່ວຍວ ດແທກນາ ໜ ູ່ງດ ຣ ກມຼີເນ ັ້ອທຼີູ່ນາປະມານ 500-1000 ຕາແມ ດ 

ກາຣຼີ (gari):  ໜ ູ່ງກາຣຼີມຼີເນ ັ້ອທຼີູ່ນາປະມານ 6000-7000 ຕາແມ ດ  

ພຽງ (pyeong): 1 ພຽງ ເທົູ່າກ ບ 3, 305785 ຕາແມ ດ  

ແມນຈູເຣຍ (Manchuria): ດິນແດນຢ ູ່ພາກເໜ ອສຸດຂອງປະເທດຈຼີນ 

ເຂົັ້າມິນເລັດ (millet): ເຂົັ້າຟູ່າງ 

ເຂົັ້າບາເລ ່(barley):  ເຂົັ້າທຼີູ່ຄົນນິຍົມເອົາມາທໍາເປ ນຫົວເຊ ັ້ອເຮ ດເຫົຼັ້າເບຍ 

ສານແອມໂມເນຍ (ammonia): ສານແອມໂມເນຍແມູ່ນທາດທຼີູ່ມຼີປະໂຫຍດຕໍູ່ການເຮ ດກະສິກໍາ ເພາະໃຊັ້ເປ ນ 

      ປຸຍ ບໍາລຸງດິນຝ ກຝ ງ. 
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ບັນຈັນ (banchan):  ອາຫານເສຼີມຂອງຊາວເກົາຫຼຼີ ກິນກ ບເຂົັ້າ ມຼີຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ 

ຊອກ (seok) ແລະ ຊອມ (seom):  ມຼີຄວາມໝາຍດຽວກ ນ. ໜ ູ່ງຊອກ ຫຼ  ໜ ູ່ງຊອມເທົູ່າກ ບ 180 ກິໂລ 

ມານ (mal): ໜ ູ່ງມານເທົູ່າກ ບໜ ູ່ງສູ່ວນສິບຂອງໜ ູ່ງຊອກ ຫຼ  ໜ ູ່ງຊອມ 

ກຶນ (geun): ໜ ູ່ງກ ນມຼີນໍັ້າໜ ກປະມານ 600 ກຣາມ 

 

 

ບົດອ່ານເພຼີ່ມ 

ຄ່ໍາຄ ນທຼີ່ມ່ວນຊ ່ນ 

 

ໂດຍ: ກົງ ຊອນອົກ 

ແປເປ ນພາສາລາວໂດຍ: ບຸນທ ນ ພົງພິຈິດ 

 

      ຝົນຫຼ ູ່ງທ ູ່ງເທລົງມາຢູ່າງມ ດຟັ້າມົວດິນ. ເຮ ອນຊານບັ້ານຊູ່ອງເຕ ມໄປດັ້ວຍຄວາມຊຸູ່ມເຢ ນ.  ຝົນລິນ

ມາໄດັ້ອາທິດໜ ູ່ງແລັ້ວ  ແຕູ່ຍ ງບໍູ່ມຼີທູ່າທາງຈະຢຸດເຊົາເລຼີຍ.    

      ແນວໃດກໍຕາມ ຂັ້ອຍອົດບໍູ່ໄດັ້ທຼີູ່ຈະຮັ້ອງເພງໃຫັ້ກ ບຕົນເອງ. ຄວາມຮັກຂອງພວກເຮົາຍັງບ ຶ່ມະລາຍ

ສູນສ ້ນ…ດັຶ່ງນ້ັນ, ຂ້ອຍ ຈະບ ນໄປຍັງສະຖານທີຶ່ຄວາມຮັກຂອງຂ້ອຍ...ບ ນໄປຫາຜູ້ທີຶ່ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍນອນບ ຶ່ຫ ັບຢູຶ່

ທຸກເວລາ…ບ ນໄປ, ບ ນໄປ, ຜຶ່ານຄ ຶ່າ ຄືນນ້ີ…ໄປຫາຜູ້ທີຶ່ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຕືຶ່ນຢູຶ່ ທຸກວັນເວລາ… 

      ເມ ູ່ອຝົນລິນລົງມາ, ຈະເຮ ດໃຫັ້ຂັ້ອຍຄິດຮອດຄວາມຮ ກຄ ັ້ງທໍາອິດ. ທຸກຄ ັ້ງທຼີູ່ຂັ້ອຍຄິດເຖິງຄວາມຮ ກ

ຄ ັ້ງນ ັ້ນ ຈະເຮ ດໃຫັ້ຂັ້ອຍທຸກທໍລະມານໃຈສະເໝຼີ. ຫວ ງວູ່າອຼີກບໍູ່ດົນລະດ ຝົນກໍູ່ຈະສິັ້ນສຸດໄປແລັ້ວ. ຫົວໜັ້າພະຍາບານ 

ປະຈໍາໂຮງໝໍຫົວໃຈຂໍຮັ້ອງໃຫັ້ພວກເຮົາປະຕິບ ດຕົນ ເໝ ອນດ ູ່ງຂໍັ້ຄວາມໃນເພງ “ຕົັ້ນກັ້ວຍ” ເຊິູ່ງຂ ບຮັ້ອງໂດຍ ຊ  

ແລະ ຈິນວູ່າ… ພວກເຮົາຕ້ອງໃຊ້ຊີວ ດເໝືອນດັຶ່ງແປວໄຟ ເຮັດໃຫ້ມ້ືນ້ີດີເທົຶ່າກັບມ້ືວານນ້ີ. ປຽບດັຶ່ງຫຍ້າຢູຶ່ກາງທົຶ່ງ 

ພວກເຮົາບ ຶ່ຕ້ອງລ້ົມລົງ. ພວກເຮົາຕ້ອງທ າດີ ແລະ ຈົຶ່ງອຶ່ອນນ້ອມຖຶ່ອມຕົວກັບຄົນແປກໜ້າ. ເຖ ງຜູ້ຄົນຈະປ ຶ່ນຫ ັງ

ໃສຶ່ ກ ຢຶ່າລັງກຽດເຂົາເຈົ້າ. ບ ດນຼີັ້ ລອງມາຟ ງເພງຂອງ ລຼີ ອ ນມຼີຊ ູ່ວູ່າ “ເມ ູ່ອຂັ້ອຍອາຍຸສາມສິບ” ເບິູ່ງດ ໋. ເປັນອີກມ້ື

ໜ ຶ່ງທີຶ່ຈາງຫາຍໄປ   ເໝືອນຄວັນຢາສູບທີຶ່ຂ້ອຍພົຶ່ນອອກມາ. ຂະນະທີຶ່ມີລົມຫາຍໃຈຢູຶ່ ຂ້ອຍບ ຶ່ໝັ້ນໃຈວຶ່າຕົນເອງ

ຍັງຈົດຈ າເລືຶ່ອງລາວເລັກໆນ້ອຍໆ ນ້ັນໄດ້ດີພຽງໃດ ເບ ຶ່ງຄືວຶ່າມັນຄຶ່ອຍໆເລືອນລາງຈາງຫາຍໄປເລ້ືອຍໆ. ຂ້ອຍ

ເຄີຍຄ ດວຶ່າ ໄວໜຸຶ່ມຍັງຈະຢູຶ່ນ າຂ້ອຍຕ ຶ່ໄປ. 

      ຜ ັ້ຄົນຍ ງຈະໄດັ້ຍິນສຽງວິທະຍຸຈົນເຖິງວ ນທຼີູ່ໂລກພ ູ່ງທະລາຍ. ເຖິງວູ່າໂລກຈະມັ້ວນມະລາຍສ ນສິັ້ນ 

ວິທະຍຸກໍຍ ງຈະເປຼີດເພງຂອງ ໂຈຢົງພິນ, ຢ ນໂດຮອນ, ຊ  ກ ບ ຈິນ ແລະ ລຼີ ອ ນມຼີ ຢ ູ່ຕໍູ່ໄປ. ເຖິງວູ່າ ມວນມະນຸດ

ຈະສ ນສິັ້ນໄປໝົດແລັ້ວກໍຕາມ, ແຕູ່ວິທະຍຸຍ ງຈະຄົງຢ ູ່ຊົູ່ວນິລ ນດອນ. ອາທິດແລັ້ວນຼີັ້ ແມູ່ທຼີູ່ກັ້າວສ ູ່ໄວຫົກສິບປຼີໄດັ້

ສວສ 20
18
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ສ ນເສຍປະສາດສໍາຜ ດໄປຢູ່າງໄວວາ  ເມ ູ່ອຝົນເລຼີູ່ມຕົັ້ນລະດ ຝົນ. ຄວາມປຽກຊຸູ່ມເຮ ດໃຫັ້ແມູ່ທຸກທໍລະມານເຂົັ້າ

ໄປຮອດເນ ັ້ອໜ ງ ແລະ ກະດ ກກະດັ້ຽວ ເຮ ດໃຫັ້ຈິດໃຈຂອງເພິູ່ນທຸກລະທົມ.   

      “ໂອັ້, ພໍູ່ຂອງລ ກໄດັ້ປະຖິັ້ມແມູ່ ໄປແລັ້ວ”. 

 ໂລກຄວາມຈໍາເສ ູ່ອມຂອງອຼີູ່ແມູ່ແມູ່ນເລຼີູ່ມມຼີອາການມາແຕູ່ປຼີກາຍນຼີັ້ ຫຼ ງຈາກພິທຼີປົງສົບຂອງພໍູ່ໄດັ້ພຽງ

ສາມມ ັ້. ນ ບແຕູ່ນ ັ້ນມາ ແມູ່ກໍມ ກພ ມພໍາ ແລະ ລະເມຼີວູ່າ ພໍູ່ປະຖິັ້ມແມູ່ໄປ. ທໍາອິດຂັ້ອຍບໍູ່ໄດັ້ສ ງເກດອາການນຼີັ້

ເລຼີຍ ແຕູ່ຫຼ ງຈາກໄດັ້ຍິນແມູ່ເວົັ້າຄໍາເກົູ່າເປ ນເວລາໜ ູ່ງເດ ອນ ຂັ້ອຍຈ ູ່ງຮ ັ້ວູ່າແມູ່ເປ ນພະຍາດຄວາມຈໍາເສ ູ່ອມ. 

ຕອນນ ັ້ນຂັ້ອຍມຼີອາຍຸພຽງຊາວເອ ດປຼີ ຈ ູ່ງບໍູ່ຮ ັ້ຈະເຮ ດແນວໃດກ ບແມູ່. ສິູ່ງທຼີູ່ເຮ ດໄດັ້ກໍມຼີແຕູ່ຮ ັ້ວູ່າ ຕົນເອງບໍູ່ຄວນ

ປະປູ່ອຍ ແລະ ຢ ູ່ຫູ່າງເຫຼີນຈາກແມູ່ ໄດັ້ອຼີກແລັ້ວ. ຂັ້ອຍໄປເຂົັ້າໂຮງຮຽນການແພດ ກໍເພາະຄອຍຫາໂອກາດ

ຢາກໜຼີຈາກສະຖານທຼີູ່ຕົນເອງເກຼີດ ແລະ ເຕຼີບໃຫຍູ່ ເພ ູ່ອໄປໃຊັ້ຊຼີວິດຢ ູ່ບູ່ອນທຼີູ່ຫູ່າງໄກ ຢ ູ່ເມ ອງໃດ ເມ ອງໜ ູ່ງ. 

ທ ນທຼີທຼີູ່ຂັ້ອຍຮຽນຈົບ ພໍູ່ກໍມາເສຍຊຼີວິດ ພວກອັ້າຍເອ ັ້ອຍກໍແຍກກ ນໄປ ຄົນລະທິດລະທາງ ເຫຼ ອແຕູ່ແມູ່ ກ ບ 

ຂັ້ອຍຢ ູ່ນໍາກ ນ. 

      ພວກອັ້າຍບອກວູ່າ “ໃນເມ ອງມຼີຄລິນິກສອງບູ່ອນທຼີູ່ຕັ້ອງການຜ ັ້ຊູ່ວຍພະຍາບານ”. 

      ເອ ັ້ອຍຂັ້ອຍເສຼີມຂ ັ້ນວູ່າ “ຍ ງມຼີຄລຼີນິກປົວແຂັ້ວ ແລະ ຄລິນິກປິູ່ນປົວແຜນບ ຮານນໍາອຼີກໄດ໋”. 

      ອັ້າຍສອງຄົນຢ ມເງິນທະນາຄານມາລົງທ ນ ແຕູ່ບໍູ່ສາມາດຊໍາລະໜຼີັ້ໄດັ້, ສູ່ວນເອ ັ້ອຍເປ ນແມູ່ຮັ້າງ. 

ພວກອັ້າຍໄດັ້ກ ັ້ຢ ມເງິນມາກັ້ອນໜ ູ່ງ ໂດຍເປ ນໜຼີັ້ຮູ່ວມກ ນ. ຄົນໜ ູ່ງລົັ້ມລະລາຍ ຍັ້ອນການເຮ ດສວນດອກໄມັ້ໃນ

ເຮ ອນແກັ້ວ. ເມ ູ່ອພາຍຸພ ດມາ ເຮ ອນດ ູ່ງກູ່າວໄດັ້ພ ງທະລາຍລົງ. ສູ່ວນອັ້າຍອຼີກຄົນໜ ູ່ງລົັ້ມລະລາຍເຊ ູ່ນດຽວກ ນ 

ເນ ູ່ອງຈາກບໍູ່ສາມາດຊໍາລະໜຼີັ້ສິນທຼີູ່ອັ້າຍຕິດຄັ້າງໄດັ້. 

      ຂັ້ອຍຍູ່າງອອກໄປເດຼີູ່ນໜັ້າເຮ ອນ ມ ເບ ັ້ອງໜ ູ່ງຈ ບຄ ນຮົູ່ມ ອຼີກເບ ັ້ອງໜ ູ່ງເດ ດໃບມານໂລ* . 

     “ຍັ້ອນມ ນຫ ັ້ນລະ ຂັ້ອຍຈ ູ່ງເຈ ບປວດແນວນຼີັ້ ຢ ູ່ບູ່ອນນຼີັ້, ບູ່ອນນຼີັ້ ແລະ ບູ່ອນນຼີັ້”. 

     ສິບໃບກໍພໍແລັ້ວ ແຕູ່ໃບມ ນຫຍາບ ຍາກທຼີູ່ຈະເດ ດໃຫັ້ໄດັ້ຮອດສິບໃບ. 

      “ພໍູ່ຂອງລ ກ ປະຖິັ້ມແມູ່ໄປແທັ້ຫວະ?” 

      ຂັ້ອຍບໍູ່ເດ ດໃບໄມັ້ນຼີັ້ດຼີບໍ? ພໍເຫ ນຕົັ້ນມານໂລແຕກໜໍູ່ຈໍູ່ໃບ ຂັ້ອຍກໍຮ ັ້ສ ກຢັ້ານກົວຂ ັ້ນມາທ ນທຼີ. ເຫ ນ

ໃບໄມັ້ຫຍາບລຽງລາຍຢ ູ່ກັ້ອງດອກໄມັ້ທຼີູ່ເລຼີູ່ມອັ້າກຼີບບານ ຂັ້ອຍກໍຮ ັ້ສ ກແປກປະຫຼາດໃຈກູ່ຽວກ ບຄວາມສິັ້ນຫວ ງ

ທຼີູ່ຄຸມເຄ ອປະປົນກ ບຄວາມຮ ັ້ສ ກຍິນດຼີຈາກ ຄວາມອູ່ອນນຸູ່ມຂອງດອກມານໂລ. ມ ນແມູ່ນຄວາມສຸກທຼີູ່ໄດັ້ຈາກ

ການເກ ບໃບຂອງມ ນ ແລັ້ວເອົາມາຕົັ້ມໃສູ່ກ ບເຕົາຫ ັ້. ຂະນະທຼີູ່ຕົັ້ນມານໂລໃຫຍູ່ຂ ັ້ນ ຂັ້ອຍເອົາໃບມ ນມາຕົັ້ມກິນ

ສອງເທ ູ່ອ. ຂັ້ອຍບໍູ່ເສຍໃຈເລຼີຍທຼີູ່ເອົາມ ນມາຕົັ້ມກິນພຽງສອງເທ ູ່ອ ແຕູ່ຂັ້ອຍຮ ັ້ສ ກຢັ້ານກົວ ເພາະຕົນເອງລ ມໄປ

ວູ່າ ດອກມານໂລອູ່ອນນຸູ່ມເບ ູ່ງບານຢ ູ່ໜານນັ້ອຍໆ ແລະ  ຢັ້ານກົວ ກູ່ຽວກ ບສິູ່ງທຼີູ່ຕົນເອງໄດັ້ກະທໍາລົງໄປ. ຕົວ

ຂັ້ອຍສ ູ່ນສະທັ້ານ ເມ ູ່ອຍູ່າງໄປຫາບູ່ອນທຼີູ່ຕົັ້ນມານໂລຂ ັ້ນ ແລັ້ວລົັ້ມຟຸບລົງ ແລະ ໄຫັ້ສະອ ກສະອ ັ້ນ ເມ ູ່ອເຫ ນມ ນ

ມະລາຍຫາຍໄປ. ເມ ູ່ອຕົັ້ນມານໂລອອກດອກບານສະພ ູ່ງແລັ້ວ ມ ນຈະຫູ່ຽວແຫັ້ງ ແລະ ເປ ູ່ອຍເນົູ່າຕາມອາຍຸໄຂ. 
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ແນວໃດກໍຕາມ ຂັ້ອຍພະຍາຍາມເດ ດເອົາໃບມານໂລທຼີູ່ຍ ງອູ່ອນນຸູ່ມຢ ູ່. ບໍູ່ວູ່າຝົນຈະຫຼ ູ່ງລິນລົງມາຫຼາຍປານໃດກໍ

ຕາມ ສວນນັ້ອຍຕອນນ ັ້ນກໍຍ ງເປົູ່າແປນຢ ູ່ຄ ເກົູ່າ ເພາະສ ນເສຍໜັ້າດິນປົນຫິນໄປ ບໍູ່ຕູ່າງຫຍ ງກ ບຄົນຊະລາທຼີູ່ບໍູ່

ມຼີແຂັ້ວຢ ູ່ເຫ ອກອຼີກແລັ້ວ. ແຕູ່ສວນໝາກເຜ ດຊໍັ້າພ ດຕູ່າງຈາກສວນຕົັ້ນມານໂລ, ໝາກເຜ ດຂ ັ້ນລວມກ ບຫຍັ້າໝ  

ແລະ ຫຍັ້າຫາງໝາຈອກ ເຊິູ່ງສົູ່ງກິູ່ນອົບອວນໄປທົູ່ວບໍລິເວນ. 

      “ພໍູ່ຂອງລ ກບອກວູ່າ ລາວຈະມາຫາ”. 

      ຂັ້ອຍປິດເອົາໝາກເຜ ດພຽງສາມໜູ່ວຍ. ເຖິງວູ່າທຸກໆຄາບເຂົັ້າ ແມູ່ຈະກິນພຽງໜູ່ວຍດຽວກໍຕາມ 

ເພິູ່ນກໍຍ ງຢາກໃຫັ້ຂັ້ອຍປິດເອົາໝາກເຜ ດມາຫຼາຍໜູ່ວຍ. ສໍາລ ບຄາບເຂົັ້າແລງ ຂັ້ອຍຈະກິນໝາກເຜ ດສອງ

ໜູ່ວຍ ແລະ ປິດອຼີກໜູ່ວຍໜ ູ່ງມາໃຫັ້ແມູ່ກິນ. ພໍຕົກກາງຄ ນ ຂັ້ອຍກໍທຸລົນທຸລາຍ ເພາະຮ ັ້ສ ກແສບທັ້ອງ. 

      “ພໍູ່ຂອງລ ກ ບອກວູ່າຍາມໃດ ລາວຈະມາຫາ?” 

      ສໍາລ ບຄາບເຂົັ້າແລງ ມຼີຂອງກິນບໍູ່ຫຼາຍ ມຼີພຽງແກງໃບມານໂລໃສູ່ເຕົາຫ ັ້ ແລະ ມຼີໝາກເຜ ດສາມ

ໜູ່ວຍຢອງຢ ູ່ໜັ້າໂຕະອາຫານ. ຂະນະທຼີູ່ຂັ້ອຍເລຼີູ່ມຈະກິນເຂົັ້າ ມຼີບາງຢູ່າງເຫຼ ັ້ອມມົງໆຢ ູ່ສວນໝາກເລ ູ່ນ. ຂັ້ອຍ

ແລູ່ນໄປຫາເດຼີູ່ນຂຼີັ້ຕົມບູ່ອນຫ ັ້ນ ເຫ ນໝາກເລ ູ່ນນັ້ອຍ ສອງໜູ່ວຍສຸກແດງ. ເມ ູ່ອເອົາໝາກເລ ູ່ນສອງໜູ່ວຍມາໃສູ່

ພາເຂົັ້າ ຄັ້າຍກ ບວູູ່່າມຼີດອກໄມັ້ສອງດອກທຼີູ່ເປ ູ່ງແສງຢ ູ່ເທິງໂຕະອາຫານແລງ. ເມ ູ່ອມຼີໝາກເລ ູ່ນນັ້ອຍສອງໜູ່ວຍ

ຢ ູ່ລະຫວູ່າງກາງພວກເຮົາ ໃນທຼີູ່ສຸດຂັ້ອຍ ແລະ ແມູ່ກໍເລຼີູ່ມກິນອາຫານຊັ້າໆ. 

      ທຸກໆວ ນເສົາ ຄລຼີນິກຢອນເຊຈະປິດສາມໂມງແລງ. ທູ່ານໝໍອອກໄປກູ່ອນແລັ້ວ ຂັ້ອຍກ ບຊ ອາ ວູ່າ

ກໍາລ ງຈະປິດປະຕ ທາງເຂົັ້າ. ຫຼ ງຈາກປິດຄລຼີນິກແລັ້ວ ພວກເຮົາວູ່າຈະໄປຍູ່າງຫິຼັ້ນແຄມນໍັ້າ ທຼີູ່ວົກວົນຜູ່ານຕົວ

ເມ ອງ ຊອກກິນບາງຢູ່າງຢ ູ່ຕາມຮັ້ານ ຕໍູ່ຈາກນ ັ້ນ ກໍພາກ ນກ ບເຮ ອນ. ລະຫວູ່າງທາງ ບາງເທ ູ່ອຂັ້ອຍຈະຟ ງເພງທຼີູ່

ຫາກໍອອກມາໃໝູ່ ເຊິູ່ງຊ ອາອ ດໄວັ້ຢ ູ່ໃນເຄ ູ່ອງຟ ງເພງເອ ມພຼີສາມ (MP3) ຂອງນາງ. 

      ລະດ ບານໃໝູ່ ຕົັ້ນເຊຼີຣຼີງອກງາມຢ ູ່ຕາມແຄມນໍັ້າ. ຍາມໃດທຼີູ່ຊ ອາກ ບຂັ້ອຍຍູ່າງເລາະໄປແຖວນ ັ້ນ 

ພວກຊາຍໜຸູ່ມເມ ອງນຼີັ້ ທຼີູ່ມຼີຍິງສາວຈໍານວນໜັ້ອຍຄົນ ຈະຈັ້ອງເບິູ່ງ ພວກເຮົາ. ເມ ູ່ອລົມພ ດມາ ເຄ ູ່ອງນຸູ່ງຊຸດສຼີຟັ້າ 

ແລະ ກະໂປງສຼີຂຽວ ທຼີູ່ພວກເຮົານ ດໄວັ້ກູ່ອນແລັ້ວວູ່າຈະນຸູ່ງຄ ູ່ກ ນ ຈະພ ນແຄູ່ງພ ນຂາພວກເຮົາ. ບໍູ່ດົນພວກເຮົາ

ແຕູ່ລະຄົນຈະຍູ່າງຢູ່າງສະຫງົບງຽບກ ບບັ້ານ. ຖັ້າບໍູ່ດ ູ່ງນ ັ້ນ ພວກຜ ັ້ຊາຍເຫົຼູ່ານຼີັ້ ເຊິູ່ງອາດເຄຼີຍເປ ນເພ ູ່ອນນ ກຮຽນ

ຫັ້ອງດຽວກ ນ ຫຼ  ເຄຼີຍໄປໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາ ກໍອາດຕາມຕ ັ້ພວກເຮົາບໍູ່ແລັ້ວຈ ກເທ ູ່ອ. ນອກຈາກນ ັ້ນ ພວກ

ເຮົາຍ ງສ ງເກດເຫ ນກໍາມະກອນຕູ່າງດັ້າວໃນເວລານ ັ້ນນໍາອຼີກ. 

      ລະຫວູ່າງທາງທຼີູ່ຍູ່າງກ ບບັ້ານ ອັ້າຍມ ນເບເຊິູ່ງເປ ນເຈົັ້າຂອງໂຮງງານປລາສຕິກຢ ູ່ເຂດອຸດສາຫະກໍາ

ຊົນນະບົດ ເຊຼີນຂັ້ອຍໄປກິນກາເຟນໍາ ສະນ ັ້ນຂັ້ອຍຈ ູ່ງແວູ່ໂຮງງານຂອງລາວ ແລະ ໄດັ້ເຫ ນກໍາມະກອນຕູ່າງດັ້າວ

ເປ ນເທ ູ່ອທໍາອິດ. ໃນເວລາກູ່ອນໜັ້ານຼີັ້ບໍູ່ດົນ ໂຮງງານເຟຼີນິເຈຼີ, ໂຮງງານເຄ ູ່ອງມ ການແພດ ແລະ ໂຮງງານປລາສ

ຕິກຜຸດຂ ັ້ນປານດອກເຫ ດຢ ູ່ຕາມພ ເຕັ້ຍໆ ແລະ ທົູ່ງພຽງ ຕໍູ່ມາເຂດດ ູ່ງກູ່າວຈ ູ່ງກາຍເປ ນ “ເຂດອຸດສາຫະກໍາ 

ຊົນນະບົດ”. ອັ້າຍມ ນເບ ເຄຼີຍລັ້ຽງໝ  200 ໂຕ ຢ ູ່ໃກັ້ເຂດອຸດສາຫະກໍານຼີັ້.  ແຕູ່ຍັ້ອນລະເມຼີດກົດລະບຽບ ການ
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ລະບາຍຂອງເສຍຈາກສ ດລັ້ຽງ ຊ ູ່ສຽງຂອງລາວຈ ູ່ງເສ ູ່ອມເສຍ. ລາວຖ ກເຊຼີນໄປສະຖານຼີຕໍາຫຼວດ ຕໍູ່ມາລາວເລຼີຍ

ປູ່ຽນຄອກໝ ມາເປ ນໂຮງງານຫໍຼູ່ແບບ. ເວລາຜູ່ານໄປໄລຍະໜ ູ່ງ ກໍາມະກອນຕູ່າງດັ້າວເລຼີູ່ມປະກົດໃຫັ້ເຫ ນ.  ສຽງ

ຂອງເຄ ູ່ອງຫໍຼູ່ແບບ ແລະ ສຽງ ປລາສຕິກທຼີູ່ຖອກເຂົັ້າໃນເຄ ູ່ອງຫໍຼູ່ແບບ ລວມທ ງສຽງວິທະຍຸ ເຮ ດໃຫັ້ດັ້ານໃນຂອງ

ໂຮງງານສ ູ່ນສະເທ ອນໄປໝົດ. ເຄ ູ່ອງຈ ກ ແລະ ວິທະຍຸກະເດ ນຂ ັ້ນໄປເພດານ ແລັ້ວຕົກລົງມາໃສູ່ພ ັ້ນ. ເມ ູ່ອກໍາ

ມະກອນຕູ່າງດັ້າວຄົນໜ ູ່ງ ທຼີູ່ກໍາລ ງຮັ້ອງລໍາທໍາເພງກ ບການຂ ບລໍາແບບດ ັ້ງເດຼີມ ຊ ູ່ ທ ໂຣດທ  ສ ກຕາມາເບິູ່ງຂັ້ອຍ 

ມ ນເບ ກໍຮັ້າຍໃສູ່ຊາຍຄົນ ນ ັ້ນວູ່າ “ບ ກຫູ່າມ ງ! ເຊົາເຮ ດຕາຫວານໄດັ້ແລັ້ວ! ກ ບໄປເຮ ດວຽກ! ກ ບໄປເຮ ດວຽກ!” 

      ກໍາມະກອນຕູ່າງດັ້າວຄົນນຼີັ້ມຼີຜິວຄໍັ້າ ທ ງໃບໜັ້າ ຄໍ ແລະ ມ , ມຼີຮູ່າງກາຍຈູ່ອຍຜອມ, ແກູ່ນຕານັ້ອຍ ຍິູ່ງ

ແຂັ້ວໃສູ່ລາວ ແລັ້ວຕອບກ ບຄ ນວູ່າ “ບ ກຫູ່າມ ງ, ເຊົາເຮ ດຕາຫວານ ແລະ ກະໄປເຮ ດວຽກ!”  

      ຂັ້ອຍເສຍອາລົມທຼີູ່ຈະກິນກາເຟ ແລະ ສິູ່ງອ ູ່ນໆ. 

      ຊ ອາບໍູ່ສົນໃຈນໍາພວກທຼີູ່ເຮ ດວຽກຢ ູ່ສ ນອຸດສາຫະກໍານຼີັ້ເລຼີຍ ບໍູ່ວູ່າຄົນຜ ັ້ນ ັ້ນຈະເປ ນເຈົັ້າຂອງໂຮງງານ 

ຫຼ  ກໍາມະກອນກໍຕາມ. ນາງບອກວູ່າ ຄົນເຫົຼູ່ານ ັ້ນໂງູ່ຈັ້າ, ຫຍາບຄາຍ, ບໍູ່ມຼີວ ດທະນະທໍາ ແລະ ເປ ນພວກທໍາມະ

ດາສາມ ນ. ນາງຄົງມຼີປະສົບການແບບດຽວກ ບທຼີູ່ຂັ້ອຍປະສົບພົບພໍັ້ເຫດການໃນຕອນແລງມ ັ້ນ ັ້ນ ດູ່ ງນ ັ້ນຂັ້ອຍຈ ູ່ງ

ຄິດແບບດຽວກ ບນາງ. ແນວໃດກໍຕາມ ອັ້າຍມ ນເບແມູ່ນບຸກຄົນທຼີູ່ເປ ນຄໍາຖາມ. ອຼີກຢູ່າງໜ ູ່ງ ບໍູ່ວູ່າຈະເປ ນອັ້າຍ

ມ ນເບ ຜ ັ້ເປ ນເຈົັ້າຂອງໂຮງງານ ຫຼ  ກໍາມະກອນ ກໍບໍູ່ມຼີຜ ັ້ໃດສາມາດເປຼີດໂລກໃໝູ່ໃຫັ້ແກູ່ຂັ້ອຍໄດັ້ເລຼີຍ. ພໍແຕູ່

ເຫ ນໜັ້າພວກເຂົາເຈົັ້າ ຂັ້ອຍກໍຮ ັ້ສ ກເອ ູ່ອມລະອາ ແລະ ເມ ູ່ອຍໃຈແລັ້ວ. ນອກຈາກຮັ້ານກາເຟໂຮສເຕ ສແລັ້ວ ກໍ

ມຼີແຕູ່ພວກເຮົາ ທຼີູ່ເປ ນໜຸູ່ມສາວຢ ູ່ໃນເຂດນຼີັ້ ເຊິູ່ງຍູ່າງຫິຼັ້ນຕາມແຄມນໍັ້າ ທູ່າມກາງດອກເຊຼີຣຼີທຼີູ່ເບ ູ່ງບານສະພ ູ່ງ 

ເພາະພວກເຮົາຢ ູ່ໃນໄວໜຸູ່ມນ ັ້ນເອງ. ຄວາມຫົຼງໃຫຼສະໄໝໄວໜຸູ່ມເຮ ດໃຫັ້ພວກເຮົາອົດໃຈບໍູ່ໄດັ້ ທຼີູ່ຈະໄປຍູ່າງເລາະ

ຫິຼັ້ນ ຍາມດອກໄມັ້ງາມໃນລະດ ບານໃໝູ່ໄດັ້ເລຼີຍ. ເວລາຍູ່າງຫິຼັ້ນ ກະໂປງຈະພ ນແຄູ່ງພ ນຂາ ເຮ ດໃຫັ້ພວກເຮົາ

ກະດຽມຄຼີງ ຈົນພາກ ນຫົວທັ້ອງຄ ດທັ້ອງແຂງ. 

      ແຕູ່ແລັ້ວ ມ ັ້ໜ ູ່ງຂະນະທຼີູ່ພວກເຮົາກໍາລ ງຈະປິດຄລຼີນິກ ມຼີລົດຈິບສຼີຂາວຄ ນໜ ູ່ງແລູ່ນເຂົັ້າມາຈອດຢ ູ່ຕໍູ່

ໜັ້າພວກເຮົາ ຕໍູ່ມາມຼີຜ ັ້ຊາຍໜັ້າຕາດຼີຄົນໜ ູ່ງລົງຈາກລົດ ແລັ້ວຍູ່າງມາຫາຊ ອາ ແລະ ຂັ້ອຍ. ສຼີໜັ້າຂອງລາວບິດ

ບັ້ຽວຍັ້ອນຄວາມເຈ ບປວດ. ທ ນທຼີທຼີູ່ເຫ ນ ຂັ້ອຍກໍຮ ັ້ວູ່າ ລາວບໍູ່ແມູ່ນກໍາມະກອນທຼີູ່ເຮ ດວຽກຢ ູ່ໂຮງງານທັ້ອງຖິູ່ນນຼີັ້ເລຼີຍ. 

      “ຂັ້ອຍເຈ ບໜັ້າເອິກຫຼາຍ” ລາວເວົັ້າທ ງເອົາມ ລ ບໜັ້າເອິກ ນໍັ້າສຽງເປ ນລ ກສະນະ ຄວນຄາງຫຼາຍກວູ່າ. 

      ແຕູ່ຊ ອາຕອບແບບເຢ ນຊາວູ່າ “ຮອດເວລາປິດຄລຼີນິກແລັ້ວ”. 

      ຂັ້ອຍຮ ັ້ສ ກວູ່າ ຜ ັ້ຊາຍຄົນນຼີັ້ບໍູ່ສົນໃຈນາງເລຼີຍ ລາວເບນສາຍຕາມາເບິູ່ງໜັ້າຂັ້ອຍ. ຂັ້ອຍຟັ້າວເປຼີດ

ປະຕ  ແລັ້ວໂທລະສ ບຫາທູ່ານໝໍ ແຕູ່ເພິູ່ນບໍູ່ຮ ບສາຍ. ທູ່ານໝໍຫາກໍຢູ່າຮັ້າງກ ບເມຍເມ ູ່ອບໍູ່ດົນນຼີັ້ເອງ ທຸກໆວ ນ

ເສົາເພິູ່ນຈະຫຍຸັ້ງຢ ູ່ກ ບການມຼີນ ດກ ບແມູ່ຍິງ.  ເວລາເຫ ນຄົນເຈ ບເພິູ່ນມ ກໃຈລອຍ. ເພິູ່ນບໍູ່ສົນໃຈແມູ່ຍິງທັ້ອງຖິູ່ນ

ນຼີັ້ເລຼີຍ. ທ ນທຼີທຼີູ່ແລັ້ວວຽກ ທູ່ານໝໍຈະຂຼີູ່ລົດເກ ງເປ ນເວລາຊົູ່ວໂມງເຄິູ່ງ ເພ ູ່ອກ ບໄປເຮ ອນທຼີູ່ຢ ູ່ໃນເມ ອງ. ບາງທຼີ

ເຫດຜົນທຼີູ່ເພິູ່ນອາໄສຢ ູ່ໃນເມ ອງ ເພາະຢັ້ານແມູ່ຍິງທັ້ອງຖິູ່ນຄົນໃດຄົນໜ ູ່ງຈະມາລົບກວນ ຖັ້າຫາກອາໄສຢ ູ່ເຂດ
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ນຼີັ້. ຍາມໃດທຼີູ່ພວກເຮົາດ ູ່ມຫຼາຍ ຫຼ ງຈາກເລຼີກວຽກ ຊ ອາ ແລະ ຂັ້ອຍມ ກເວົັ້າແນວບໍູ່ດຼີກູ່ຽວກ ບທູ່ານໝໍຜ ັ້ນຼີັ້ ເພາະ

ເພິູ່ນບໍູ່ເຄຼີຍເບິູ່ງພວກເຮົາ ຫຼ  ເວົັ້າກ ບພວກເຮົາແບບເປ ນມິດເລຼີຍ. ພວກເຮົາບໍູ່ຮ ັ້ວູ່າ ເວລາຢ ູ່ໃນເມ ອງ ເພິູ່ນເວົັ້າ

ຂວ ນພວກເຮົາຫຍ ງແດູ່. 

      ເມ ູ່ອບໍູ່ມຼີທູ່ານໝໍຢ ູ່ຄລຼີນິກນໍາ ຂັ້ອຍເອົາຜ ັ້ຊາຍຄົນນຼີັ້ນອນລົງເປ ແລະ ແກັ້ກະດຸມເສ ັ້ອຂອງລາວ. ຕໍູ່ມາ

ຂັ້ອຍໂທຫາທູ່ານໝໍຕ ູ່ມອຼີກ ແຕູ່ເພິູ່ນກໍຍ ງບໍູ່ຮ ບສາຍ. ຊ ອາປະໃຫັ້ຂັ້ອຍຢ ູ່ກ ບລາວ ແລັ້ວນາງກໍຈາກໄປ. ມຼີແຕູ່ຄົນ

ເຈ ບກ ບຂັ້ອຍ ເຊິູ່ງເປ ນພຽງຜ ັ້ຊູ່ວຍນາງພະຍາບານ. ຂັ້ອຍບໍູ່ຮ ັ້ຈະເຮ ດແນວໃດ ຂັ້ອຍເອົານໍັ້າໃຫັ້ລາວກິນ ແຕູ່

ຄວາມເຈ ບປວດຢ ູ່ໜັ້າເອິກຂອງລາວກໍຍ ງບໍູ່ຫາຍດຼີ. ຂັ້ອຍເອົາມ ລ ບຫຼ ງລາວເບົາໆ ລາວບໍູ່ເໜ ງບໍູ່ຕຼີງ. ຂັ້ອຍນວດ

ແຂນ ແລະ ຂາໃຫັ້ລາວ ທ ງເຊ ດເຫ ູ່ອຢ ູ່ໜັ້າຜາກໃຫັ້ລາວນໍາ. ຂັ້ອຍພະຍາຍາມທໍາດຼີທຼີູ່ສຸດ ໃນຖານະນາງພະຍາບານ 

ຊູ່ວຍຄົນໜ ູ່ງ ທຼີູ່ມຼີຄວາມສາມາດຈໍາກ ດໃນການເບິູ່ງແຍງຄົນເຈ ບ. 

      ບໍູ່ດົນອາການຂອງຄົນເຈ ບກໍຄູ່ອຍໆດຼີຂ ັ້ນ ຂັ້ອຍເບິູ່ງລາວງຽບໆ. ລາວມຼີນໍັ້າຕາຍ ູ່ງເບົັ້າທ ນໃດນ ັ້ນລາວ

ກໍຍິູ່ງແຂັ້ວ. ຂັ້ອຍຫາກໍເຊ ດເຫ ູ່ອໃຫັ້ລາວ ແຕູ່ເມ ດເຫ ູ່ອກໍຍ ງຊ ມອອກຢ ູ່ໜັ້າຜາກຂອງລາວອຼີກຢ ູ່. ດັ້ວຍສ ນຊາດຕະຍານ 

ຂອງຜ ັ້ດ ແລຄົນເຈ ບ ຂັ້ອຍເອົາຜັ້າຂົນມາປົກໜັ້າຜາກຂອງລາວ. ລາວບອກວູ່າ ບໍູ່ຈໍາເປ ນ. ໃນຂະນະນ ັ້ນ ຂັ້ອຍມຼີ

ສາມ ນສໍານ ກຂ ັ້ນມາ. ມ ນແມູ່ນຄວາມພາກພ ມໃຈທຼີູ່ໄດັ້ທໍາໜັ້າທຼີູ່ວິຊາຊຼີບຂອງຕົນໃຫັ້ດຼີທຼີູ່ສຸດ ແລະ ສາມ ນສໍານ ກ ທຼີູ່

ໄດັ້ຢ ນຢ ູ່ຕໍູ່ໜັ້າຄົນແປກໜັ້າໜັ້າຕາດຼີ ເຊິູ່ງລຸກຂ ັ້ນມາທ ນທຼີ. 

      “ຂອບໃຈເດຼີ” ລາວເອຼີູ່ຍຂ ັ້ນ. 

      ຂັ້ອຍຮ ັ້ສ ກອາຍ ຍັ້ອນບໍູ່ຮ ັ້ຈະເຮ ດແນວໃດກ ບລາວ. ລາວຍິັ້ມກວັ້າງຂະນະທຼີູ່ເບິູ່ງໜັ້າຂັ້ອຍ ເຊິູ່ງ

ພະຍາຍາມຂົູ່ມໃຈເອົາຊະນະຄວາມເຂຼີນອາຍຢ ູ່. ລາວເວົັ້າອໍັ້າໆອ ັ້ງໆໜັ້ອຍໜ ູ່ງ. 

      “ຂັ້ອຍຕັ້ອງເຊົາສ ບຢາ ແນວໃດກໍຕາມ ຂັ້ອຍຄວນຕອບແທນຄວາມມຼີນໍັ້າໃຈ ຂອງເຈົັ້າ” 

      “ໝາຍຄວາມວູ່າແນວໃດ?” 

      ບ ດນຼີັ້ຂັ້ອຍຮ ັ້ສ ກແປກໃຈ. ຫຼ ງຈາກລາວກູ່າວຄໍາຂອບໃຈ ຂັ້ອຍກໍຍ ງຮ ັ້ສ ກວູ່າ ຕົນເອງບໍູ່ໄດັ້ຊູ່ວຍຫຍ ງ

ລາວຫຼາຍ. ຂັ້ອຍກະໂດດໂລດເຕ ັ້ນເມ ູ່ອໄດັ້ຍິນວູ່າລາວຈະຕອບແທນບຸນຄຸນ ເພາະຂັ້ອຍຫາກໍອາຍຸໄດັ້ພຽງຊາວ

ເອ ດປຼີ. 

      ບ ດນຼີັ້ ລາວບໍູ່ອໍັ້າໆອ ັ້ງໆອຼີກແລັ້ວ ລາວເວົັ້າດັ້ວຍຄວາມໝ ັ້ນໃຈວູ່າ “ເຈົັ້າຊູ່ວຍຊຼີວິດຂັ້ອຍແທັ້ໆ ຂັ້ອຍ

ຢາກຕອບແທນບຸນຄຸນເຈົັ້າ”. 

      ຂັ້ອຍອົດບໍູ່ໄດັ້ຈ ູ່ງກົັ້ມຫົວຕໍູ່າຄໍານ ບລາວ. ສຽງເຕ ັ້ນຕຸ໋ບໆຂອງຫົວໃຈສະເທ ອນຂ ັ້ນມາຮອດຫ . ຂັ້ອຍ

ຮ ັ້ສ ກຄັ້າຍກ ບວູ່າ ຖັ້າບໍູ່ໃຫັ້ໂອກາດລາວໄດັ້ຕອບແທນບຸນຄຸນ ຕົນເອງກໍຄົງກາຍເປ ນຄົນບໍູ່ດຼີ. ດ ູ່ງນ ັ້ນຂັ້ອຍຈ ູ່ງຍິນ

ດຼີກ ບການກະທໍາຂອງລາວ. 

      “ກໍໄດັ້ ຖັ້າເຈົັ້າຕັ້ອງການແນວນ ັ້ນ”. 

ສວສ 20
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      ລາວຂອບໃຈຂັ້ອຍອຼີກຕ ູ່ມດັ້ວຍຄວາມໝ ັ້ນໃຈ. ຫຼ ງຈາກຈົດເອົາເບຼີໂທລະສ ບຂອງ ຂັ້ອຍ ແລະ ເອົາ

ເບຼີໂທຂອງລາວໃຫັ້ຂັ້ອຍແລັ້ວ ລາວກໍຈາກໄປ. ໃນມ ັ້ນ ັ້ນ ລາວຄົງຫຍຸັ້ງວຽກຫຼາຍ ຈ ູ່ງບໍູ່ໄດັ້ເຮ ດຕາມຄໍາໝ ັ້ນ

ສ ນຍາທຼີູ່ໃຫັ້ໄວັ້. 

    * 

      ຄ ນນ ັ້ນ ຊ ອາໂທລະສ ບຫາຂັ້ອຍ ຖາມກູ່ຽວກ ບອາການຂອງຜ ັ້ຊາຍຄົນນ ັ້ນ. ຂັ້ອຍບອກວູ່າ ຂັ້ອຍແກັ້

ກະດຸມເສ ັ້ອໃຫັ້ລາວ. 

      “ໂຕແກັ້ກະດຸມເສ ັ້ອໃຫັ້ລາວຫວະ?” 

      ຂັ້ອຍບອກນາງວູ່າ ຕໍູ່ຈາກນ ັ້ນຂັ້ອຍກໍເອົານໍັ້າໃຫັ້ລາວກິນ ແລະ ເອົາມ ລ ບຫຼ ງ ລາວເບົາໆ. 

      “ໂຕເອົາມ ລ ບຫຼ ງລາວຫວະ?” 

      ຂັ້ອຍບອກຕ ູ່ມວູ່າ ຫຼ ງຈາກນ ັ້ນ ຂັ້ອຍກໍນວດແຂນນວດຂາ ແລະ ເອົາຜັ້າເຊ ດເຫ ູ່ອຢ ູ່ໜັ້າຜາກຂອງລາວ”. 

      ນາງຮັ້ອງສຽງດ ງອອກມາ. 

      “ໂອັ້ ພະເຈົັ້າ!” 

      ຂັ້ອຍຢຸດເວົັ້າ ແລະ ຖາມວູ່າ “ໃຫັ້ເຮົາເລົູ່າຕໍູ່ບໍູ່?“ 

      ນາງບອກໃຫັ້ຂັ້ອຍເລົູ່າຕໍູ່. 

      “ລາວມຼີເຫ ູ່ອເຕ ມໜັ້າຜາກ ເຮົາຈ ູ່ງເອົາຜັ້າເຊ ດໃຫັ້ ແລັ້ວລາວກໍຂອບໃຈເຮົາບອກວູ່າ ຈະຕອບແທນ

ບຸນຄຸນທຼີູ່ເຮົາເຮ ດດຼີນໍາລາວ” 

      “ລາວເວົັ້າແນວນ ັ້ນຊ ັ້ນບໍູ່?” 

      “ແມູ່ນແລັ້ວ ລາວວູ່າແນວນ ັ້ນ ແລັ້ວລາວກໍເອົາເບຼີໂທລະສ ບຂອງເຮົາໄວັ້”. 

      ສຽງ ປ໋ິບໆ! ດ ງຂ ັ້ນຢ ູ່ໂທລະສ ບຂອງນາງ. ຢ ູ່ໂທລະສ ບຂອງນາງ ຄົງມຼີອຸປະກອນຮ ບສ ນຍານໃໝູ່ເຂົັ້າມາ 

ໃນຂະນະທຼີູ່ກໍາລ ງລົມກ ນຢ ູ່. ຂັ້ອຍບໍູ່ຮ ັ້ວູ່າຈະຕິດຕ ັ້ງອຸປະກອນນຼີັ້ແນວໃດໃສູ່ໂທລະສ ບຂອງຕົນ ແຕູ່ກໍຮ ັ້ວູ່າສຽງ 

ປ໋ິບໆ! ແມູ່ນຫຍ ງ ແຕູ່ກໍທໍາທູ່າຕົກໃຈເຮ ດຄ ບໍູ່ຮ ັ້ຈ ກ. 

      “ແມູ່ນສຽງຫຍ ງເກາະ?” 

      “ໂອັ້! ຄ ຊິແມູ່ນຄົນໂທເຂົັ້າມາ. ຢອນນຼີ, ເຮົາຊິບອກໂຕເດຼີ ຍິູ່ງໂຕມ ກຜ ັ້ຊາຍຄົນນ ັ້ນຫຼາຍເທົູ່າໃດ ໂຕກໍ

ຍິູ່ງທໍາຕົວເຢ ນຊາກ ບລາວໄວັ້ເດຼີ” 

      “ເອຼີູ່” 

      ຊ ອາວາງໂທລະສ ບ ທ ນທຼີທຼີູ່ຂັ້ອຍວາງສາຍ ໂທລະສ ບກໍດ ງຂ ັ້ນອຼີກ. 

      “ແມູ່ນຫຍ ງອຼີກ?” 

      “ຂັ້ອຍຕັ້ອງການຕອບແທນບຸນຄຸນ ທຼີູ່ເຈົັ້າເຮ ດດຼີກ ບຂັ້ອຍເມ ູ່ອບໍູ່ດົນນຼີັ້ນູ່າ” 

       ບໍູ່ແມູ່ນຊ ອາ ແມູ່ນຜ ັ້ຊາຍຄົນນ ັ້ນ ຄ ດ ູ່ງທຼີູ່ຊ ອາບອກ ທໍາເຢ ນຊາກ ບລາວໄວັ້. 
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      “ອ …ມ ນ…ມ ນເດິກແລັ້ວ”. 

      “ຂັ້ອຍຫຍຸັ້ງວຽກຫຼາຍນູ່າ”. 

      ຂັ້ອຍເລຼີູ່ມນຸູ່ງເຄ ູ່ອງ ມ ຈ ບໂທລະສ ບຢ ູ່. ຄໍູ່າຄ ນຂອງລະດ ບານໃໝູ່ ອາກາດໜາວເຢ ນ. ຂັ້ອຍເອົາເສ ັ້ອ

ບາງມານຸູ່ງຢູ່າງຟັ້າວຟ ູ່ງ ເອົານໍັ້າມ ນມາທາຜິວໜ ງ ແລັ້ວເຂົັ້າໄປນ ູ່ງໃນລົດຈິບສຼີຂາວຂອງລາວ. ລາວເປຼີດ

ເຄ ູ່ອງທໍາຄວາມອຸູ່ນຢ ູ່ໃນລົດໃຫັ້ຂັ້ອຍ ແລະ ເປຼີດວິທະຍຸ. ຂັ້ອຍເວົັ້າສຽງເບົາໆ ບອກວູ່າແມູ່ນລາຍການ ລາຕີທີຶ່ມີ

ດວງດາວ. 

      “ຄວາມຈິງແມູ່ນເພງ ‘ຂອບໃຈທຼີູ່ຮ ກ’ ຂ ບຮັ້ອງໂດຍ ຟຣອງ ປວກແຊນ” (Merci Cherie by Frank 

Pourcel) 

      ທ ນໃດນ ັ້ນ ຂັ້ອຍຮ ັ້ສ ກອາຍ  ຄວາມເຄົາລົບທຼີູ່ຂັ້ອຍມຼີຕໍູ່ລາວກໍເກຼີດຂ ັ້ນ. ຂັ້ອຍຄິດວູ່າ ຜ ັ້ຊາຍຄົນໜ ູ່ງທຼີູ່

ສາມາດເວົັ້າຫຍ ງອອກມາໄດັ້ຢູ່າງຖ ກຕັ້ອງ ສົມຄວນໄດັ້ຮ ບຄວາມເຄົາລົບຈາກແມູ່ຍິງ. ສໍາລ ບຂັ້ອຍແລັ້ວ ຄວາມ

ລະອາຍໃຈ ແລະ ຄວາມເຄົາລົບທຼີູ່ມຼີຕໍູ່ລາວ ຊໍັ້າພ ດເຮ ດໃຫັ້ຂັ້ອຍຫົດຫ ູ່ໃຈ. ລາວຮ ັ້ຈ ກຊ ູ່ເພງ ແລະ ຜ ັ້ຮັ້ອງເປ ນ

ຢູ່າງດຼີ ສູ່ວນຂັ້ອຍຮ ັ້ແຕູ່ຫົວໃຈສໍາຄ ນຂອງລາຍການວິທະຍຸ ຊ ູ່ ລາຕີທີຶ່ມີດວງດາວ. ຂັ້ອຍຮ ັ້ສ ກວູ່າພວກເຮົາຢ ູ່ໃນ

ໂລກທຼີູ່ແຕກຕູ່າງກ ນ ດ ູ່ງນ ັ້ນຂັ້ອຍຈ ູ່ງຮ ັ້ສ ກເສົັ້າໃຈ ມ ນແມູ່ນຄວາມເສົັ້າທຼີູ່ບໍູ່ອາດຫາຫຍ ງມາປອບໃຈໄດັ້ເລຼີຍ. ລາວ

ຂ ບລົດໄປຕາມເສ ັ້ນທາງຍາມຄໍູ່າຄ ນທຼີູ່ເຕ ມໄປດັ້ວຍດວງດາວຢ ູ່ເທິງທັ້ອງຟັ້າ ປະມານສິບນາທຼີລາວກໍພາຂັ້ອຍ

ມາເຮ ອນຂອງລາວ.  

      ລາວອາໄສຢ ູ່ໃນເຮ ອນດຽວກ ບຫຼ ງທຼີູ່ຄ ັ້ງໜ ູ່ງຊ ອາເຄຼີຍບອກວູ່າ ມ ັ້ໃດມ ັ້ໜ ູ່ງນາງຈະຕັ້ອງເຂົັ້າໄປໃນ

ເຮ ອນຫຼ ງນ ັ້ນໃຫັ້ໄດັ້. ຄ ັ້ງໜ ູ່ງ ຫຼ ງຈາກເລຼີກວຽກ ນາງພາຂັ້ອຍຍູ່າງຜູ່ານໄປເຮ ອນຫຼ ງນ ັ້ນ. ຈາກຄລຼີນິກຂອງພວກ

ເຮົາ ເສ ັ້ນທາງຈະຜູ່ານເຮ ອນຂັ້ອຍ ຕໍູ່ມາກໍແມູ່ນເຮ ອນຂອງຜ ັ້ຊາຍຄົນນຼີັ້ ແລະ ຖ ດໄປແມູ່ນເຮ ອນຂອງຊ ອາ. 

ເວລາກ ບບັ້ານ ຂັ້ອຍບໍູ່ໄດັ້ຍູ່າງຜູ່ານເຮ ອນຂອງລາວ ແຕູ່ຊ ອາມ ກຍູ່າງຜູ່ານທາງນ ັ້ນເລ ັ້ອຍໆ. ນາງອາດສ ງເກດ

ເຫ ນບາງຢູ່າງພິເສດກູ່ຽວກ ບເຮ ອນຫຼ ງນຼີັ້. ຍາມຄໍູ່າຄ ນສຽງດົນຕຼີເບົາໆລອດອອກມານອກເຮ ອນຂອງລາວ.  ຊ ອາ

ກະຊິບໃສູ່ຫ ຂັ້ອຍ. 

      “ມ ັ້ໃດມ ັ້ໜ ູ່ງ ເຮົາຈະຕັ້ອງເຂົັ້າໄປໃນເຮ ອນຫຼ ງນຼີັ້ໃຫັ້ໄດັ້”. 

      “ໂຕຮ ັ້ບໍູ່ ໃຜຢ ູ່ເຮ ອນຫຼ ງນຼີັ້? 

      “ບາງທຼີອາດແມູ່ນຜ ັ້ຊາຍເຈົັ້າຊ ັ້ຄົນໜ ູ່ງກໍເປ ນໄດັ້”. 

      “ໂຕຮ ັ້ໄດັ້ແນວໃດ?” 

      “ເຮົາເຫ ນເຄ ູ່ອງນຸູ່ງທຼີູ່ລາວຊ ກຕາກຢ ູ່ນອກເຮ ອນ”. 

      ເບິູ່ງຈາກພາຍນອກ ເຮ ອນຫຼ ງນຼີັ້ຄັ້າຍຄ ເຮ ອນທົູ່ວໄປຢ ູ່ເຂດຊົນນະບົດ ສິູ່ງທຼີູ່ຕູ່າງອອກໄປກໍມຼີແຕູ່ຕົັ້ນ

ດອກແພນຊຼີທຼີູ່ຂ ັ້ນຢ ູ່ຕາມທາງເຂົັ້າເຮ ອນ. ຄົນທັ້ອງຖິູ່ນບໍູ່ປ ກຕົັ້ນດອກໄມັ້ຊະນິດນຼີັ້ເລຼີຍ. ລາວຈອດລົດໄວັ້ປາກ

ປະຕ ທາງເຂົັ້າ ແລັ້ວພາຂັ້ອຍເຂົັ້າໄປໃນເຮ ອນດັ້ວຍທູ່າທາງລະມ ດລະວ ງ ຄັ້າຍກ ບວູ່າຈະພາຂັ້ອຍເຂົັ້າໄປໃນ

ສວສ 20
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ສວນລ ກລ ບ. ເມ ູ່ອລາວເປຼີດປະຕ ຫັ້ອງນອນ ຂັ້ອຍເຫ ນປ ັ້ມຫຼາຍກວູ່າຢ ູ່ເຮ ອນ ອ ູ່ນໆທຼີູ່ເຄຼີຍເຫ ນມາ. ປ ັ້ມລຽນເປ ນ

ແຖວຢອງຢ ູ່ຖັ້ານປ ັ້ມ ແລະ ກອງກ ນຢ ູ່ພ ັ້ນເຮ ອນບໍູ່ມຼີແຕູ່ປ ັ້ມເທົູ່ານ ັ້ນ ຍ ງມຼີໂປສເຕຼີຮ ບເງົາ, ໄປສະນຼີຍະບ ດ, ໜ ງສ 

ພິມຕ ດເປ ນຊິັ້ນ ມຼີເຫຼ ກໜຼີບໃສູ່ກ ບຖັ້ານປ ັ້ມ ແລະ ຕິດຢ ູ່ຝາເຮ ອນ. ໂດຍທົູ່ວໄປແລັ້ວ ເປ ນຫັ້ອງທຼີູ່ຈ ດເປ ນລະບຽບ

ດຼີ. ຫຼ ງຈາກເຂົັ້າໄປໃນເຮ ອນແລັ້ວ ລາວເປຼີດດົນຕຼີອຼີກ. ບ ດນຼີັ້ຂັ້ອຍບໍູ່ເວົັ້າຊ ູ່ເພງອອກມາ ແຕູ່ເອຼີູ່ຍຂ ັ້ນດັ້ວຍຄວາມ

ໝ ັ້ນໃຈວູ່າ ເພງ ການເລືອກຂອງຜູ້ຊ ມລົດຊາດ ຫ ື ແມຶ່ນເກີບ ແອສະເກຍ (Taster’s Choice. Or was it 

Esquire footwear) ແມຶ່ນບ ຶ່? ລາວເອົາກາເຟທຼີູ່ລາວຫາກໍປຸງມາໃຫັ້. ກິູ່ນຂອງກາເຟດໍາຫອມກຸູ່ນໄປທົູ່ວຫັ້ອງ. 

      “ເຈົັ້າຮ ັ້ເພງນຼີັ້ບໍູ່? ເພງຂອງ ບິລລຼີ ໂຮລຼີເດ (Billie Holiday) ຊ ູ່ “ຄວ ນເຂົັ້າຕາເຈົັ້າ”. 

      ຂັ້ອຍບໍູ່ໃສູ່ໃຈ ທ ງຟ ງບໍູ່ເຂົັ້າໃຈເໝ ອນຄົນຫ ໜວກ ເພາະລາວເວົັ້າຊ ູ່ເພງໄວເກຼີນໄປ ຂັ້ອຍຟ ງບໍູ່ທ ນ. 

ຂັ້ອຍບໍູ່ເຄຼີຍໄດັ້ຍິນຊ ູ່ເພງທຼີູ່ລາວບອກ ມ ນແປກວາດໃດວາດໜ ູ່ງ. ຂັ້ອຍອາລົມເສຍໜັ້ອຍໜ ູ່ງ. ທ ນໃດນ ັ້ນ ຂັ້ອຍ

ຢາກຖາມລາວບາງຢູ່າງ. ເຈົ້າຄ ດຈະຕອບແທນບຸນຄຸນຂ້ອຍ ດ້ວຍການເອົາກາເຟໃຫ້ຂ້ອຍກ ນ ແລະ ເປີດດົນຕີ

ໃຫ້ຂ້ອຍຟັງຊ້ັນບ ຶ່? ດຽວນຼີັ້ ແມູ່ຂັ້ອຍເປ ນຈ ູ່ງໃດນໍ ບໍູ່ແມູ່ນເພິູ່ນຍູ່າງເລາະຢ ູ່ເດຼີູ່ນບັ້ານຊອກຫາລ ກສາວທຼີູ່ລ ກອອກ

ຈາກເຮ ອນບໍ? ບໍູ່ແມູ່ນເພິູ່ນຍູ່າງອອກນອກທາງ ແລະ ຮັ້ອງ ໄຫັ້ໄປນໍາຂະນະທຼີູ່ເອົາໄມັ້ຄັ້ອນເທົັ້າສ ກດິນບໍ? ຖັ້າມຼີ

ຄົນຖາມ ເພິູ່ນຈະບໍູ່ເສົັ້າໂສກເສຍໃຈກ ບໂຊກຊະຕາ ແລະ ຮັ້ອງໄຫັ້ໄປນໍາບໍ? ລູກນ້ອຍປະຖ ້ມຂ້ອຍໄປແລ້ວ ຄື

ກັບພ ຶ່ຂອງນາງ. ນາງໜີໄປເພາະບ ຶ່ຢາກຄົວອາຫານໃຫ້ຂ້ອຍກ ນ, ຊັກເຄືຶ່ອງໃຫ້ຂ້ອຍ ຫ ື ບ ຶ່ຢາກໃຊ້ຊີວ ດຢູຶ່ກັບ

ຂ້ອຍອີກແລ້ວ. ແຕູ່ເຖິງປານນ ັ້ນ ຂັ້ອຍກໍບໍູ່ອາດຫຸຼດພົັ້ນຈາກຜ ັ້ຊາຍຄົນນຼີັ້ໄປໄດັ້ເລຼີຍ. ການໄດັ້ສໍາຜ ດສິູ່ງທຼີູ່ບໍູ່ເຄຼີຍ

ພົບພໍັ້ເຮ ດໃຫັ້ເກຼີດຄວາມຫວານຊ ູ່ນ ແລະ ອາຍອຸູ່ນເຂົັ້າສ ູ່ຮູ່າງກາຍ ທ ງຫອບເອົາວິນຍານຂອງຂັ້ອຍໄປນໍາໄດັ້

ສັ້າງຄວາມພໍໃຈແກູ່ຂັ້ອຍ. ເໜ ອສິູ່ງອ ູ່ນໃດ ຂັ້ອຍຮ ັ້ສ ກຕ ູ່ນເຕ ັ້ນ ເມ ູ່ອຮ ັ້ວູ່າລາວບໍູ່ແມູ່ນຜ ັ້ຊາຍຢ ູ່ໃນທັ້ອງຖິູ່ນຂອງ

ພວກເຮົາ.  

      ລາວເລຼີູ່ມໂທມາຫາໃນຍາມຄໍູ່າຄ ນ ແລະ ຊວນຂັ້ອຍອອກໄປທູ່ຽວ. ລາວຂຼີູ່ລົດມາຮ ບເອົາຂັ້ອຍອອກ

ໄປ ແລະ ຕໍູ່ມາກໍເອົາມາສົູ່ງຢ ູ່ເຮ ອນ. ລາວເປຼີດດົນຕຼີໃຫັ້ຟ ງ ທ ງຢ ູ່ໃນລົດ ແລະ ຢ ູ່ທຼີູ່ເຮ ອນ. ບາງຄ ັ້ງຂັ້ອຍຈ ູ່ຈໍາ

ດົນຕຼີໄດັ້ ແຕູ່ບາງຄ ັ້ງກໍບໍູ່ເຄຼີຍໄດັ້ຍິນຈ ກເທ ູ່ອ. ຂັ້ອຍບໍູ່ເຄຼີຍໄດັ້ຍິນດົນຕຼີທຼີູ່ລາວເປຼີດໃຫັ້ຟ ງ ໃນຄໍູ່າຄ ນທຼີູ່ພວກເຮົາ

ຈ ບກ ນຄ ັ້ງທໍາອິດ. ຂັ້ອຍຫວ ງວູ່າລາວຈະບອກຊ ູ່ເພງໃຫັ້ຂັ້ອຍຮ ັ້. ຂັ້ອຍພໍໃຈຫຼາຍ ເວລາລາວບອກກູ່ຽວກ ບສິູ່ງທຼີູ່

ຂັ້ອຍບໍູ່ຮ ັ້. ແຕູ່ບໍູ່ວູ່າຂັ້ອຍຈະພະຍາຍາມປານໃດກໍຕາມ ຂັ້ອຍກໍບໍູ່ສາມາດຈ ູ່ຈໍາຊ ູ່ເພງເຫົຼູ່ານ ັ້ນໄດັ້ເລຼີຍ. ສໍາລ ບ

ຂັ້ອຍ ມ ນແມູ່ນດົນຕຼີທຼີູ່ທັ້າທາຍ ແລະ ຢ ູ່ຫູ່າງໄກເກຼີນເອ ັ້ອມ. 

      “ເພງນຼີັ້ຊ ູ່ຫຍ ງ?” 

      ລາວ <…> ຕອບທ ນທຼີໂລດ ຄັ້າຍກ ບວູ່າຊ ູ່ເພງ ບໍູ່ມຼີຄວາມສໍາຄ ນຫຍ ງສໍາລ ບລາວ. ເໝ ອນທຸກຄ ັ້ງ 

ລາວຈະຕອບຢູ່າງໄວວາໂດຍບໍູ່ຄິດຫຍ ງ “ແມູ່ນເພງຂອງມາເຣຍ ເບຼີກອນຊາ ຊ ູ່ ຟາຕາມ ບາຍ ເບວິນດາ” 
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      ຂັ້ອຍຈ ູ່ໄດັ້ວູ່າ ເຄຼີຍໄດັ້ຍິນເພງທຼີູ່ລາວເປຼີດ <…>. ບໍູ່ວູ່າເວລາໃດ ແລະ ຢ ູ່ບູ່ອນໃດ ເມ ູ່ອຂັ້ອຍໄດັ້ຍິນ

ດົນຕຼີນ ັ້ນ ຂັ້ອຍຈະຄິດຄະນ ງເປ ນເວລາດົນນານ ຕໍູ່ມາກໍຮັ້ອງໄຫັ້ອອກມາ. ເພງນ ັ້ນແມູ່ນ ຄວາມໄວໄຮ້ສາຍ  

011 (Speed 011 Wireless) <…>. 

      ຈາກເຮ ອນຂັ້ອຍໄປຫາເຮ ອນຂອງລາວ ພວກເຮົາຕັ້ອງຂຼີູ່ລົດໄປຕາມຄ ນຄ ກ ັ້ນນໍັ້າ, ຂັ້າມຂົວ ແລະ ໄປ

ຕາມທາງຜູ່ານສວນ ຕໍູ່ມາກໍຜູ່ານໂຮງສຼີເຂົັ້າທຼີູ່ປິດໄປແລັ້ວ. ສ ງກະສຼີທຼີູ່ມຸງຫຼ ງຄາເຂົັ້າໝັ້ຽງແລັ້ວ ເພາະບໍູ່ມຼີຄົນດ 

ແລເປ ນເວລາສາມປຼີແລັ້ວ. ຍາມໃດທຼີູ່ພວກເຮົາຂຼີູ່ລົດຜູ່ານໂຮງສຼີເຂົັ້ານຼີັ້ ລາວຈະຂ ບລົດຊັ້າລົງ. ຂັ້ອຍຮ ັ້ວູ່າລາວ

ຄິດຫຍ ງຢ ູ່ໃນໃຈ ເວລາລາວເຮ ດແນວນ ັ້ນ. ແຕູ່ລາວບໍູ່ເຄຼີຍພາຂັ້ອຍເຂົັ້າໄປໃນໂຮງສຼີເຂົັ້ານ ັ້ນຈ ກເທ ູ່ອ. ເມ ູ່ອລາວ

ຢຸດລົດຢ ູ່ຕໍູ່ໜັ້າໂຮງສຼີເຂົັ້າ <…>. ຜົມຂອງລາວ ຫອມດັ້ວຍກິູ່ນຢາສະຜົມ ເຊິູ່ງເປ ນກິູ່ນທຼີູ່ຂັ້ອຍບໍູ່ເຄຼີຍສໍາຜ ດມາ

ກູ່ອນ. ຂັ້ອຍຢາກຮ ັ້ຊ ູ່ກິູ່ນຢາສະຜົມທຼີູ່ລາວໃຊັ້ ແຕູ່ບໍູ່ກັ້າເອຼີູ່ຍປາກຖາມວູ່າແມູ່ນກິູ່ນຫຍ ງ. ດ ູ່ງນ ັ້ນ ຂັ້ອຍຈ ູ່ງຖາມວູ່າ

ລາວໃຊັ້ແຊມພ ຫຍ ງ. ຫຼ ງຈາກຈັ້ອງເບິູ່ງໜັ້າຂັ້ອຍ ຄ ກ ບຕອນທຼີູ່ຂັ້ອຍເອົາຜັ້າຂົນເຊ ດເຫ ູ່ອຢ ູ່ໜັ້າຜາກຂອງລາວ 

ລາວກໍເອຼີູ່ຍຂ ັ້ນວູ່າ “ແມູ່ນດ ບໂບຣຼີຈ” (Double Rich Shampoo). 

      ໃນຄໍູ່າຄ ນລະດ ບານໃໝູ່ຄ ັ້ງນ ັ້ນ ຂັ້ອຍອາຍຸໄດັ້ຊາວເອ ດປຼີ. ຂັ້ອຍຮ ັ້ສ ກຄັ້າຍກ ບວູ່າ ກໍາລ ງເດຼີນທາງໄປ

ສ ູ່ດິນແດນທຼີູ່ໄກແສນໄກ ເຊິູ່ງຕົນເອງບໍູ່ສາມາດໄປເຖິງໄດັ້ ຖັ້າບໍູ່ມຼີຜ ັ້ຊາຍຄົນນຼີັ້. ການເດຼີນທາງໄປດິນແດນຫູ່າງ

ໄກທຼີູ່ບໍູ່ຮ ັ້ຈ ກ ຂັ້ອຍບໍູ່ສາມາດໄປເຖິງດັ້ວຍຕົນເອງໄດັ້ ຕັ້ອງມຼີລາວໄປນໍາຈ ູ່ງຈະຮອດ ມ ນເຮ ດໃຫັ້ຂັ້ອຍເສົັ້າໃຈ. 

ເມ ູ່ອກ ບມາເຮ ອນ ຫຼ ງຈາກການເດຼີນທາງທຼີູ່ງົດງາມສິັ້ນສຸດລົງ ຂັ້ອຍມຼີທ ງຄວາມໂສກເສົັ້າ, ຄວາມຫວານຊ ູ່ນ 

ແລະ ຂົມຂ ູ່ນ ປະປົນກ ນ. ຂັ້ອຍຕັ້ອງປະສົບພົບພໍັ້ທ ງພາບທຼີູ່ຄຸັ້ນເຄຼີຍ ແລະ ເສົັ້າໝອງ. ແມູ່ຍູ່າງເລາະຢ ູ່ເດຼີູ່ນບັ້ານ

ໝົດຄ ນ ລໍຖັ້າຂັ້ອຍກ ບມາ. 

      ຜ ັ້ຊາຍຄົນນ ັ້ນໂທມາຫາອຼີກ ແຕູ່ຄູ່ອຍໆເຊົາມາຮ ບເອົາຂັ້ອຍໄປທູ່ຽວ. 

      “ຂຼີູ່ລົດຕ ກຊຼີມາແມ໋”. 

      ເຈົ້າຈະຈຶ່າຍຄຶ່າລົດຕັກຊີໃຫ້ຂ້ອຍບ ຶ່? 

      ແຕູ່ຂັ້ອຍບໍູ່ເວົັ້າຫຍ ງ ຕໍູ່ມາລາວເວົັ້າຄູ່ອຍໆ <…>. 

      “ຂັ້ອຍຢາກເຫ ນໜັ້າເຈົັ້າໃຈຈະຂາດແລັ້ວ”. 

      ຂັ້ອຍລ ງເລໃຈໜັ້ອຍໜ ູ່ງ. 

      ຄັນຊ້ັນກ ເອົາລົດມາຮັບຂ້ອຍຕ . 

      ຂັ້ອຍກໍາລ ງຄົວອາຫານບາງຢູ່າງຢ ູ່ແຊບເກາະ”. 

     ໂອ້ ລາວບ ຶ່ສາມາດມາຮັບຂ້ອຍ ຍ້ອນກ າລັງຄົວກ ນຢູຶ່. 

     ຂັ້ອຍຂ ັ້ນລົດຕ ກຊຼີໄປ ທ ນທຼີທຼີູ່ຍູ່າງເຂົັ້າໄປໃນເຮ ອນ ນໍັ້າສຽງອູ່ອນໂຍນຂອງລາວ ທຼີູ່ບອກວູ່າ “ເຂົັ້າມາ

ໂລດ” ກໍດ ງດ ດຈິດໃຈຂັ້ອຍ. ລາວກໍາລ ງເຮ ດເອາະປາກະປ໋ອງຢ ູ່. 

      ຂະນະທຼີູ່ເອົາບູ່ວງຕ ກເອາະປາເຂົັ້າປາກ ລາວຖາມຂັ້ອຍວູ່າ  

ສວສ 20
18
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     “ຄອບຄົວເຈົັ້າປ ກຫຍ ງແດູ່ບໍູ່?” 

     “ປ ກຢ ູ່” 

     ຄອບຄົວຂັ້ອຍບໍູ່ມຼີດິນປ ກຝ ງຈ ກບູ່ອນ ແລະ ບໍູ່ມຼີໃຜເຮ ດການປ ກຝ ງແລັ້ວ. 

      “ແມູ່ນໃຜເຮ ດການປ ກຝ ງ?” 

      “ແມູ່ຂັ້ອຍ” 

      ຂັ້ອຍບໍູ່ຢາກບອກລາວວູ່າ ແມູ່ຂັ້ອຍອາຍຸຫົກສິບປຼີແລັ້ວ ແລະ ເປ ນພະຍາດຄວາມຈໍາເສ ູ່ອມ. 

      “ໂອັ້! ດຼີຫຼາຍ ໃຊັ້ຊຼີວິດຢ ູ່ຊົນນະບົດ ຂັ້ອຍກໍຄວນເຮ ດການປ ກຝ ງຄ ກ ນໄດ໋ນໍ”. 

      ຄ ນນ ັ້ນບໍູ່ມຼີສຽງດົນຕຼີເລຼີຍ ເນ ູ່ອງຈາກຮ ັ້ສ ກອ ດອ ດໃຈທຼີູ່ຈະເວົັ້າຕົວະຕໍູ່ໄປອຼີກ ຂັ້ອຍກໍເລຼີຍປູ່ຽນເລ ູ່ອງ

ສົນທະນາ. 

      “ເຈົັ້າບໍູ່ເປຼີດດົນຕຼີບໍ?” 

      “ດົນຕຼີຫວະ? ແລ ບທອບຂອງຂັ້ອຍເພ ໃຊັ້ການບໍູ່ໄດັ້” 

      “ເຈົັ້າເປຼີດດົນຕຼີບໍູ່ໄດັ້ ຖັ້າບໍູ່ມຼີແລ ບທອບຊ ັ້ນບໍ?” 

      “ບໍູ່ແມູ່ນແຕູ່ເປຼີດດົນຕຼີ ຂຽນໜ ງສ ກໍຍ ງບໍູ່ໄດັ້”. 

      ດ ູ່ງນ ັ້ນ ຂັ້ອຍຈ ູ່ງຮ ັ້ວູ່າລາວເປ ນ “ນ ກຂຽນ” ເຖິງຈະບໍູ່ຮ ັ້ວູ່າແມູ່ນອາຊຼີບຫຍ ງກໍຕາມ. 

      “ຄ ນຊ ັ້ນ ເຈົັ້າປ ກຫຍ ງແດູ່ຢ ູ່ໃນສວນ?” 

      “ປ ກທຸກຢູ່າງ ມຼີໝາກເຜ ດ, ຜ ກບົູ່ວໃບ, ຜ ກກາດ, ຜ ກສະຫຼ ດ, ຕົັ້ນເດຊຼີ, ໝາກເຂ ອ, ຕົັ້ນຊິໂກຣຼີ*,    

ໝາກເລ ູ່ນໃຫຍູ່, ໝາກເລ ູ່ນນັ້ອຍ, ຕົັ້ນມານໂລ…” 

      “ຄ ຊິແຊບນໍ ຜ ກທຼີູ່ເຈົັ້າປ ກເອງຄ ຊິແຊບກວູ່າຜ ກຂາຍຢ ູ່ຕາມຮັ້ານ ແມູ່ນບໍູ່?” 

      “ແນູ່ນອນ ແຕູ່ເປ ນຫຍ ງເຈົັ້າຈ ູ່ງຖາມວູ່າພວກເຮົາມຼີສວນບໍູ່?” 

      “ຂັ້ອຍຄິດວູ່າ ຖັ້າຂັ້ອຍຊອຍໝາກເຜ ດ ແລະ ຜ ກບົູ່ວໃບເອົາມາປະສົມໃສູ່ກ ບ ເອາະນຼີັ້ ລົດຊາດກໍຄົງ

ຈະແຊບຊັ້ອຍແທັ້ໄດ໋” 

      “ຄ ນຊ ັ້ນ ຂັ້ອຍຈະເອົາມາໃຫັ້ເຈົັ້າເດຼີ”. 

      “ແທັ້ບໍູ່?” 

      “ແທັ້” 

      ລາວດຼີອົກດຼີໃຈ <…>. ຕໍູ່ມາລາວເວົັ້າດັ້ວຍແວວຕາທຼີູ່ອູ່ອນໂຍນວູ່າ “ທຼີູ່ຮ ກ, ຂັ້ອຍຈະປົກປັ້ອງເຈົັ້າ”. 

      ຄ ນນ ັ້ນນ ກຂຽນຜ ັ້ທຼີູ່ຂຽນບໍູ່ໄດັ້ເມ ູ່ອບໍູ່ມຼີແລ ບທອບ ດ ູ່ມເຫົຼັ້າຫຼາຍໂພດ ຈ ູ່ງບໍູ່ສາມາດຂ ບລົດໄປສົູ່ງຂັ້ອຍ

ກ ບບັ້ານໄດັ້. ຂັ້ອຍຍູ່າງໄປຕາມຖະໜົນໃນຄໍູ່າຄ ນນ ັ້ນ. ຂັ້ອຍຄິດຮອດແມູ່ ໃນຄໍູ່າຄ ນແບບນຼີັ້ ມຼີວິທຼີໃດບໍູ່ ທຼີູ່ຂັ້ອຍ

ຈະເຮ ດໃຫັ້ແມູ່ບໍູ່ຕັ້ອງຍູ່າງເລາະຢ ູ່ເດຼີູ່ນບັ້ານ ເພ ູ່ອລໍຖັ້າຂັ້ອຍ? ພາຍຫຼ ງທຼີູ່ຄິດໜ ກເປ ນເວລາດົນນານ ຂັ້ອຍຕ ດສິນ

ໃຈວູ່າຈະເປ ນການດຼີ ຖັ້າແມູ່ໄດັ້ປ ກຫຍ ງບາງຢູ່າງ. ມຼີຄົນເວົັ້າວູ່າ ຖັ້າມ ຂອງເຮົາໄດັ້ເຮ ດວຽກຢ ູ່ເລ ັ້ອຍໆ ຈະຊູ່ວຍ
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ບ ນເທົາອາການພະຍາດຄວາມຈໍາເສ ູ່ອມ. ແມູ່ບໍູ່ຮ ັ້ຈ ກຫິຼັ້ນໄພັ້ ແລະ ອາຍຸສໍູ່າລາວ ເປ ນໄປ ບໍູ່ໄດັ້ທຼີູ່ຈະຮຽນຫິຼັ້ນປິ

ອາໂນ ເພ ູ່ອບໍລິຫານມ . ເຫດຜົນອ ນໜ ູ່ງ ຄ  ຂັ້ອຍເຄຼີຍໄດັ້ຍິນລາຍການວິທະຍຸບອກວູ່າ ການໃຫັ້ຄົນເປ ນພະຍາດ

ຄວາມຈໍາເສ ູ່ອມ ໄດັ້ເຫ ນພ ດສຼີຂຽວມຼີຄວາມສໍາຄ ນຫຼາຍ. ອຼີກຢູ່າງໜ ູ່ງ ແມູ່ເຄຼີຍມຼີປະສົບການດັ້ານການປ ກຝ ງ

ມາແລັ້ວ. 

      ແຕູ່ວູ່າຄອບຄົວຂອງຂັ້ອຍບໍູ່ມຼີດິນປ ກຝ ງຢ ູ່ຫຼ ງເຮ ອນຂອງພວກເຮົາອຼີກເລຼີຍ. ທົູ່ງພຽງບູ່ອນເກົູ່າຂອງ

ພວກເຮົາທຼີູ່ມຼີດິນອຸດົມສົມບ ນ ໄດັ້ສ ນຫາຍໄປດົນແລັ້ວ. ຄົນຢ ູ່ໃກັ້ຄຽງ ກວາດຊ ັ້ເອົາດິນໄປໝົດ ລວມທ ງສວນ

ນັ້ອຍຢ ູ່ຫຼ ງເຮ ອນພວກເຮົານໍາ ແລັ້ວເຮ ດກໍາແພງຊຼີເມ ນກ ັ້ນໄວັ້ ເພ ູ່ອປຸກເປ ນເຮ ອນພ ກສໍາລ ບກໍາມະກອນຕູ່າງ

ດັ້າວ. ພວກເຮົາບໍູ່ມຼີເງິນທຼີູ່ຈະເຮ ດເດຼີູ່ນຊຼີເມ ນໄດັ້ ແຕູ່ດິນຕອນນຼີັ້ກໍຍ ງທໍາປະໂຫຍດໃຫັ້ພວກເຮົາໄດັ້ຢ ູ່. ຢູ່າງໜັ້ອຍ

ຖັ້າພວກເຮົາປ ກຜ ກເອົາເອງ ພວກເຮົາກໍປະຢ ດເງິນໄດັ້ ບໍູ່ຈໍາເປ ນຕັ້ອງໄປຊ ັ້ຜ ກຢ ູ່ຮັ້ານ. 

      ຂັ້ອຍເຕ ອນຕົນເອງສະເໝຼີວູ່າ ເຫດຜົນທຼີູ່ຂັ້ອຍພວນດິນຢ ູ່ເດຼີູ່ນທ ງເວ ນທ ງຄ ນ ບໍູ່ແມູ່ນເພ ູ່ອເອົາຜ ກ

ປອດສານພິດໄປໃຫັ້ລາວ. ແຕູ່ເມ ູ່ອຢ ູ່ໃນສວນມຼີໝາກເຜ ດເກຼີດຂ ັ້ນ ເປ ນເທ ູ່ອທໍາອິດ ຂັ້ອຍກໍຄິດເຖິງລາວກູ່ອນ

ຄົນອ ູ່ນ ແລະ ຫວ ງວູ່າລາວຈະຊວນຂັ້ອຍໄປເຮ ອນ. ແຕູ່ລາວບໍູ່ໂທມາຫາ ບໍູ່ດົນກໍມຼີໝາກເຜ ດເກຼີດຂ ັ້ນຫຼາຍ ຈົນ

ຂັ້ອຍຄິດວູ່າງູ່າຂອງ ມ ນອາດຈະກູ່ອງລົງດິນ. ທຸກໆເຊົັ້າຂັ້ອຍວິຕົກກ ງວົນວູ່າ ຄ ນຜູ່ານມາມຼີໝາກເຜ ດເກຼີດຂ ັ້ນ 

ຫຼາຍປານໃດ. ຊ ັ້ນຜ ກກາດເດ? ແມູ່ເຊ ດນໍັ້າຫ ນໍັ້າຕາ ເວລາຕ ດຜ ກກາດທຼີູ່ຂ ັ້ນຢູ່າງດົກໜາ. ແມູ່ເປ ນແບບນຼີັ້ສະ   

ເໝຼີ ລາວປະຕິບ ດກ ບພ ດຜ ກເໝ ອນລ ກຂອງຕົນເອງ ແລະ ລາວກໍບໍູ່ປະລະນິໄສເກົູ່ານຼີັ້ເລຼີຍ. 

      “ເປ ນຫຍ ງພໍູ່ຂອງລ ກບໍູ່ຕ ດຜ ກເຫົຼູ່ານຼີັ້?” 

      ແມູ່ຮ ັ້ດຼີວູ່າ ມ ັ້ໃດມ ັ້ໜ ູ່ງຜ ກສະຫຼ ດຕັ້ອງເນົູ່າເປ ູ່ອຍ ແລະ ຕາຍໄປຍັ້ອນຝົນ ຖັ້າພວກເຮົາບໍູ່ຕ ດເອົາມ ນ. 

ແມູ່ສົູ່ງຜ ກສະຫຼ ດທຼີູ່ລາວຕ ດໃຫັ້ຂັ້ອຍ. 

      “ເຮ ດກິມຈິ* (kimchi) ຜ ກສະຫຼ ດໄວັ້ໃຫັ້ພໍູ່ແດູ່”. 

       ພາຍຫຼ ງອາຫານຄໍູ່າທຼີູ່ໜັ້າເບ ູ່ອ ຂັ້ອຍເອົາມຼີດຕ ດສົັ້ນຜ ກສະຫຼ ດທຼີູ່ແມູ່ເອົາມາແລັ້ວ ເອົາເຈັ້ຍໜ ງສ ພິມ

ມາຫໍູ່ໄວັ້. ນອກຈາກນ ັ້ນ ຍ ງເອົາໝາກເຜ ດ ແລະ ຜ ກຊິໂກຣິຈໍານວນໜ ູ່ງ ອອກຈາກຖົງຢາງ ເອົາໃສູ່

ກະປຸກປລາສຕິກ ແລັ້ວຍູ່າງໄປເຮ ອນຂອງຜ ັ້ຊາຍຄົນນ ັ້ນ. ແມູ່ຄົງລ ມໄປແລັ້ວວູ່າລາວໄດັ້ບອກຂັ້ອຍໃຫັ້ເຮ ດກິມ

ຈິຜ ກສະຫຼ ດໄວັ້ໃຫັ້ພໍູ່. ຂັ້ອຍຢາກໄປເຮ ດກິມຈິຜ ກສະຫຼ ດໃຫັ້ຜ ັ້ຊາຍຄົນນຼີັ້. ລາວຄົງລ ມໄປວູ່າ ການທຼີູ່ຂັ້ອຍເອົາ

ຜ ກປອດສານພິດມາໃຫັ້ ຄ ການນໍາເອົາຄວາມສຸກມາໃຫັ້ລາວ. ຍັ້ອນເຫດຜົນບາງຢູ່າງ ລາວບໍູ່ໃຫັ້ຂັ້ອຍເຂົັ້າໄປ

ໃນເຮ ອນ. ທ ນໃດນ ັ້ນ ຂັ້ອຍກໍຮ ັ້ວູ່າລາວມຼີແຂກຢ ູ່ໃນເຮ ອນນໍາ. ຂັ້ອຍຄິດວູ່າແມູ່ນແມູ່ຍິງ ອາດແມູ່ນຊ ອາກໍເປ ນ

ໄດັ້. ເຖິງວູ່າລາວຈະຢ ນຕ ນປະຕ ໄວັ້ກໍຕາມ ຂັ້ອຍກໍຍ ງເຫ ນເກຼີບແມູ່ຍິງຄ ູ່ໜ ູ່ງຢ ູ່ລະຫວູ່າງຂາຂອງລາວ ແລະ ເກຼີບ

ຄ ູ່ນ ັ້ນຄັ້າຍຄ ຂອງຊ ອາ. ຂັ້ອຍຮ ັ້ວູ່າ ນາງປິດບ ນຊຼີຝາກ ປະຈໍາ ແລະ ຖອນເງິນ ທຼີູ່ລາວທັ້ອນໄວັ້ດັ້ວຍຄວາມ

ລໍາບາກເປ ນເວລາ ໜ ູ່ງປຼີທຼີູ່ຜູ່ານມາ. ຂັ້ອຍຍ ງຮ ັ້ວູ່າ ອາທິດແລັ້ວນຼີັ້ ນາງໄປຮັ້ານເອເລ ກໂຕຣນິກຢ ູ່ໃນເມ ອງ. ບໍູ່

ແມູ່ນນາງໄປຊ ັ້ແລ ບທອບຢ ູ່ຫ ັ້ນບໍ? ດົນຕຼີທຼີູ່ດ ງລອດອອກມາຈາກເຮ ອນຜ ັ້ຊາຍຄົນນຼີັ້ ແມູ່ນດົນຕຼີທຼີູ່ມາຈາກແລ ບ

ສວສ 20
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ທອບຂອງຊ ອາບໍ? ຂັ້ອຍຍ ູ່ນຂອງທຼີູ່ເອົາມາໃຫັ້ລາວ. ລາວສົູ່ງສຽງດ ງດັ້ວຍຄວາມປະຫຼາດໃຈ ແຕູ່ການຊ ູ່ນຊົມຍິນ

ດຼີທຼີູ່ສຸພາບນ ັ້ນ ເປ ນລ ກສະນະແປກ ແລະ ບໍູ່ເປ ນກ ນເອງເລຼີຍ.  ລາວຕ ດສິນໃຈທຼີູ່ຈະທໍາຕົວສຸພາບກ ບຂັ້ອຍ ນ ບ

ຕ ັ້ງແຕູ່ເວລາທຼີູ່ລາວບໍູ່ໄດັ້ຊວນຂັ້ອຍມາເຮ ອນຂອງລາວຊ ັ້ນບໍ? 

      “ຂອບໃຈຫຼາຍໆ ແຕູ່ເຈົັ້າເອົາໝາກເຜ ດມາໃຫັ້ຂັ້ອຍຫຼາຍໂພດ”. 

      “ພວກເຮົາມຼີຫຼາຍ ປຼີກາຍນຼີັ້ພວກເຮົາຊ ັ້ເບັ້ຍໝາກເຜ ດຫັ້າສິບຕົັ້ນຢ ູ່ຕະຫຼາດມາປ ກ. ພວກເຮົາປ ກຜ ກ

ສະຫຼ ດຫຼາຍຄ ກ ນ. ດິນບໍູ່ດຼີປານໃດແຕູ່ຜ ກເຫົຼູ່ານຼີັ້ໃຫຍູ່ຂ ັ້ນປານໜໍູ່ໄມັ້ພຸັ້ນລະ. ເບິູ່ງຜ ກຊິໂກຣິແມ໋! ເບິູ່ງຄ ວູ່າມ ນ

ຫຍາບ ແຕູ່ມ ນຂ ັ້ນຢ ູ່ທາງນອກ ມ ນຈ ູ່ງເປ ນຕາໜັ້າກິນແທັ້ໄດ໋. ເຈົັ້າຮ ັ້ໄດັ້ເລຼີຍ ດັ້ວຍການເບິູ່ງສຼີຂອງມ ນທຼີູ່ຕູ່າງກ ນ”.  

      “ແທັ້ໄດ໋ນໍ ຂອບໃຈເດຼີ”. 

      “ເອຼີ, ນຼີັ້ນູ່າ ຂັ້ອຍຄິດວູ່າດິນຢ ູ່ນຼີັ້ດຼີກວູ່າດິນຢ ູ່ເດຼີູ່ນບັ້ານພວກເຮົາ ຖັ້າເອົາຜ ກມາປ ກໃສູ່ກໍຄົງຈະດຼີໄດ໋ 

ແທນທຼີູ່ຈະປູ່ອຍໃຫັ້ຫຍັ້າຂ ັ້ນ. ໃຫັ້ຂັ້ອຍມາຖາງຫຍັ້າໃຫັ້ດຼີບໍ ເອົາເວລາໃດກໍໄດັ້?” 

      “ບໍູ່ເປ ນຫຍ ງດອກ ເຈົັ້າບໍູ່ຕັ້ອງຫູ່ວງ”. 

      “ເຈົັ້າຮ ັ້ແລັ້ວວູ່າ ຂັ້ອຍເກຼີດຢ ູ່ໃນຄອບຄົວຊາວສວນ ຂັ້ອຍເກ ູ່ງດັ້ານນຼີັ້ເກາະ”. 

     “ຊ ັ້ນກໍໄດັ້ ແຕູ່ບໍູ່ແມູ່ນຄ ນນຼີັ້ເທ ູ່ອ”. 

      “ຄ ນຊ ັ້ນ ລາກູ່ອນເດຼີ”. 

      ຂັ້ອຍອອກຈາກເຮ ອນຂອງລາວ ຍູ່າງໄປຕາມເສ ັ້ນທາງທຼີູ່ມ ດມິດ. ແມູ່ຍ ງນ ູ່ງຢ ູ່ເດຼີູ່ນ ກໍາລ ງຕ ດເອົາຜ ກ

ສະຫຼ ດຢ ູ່ພາຍໃຕັ້ແສງຈ ນກະຈູ່າງ. 

      “ລ ກເຮ ດກິມຈິຜ ກສະຫຼ ດໃຫັ້ພໍູ່ແລັ້ວຫວະ?” 

      “ເຮ ດແລັ້ວ ແມູ່”. 

      ຂັ້ອຍຕ ດສິນໃຈລາອອກຈາກວຽກຢ ູ່ຄລຼີນິກຢອນເຊ  ແລະ ເຊ ນສ ນຍາເຮ ດວຽກຢ ູ່ຄລຼີນິກປິູ່ນປົວແຜນ

ບ ຮານກິມ(Kim) ເຊິູ່ງຈະເປຼີດຄ ນໃໝູ່ ພາຍຫຼ ງທຼີູ່ຂະຫຍາຍການບໍລິການອອກໄປຕ ູ່ມ. ເຮ ດວຽກຢ ູ່ຄລຼີນິກຢອນ

ເຊ  ສະດວກສະບາຍ ແລະ ໄດັ້ເງິນເດ ອນດຼີ ແຕູ່ຂັ້ອຍ ອົດບໍູ່ໄດັ້ທຼີູ່ຈະເອົາຫ ໄປນາເອົາຕາໄປໄຮູ່ທໍາຕົວເໝ ອນບໍູ່

ມຼີຫຍ ງເກຼີດຂ ັ້ນກ ບຊ ອາ ເຊິູ່ງອາດໄປຫາຜ ັ້ຊາຍຄົນນ ັ້ນທຸກໆຄ ນ. ຂະນະທຼີູ່ລໍຖັ້າໃຫັ້ຄລຼີນິກປິູ່ນປົວແຜນບ ຮານ

ຂອງກິມມາເປຼີດຄລຼີນິກໃໝູ່ ລະດ ຝົນກໍເລຼີູ່ມຕົັ້ນ ແລັ້ວຝົນກໍຫຼ ູ່ງທ ູ່ງເທລົງມາຢູ່າງມ ດຟັ້າມົວດິນ. 

    * 

      ຫຼ ງຈາກອາຫານແລງ ຂັ້ອຍປິດເອົາໝາກເຜ ດ, ໝາກເຂ ອ ຕ ດເອົາຜ ກສະຫຼ ດ ແລະ ຜ ກຊິໂກຣິ ຫໍູ່ໃສູ່

ເຈັ້ຍໜ ງສ ພິມ ແລັ້ວເອົາໃສູ່ໃນຖົງປລາສຕິກໄວັ້. 

      “ເຮ ດກິມຈິຜ ກສະຫຼ ດໃຫັ້ພໍູ່ແດູ່”. 

      “ໂດຍແມູ່ ລ ກຈະເຮ ດໃຫັ້”. 

      ຂັ້ອຍຕອບດັ້ວຍໃບໜັ້າຊ ູ່ນບານ ເໝ ອນຍິງສາວອາຍຸຊາວເອ ດ ທຼີູ່ຕົນເຄຼີຍເປ ນ. 
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      ຟັ້າຫຼ ງຝົນຢ ູ່ອຼີກຟາກຟັ້າເບ ັ້ອງໜ ູ່ງ ຂັ້ອຍເຫ ນດວງດາວເປ ນເທ ູ່ອທໍາອິດ ຫຼ ງຈາກທຼີູ່ບໍູ່ໄດັ້ເຫ ນມາເປ ນ

ເວລາດົນນານ. ພວກມ ນສູ່ອງແສງຍິບຍ ບຜູ່ານຮ ນັ້ອຍໆຂອງກັ້ອນເມກໜາ. ໃຊັ້ເວລາໜ ູ່ງຊົູ່ວໂມງເພ ູ່ອຍູ່າງໄປ

ເຮ ອນຂອງລາວ. ດັ້ວຍບາດກັ້າວຊັ້າໆ ຂັ້ອຍຍູ່າງໄປຕາມເສ ັ້ນທາງທຼີູ່ມ ດມິດ. ປົກກະຕິຂັ້ອຍຈະຮ ັ້ສ ກຢັ້ານເວລາ

ຍູ່າງກ ບຄ ນມາເຮ ອນ ຫຼ ງຈາກເລຼີກວຽກຊັ້າ ຫຼ  ຍູ່າງເລາະຫິຼັ້ນໃນເມ ອງ ແຕູ່ບ ດນຼີັ້ ຂັ້ອຍບໍູ່ຢັ້ານຫຍ ງເລຼີຍ. ເວລາທຼີູ່

ຂັ້ອຍເອົາໝາກເຜ ດ, ຜ ກສະຫຼ ດ, ຜ ກຊິໂກຣິ ແລະ ໝາກເຂ ອທຼີູ່ຂັ້ອຍປ ກໂດຍບໍູ່ໃສູ່ສານເຄມຼີດັ້ວຍຄວາມ

ຍາກລໍາບາກມາໃຫັ້ລາວ. ຂັ້ອຍຈະຖາມລາວວູ່າ ເຈົັ້າລ ມແລັ້ວບໍູ່ ເຈົັ້າບອກຂັ້ອຍຄ ນນ ັ້ນວູ່າ ຍາມໃດເຈົັ້າຢາກ

ເຫ ນໜັ້າຂັ້ອຍ ແລະ ຍາມໃດເຈົັ້າຢາກຊວນຂັ້ອຍໄປທູ່ຽວ? ຄ ນນ ັ້ນນູ່າ <…> ເຈົັ້າບໍູ່ໄດັ້ບອກໃຫັ້ຂັ້ອຍເອົາຜ ກ

ປອດສານພິດໄປໃຫັ້ເຈົັ້າຊ ັ້ນບໍ? <…>  ຂັ້ອຍຍ ງຈ ູູ່່ຈໍາກູ່ຽວກ ບສິູ່ງທຼີູ່ລາວໄດັ້ເວົັ້າ ແລະ ປະຕິບ ດກ ບຂັ້ອຍ ໃນຄໍູ່າ

ຄ ນທຼີູ່ລາວມາຮ ບເອົາຂັ້ອຍໄປເຮ ອນຂອງລາວ. ຖັ້າລາວຈ ູ່ຈໍາບໍູ່ໄດັ້ ລາວກໍເປ ນອາດສະຍາກອນຕົວສະກ ນເທົູ່າ

ນ ັ້ນລະ. 

    ລາວຢ ູ່ເຮ ອນ ມຼີສຽງດົນຕຼີດ ງຢ ູ່ດັ້ານໃນ ແລະ ລາວກໍບໍູ່ຍອມໃຫັ້ຂັ້ອຍເຂົັ້າໄປອຼີກຕ ູ່ມ. ຂັ້ອຍເອົາຖົງຜ ກ 

ຍ ູ່ນໃຫັ້ລາວ. ດວງດາວເປ ູ່ງແສງຍິບຍ ບ ກັ້ອນເມກໜາເລຼີູ່ມບົດບ ງດວງດາວຈໍານວນໜ ູ່ງໄວັ້ຂັ້າງຫຼ ງ.  

      “ແມູ່ນຜ ກປອດສານພິດ”. 

      “ຜ ກປອດສານພິດ ຫຼ  ບໍູ່ປອດສານພິດກໍຕາມ ຢູ່າເອົາມາອຼີກເດຼີ”. 

      “ສໍາລ ບເຈົັ້າແລັ້ວ ຂັ້ອຍຕັ້ອງຖາງເດຼີູ່ນຈົນແປນ ແລະ ເຮ ດສວນໃສູ່ຕະຫຼອດລະດ ບານໃໝູ່ທຼີູ່ຜູ່ານມາ 

ເພ ູ່ອໃຫັ້ໄດັ້ຜ ກປອດສານພິດເຫົຼູ່ານຼີັ້ມາໃຫັ້ເຈົັ້າ. ບາງຄ ັ້ງ ເວລາຂຸດດິນມ ຂັ້ອຍບວມ ຈົນເລ ອດຍັ້ອຍພຸັ້ນນູ່າ”. 

      “ຂັ້ອຍບໍູ່ໄດັ້ບອກເຈົັ້າຂຸດດິນຈົນເລ ອດຕົກຢາງອອກນູ່າ”. 

      “ຍັ້ອນເອົາເງິນມາຈູ່າຍຄູ່າລົດຕ ກຊຼີຂຼີູ່ມາເຮ ອນເຈົັ້ານຼີັ້ລະ ຂັ້ອຍຈ ູ່ງບໍູ່ສາມາດເອົາ… ອຸປະກອນຮ ບ

ສ ນຍານໃສູ່ໂທລະສ ບຂັ້ອຍ ເພ ູ່ອບອກເຈົັ້າວູ່າມຼີຄົນໂທເຂົັ້າມາ ຂະນະທຼີູ່ເຈົັ້າລົມທາງໂທລະສ ບຢ ູ່. ຂັ້ອຍບໍູ່ມຼີ

ອຸປະກອນແບບນ ັ້ນຄ ກ ບຄົນອ ູ່ນດອກ”.  

      ເປ ນຄວາມຈິງບໍູ່? ຂັ້ອຍບໍູ່ສາມາດຫາຄໍາເວົັ້າມາລະບາຍຄວາມອ ດອ ັ້ນຕ ນໃຈ, ຄວາມໂມໂຫໂທໂສ 

ແລະ ຄວາມຮ ັ້ສ ກທຼີູ່ບໍູ່ເຄຼີຍມຼີຕໍູ່ລາວ. ຂັ້ອຍທົນບໍູ່ໄຫວຈ ູ່ງໄດັ້ເວົັ້າເລ ູ່ອງໄຮັ້ສາລະກູ່ຽວກ ບອຸປະກອນຮ ບສ ນຍານ

ນ ັ້ນອອກມາ. ຂັ້ອຍບໍູ່ກັ້າທຼີູ່ຈະບອກລາວກູ່ຽວກ ບສິູ່ງທຼີູ່ຕົນເອງກໍາລ ງຄິດ ຄ : ເຈົັ້າເປ ນຄົນຊົູ່ວແທັ້. 

      “ເຄ ູ່ອງອຸປະກອນຫຍ ງຫວະ?” 

      ທ ນໃດນ ັ້ນຂັ້ອຍຮ ັ້ສ ບສົນ ຈ ູ່ງບໍູ່ຕອບຫຍ ງ. 

      “ເຂົາບໍູ່ເອຼີັ້ນວູ່າອຸປະກອນ ແມູ່ນການໃຫັ້ບໍລິການ. ໜັ້າຄ ເຈົັ້າຫ ັ້ນ ຮ ັ້ຫຍ ງແດູ່ຫວະ?”  

      ລາວເວົັ້າດ ຖ ກຂັ້ອຍ ແລະ ທ ນໃດນ ັ້ນຂັ້ອຍກໍເກຼີດຄວາມກັ້າທຼີູ່ຈະຖຽງຕໍູ່. 

      “ຈະວູ່າອຸປະກອນ ຫຼ  ການໃຫັ້ບໍລິການ ກໍບໍູ່ເປ ນຫຍ ງ. ຂັ້ອຍບໍູ່ຄ ບາງຄົນທຼີູ່ມຼີເຄ ູ່ອງຟ ງເພງເອ ມພຼີສາມ 

ແລະ ຂັ້ອຍກໍບໍູ່ສາມາດຊ ັ້ແລ ບທອບໃຫັ້ເຈົັ້າໄດັ້. ສິູ່ງທຼີູ່ຂັ້ອຍໃຫັ້ເຈົັ້າໄດັ້ກໍມຼີແຕູ່ຜ ກປອດສານພິດນຼີັ້ແຫຼະ. ເຈົັ້າບໍູ່
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ຄວນປະຕິບ ດກ ບຂັ້ອຍຄ ກ ບຂອງຫິຼັ້ນ. ຂັ້ອຍອາຍຸພຽງຊາວເອ ດປຼີ. ເຈົັ້າບໍູ່ຢັ້ານວູ່າຕົນເອງຈະມຼີບ ນຫາຕາມມາບໍ 

ທຼີູ່ປະຕິບ ດກ ບຍິງສາວອາຍຸຊາວເອ ດປຼີ? ຫົວໃຈຂອງຂັ້ອຍເຕ ັ້ນແຮງ ແຕູ່ຂັ້ອຍພະຍາຍາມເວົັ້າຊັ້າໆ ແລະ ຊ ດ

ເຈນເທົູ່າທຼີູ່ຈະເຮ ດໄດັ້. 

      “ເຈົັ້າເອົາຫຍ ງມາເວົັ້າ? ຂັ້ອຍເຮ ດດຼີກ ບເຈົັ້າ ເຈົັ້າຈ ູ່ບໍູ່ໄດັ້ຊ ັ້ນບໍ?  ຂັ້ອຍຄົວອາຫານໃຫັ້ເຈົັ້າກິນ ແລະ 

ເປຼີດດົນຕຼີໃຫັ້ເຈົັ້າຟ ງ? ຖັ້າເຈົັ້າຈ ູ່ໄດັ້ ເຈົັ້າບໍູ່ຄວນທໍາຕົວແບບນຼີັ້. ດຽວນຼີັ້ເຈົັ້າໃຈຮັ້າຍ ມຼີແຕູ່ເຈົັ້າຊ ັ້ນບໍູ່ທຼີູ່ຮັ້າຍເປ ນ? 

ຂັ້ອຍກໍຮັ້າຍເປ ນຄ ກ ນເດຼີ ຍາມຂັ້ອຍຢາກຮັ້າຍ ແຕູ່ຂັ້ອຍເຄຼີຍໃຊັ້ອາລົມກ ບເຈົັ້າຍາມໃດຫວະ? ເຊ ູ່ນ ເວລາພວກເຮົາ 

ຂຼີູ່ລົດຜູ່ານໄປໂຮງສຼີເຂົັ້າຄ ນນ ັ້ນ ຖັ້າຂັ້ອຍຢາກເຮ ດຫຍ ງເຈົັ້າ ຂັ້ອຍກໍເຮ ດໄດັ້ແຕູ່ຂັ້ອຍບໍູ່ເຮ ດ. ຂັ້ອຍບໍູ່ເຄຼີຍຫຍາບ

ຄາຍກ ບເຈົັ້າຈ ກເທ ູ່ອນູ່າ. ຂັ້ອຍບໍູ່ຈໍາເປ ນອະທິບາຍໃຫັ້ເຈົັ້າຟ ງດອກ ເຈົັ້າຄິດເອົາເອງ. ຖັ້າຂັ້ອຍເປ ນນ ກຂຽນທຼີູ່ມຼີ

ຊ ູ່ສຽງ ຂັ້ອຍຈະມາເຮ ດຫຍ ງຢ ູ່ບູ່ອນນຼີັ້? ຖັ້າຂັ້ອຍບໍູ່ຫຍຸັ້ງກູ່ຽວກ ບຄົນໂງູ່ຈັ້າທຼີູ່ໄຮັ້ສາລະແບບເຈົັ້າ ຂັ້ອຍກໍຄົງບໍູ່

ຮ ັ້ສ ກລໍາຄານແນວນຼີັ້ດອກ. ຂັ້ອຍເຮ ດສິູ່ງທຼີູ່ບໍູ່ຖ ກໃຈເຈົັ້າ ຍັ້ອນຂັ້ອຍໃຊັ້ຊຼີວິດແບບນຼີັ້ຢ ູ່ບູ່ອນນຼີັ້ຊ ັ້ນບໍ? <…> 

      ລາວແກວູ່ງຖົງປລາສຕິກຖິັ້ມ ຂັ້ອຍເກ ບໝາກເຜ ດ, ຜ ກສະຫຼ ດ, ຜ ກຊິໂກຣິ ແລະ ໝາກເຂ ອທຼີູ່ເຮູ່ຍ

ຊະຊາຍຢ ູ່ພ ັ້ນເຮ ອນ ທ ງມ ສ ູ່ນ ແຕູ່ຫົວໃຈຂອງຂັ້ອຍສ ູ່ນແຮງກວູ່ານ ັ້ນອຼີກ. ຂັ້ອຍບໍູ່ຮັ້ອງໄຫັ້ ແລັ້ວ ຝົນກໍເລຼີູ່ມຕົກລົງ

ມາ. 

      ຂະນະທຼີູ່ຍູ່າງຜູ່ານຫູ່າຝົນ ມຼີຄົນຍູ່າງຕາມຫຼ ງຂັ້ອຍ. ຄ ນນຼີັ້ມ ດຫຼາຍ. ຂັ້ອຍໄດັ້ຍິນສຽງ ຄົນລົມກ ນ ຈ ູ່ງຮ ັ້

ວູ່າມຼີຜ ັ້ຊາຍສອງຄົນ. ຂັ້ອຍຮ ັ້ສ ກຢັ້ານຂ ັ້ນມາ. ຕອນຍູ່າງໄປເຮ ອນຜ ັ້ຊາຍຄົນນ ັ້ນ ຂັ້ອຍບໍູ່ຢັ້ານຫຍ ງ ເພາະຕອນ

ນ ັ້ນຕົນເອງມຼີອາລົມໂກດແຄັ້ນ. ແຕູ່ຕອນກ ບຄ ນມາເຮ ອນຂັ້ອຍຮ ັ້ສ ກຢັ້ານຫຼາຍ. ຂັ້ອຍຢັ້ານຜ ັ້ຊາຍຄົນນ ັ້ນທຼີູ່ດູ່າບໍູ່

ເຊົາຈ ກເທ ູ່ອ, ຂັ້ອຍຢັ້ານຄໍູ່າຄ ນທຼີູ່ມ ດມິດ ທ ງຢັ້ານຄົນແປກໜັ້າທຼີູ່ຍູ່າງຕາມຫຼ ງ. ຄ ນນ ັ້ນຂັ້ອຍຂົນໜາວລຸກທ ງຕົວ 

ຮ ັ້ສ ກວູ່າໂລກນຼີັ້ເປ ນໜັ້າຢັ້ານກົວ. ຂັ້ອຍແລູ່ນບໍູ່ໃຫັ້ສຽງດ ງ ຕໍູ່ມານໍັ້າຕາກໍຊ ມອອກມາ ມຼີຂອງແຫຼມບາງຢູ່າງປ ກ

ຕຼີນເປ ອຍຂອງຂັ້ອຍ. ເມ ູ່ອໄປລຼີັ້ຢ ູ່ໃນໂຮງສຼີເຂົັ້າ ຂັ້ອຍຈ ູ່ງຮ ັ້ວູ່າຕົນເອງເຮ ດຖົງປລາສຕິດໃສູ່ຜ ກຫຸຼດມ ໄປຍາມໃດ

ກໍບໍູ່ຮ ັ້. ຜ ັ້ຊາຍສອງຄົນຢຸດຢ ູ່ໜັ້າໂຮງສຼີເຂົັ້າ. 

      “ຟັ້າວເທ ູ່ອ ແມູ່ນຫຍ ງນິ?” 

      ຢ ູ່ໃຕັ້ສາຍຄາໂຮງສຼີເຂົັ້າ ຜ ັ້ຊາຍສອງຄົນເປຼີດເບິູ່ງສິູ່ງທຼີູ່ພົບເຫ ນ. ຂັ້ອຍລຼີັ້ຊັ້ອນຢ ູ່ໃນຄວາມມ ດ ແລະ 

ກ ັ້ນຫາຍໃຈໄວັ້. 

      “ຄ ນຈ  ແມູ່ນເງິນບໍູ່?” 

      “ບໍູ່ແມູ່ນນູ່າ ຊາບ ດິນ, ໝາກເຜ ດ ແລະ ມຼີຜ ກສະຫຼ ດນໍາ. ມ ັ້ນຼີັ້ເງິນເດ ອນອອກ ພວກເຮົາດ ູ່ມເຫົຼັ້າໂຊຈ 

ແກັ້ມກ ບປິັ້ງໝ ສາມຊ ັ້ນພ ນໃສູ່ຜ ກສະຫຼ ດນຼີັ້ເທາະ”. 

      ຄວາມຄິດນຼີັ້ເຮ ດໃຫັ້ລາວຕ ູ່ນເຕ ັ້ນປານນ ັ້ນພຸັ້ນຫວະ? ຄ ນຈ ເລຼີູ່ມຮັ້ອງເພງ. 

      ຂ້ອຍຕົກຂຸມຮັກ. ບ ຶ່ອາດລືມໄລໄດ້ ອົດຄ ດເຖ ງເຈົ້າບ ຶ່ໄດ້. ຂ້ອຍທົນບ ຶ່ໄດ້ ສຸດແສນເສຍດາຍ ຂ້ອຍຈະ

ຄອຍຖ້າເຈົ້າ. 
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      ຂັ້ອຍຮັ້ອງຕາມສຽງເພງທຼີູ່ເຂົາເຈົັ້າຮັ້ອງ ຂະນະທຼີູ່ລຼີັ້ຊັ້ອນຢ ູ່ໃນຄວາມມ ດ. 

      ຂ້ອຍເປັນຄົນໂງຶ່ຈ້າ ເວົ້າຫຍັງບ ຶ່ເປັນ ແມຶ່ນແຕຶ່ຈະເວົ້າທຸກໆມ້ືວຶ່າ ‘ເຈົ້າສະບາຍດີບ ຶ່?’ ກ ຍັງເວົ້າບ ຶ່ເປັນ. 

ເຈົ້າຄົງມີຄວາມສຸກ ເຈົ້າຄົງຍ ້ມຢູຶ່ ແລະ ສ ຶ່ງນ້ີເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຮູ້ສ ກຕ ຶ່າຕ້ອຍ ນ້ອຍໃຈ. 

      ທ ນໃດນ ັ້ນ ເຂົາເຈົັ້າກໍເຊົາຮັ້ອງເພງ ຂັ້ອຍກໍເຊົາຄ ກ ນ. ສຽງຝົນຕົກແຮງຂ ັ້ນ ແລະ ຖຼີູ່ຂ ັ້ນ. 

      “ຊາບ ດິນ ເຮົາອຼີດ ຕົນຫົວໜັ້າ”. 

      “ຄ ນຈ , ເຮົາຊ ງລາວຫຼາຍ. ມ ັ້ນຼີັ້ໂຕທໍາລາຍແຜນການຂອງພວກເຮົາໝົດແລັ້ວ”. 

      “ເຮົາເວົັ້າບໍູ່ໄດັ້ວູ່າ ຫົວໜັ້າເອົາເງິນໃຫັ້ແດູ່. ລາວບໍູ່ມຼີເງິນຕິ. ລາວເຈ ບຄຼີງ ແມູ່ຂອງລາວປູ່ວຍ ລາວຈ ູ່ງ

ໂສກເສົັ້າເສຍໃຈ”. 

      “ເຖິງແນວໃດ ໂຕກໍຕັ້ອງບອກລາວ”. 

      “ເຮົາບໍູ່ກັ້າຂໍເງິນນໍາຫົວໜັ້າ ເພາະຮ ັ້ດຼີວູ່າລາວບໍູ່ມຼີເງິນ”. 

      “ຄ ນຈ  ໂຕຈະອອກເດຼີນທາງຍາມໃດ?” 

      “ມ ັ້ຮ , ອຼີກຕ ູ່ມສອງຄ ນ. ມ ັ້ອ ູ່ນເຮົາຈະເຂົັ້າໄປໃນເມ ອງໄປຊ ັ້ແຜູ່ນຊຼີດຼີເພງຂອງ ຢ ນໂດຮອນ, ຖົງມ ຢາງ, 

ເຫົຼັ້າໂຊຈ , ເຄ ູ່ອງນຸູ່ງ, ເກຼີບ ແລະ ສິູ່ງຂອງຫຼາຍຢູ່າງ. ເຮົາເປ ນແຟນເພງ ຂອງ ຢ ນ ໂດຮອນ”. 

      “ຄ ນຈ , ເວລາກ ບຄ ນໄປປະເທດແລັ້ວ ໂຕຈະເຮ ດຫຍ ງ?” 

      “ບໍູ່ຮ ັ້ເທ ູ່ອ ເວລາກ ບໄປແລັ້ວ ເຮົາຈະພົບພໍູ່ແມູ່, ເອ ັ້ອຍ ແລະ ພຼີູ່ນັ້ອງ ຕໍູ່ຈາກນ ັ້ນເຮົາກໍຈະຂ ັ້ນພ ໄປເບິູ່ງ

ດວງຈ ນ ແລັ້ວຈະຖາມດວງຈ ນວູ່າຈະໃຫັ້ເຮົາເຮ ດຫຍ ງ ຄ ນຊ ັ້ນໂຕເດ?” 

      “ນັ້ອງສາວເຮົາເອົາຜົວຄົນເກົາຫຼຼີ ນາງຢ ູ່ໃນປະເທດນຼີັ້ແຫຼະ. ຍັ້ອນຜົວຕົບຕຼີ ນາງຈ ູ່ງໂສກເສົັ້າເຫງົາໃຈ. 

ອັ້າຍຂອງເຮົາເອົາເມຍຄົນເກົາຫຼຼີ ນາງໜຼີປະລາວ. ລາວມຼີລ ກຄົນໜ ູ່ງ ທ ງພໍູ່ ແລະ ລ ກຊາຍຕູ່າງກໍມຼີຈິດໃຈເສົັ້າໝອງ. 

ພໍູ່ແມູ່ເຮົາເສຍຊຼີວິດໝົດແລັ້ວ. ເຖິງຈະກ ບໄປ ເຮົາກໍບໍູ່ມຼີຍາດຕິພຼີູ່ນັ້ອງຢ ູ່ບ ງກະລາເທດຈ ກຄົນ. ທຸກຄົນຢ ູ່ປະເທດ

ເກົາຫຼຼີພຼີັ້ໝົດ. ເຮົາກ ບໄປບໍູ່ໄດັ້ດອກ. ອັ້າຍຂອງເຮົາໄດັ້ຮ ບບາດເຈ ບລາວເສຍນິັ້ວມ ໄປ. ເຮົາຕັ້ອງລັ້ຽງດ ຫຼານຊາຍ”. 

      “ຊາບ ດິນ, ຢ ູ່ເກົາຫຼຼີພຼີັ້ ເວລາເຮົາເສົັ້າໂສກເສຍໃຈ ເຮົາຈະຮັ້ອງເພງ, ຮັ້ອງເພງເກົາຫຼຼີທຸກເພງ. ຫົວໜັ້າ

ປັ້ອຍດູ່າຫຼາຍ. ຫົວໃຈຂອງເຮົາເຕ ັ້ນແຮງ ທ ງນິັ້ວມ ກໍສ ູ່ນຫຼາຍ ເຮົາຈ ູ່ງຮັ້ອງໄຫັ້ຟ ມຟາຍ. ຕໍູ່ຈາກນ ັ້ນເຮົາກໍ

ຮັ້ອງເພງ. ບໍູ່ມຼີແຟນ, ບໍູ່ມຼີຄວາມຮ ກ ແລະ ບໍູ່ມຼີຄວາມຍຸຕິທໍາ. ດ ູ່ງນ ັ້ນເຮົາຈ ູ່ງຮັ້ອງເພງອຼີກ ຕໍູ່ມາຈ ູ່ງເຊ ອບຫຼ ບໄປ 

ແລັ້ວເຮົາກໍເຫ ນດວງຈ ນຢ ູ່ໃນຄວາມຝ ນ ເປ ນດວງຈ ນໜູ່ວຍໃຫຍູ່ ແລະ ສວຍງາມຂອງປະເທດເນປານ”. 

      ຄ ນຈ ເລຼີູ່ມຮັ້ອງເພງອຼີກ. 

      ຍາມລະດູໃບໄມ້ຫ ົຶ່ນ ຂ້ອຍລ ຖ້າເຈົ້າຢູຶ່ໜ້າຫ້ອງການໄປສະນີ. ຂ້ອຍເບ ຶ່ງໃບຜັກໜອກທີຶ່ເຫ ື້ອມປ ວໄປ

ຕາມສາຍລົມ. ຢູຶ່ໄກອອກໄປ ຂ້ອຍເຫັນເຈົ້າປະປົນຢູຶ່ກັບຄົນອືຶ່ນໆທີຶ່ຍຶ່າງໄປມາ. 

      ຂັ້ອຍຍ ງຊັ້ອນຕົວຢ ູ່ໃນຄວາມມ ດ ຂັ້ອຍຮັ້ອງເພງໄປພັ້ອມກ ບລາວອຼີກຕ ູ່ມ. 
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      ສ ຶ່ງທີຶ່ສວຍງາມຢູຶ່ໃນໂລກນ້ີຈະຢູຶ່ໄດ້ດົນປານໃດນ ? ທຸກສ ຶ່ງທຸກຢຶ່າງຢູຶ່ໃຕ້ດວງອາທ ດ ຈະຢູຶ່ຕາມ ລ າ

ພັງເໝືອນດອກໄມ້ທີຶ່ທົນທານຕ ຶ່ແສງແດດສຶ່ອງ ແລະ ຕ້ົນໄມ້ທີຶ່ຢືນຢັດຕ້ານທານພາຍຸລະດູໜາວຄ້ັງທີຶ່ຜຶ່ານມາໄດ້ບ ຶ່? 

      ຕໍູ່ມາຊາບ ດິນກໍເລຼີູ່ມຮັ້ອງເພງເຊ ູ່ນດຽວກ ນ. 

      ໂອ້ ພະເຈົ້າເອີຍ, ໂອ້ ພະເຈົ້າເອີຍ. ຢຶ່າເຂ້ົາມາໃກ້ຂ້ອຍ. ທຶ່ານບ ຶ່ຄວນເຂ້ົາມາໃກ້ຂ້ອຍ.  

      ສຽງຝົນລິນກ ນເອົາສຽງຮັ້ອງເພງຂອງເຂົາເຈົັ້າທຼີູ່ດ ງກັ້ອງທົູ່ວໂຮງສຼີເຂົັ້າ ເຊິູ່ງມຼີກິູ່ນຮໍາເຂົັ້າຫອມກຸູ່ນຂ ັ້ນມາ. 

      “ຊາບ ດິນ, ມຼີຜ ກສະຫຼ ດ ແລະ ໝາກເຜ ດຢ ູ່ນຼີັ້. ເຮາົມຼີແຈູ່ວຢ ູ່ເຮ ອນ ພວກເຮົາຕັ້ອງມຼີເຫົຼັ້າໂຊຈ ນໍາໄດ໋. 

ເຮົາບໍູ່ມຼີຊຼີັ້ນໝ ສາມຊ ັ້ນ ພວກເຮົາຕັ້ອງຊ ັ້ເອົາ. ໄປ໋! ໄປກິນເຫົຼັ້າໂຊຈ ກ ນເທາະ”. 

      “ຊ ັ້ນກະດຼີ” 

      ທ ງສອງຄົນຫາຍໄປໃນສາຍຝົນທູ່າມກາງຄວາມມ ດ. ເຂົາເຈົັ້າອອກໄປດັ້ວຍຄວາມເບຼີກບານໃຈ. 

ຂັ້ອຍແລເຫ ນຖະໜົນທຼີູ່ຕົນເອງຍູ່າງມາ ຢ ູ່ໄກອອກໄປຈາກເສ ັ້ນທາງທຼີູ່ຊາບ ດິນຍູ່າງໄປກ ບຄ ນຈ  ແລະ ຂັ້າມ

ເສ ັ້ນທາງນ ັ້ນໄປ ຂັ້ອຍເຫ ນເຮ ອນຂອງຜ ັ້ຊາຍຄົນນ ັ້ນ. ຫົວໃຈຂອງຂັ້ອຍຊ ູ່ງຫາກໍສະຫງົບລົງເລຼີູ່ມເຕ ັ້ນແຮງຂ ັ້ນອຼີກ 

ຂັ້ອຍຈ ູ່ງເລຼີູ່ມຮັ້ອງເພງ. 

      ຂ້ອຍຕົກຂຸມຮັກ ບ ຶ່ອາດລືມໄລໄດ້ ອົດຄ ດຮອດເຈົ້າບ ຶ່ໄດ້. ຂ້ອຍທົນບ ຶ່ໄດ້ນຶ່າສຸດແສນເສຍດາຍ ຂ້ອຍ

ຕ້ອງລ ຖ້າເຈົ້າຕ ຶ່ໄປ. 

      ຂັ້ອຍຍູ່າງອອກຈາກໂຮງສຼີເຂົັ້າ ໂຫຍຫວນຄວນຄາງທູ່າມກາງສາຍຝົນທ ງນໍັ້າຕານອງໜັ້າ ແຕູ່ຂັ້ອຍກໍ

ຍ ງຮັ້ອງເພງຕໍູ່ໄປ. ຢ ູ່ໄກອອກໄປ ຂັ້ອຍເຫ ນດວງຈ ນຢ ູ່ເທິງຈອມພ ເຊິູ່ງປົກຄຸມດັ້ວຍຫິມະຂອງປະເທດເນປານ. 

ຂັ້ອຍຍູ່າງມຸູ່ງໜັ້າໄປຫາດວງຈ ນໜູ່ວຍນ ັ້ນດັ້ວຍບາດກັ້າວຊັ້າໆ ແຕູ່ຈິດໃຈເບຼີກບານທູ່າມກາງສາຍຝົນ. 

    

ອະທບິາຍຄໍາສັບ 

 

ຕົັ້ນມານໂລ (mallow):  ຜ ກຊະນິດໜ ູ່ງ 

ກິມຈິ (kimchi):            ສົັ້ມຜ ກເກົາຫຼຼີ 
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