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ເອກະສານປະກອບການຮຽນວິຊາວັນນະຄະດີສາລັບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 7, “ວັນນະຄະດີເກົາຫີ”
ສະບັບນີັ້ ຮຽບຮຽງຂຶັ້ນໂດຍມີຈຸດປະສົງໃຫັ້ຄູນາໃຊັ້ເຂົັ້າໃນການຮຽນການສອນ ເພີີ່ມໃສີ່ ຫຼື ປີ່ຽນແທນບົດຮຽນໃນ
ບົດທີ 11 ເພຼືີ່ອໃຫັ້ຜູັ້ຮຽນໄດັ້ຮັບຂັ້ມູນທີີ່ຫາກຫາຍທັງທາງດັ້ານເນຼືັ້ອໃນ, ສິລະປະການແຕີ່ງ ກຄຼືຄຸນຄີ່າທີີ່ອດ
ຸ ົມ
ສົມບູນຂອງວັນນະຄະດີເກົາຫີ.
ໃນການຮຽນການສອນຕົວຈິງ,

ຖັ້າໂຮງຮຽນໃດນາໃຊັ້ເອກະສານປະກອບການຮຽນນີັ້ເພີີ່ມໃສີ່ເນຼືັ້ອໃນ

ບົດຮຽນທີີ່ມີຢູີ່ ກໃຫັ້ຈັດແບີ່ງເວລາ ໃຫັ້ເນຼືັ້ອໃນເກົີ່າຮຽນ 3 ຊົີ່ວໂມງ ແລະ ເນຼືັ້ອໃນໃໝີ່ນີັ້ ຮຽນ 3 ຊົີ່ວໂມງ. ໃນ
ກລະນີທາງໂຮງຮຽນເຫັນວີ່າ ຄວນນາໃຊັ້ເນຼືັ້ອໃນໃໝີ່ທັງໝົດປີ່ຽນແທນເນຼືັ້ອໃນເກົີ່າໃນປຶັ້ມແບບຮຽນ ກສາມາດ
ປະຕິບັດໄດັ້ ໂດຍໃຊັ້ເວລາຮຽນທັງໝົດ 6 ຊົີ່ວໂມງ.
ເອກະສານປະກອບການຮຽນວິຊາວັນນະຄະດີສາລັບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 7 ເຊິີ່ງເປັນວັນນະຄະດີ
ເກົາຫີສະບັບນີັ້ ຈັດພິມອອກເພຼືີ່ອນາໃຊັ້ທົດລອງພາຍໃນໄລຍະ 1 ຫຼື 2 ສົກຮຽນ ຈາກນັັ້ນຈະມີການປັບປຸງໃຫັ້
ສົມບູນຂຶັ້ນກວີ່າເກົີ່າ. ດັີ່ງນັັ້ນ ຖັ້າຄູອາຈານຜູັ້ນາໃຊັ້ທັງຫາຍຫາກມີຄວາມຄິດເຫັນກີ່ຽວກັບເອກະສານສະບັບນີັ້
ກະລຸນາສົີ່ງຂີ່າວໄປຍັງສະຖາບັນຄົນ
ັ້ ຄວັ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ເພຼືີ່ອເປັນຂມ
ັ້ ູນໃນການປັບປຸງປຶັ້ມແບບຮຽນວິຊາ
ວັນນະຄະດີ ມ.7 ຕີ່ໄປ.
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1. ບາງຈຸດກີ່ຽວກັບປະເທດສາທາລະນະລັດເກົາຫີ

1. ບາງຈຸດກ່ຽວກັບປະເທດສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ
ແຫຼມເກົາຫຼຼີ ຕັ້ງຢູ່ ພາກຕາເວນອອກຂອງທະວຼີບອາຊຼີ ຊູ່ງມຼີຂະໜາດພັ້ນທຼີູ່ ຄັ້າຍຄກນກບ ສປປ ລາວ.
ເກົາຫຼຼີໃຕັ້ ມຼີສາມດັ້ານຂອງປະເທດຖກລັ້ອມຮອບດັ້ວຍທະເລ ແລະ ມຼີຊາຍແດນຕິດກບເກົາຫຼຼີເໜອ ຢູ່ເສັ້ນຂະ
ໜານທຼີ 38໐ ອົງສາເໜອ.
ເກົາຫຼຼີໃຕັ້ກບເກົາຫຼຼີເໜອ ມຼີເສັ້ນແບູ່ງເຂດທະຫານ(Military Demarcation Line) ຊູ່ງ ແຕູ່ລະຟາກມຼີເຂດ
ປອດອາວຸດ (Demilitarized zone) 2 ກິໂລແມດ. ພາກໃຕັ້ຂອງເກົາຫຼຼີ ມຼີເກາະເຈຈ (Jeju island) ຊູ່ງເປນ
ເຂດທູ່ອງທູ່ຽວທຼີູ່ມຼີຊູ່ສຽງ, ພາກຕາເວນຕົກແມູ່ນຕິດກບ ສປ ຈຼີນ ໂດຍຜູ່ານທະເລເຫຼອງ ແລະ ພາກຕາເວນອອກ
ມຼີເກາະດົກໂດ (Dokdo island).
ລະດຂອງ ສ.ເກົາຫຼຼີ ແບູ່ງອອກເປນ 4 ລະດການ ຊູ່ງມຼີລະດບານໃໝູ່, ລະດຮັ້ອນ, ລະດໃບໄມັ້ຫຼົູ່ນ ແລະ
ລະດໜາວ.
ຄົນເກົາຫຼຼີແມູ່ນຊົນເຜົູ່າເກົາຫຼຼີ, ນໍາໃຊັ້ພາສາທຼີູ່ເປນເອກະລກ ທຼີູ່ເປນແຊງຂອງອຣານ-ອານແຕກ (UralAltaic languages), ມຼີຕົວອກສອນທຼີູ່ເປນເອກະລກສະເພາະ ເອຼີັ້ນວູ່າ “ຮານ-ກນ” (Han-geul) ທຼີູ່ເຈົັ້າຊຼີວິດ
ເຊຈົງ (the Great King Sejong) ໄດັ້ອອກແບບ ແລະ ປະດິດຂັ້ນໃນປຼີ 1446 ເພູ່ອປະຊາຊົນ. ຄົນເກົາຫຼຼີ
ນິຍົມກິນ “ກິມຈິ” (Kimchi) ທຼີູ່ເປນອາຫານພັ້ນເມອງ ແລະ “ເທຄວນໂດ” (Taekwondo) ເປນ ກິລາພັ້ນເມອງ
ຂອງເກົາຫຼຼີ ແມູ່ນໄດັ້ການຮບຮອງເປນ ລາຍການແຂູ່ງຂນໃນກິລາໂອແລມປິກ ຊູ່ງໄດັ້ແຜູ່ຂະຫຍາຍໄປທົູ່ວໂລກ.
ຊົນເຜົູ່າເກົາຫຼຼີ ມຼີປະຫວດສາດ ຍາວນານກວູ່າ 5.000 ປຼີ ຊູ່ງມຼີຕົັ້ນກໍາເນຼີດມາຈາກ ລດໂກໂຈຊອນໃນປຼີ
2000 ກູ່ອນ ຄສ ຕໍູ່ມາກາຍເປນສາມລາຊະອານາຈກ ຊູ່ງມຼີ ໂກກຣຽວ (Goguryeo), ແບກເຈ (Baekje) ແລະ
ຊິນລາ (Silla), ຕໍູ່ມາກໍໄດັ້ຜູ່ານຍຸກຊິນລາລວມອານາຈກ (Unified Silla), ລາຊະວົງໂກຣຽວ (Goryeo),
ລາຊະວົງໂຈຊອນ (Joseon) ແລະ ຜູ່ານໄລຍະຖກຕົກເປນອານານິຄົມຂອງຍຼີູ່ປຸູ່ນ ຈູ່ງມາເປນສາທາລະນະລດ
ເກົາຫຼຼີ ໃນປດຈຸບນນຼີັ້. ໃນປຼີ 1945 ເກົາຫຼຼີ ໄດັ້ຖກປົດປູ່ອຍອອກຈາກການເປນຫົວເມອງຂັ້ນຂອງຍຼີູ່ປຸູ່ນ ແລະ ໄດັ້
ເກຼີດມຼີສົງຄາມເກົາຫຼຼີ ໃນໄລຍະແຕູ່ປຼີ 1950 ຫາ 1953 ແລັ້ວຖກແບູ່ງອອກເປນສອງປະເທດ ຄ ເກົາຫຼຼີໃຕັ້ກບ
ເກົາຫຼຼີເໜອ.
ປະຊາກອນຂອງ ສ.ເກົາຫຼຼີ ມຼີປະມານ 50 ລັ້ານຄົນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງແມູ່ນ ເຊອນ. ສ.ເກົາຫຼຼີເປນ
ປະເທດໃນລະບົບປະທານາທິບໍດຼີ ແລະ ໄດັ້ແບູ່ງປນອໍານາດຂອງປະເທດເປນ 3 ອໍານາດຄ ອໍານາດນິຕິບນຍດ,
ອໍານາດບໍລິຫານ ແລະ ອໍານາດຕຸລາການ ຊູ່ງປະທານາທິບໍດຼີເປນປະມຸກລດ.
ນບແຕູ່ຊຸມປຼີ 1970 ສ.ເກົາຫຼຼີ ໄດັ້ຮບການຂະຫຍາຍຕົວທາງດັ້ານເສດຖະກິດຢູ່າງໄວວາ ບົນພັ້ນຖານການ
ສົູ່ງອອກແບບເປນກາງ ແລະ ໄດັ້ເຂົັ້າເປນສະມາຊິກຂອງອົງການຮູ່ວມມ ແລະ ພດທະນາເສດຖະກິດ (OECD)
ໃນປຼີ 1996. ໃນປຼີ 2009 ສ.ເກົາຫຼຼີ ໄດັ້ເຂົັ້າເປນສະມາຊິກຂອງຄະນະກໍາມາທິການຊູ່ວຍເຫຼອການພດທະນາ
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(DAC) ຊູ່ງເປນຄັ້ງທໍາອິດທຼີູ່ປະເທດທຼີູ່ໄດັ້ຮບການຊູ່ວຍເຫຼອ ກາຍມາເປນປະເທດທຼີູ່ໃຫັ້ການຊູ່ວຍເຫຼອ ຈູ່ງມຼີ
ຄວາມໝາຍອນມຼີຄູ່າໃນໂລກ.
ບົນພັ້ນຖານການພດທະນາທາງດັ້ານເສດຖະກິດ ສ.ເກົາຫຼຼີ ໄດັ້ຍົກສງບົດບາດ ແລະ ສັ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ
ໃນເວທຼີສາກົນ ຊູ່ງໄດັ້ຈດກອງປະຊຸມລະດບສາກົນ ແລະ ມະຫະກໍາກິລາອນຫຼາກຫຼາຍ. ກອງປະຊຸມຫຼກລະດບ
ສາກົນ ທຼີູ່ໄດັ້ຈດຂັ້ນຢູ່ ເກົາຫຼຼີ ຄ: ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງອົງການຮູ່ວມມເສດຖະກິດອາຊຼີ-ປາຊຼີຟິກ ຫຼ APEC
ໃນປຼີ 1991 (ທຼີູ່ນະຄອນຫຼວງເຊອນ) ແລະ ໃນປຼີ 2005 (ທຼີູ່ບຊານ), ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຼີ-ເອຼີຣົບ ຫຼ
ASEM ໃນປຼີ 2000, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ-ເກົາຫຼຼີ ໃນປຼີ 2009 (ທຼີູ່ເກາະເຈຈ) ແລະ ໃນປຼີ 2014 (ທຼີູ່
ບຊານ), ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G20 ໃນປຼີ 2010 ແລະ ກອງປະຊຸມ ສຸດຍອດ ນິວເຄລຍ ໃນປຼີ 2012.
ສູ່ວນມະຫະກໍາກິລາສາກົນຈະມຼີຄ: ກິລາອາຊຽນເກມ ທຼີູ່ນະຄອນຫຼວງເຊອນໃນປຼີ 1986, ກິລາໂອແລມປິກ
ທຼີູ່ນະຄອນຫຼວງເຊອນໃນປຼີ 1988, ບານເຕະໂລກໃນປຼີ 2002 (ທຼີູ່ເກົາຫຼ-ຼີ ຍຼີູ່ປຸູ່ນ ຈດຮູ່ວມກນ), ກິລາອາຊຽນເກມ
ໃນປຼີ 2002 ທຼີູ່ບຊານ, ກິລາອາຊຽນເກມ ໃນປຼີ 2014 ທຼີອ
ູ່ ິນຊອນ ແລະ ໂອແລມປິກລະດໜາວ ໃນປຼີ 2018 ທຼີູ່
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ພຽງຊາງ ເປນຕົັ້ນ.

ສວ

ສ
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ຄໍາຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ
1. ນກຮຽນຮັ້ຫຍງແດູ່ກູ່ຽວກບປະເທດສາທາລະນະລດເກົາຫຼຼີ? (ກິລາ, ນກສະແດງຮບເງົາ, ອາຫານ, ຍຼີູ່ຫໍັ້
ສິນຄັ້າເປນຕົັ້ນ).
2. ໃຫັ້ອູ່ານເລູ່ອງ “ຕອນ 1, ສາກ 1”.
3. ເນັ້ອໃນຂອງເລູ່ອງ “ຕອນ 1, ສາກ 1” ເວົັ້າເຖິງຫຍງ?
4. ຈົູ່ງວິເຄາະລກສະນະນິດໄສຂອງຕົວລະຄອນຊເທກ ແລະ ພໍູ່ເຖົັ້າກິມ.
5. ໃຫັ້ອູ່ານເລູ່ອງ “ຄໍູ່າຄນທຼີູ່ມູ່ວນຊູ່ນ”.

2

2. ເລ່ອງສັັ້ນ

ຕອນ 1, ສາກ 1
ໂດຍ: ລຼີມຢອງ (Lee Mu-young)
ແປເປນພາສາລາວໂດຍ: ບຸນທນ ພົງພິຈິດ

ກ່ຽວກັບ ລຼີ ມູຢອງ
ລຼີ ມຢອງ (1908-1960) ມຼີຊູ່ແທັ້ວູ່າ ລຼີ ຍອງກຸ (Lee Yong-gu) ເກຼີດທຼີູ່ເຂດປົກຄອງອມຊອງ, ແຂວງຊງ
ຊອງເໜອ. ພາຍຫຼງຈົບໂຮງຮຽນມດທະຍົມສາມນຮຸູ່ຍມຸນ ລາວເດຼີນທາງໄປປະເທດຍຼີູ່ປຸູ່ນ ແລະ ຮຽນວິຊາ
ວນນະຄະດຼີຢູ່ທຼີູ່ນັ້ນ. ລາວເຄຼີຍພິມບົດປະພນເລູ່ອງໜູ່ງລົງວາລະສານ “ໂຈຊອນ ມຸນດານ” ແລະ ມາຮອດປຼີ
1932 ເມູ່ອບົດລະຄອນຂອງລາວຊູ່ວູ່າ “ຄົນຝນກາງເວນ” ໄດັ້ຖກຄດເລອກໃຫັ້ພິມລົງໜງສພິມລາຍວນ “ດົງອາ
ອິນໂບ” ລາວກໍເລຼີູ່ມອາຊຼີບຂຼີດຂຽນຂອງຕົນເອງ. ຕໍູ່ຈາກນັ້ນລາວກໍເລຼີູ່ມເຮດວຽກເປນຜັ້ລາຍງານຂູ່າວດັ້ານສິລະ
ປະໃຫັ້ແກູ່ໜງສພິມ ດົງອາ ອິນໂບ ໃນສະໄໝທຼີູ່ເກົາຫຼຼີເປນຫົວເມອງຂັ້ນຍຼີູ່ປຸູ່ນ. ລາວເປນສະມາຊິກກຸູ່ມຄົັ້ນຄວັ້າ
ກູ່ຽວກບສິລະປະການລະຄອນ ແລະ ໃນປຼີ 1933 ລາວໄດັ້ຮູ່ວມກຸູ່ມວນນະຄະດຼີສະໄໝໃໝູ່ ເຊິູ່ງເປນທຼີູ່ຮັ້ຈກກນ
ໃນຊູ່ “ກຸູ່ມເກົັ້າ”. ຫຼງຈາກປະເທດໄດັ້ຮບການປົດປູ່ອຍ ລາວເປນສາດສະດາຈານຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລດນກຸກ.
ລາວເປນສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານຂອງສະມາຄົມອົງການວນນະຄະດຼີແຫູ່ງຊາດໃນປຼີ 1946 ແລະ
ເປນປະທານສະມາຄົມນກປະພນເກົາຫຼຼີເພູ່ອອິດສະລະພາບໃນປຼີ 1955.
ລຼີ ມຢອງ ສັ້າງຜົນງານຕູ່າງໆກູ່ຽວກບເລູ່ອງການປກຝງຂອງຊາວບັ້ານ ແລະ ລາວໄດັ້ຮບການຂະໜານນາມ
ວູ່າ ແມູ່ນໜູ່ງໃນຕົວແທນນກປະພນທຼີູ່ໃຫັ້ຄວາມສໍາຄນຕໍູ່ວນນະຄະດຼີກູ່ຽວກບບນຫາກະສິກໍາໃນປະເທດເກົາຫຼຼີ .
ລາວມຼີພອນສະຫວນໃນການເລົູ່າເລູ່ອງທຼີູ່ສູ່ອງແສງໃຫັ້ເຫນຄວາມທຸກຍາກລໍາບາກຂອງຊາວບັ້ານທຼີູ່ທໍາການ
ປກຝງ ຍັ້ອນຄວາມຂດແຍູ່ງຢູ່າງກວັ້າງຂວາງດັ້ານໂຄງສັ້າງທຼີຼີູ່ມຼີຢູ່ໃນສງຄົມ. ເລູ່ອງສັ້ນ ຊູ່ “ຕອນ 1, ສາກ 1”
ເລົູ່າເຖິງຕົວລະຄອນເອກ ທຼີູ່ລາອອກຈາກອາຊຼີບຜັ້ລາຍງານຂູ່າວໜງສພິມ ແລັ້ວໄປເລຼີູ່ມຕົັ້ນຊຼີວິດດັ້ວຍການເປນ
ຊາວນາຢູ່ກບດິນປກຝງ. ຜັ້ຄົນມກກູ່າວຂານກນວູ່າແມູ່ນອດຕະຊຼີວະປະຫວດອຼີງໃສູ່ປະສົບການຂອງລຼີເອງ ທງ
ແມູ່ນແບບຢູ່າງນະວະນິຍາຍກູ່ຽວກບກະສິກໍາຂອງເກົາຫຼຼີ. ຜົນງານທຼີູ່ສໍາຄນອູ່ນໆແມູ່ນ “ຄົນປູ່ນຝັ້າຍຂອງແກນ
ໂລກ” (The Spinners of the Earth’s Axis), “ສະຕິປນຍາທຼີູ່ຂຼີດຂຽນໂລກ” (The Mind that Draws the
Earth) ແລະ “ຊາວນາ” (The Farmer). ປັ້ມໂຮມເລູ່ອງສັ້ນຂອງລາວແມູ່ນ “ຄວາມມນເມົາ” (Intoxication)
ແລະ “ຕບນັ້ອຍເທິງພ” (The Mountain Hut).

ກ່ຽວກັບເລ່ອງ “ຕອນ 1, ສາກ 1”
3

ເລູ່ອງ “ຕອນ 1, ສາກ 1” ຂອງລຼີ ມຢອງ ແມູ່ນເລູ່ອງຂອງຊເທກ ເຊິູ່ງເປນນກຂຽນ ຜັ້ທຼີູ່ປະຖິັ້ມຊຼີວິດຢູ່ໃນ
ເມອງໃຫຍູ່ ແລັ້ວໄປສັ້າງຊຼີວິດໃໝູ່ເປນຊາວນາຢູ່ຊົນນະບົດ. ດັ້ວຍການຫນປູ່ຽນຊຼີວິດ, ລາວຄນດຼີກບຜັ້ເປນພໍູ່
ເຊິູ່ງເປນຜັ້ຊາຍທຼີູ່ເຮດວຽກຢູ່ກບດິນ. ພໍູ່ຂອງລາວບໍູ່ມກ “ຄົນຢູ່ເມອງໃຫຍູ່” ເຊິູ່ງຄິດເຖິງແຕູ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ
ເອງ, ໃຊັ້ຊຼີວິດສຸກສະບາຍຢູ່ກບວດຖຸ ຫຼາຍກວູ່າຄວາມຮກແພງແບບຄົນບັ້ານໃກັ້ເຮອນຄຽງ ແລະ ຄວາມດຸໝູ່ນ
ໃນການເຮດວຽກ. ການທຼີູ່ຊເທກກາຍມາເປນຊາວນາຢູ່າງສົມບນນັ້ນ ໄດັ້ເຮດໃຫັ້ລາວເກຼີດແຮງບນດານໃຈໃໝູ່
ດັ້ານການຂຼີດຂຽນ.

ເລູ່ອງສັ້ນ “ຕອນ 1, ສາກ 1” ແມູ່ນຜົນງານອນໜູ່ງຢູ່ໃນປະເພດວນນະຄະດຼີທຼີູ່ເວົັ້າເຖິງ

ເລູ່ອງກະສິກໍາ ແລະ ຖເປນເລູ່ອງທຼີູ່ຢູ່ໃນບໍລິບົດຂອງສົງຄາມອາຊຼີ-ປາຊຼີຟິກນໍາອຼີກ. ຢູ່ໃນເລູ່ອງສັ້ນນຼີັ້ມຼີການ
ສອດແຊກລາຍລະອຽດຕູ່າງໆ ລວມທງເລູ່ອງທົູ່ວໄປກູ່ຽວກບສົງຄາມ ແລະ ການເຄູ່ອນຍັ້າຍຂອງປະຊາຊົນ ເຊິູ່ງ
ຢູ່ພາຍໃຕັ້ການປົກຄອງຂອງຈກກະພດຍຼີູ່ປຸູ່ນໃນເວລານັ້ນ.

ຕອນ 1, ສາກ 1
1
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ສຽງຂອງກວຽນທຼີູ່ເຄູ່ອນໂຍກເຍກດງກັ້ອງຕາມຖະໜົນທຼີູ່ກວັ້າງໃຫຍູ່.

ຖະໜົນງຽບສະຫງດ,

ມຼີ

20

ປະຊາຊົນຍູ່າງຜູ່ານໄປມາພຽງບໍູ່ເທົູ່າໃດຄົນ ແລະ ມຼີແຕູ່ຕົັ້ນປ໋ອບລາ* ທຼີູ່ຂັ້ນຮຽງກນຢູ່ຕາມຂັ້າງຖະໜົນ ເຊິູ່ງ

ສວ

ສ

ທອດເງົາລົງມາໃນຍາມສາຍນ. ຢູ່ທາງເຂົັ້າບັ້ານໃກັ້ຄຽງແຫູ່ງໜູ່ງ ຊາຍຊະລາຄົນໜູ່ງນູ່ງດດກອກຍາວ ເບິູ່ງຫຼານ
ຊາຍຂອງຕົນທຼີູ່ເປອຍຄຼີງ ເຊິູ່ງກໍາລງຫຼິັ້ນກັ້ອນຫຼີນຢູ່ເດຼີູ່ນ. ຈກຈູ່ນເຊິູ່ງປະຖິັ້ມລະດການທຼີູ່ປຽູ່ນໄປໄວັ້ຂັ້າງຫຼງ ຮັ້ອງ
ລະງົມເໝອນເຈົັ້າຍິງທຼີູ່ຖກຈອງຈໍາ ກໍາລງຮັ້ອງຄໍູ່າຄວນຍັ້ອນຄວາມລະທົມຂົມຂູ່ນທຼີູ່ໄດັ້ມາຢູ່ຕູ່າງແດນ.
“ຮຸຸ໊ຍ! ຮຸຸ໊ຍ!”
ສຽງໄມັ້ແສັ້ທຼີູ່ເຮດຈາກຕົັ້ນແອສ* ດງເປຍໆຢູ່າງແຮງ ເມູ່ອຄົນຂບກວຽນຟາດມນລົງໃສູ່ຂັ້າງງົວທຼີູ່ແບນ
ແລະໃຫຍູ່ເໝອນແຜູ່ນໄມັ້.

ແຕູ່ງົວບໍູ່ຮັ້ສກຫຍງເລຼີຍ

ມນດຼີໃຈຊໍັ້າເພາະໄມັ້ແສັ້ທຼີູ່ຟາດໃສູ່ມນໄດັ້ຊູ່ວຍຂບໄລູ່

ແມງວນໃຫັ້ມນ. ມນຍູ່າງໄປຂັ້າງໜັ້າດັ້ວຍບາດກັ້າວໜກໆຢູ່າງສະໝໍູ່າສະເໝຼີ.
ຍາມໃດທຼີູ່ກວຽນນຼີັ້ຜູ່ານບັ້ານໜູ່ງທຼີູ່ຢູ່ແຖວນັ້ນ

ຈະເຫນປະຊາຊົນບາງຄົນຄັ້າຍຜັ້ອອກແຮງງານນູ່ງຢູ່

ສາດເຟອງຕໍູ່ໜັ້າເຮອນພກໃນທັ້ອງຖິູ່ນ. ເຂົາເຈົັ້າຈະເອົາຄິັ້ວສົນເຂົັ້າກນ ແລັ້ວໃຊັ້ສາຍຕາແນມເບິູ່ງເຄູ່ອງຂອງທຼີູ່
ຢອງກນຢູ່ເທິງກວຽນ. ເທອ
ູ່ ນຼີັ້ບໍູ່ແມູ່ນຄັ້ງທໍາອິດທຼີູ່ເຂົາເຈົັ້າເຫນຄົນເອົາສິູ່ງຂອງຕູ່າງໃສູ່ກວຽນ ເພູ່ອຍັ້າຍບູ່ອນຢູ່
ແຕູ່ສິູ່ງທຼີູ່ເຂົາເຈົັ້າສົນໃຈແມູ່ນເຟຼີນິເຈຼີ ແລະ ເຄູ່ອງໃຊັ້ໃນເຮອນທຼີູ່ຢູ່ເທິງນັ້ນ. ຢູ່ເທິງກວຽນບໍູ່ແມູ່ນໄຫດິນ, ຮາງໃສູ່
ເຕົາຫັ້ຕູ່ອນ ຫຼ ກະບວຍໝາກນໍັ້າເຕົັ້າທຼີູ່ຄົນຊົນນະບົດໃຊັ້ກນ ແຕູ່ແມູ່ນຕັ້ເສັ້ອຜັ້າຂະໜາດໃຫຍູ່ທຼີູ່ມຼີຮບຊົງແຕກ
ຕູ່າງຈາກຕັ້ທົູ່ວໄປ ເຊິູ່ງຄົນຊົນນະບົດບໍູ່ເຄຼີຍເຫນມາກູ່ອນ. ເຂົາເຈົັ້າເຫນແສງສະທັ້ອນອອກມາຈາກແວູ່ນທຼີູ່ມຼີຖົງ
ເຟອງປົກຢູ່ເທິງກວຽນ. ຕັ້ໃຫຍູ່ມຼີລຼີັ້ນຊກໄມັ້ທຼີູ່ຍາວ ແລະ ຍງມຼີກະຕູ່າເຟອງສຼີູ່ຫຼູ່ຽມນໍາອຼີກ. ເຂົາເຈົັ້າຍງເຫນໝວກ
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ທຼີູ່ຈົບງາມເພູ່ອໃສູ່ເນູ່ອງໃນໂອກາດໃດກໍບໍູ່ຮັ້, ກະເປົາໜງງົວທຼີູ່ເຫຼັ້ອມມົງໆ ແລະ ໂຕະເຮດວຽກ ທຼີູ່ເໝາະສໍາລບ
ເຈົັ້າເມອງ ຫຼ ຜັ້ຈດການຊບສິນເຊິູ່ງມຼີຕູ່ງນູ່ງງົດງາມນໍາພັ້ອມ.
“ເຄູ່ອງທງໝົດນຼີັ້ຄົງເປນຂອງເມຍນັ້ອຍເທົູ່ານັ້ນລະ” ຜັ້ທຼີູ່ຫຼຽວເບິູ່ງຄົນໜູ່ງເອຼີູ່ຍຂັ້ນ. ລາວມຼີຮບຮູ່າງສງ
ໃຫຍູ່ ແລະ ມຼີໜວດເຫຼອງຄັ້າຍຄຄົນມກຫຼິັ້ນການພະນນ.
“ເດຼີມພນໄດັ້ເລຼີຍ ໂຕເວົັ້າຖກ” ຜັ້ຊາຍອຼີກຄົນໜູ່ງເວົັ້າເສຼີມ.
“ຈູ່ງຊັ້ນໂຕກໍຕັ້ອງເສຍເດຼີມພນ” ຜັ້ທຼີສາມເວົັ້າ “ອນນັ້ນ ບໍູ່ແມູ່ນເຄູ່ອງຂອງເມຍນັ້ອຍດອກ. ເມຍນັ້ອຍ
ຈະມຼີຕັ້ເຄູ່ອງທຼີູ່ເຮດດັ້ວຍໄຂູ່ມຸກ ຫຼ ບາງຢູ່າງທຼີູ່ສະດຸດຕາ, ບໍູ່ແບບນຼີັ້. ຄນຊັ້ນພວກເຮົາຄອຍເບິູ່ງວູ່າເຈົັ້າຂອງຈະ
ເປນຄົນແນວໃດ”.
ບໍູ່ໄກຈາກຫຼງກວຽນປານໃດ ມຼີຊາຍໜຸູ່ມຄົນໜູ່ງນຸູ່ງເສັ້ອສຼີຟັ້າ ແລະ ໂສັ້ງສຼີຂາວ, ໃສູ່ໝວກ ຈົບງາມ
ຍູ່າງມາທູ່າມກາງແສງແດດຮັ້ອນອົບເອົັ້າ. ລາວມຼີອາຍຸປະມານສາມສິບສຼີູ່ປຼີ ຫຼ ສາມສິບຫັ້າປຼີ.
ລາວຍູ່າງພັ້ອມທງຈງແຂນເດກຍິງອາຍຸປະມານຫັ້າ ຫຼ ຫົກປຼີ ເຊິູ່ງນຸູ່ງເຄູ່ອງແບບຊາວຕາເວນຕົກ. ຢູ່
ອຼີກຂັ້າງໜູ່ງຂອງລາວແມູ່ນຍິງສາວຄົນໜູ່ງ

ອາຍຸຄຊິອູ່ອນກວູ່າລາວສິບປຼີ

ຈງແຂນເດກຊາຍທຼີູ່ນຸູ່ງເຄູ່ອງແບບ

ຊາວຕາເວນຕົກເຊູ່ນດຽວກນ. ເດກຊາຍຄົນນຼີັ້ມຼີອາຍຸປະມານສຼີູ່ ຫຼ ຫັ້າປຼີ, ມຼີໃບໜັ້ານັ້ອຍ, ມຂວາຂອງເຂົາກໍາຖົງ
ສຼີແດງຄັ້າຍຄຖົງເຂົັ້າໜົມ.
“ພໍູ່, ຍງໄກບໍູ່?” ເດກຊາຍຖາມດັ້ວຍຄວາມອິດເມູ່ອຍ.
“ອຼີກໜັ້ອຍໜູ່ງ ລກຊອນອຼີ ເປນເດກດຼີແມູ່ນບໍູ່?” ຜັ້ຊາຍຄົນນັ້ນຕອບ. ລາວຕິດໄຟໃສູ່ຢາສບ ແລະ
ຍູ່າງຕາມຫຼງກວຽນຕໍູ່ໄປຢູ່າງງຽບໆ.
“ໄກເທົູ່າກບໄປຮັ້ານສບພະສິນຄັ້າຮວາຊິນພຸັ້ນຫວະ?” ເດກຊາຍຖາມອຼີກ ດັ້ວຍສຼີໜັ້າອິດເມູ່ອຍ.
“ແມູ່ນແລັ້ວ, ປານນັ້ນແຫຼະ ອຼີກບໍູ່ດົນກໍຈະຮອດແລັ້ວ” ບດນຼີັ້ຍິງສາວຕອບທງຮັ້ສກສົງສານເດກຊາຍ.
“ແຕູ່ວູ່າແມູ່ຮັ້ໄດັ້ແນວໃດ?

ແມູ່ບອກວູ່າແມູ່ກໍບໍູ່ເຄຼີຍໄປບູ່ອນຫັ້ນຈກເທູ່ອ”

ລກຊາຍແຫງນໜັ້າເບິູ່ງ

ແມູ່ດັ້ວຍທູ່າທາງສົງໄສ.
“ບໍູ່ເຄຼີຍໄປ ແຕູ່ແມູ່ຮັ້, ແມູ່ນບໍູ່ພໍູ່?”
“ແມູ່ນແລັ້ວ, ແມູ່ຂອງລກຮັ້”
ສອງຜົວເມຍປູ່ຽນກນອັ້ມລກຊາຍ

ເອົາເຂົາເຈູ່ຍໃສູ່ຫຼງ

ແລະ

ໃຫັ້ເຂົາລົງຍູ່າງໜັ້ອຍໜູ່ງ.

ການ

ເດຼີນທາງມຼີຄວາມຍາກລໍາບາກ ແຕູ່ທງສອງກໍບໍູ່ສະແດງອາການອອກມາໃຫັ້ເຫນ. ເຂົາເຈົັ້າ ຍງຍູ່າງຕໍູ່ໄປງຽບໆ
ຄັ້າຍກບວູ່າແມູ່ນງົວທຼີູ່ລາກຈງເຂົາເຈົັ້າໄປ.
ຍາມໃດທຼີູ່ກວຽນນຼີັ້ຜູ່ານບັ້ານໜູ່ງ ຄົນທັ້ອງຖິູ່ນນັ້ນກໍຈະຮັ້ອງມາໃສູ່ວູ່າ “ເຮຼີັ້ຍ! ຈະພາກນຂົນເຄູ່ອງ ຂົນ
ຂອງໄປທາງໃດນໍ?” ຄັ້າຍກບວູ່າຮັ້ອງໃສູ່ງົວ.
“ໄປບັ້ານແຊນເທຼີັ້” ຄົນຂບກວຽນຈະຕອບໂດຍບໍູ່ງວາກໜັ້າໄປຫາຜັ້ຖາມຄັ້າຍກບຈະບອກວູ່າ “ຂັ້ອຍ
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ບໍູ່ແມູ່ນງົວເດຼີ”
“ເຮອນຂອງໃຜຢູ່ບັ້ານແຊນເທຼີັ້ຫັ້ນນູ່າ?”
“ຂັ້ອຍຊິຮັ້ບໍູ່?” ລາວເວົັ້າທງເອົາແສັ້ຟາດຂັ້າງງົວ “ຮົຸ໊ວ! ຮົຸ໊ວ! ງົວເອຼີຍໄປໄວແດູ່ດັ້, ຂຼີັ້ຄັ້ານຕອບຄໍາຖາມ
ເຫຼົູ່ານຼີັ້ນູ່າ”
ເມູ່ອເຂົາເຈົັ້າຜູ່ານບັ້ານສຸດທັ້າຍທຼີູ່ຢູ່ລຽບຖະໜົນໃຫຍູ່ ຜົວ ແລະ ເມຍປູ່ຽນກນຫຼຽວເບິູ່ງທາງຫຼງ. ຜັ້
ເປນເມຍຮັ້ສກໂລູ່ງອົກໂລູ່ງໃຈຄັ້າຍກບວູ່ານາງໄດັ້ຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກເຂດທຼີູ່ມຼີແຕູ່ຜັ້ຄົນຈັ້ອງເບິູ່ງພວກຕົນ.
“ບດນຼີັ້ເຖິງຄາວທຼີູ່ຂັ້ອຍຖາມເຈົັ້າ” ນາງເອຼີູ່ຍຂັ້ນ “ຍງອຼີກໄກປານໃດ?”
“ບໍູ່, ບໍູ່ໄກດອກ. ຂັ້ອຍຈູ່ໄດັ້ວູ່າ ແຕູ່ກຼີັ້ເມູ່ອຂັ້ອຍຍູ່າງມາເຂດນຼີັ້ ຄບໍູ່ໄກປານນຼີັ້ນູ່າ ແຕູ່ດຽວນຼີັ້ ບໍູ່ຮັ້ວູ່າເປນ
ຫຍງຄໄກແທັ້” ລາວພມພໍາຄກບເວົັ້າກບຕົນເອງ ແຕູ່ຄົນຂບກວຽນຕອບວູ່າ “ລະດຮັ້ອນ ເສັ້ນທາງໄກກວູ່າໄດ໋”.
ເຂົາເຈົັ້າເດຼີນທາງຕໍູ່ໄປອຼີກໜັ້ອຍດຽວ ກໍພົບຫັ້ວຍນັ້ອຍແຫູ່ງໜູ່ງ. ຊເທກ (Sutaek) ຈູ່ຈໍາ ສະໄໝໄວ
ເດກທຼີູ່ຕົນເອງເຄຼີຍຈບປາຄໍູ່ ດູ່ງນັ້ນລາວຈູ່ງຕດສິນໃຈພກຜູ່ອນຊົູ່ວຄາວຢູ່ບູ່ອນນຼີັ້. ເຂົາເຈົັ້າພາກນເຊດເຫູ່ອ ແລະ
ນູ່ງພກເຊົາຢູ່ກັ້ອງຮົູ່ມຕົັ້ນປ໋ອບລາ. ລາວຮັ້ວູ່າບັ້ານແຊນເທຼີັ້ ເຊິູ່ງແມູ່ນບັ້ານເກຼີດຂອງຕົນ ຢູ່ບໍູ່ໄກຈາກຫັ້ວຍນັ້ອຍນຼີັ້.
“ພໍູ່ເຖົັ້າ, ເຈົັ້າບໍູ່ພກຜູ່ອນຈກໜັ້ອຍແດູ່ບໍ. ເອົັ້າ, ຢາສບ”.

20

“ຢາຂຼີັ້ເຜິັ້ງຫວະ?”

18

“ເຈົັ້າບໍູ່ມຼີຢາຂຼີັ້ເຜິັ້ງແດູ່ບໍ?”

ສວ

ສ

“ບໍູ່ຮັ້ວູ່າສົບຂັ້ອຍຈະສບຢາແບບນຼີັ້ໄດັ້ບໍ”

ພໍໄດັ້ຍິນແນວນັ້ນ ຊເທກກໍຫົວຂັ້ນເປນເທູ່ອທໍາອິດ. “ຖັ້າຮັ້ວູ່າພໍູ່ເຖົັ້າເປນຄົນແບບນຼີັ້ ເຮົາກໍຈະລົມກບ
ລາວມາຕະຫຼອດທາງແລັ້ວ ຕັ້ງແຕູ່ອອກຈາກສະຖານຼີມາຮອດບູ່ອນນຼີັ້ພຸັ້ນລະ ດຼີກວູ່າປູ່ອຍໃຫັ້ເວລາຜູ່ານໄປລັ້າໆ”
ລາວຄິດ.
ພາຍຫຼງທຼີູ່ສົູ່ງກວຽນໃຫັ້ອອກເດຼີນທາງລູ່ວງໜັ້າໄປກູ່ອນ ຊເທກລັ້າງໜັ້າ ແລະ ຕຼີນ. ລາວແກັ້ເຄູ່ອງນຸູ່ງ
ໃຫັ້ລກທງສອງ ແລະ ເອົາພວກເຂົາອາບນໍັ້າໃນຫັ້ວຍ ສູ່ວນເມຍຂອງລາວເອົາແວູ່ນນັ້ອຍອອກມາຈາກກະເປົາ
ແລະ ຕົບແຕູ່ງໃບໜັ້າ. ຂະນະທຼີູ່ນູ່ງຢູ່ແຄມຫັ້ວຍ ແລະ ເອົາມຈຸູ່ມນໍັ້າຢູ່ນັ້ນ ຄວາມຊົງຈໍາໃນໄວເດກທຼີູ່ໄດັ້ມາຫຼິັ້ນຢູ່
ເຂດນັ້ນ

ພັ້ອມທງຄວາມຊົງຈໍາກູ່ຽວກບຊຼີວິດຂອງລາວ

ທຼີູ່ຕັ້ອງສັ້ຊົນເພູ່ອເອົາຕົວລອດໃນໄລຍະສາມສິບປຼີ

ຜູ່ານມາ ໄດັ້ຜຸດຂັ້ນມາຢູ່ໃນຫັ້ວງສໍານກຂອງລາວ. ສຽງໂຍກເຍກຂອງກວຽນທຼີູ່ບນທຸກເຄູ່ອງຂອງ ເຊິູ່ງເລອນລາງ
ຈາງຫາຍໄປນັ້ນ ຍິູ່ງເຮດໃຫັ້ລາວຄິດເຖິງເລູ່ອງໃນອະດຼີດ ເພາະມນແມູ່ນຄວາມຊົງຈໍາທຼີູ່ຕິດຕົວລາວໄປຕະຫຼອດການ.
“ໂຕເປນຄົນລົັ້ມເຫຼວ” ລາວເວົັ້າຄູ່ອຍໆກບຕົນເອງ. ຟອງອາກາດໃນນໍັ້າພົູ່ນຂັ້ນມາເບົາໆ ຢູ່ກັ້ອງຕຼີນ
ຂອງລາວ. ຖັ້າໃຜເຂົັ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງຟອງອາກາດໃນນໍັ້າ ຜັ້ນັ້ນຄົງຈູ່ຈໍາເລູ່ອງຕູ່າງໆໄດັ້ດຼີ. ແຕູ່ສໍາລບຊເທກ
ແລັ້ວ ລາວຮັ້ສກວູ່າສຽງໂຍກເຍກຂອງກວຽນທຼີູ່ບນທຸກຫຼີບເຄູ່ອງຂອງ ຜັ້ທຼີູ່ລົັ້ມເຫຼວໃນຊຼີວິດນັ້ນຄວູ່າດງແຮງຂັ້ນ
ແລະ ແຮງຂັ້ນເລັ້ອຍໆຈົນກນເອົາສຽງນໍັ້າຫັ້ວຍໄຫຼ ແລະ ຄວາມຊົງຈໍາໃນອະດຼີດຂອງລາວໄປໝົດ.
6

“ຄົນລົັ້ມເຫຼວບໍູ່? ເປນຄົນລົັ້ມເຫຼວຢູ່ບູ່ອນໃດຫວະ? ອນນຼີັ້ຄເປນການເລຼີູ່ມຕົັ້ນຂອງຊຼີວິດທຼີູ່ໂຕໃຝູ່ຝນ
ຫາມາດົນນານແລັ້ວ!” ລາວຕໍູ່ຕັ້ານຄວາມຄິດນຼີັ້ ຄັ້າຍກບວູ່າລາວເວົັ້າໃຫັ້ຜັ້ທຼີູ່ເອຼີັ້ນລາວວູ່າ ເປນຄົນລົັ້ມເຫຼວ.
2
ຄວາມຈິງແລັ້ວ

ການເດຼີນທາງຄັ້ງນຼີັ້ແມູ່ນຈຸດຫນປູ່ຽນຄັ້ງສໍາຄນຢູ່ໃນຊຼີວິດຂອງຊເທກ.

ບໍູ່ວູ່າການ

ເດຼີນທາງຄັ້ງນຼີັ້ຈະແມູ່ນການເລຼີູ່ມຕົັ້ນໃໝູ່ທຼີູ່ສົດໃສ ຫຼ ການປະລາໄຊກໍຕາມ ມນແມູ່ນເລູ່ອງຂອງໂຊກຊະຕາ. ຊ
ເທກມຼີອາລົມຄວາມຮັ້ສກ ແຕູ່ລາວບໍູ່ຮັ້ວູ່າມນແມູ່ນຄວາມຫວງ ຫຼ ຄວາມຢັ້ານກົວ. ເວລາລາວຍູ່ນຈົດໝາຍລາ
ອອກຈາກວຽກໃນທັ້າຍລະດຮັ້ອນນັ້ນ ລາວບໍູ່ໄດັ້ຄິດວູ່າຕົນເອງເປນຄົນ “ລົັ້ມເຫຼວ”. ກົງກນຂັ້າມ ລາວໃຝູ່ຝນ
ຢາກໄປໃຊັ້ຊຼີວິດຢູ່ຊົນນະບົດ

ຕັ້ງແຕູ່ລະດບານໃໝູ່ພຸັ້ນແລັ້ວ

ຈູ່ງໄດັ້ກຽມຈົດໝາຍລາອອກໃສູ່ໃນຖົງເສັ້ອໄວັ້.

ລາວເອົາຈົດໝາຍ ຍດໃສູ່ຫຼາຍຊອງ, ຍດແລັ້ວຍດອຼີກ ແລະ ຈົດໝາຍນັ້ນກໍຍງຢູ່ໃນຖົງເສັ້ອຂອງລາວຈົນສິັ້ນສຸດ
ລະດບານໃໝູ່.
ລາວເຮດວຽກໄດັ້ເງິນເດອນໆລະແປດສິບ ວອນ* ຖວູ່າບໍູ່ຂຼີັ້ຮັ້າຍ ແລະ ຫົວໜັ້າກິດຈະການທົູ່ວໄປ
ຂອງບໍລິສດກໍເຕອນລາວເລັ້ອຍໆວູ່າ ມຼີນກສກສາທຼີູ່ຈົບຈາກວິທະຍາໄລຫຼາຍຮັ້ອຍຄົນທຼີູ່ຕໍູ່ແຖວຍາວ ເພູ່ອຢາກ
ໄດັ້ຕໍາແໜູ່ງຂອງລາວ. ແຕູ່ເປນການຍາກທຼີູ່ຈະອາໄສຢູ່ເມອງໃຫຍູ່ ດັ້ວຍເງິນເດອນພຽງລໍາພງ ເມູ່ອເກຼີດສົງຄາມ
ຂັ້ນ ແລະ ມຼີໄພເງິນເຟຼີັ້ທຼີູ່ສງຕາມມາ. ເຖິງແນວໃດ ເງິນເດອນນຼີັ້ກໍແມູ່ນລາຍຮບ ເຊິູ່ງດຼີກວູ່າບໍູ່ມຼີຫຍງເລຼີຍ. ໝູ່
ເພູ່ອນຂອງຊເທກເກອບໝົດທຸກຄົນ ໃຊັ້ວິທຼີຄິດແບບງູ່າຍໆ ເພູ່ອລະດົມໃຫັ້ລາວປູ່ຽນໃຈກູ່ຽວກບແຜນການຂອງ
ຕົນອຼີກໃໝູ່. ການຕດສິນໃຈຂອງຊເທກທຼີູ່ປະຖິັ້ມໂອກາດຂອງຕົນເອງ ໄດັ້ເຮດໃຫັ້ຜັ້ເປນຫົວໜັ້າກິດຈະການທົູ່ວ
ໄປ ຕົກຕະລງ ແລະ ໝູ່ຄູ່ຜັ້ທຼີູ່ຄິດວູ່າສິູ່ງທຼີູ່ລາວຕດສິນໃຈນັ້ນບໍູ່ມຼີປະໂຫຍດຫຍງ ຕູ່າງກໍພາກນຈົູ່ມໃຫັ້ລາວ. ແຕູ່
ສິູ່ງສໍາຄນກວູ່ານັ້ນ ຄ ແຜນການຂອງຊເທກບໍູ່ແມູ່ນວູ່າໄຮັ້ເຫດຜົນຕາມທຼີູ່ ເຂົາເຈົັ້າຄິດກນ. ໝູ່ເພູ່ອນ ແລະ ມິດ
ສະຫາຍເກອບໝົດທຸກຄົນບອກວູ່າ ລາວຕດສິນໃຈບໍູ່ຮອບຄອບ ເພາະວູ່າເຂົາເຈົັ້າຄິດເຖິງຄວາມຫຍຸັ້ງຍາກໃນ
ການດໍາລົງຊຼີວິດເປນປດໄຈສໍາຄນທຼີູ່ສຸດ. ແນວໃດກໍຕາມມຼີຜັ້ຊາຍພຽງບາງຄົນເຊິູ່ງມຼີອາຍຸໄລູ່ເລູ່ຍກບຊເທກ ທຼີູ່
ເຄຼີຍຜູ່ານຄວາມຫຍຸັ້ງຍາກ ທາງດັ້ານເສດຖະກິດຄກນກບລາວ. ລາວອອກຈາກບັ້ານເກຼີດເມອງນອນຕອນອາຍຸ
ສິບສອງປຼີ ແລະ ເພິູ່ງຕົນເອງໃນລະຫວູ່າງທຼີູ່ຮຽນຢູ່ມດທະຍົມຕົັ້ນ. ພໍອາຍຸສິບເຈດປຼີ ລາວກໍເດຼີນທາງໄປໂຕກຽວ
ແລະ ສະໝກເຂົັ້າຮຽນຫຼກສດວິຊາຊຼີບຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລຊຼີ (C University). ລາວສໍາເລດການສກສາ ແລະ
ມຼີຊຼີວິດລອດມາໄດັ້ດັ້ວຍການກິນເຂົັ້າຈຼີູ່ທຼີູ່ເຫຼອ ແລະ ກັ້ອນເຂົັ້າປັ້ນທຼີູ່ຄົນກິນເຫຼອ ເຊິູ່ງລາວຊັ້ຈາກຮັ້ານອາຫານຢູ່
ໃກັ້ຄຽງ. ຫຼງຈາກຈົບການສກສາ ຊເທກເລາະໄປຕາມຖະໜົນນະຄອນໂຕກຽວ ອຼີກຕູ່ມຫັ້າຫົກປຼີ ໂດຍບໍູ່ມຼີວຽກ
ເຮດງານທໍາເປນຫຼກເປນຖານ

ແລະ

ບໍູ່ມຼີຊູ່ອງທາງທຼີູ່ຈະຫາເງິນມາຊັ້ອາຫານຕາມຮັ້ານທໍາມະດາທົູ່ວໄປໄດັ້ .

ລາວໃຊັ້ຊຼີວິດແບບນັ້ນເລັ້ອຍມາຈົນຮອດອາຍຸສາມສິບ. ເມູ່ອກບຄນມາປະເທດເກົາຫຼຼີແລັ້ວ ລາວກໍຍງສບຕໍູ່ດໍາ
ລົງຊຼີວິດຢູ່າງປະຢດດັ້ວຍຄາບເຂົັ້າລາຄາສິບ ຈອນ*

ເປນເວລາສາມປຼີຈົນຮອດເວລາລາວໄດັ້ວຽກເປນຜັ້ລາຍ

ງານຂູ່າວທັ້ອງຖິູ່ນ ຢູ່ບໍລິສດໜງສພິມທຼີູ່ລາວປະຈໍາຢູ່ປດຈຸບນ. ເມູ່ອລາວເລຼີູ່ມອາຊຼີບນຼີັ້ ແລະ ໄດັ້ສັ້າງຄອບຄົວ
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ລາວກໍຍງມຼີຄວາມວິຕົກກງວົນກູ່ຽວການຊັ້ເຄູ່ອງທຸກຄັ້ງຢູ່. ຕໍູ່ມາລາວບໍູ່ໄດັ້ຮບເງິນເດອນເປນເວລາດົນເຕຼີບ ເມູ່ອ
ໜງສພິມຂອງລາວຖກສູ່ງຢຸດເປນເວລາສິບເດອນ. ໃນໄລຍະນັ້ນເອງ ລາວມຼີປະສົບການອນຂົມຂູ່ນໃນຊຼີວິດ
ເມູ່ອບໍູ່ມຼີອາຫານກິນໝົດມັ້ ແລະ ເມູ່ອຫຼຽວເບິູ່ງໜັ້າເມຍເຊິູ່ງເອົາມລບທັ້ອງ ທຼີູ່ຖພາລກຢູ່ດັ້ວຍສຼີໜັ້າບິດບັ້ຽວ ແຕູ່
ຕົນເອງຊູ່ວຍຫຍງບໍູ່ໄດັ້ເລຼີຍ. ຜົວ ແລະ ເມຍບໍູ່ສາມາດຊອກຫາຫຍງມາກິນ ນອກຈາກນູ່ງເບິູ່ງໜັ້າກນລໍໃຫັ້ເວລາ
ຜູ່ານໄປ.
ໃນລະຫວູ່າງສິບເດອນນຼີັ້ເອງ ເມູ່ອລາວບໍູ່ມຼີລາຍໄດັ້ຫຍງ ໝູ່ເພູ່ອນໃກັ້ຊິດທຼີູ່ເຄຼີຍມາຢັ້ຽມຢາມເປນປົກກະຕິ
ກໍຄູ່ອຍໆຫາຍໜັ້າໄປ. ເວລານຼີັ້ເອງລາວຈູ່ງຮັ້ວູ່າຕົນເອງບໍູ່ມຼີຊູ່ອງທາງທຼີູ່ຈະຊັ້ເຂົັ້າ ຫຼ ແກງກະດກງົວດັ້ວຍການຕິດ
ໜຼີັ້ອຼີກແລັ້ວ ເມູ່ອຊອງເງິນເດອນຂອງຕົນບໍູ່ມາເປນປົກກະຕິ.
“ບດນຼີັ້ບໍູ່ມຼີເຄູ່ອງຫຍງເອົາໄປຂາຍແລັ້ວແມູ່ນບໍ?” ລາວຖາມເມຍ.
“ບໍູ່ມຼີຫຍງແລັ້ວ ມຼີແຕູ່ເສັ້ອຄາຄຼີງພວກເຮົານຼີັ້ແຫຼະ...”
ລາວຍງຈູ່ຈໍາໄດັ້ດຼີກູ່ຽວກບຄໍາຕອບຢູ່າງໝົດຫວງຂອງຜັ້ເປນເມຍ ແລະ ປະສົບການອນຂົມຂູ່ນຂອງ
ລາວທຼີູ່ຕັ້ອງຈູ່າຍເງິນຕາມໃບຊໍາລະໜຼີັ້ຕັ້ງສິບເທູ່ອເປນເວລາສາມປຼີເຕມ. ໜູ່ງເດອນ ກູ່ອນໜັ້າທຼີູ່ໜງສພິມຈະຖກ
ສູ່ງຢຸດ ຊເທກໄດັ້ໄປຂໍຢມເງິນສາມວອນນໍາເພູ່ອນໃກັ້ຊິດຄົນໜູ່ງຊູ່ ເອມ (M). ວນນັ້ນເອມໄດັ້ເງິນເດອນ ດູ່ງນັ້ນ
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ຊເທກຈູ່ງຕດສິນໃຈໄປຂໍຢມເງິນນໍາເພູ່ອນຄົນນຼີັ້. ແຕູ່ເມູ່ອເພູ່ອນປະຕິເສດ ລາວຈູ່ງໃຈຮັ້າຍ ແລະ ປັ້ອຍດູ່າເຂົາ.
ລາວໄດັ້ຂຽນເລູ່ອງທງໝົດໃສູ່ປັ້ມບນທກໄວັ້ ແລະ ເອົາເຊູ່ອງໄວັ້ບູ່ອນໃດບູ່ອນໜູ່ງຢູ່ໂຕະເຮດວຽກ.

ສວ

ສ

ດູ່ງນັ້ນ ໝູ່ເພູ່ອນທງຫຼາຍຕູ່າງກໍພາກນຕົກຕະລງ ເມູ່ອຊເທກເອົາຈົດໝາຍລາອອກ ມາຍູ່ນໃຫັ້.
“ອອກຈາກວຽກນຼີັ້ໄປແລັ້ວ ເຈົັ້າຈະໄປເຮດຫຍງ?” ທູ່ານ ອາຣ (R) ຖາມລາວ. ບຸກຄົນຜັ້ນຼີັ້ ເປນນາຍ
ຂອງລາວ ເຊິູ່ງເປນຄົນສຸດທັ້າຍທຼີູ່ຈະຕດສິນໃຈກູ່ຽວກບຈົດໝາຍລາອອກ. ໃນຂະນະນັ້ນ ຊເທກບໍູ່ຮັ້ສກກງວົນ
ໃຈທຼີູ່ຈະອະທິບາຍກູ່ຽວກບແຜນການໃນອະນາຄົດຂອງຕົນ.

ໂຊກດຼີທຼີູ່ຄອບຄົວຂອງລາວຢູ່ຊົນນະບົດມຼີດິນສິບ

ປາຍຕອນ. ນອກຈາກນັ້ນຄູ່າຄອງຊຼີບຢູ່ໃນບັ້ານກໍຕໍູ່າ ແລະ ລາວກໍຈະມຼີລາຍໄດັ້ຈາກການຂຽນເລູ່ອງນໍາອຼີກ. ນໍັ້າ
ສຽງຂອງລາວສະແດງເຖິງຄວາມໝັ້ນອົກໝັ້ນໃຈ ຄັ້າຍກບວູ່າ ຢາກຊກຊວນທູ່ານອາຣໄປກບລາວພຸັ້ນລະ.
“ເຈົັ້າຄິດທົບທວນເລູ່ອງນຼີັ້ອຼີກຕູ່ມດຼີບໍູ່”. ທູ່ານອາຣແນະນໍາຢູ່າງອາລົມດຼີ, ແຕູ່ຊເທກປະຕິເສດຂໍັ້ສະເໜຼີນັ້ນ
ເຮດຄກບວູ່າລາວບໍູ່ພໍໃຈທຼີູ່ທູ່ານອາຣບໍູ່ສະໜບສະໜນລາວ.
“ຂັ້ອຍບໍູ່ຈໍາເປນຕັ້ອງຄິດຫຍງຕູ່ມອຼີກແລັ້ວ”.
ເຫດຜົນທຼີູ່ລາວນໍາມາອັ້າງເພູ່ອລາອອກ ຄ “ເຈບປູ່ວຍ”. ເມູ່ອໄດັ້ຍິນແນວນັ້ນ ຜັ້ຈດການກໍຖາມຢູ່າງ
ສຸພາບວູ່າ “ເຈບປູ່ວຍຫຍງ?”.
ຄວາມຈິງແລັ້ວຊເທກບໍູ່ໄດັ້ເຈບປູ່ວຍຫຍງດອກ.

ລາວປູ່ວຍທາງຈິດຕະວິທະຍາຫຼາຍກວູ່າທາງຊຼີວະ

ວິທະຍາ. ທູ່ານໝໍເຕອນລາວ ແລະ ສະແດງຄວາມເປນຫູ່ວງກູ່ຽວກບເນັ້ອເຍູ່ອທຼີູ່ຫຸັ້ມປອດຂອງລາວ ເຖິງວູ່າ
ລາວກໍໄດັ້ເປນຫູ່ວງໜັ້ອຍໜູ່ງ ແຕູ່ລາວກໍຍງເຊູ່ອໝັ້ນຕົນເອງວູ່າ ຕົນເອງບໍເູ່ ປນຫຍງ. ຊເທກມຼີເພູ່ອນຄົນໜູ່ງຊູ່
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ເຮສ (H) ຜັ້ທຼີູ່ມຼີຄວາມໃຝູ່ຝນຢາກຂຽນວນນະກໍາເຊູ່ນດຽວກນ. ເມູ່ອຊເທກຮັ້ຂູ່າວວູ່າເຮສຕາຍຢູ່າງບໍູ່ຄາດຄິດ
ລາວກໍຮັ້ສກຢັ້ານກົວ. ແຕູ່ເຖິງປານນັ້ນ ລາວກໍບໍູ່ໃຈອູ່ອນທຼີູ່ຈະຍົກເລຼີກອາຊຼີບທຼີູ່ເຮດຢູ່. ເວລາທຼີູ່ຂຽນຈົດໝາຍລາ
ອອກໃນລະດບານໃໝູ່ນັ້ນ ລາວປິດເປນຄວາມລບບໍູ່ໃຫັ້ເມຍຮັ້ ແລະ ຈໍັ້າກາຂອງລາວໃສູ່ຈົດໝາຍຢູ່າງລະມດ
ລະວງ. ລາວເຮດແນວນັ້ນດັ້ວຍຄວາມໃຈກັ້ານັ້ນເອງ.
ຊເທກເຄຼີຍຂຽນນະວະນິຍາຍຕັ້ງແຕູ່ສະໄໝທຼີູ່ລາວຢູ່ໂຕກຽວ. ຍັ້ອນການຂຽນຂອງລາວ ບາງຄົນເອຼີັ້ນ
ລາວວູ່ານກສໍານວນໂວຫານ. ໄລຍະທຼີູ່ “ວນນະຄະດຼີແຫູ່ງຍຸກສະໄໝ” ຈະເລຼີນຮຸູ່ງເຮອງນັ້ນ ຜັ້ຄົນຂະໜານນາມ
ລາວວູ່າແມູ່ນຜັ້ທຼີູ່ເຫນອົກເຫນໃຈເພູ່ອນມະນຸດ ຫຼ ເພູ່ອນຮູ່ວມເດຼີນທາງ. ສູ່ວນຄົນອູ່ນໆພາກນເຍາະເຍຼີັ້ຍລາວ
ວູ່າເປນຄົນບໍູ່ມຼີສາສະໜາ. ຄວາມຈິງແລັ້ວບໍູ່ມຼີໃຜເວົັ້າຖກຈກຄົນ. ລາວແມູ່ນນກຂຽນທຼີູ່ບໍູ່ຮັ້ຈກສຼີຂອງຕົນເອງ.
ໄລຍະໜູ່ງຕໍູ່ມາ ຜັ້ຄົນເລຼີູ່ມຍອມຮບວູ່າລາວ ເປນນກຂຽນນະວະນິຍາຍ ອາດເປນຍັ້ອນເຫດຜົນນຼີັ້ທຼີູ່ລາວເລອກ
ອາຊຼີບເຮດວຽກຢູ່ກບບໍລິສດໜງສພິມ ແລະ ບັ້ນປາຍຊຼີວິດຂອງລາວກໍຄການເປນນກຂຽນນະວະນິຍາຍນັ້ນເອງ.
ດູ່ງນັ້ນ ລາວຈງູ່ ສບຕໍູ່ຊົດເຊຼີຍສິູ່ງທຼີູ່ຂາດຫາຍໄປໃນຊຼີວິດຂອງຕົນ ດັ້ວຍສິູ່ງທຼີູ່ເອຼີັ້ນວູ່າສູ່ວນນະກໍາຂອງວຽກໜງສ
ພິມ.
ຄວາມສຸກທຼີູ່ລາວປະໄວັ້ຂັ້າງຫຼງຄເງິນເດອນຄັ້ງທໍາອິດທຼີູ່ຮບມານັ້ນໄດັ້ເຫອດຫາຍໄປຢູ່າງໄວວາ. ເວລາ
ຂຽນບົດຄວາມແຕູ່ລະເທູ່ອ ລາວຈະຂັ້ນຕົັ້ນດູ່ງນຼີັ້ “ປະມານທູ່ຽງຄນຂອງຄໍູ່າຄນວນທຼີ xx ເມູ່ອທຸກສິູ່ງທຸກຢູ່າງຈົມ
ຢູ່ໃນຄວາມງຽບສະຫງດ ສຽງແຫຼມຈົນຂົນລຸກໄດັ້ທໍາລາຍຄວາມສະຫງົບງຽບຢູ່ອັ້ອມແອັ້ມເຂດ xx ຢູ່ຖະໜົນ xx.
ອຼີງຕາມການລາຍງານຂູ່າວ…”. ກູ່ອນໜັ້າປຼີທຼີູ່ລາວບໍູ່ມຼີວຽກເຮດນັ້ນ ລາວເກອບລມໄປຢູ່າງສິັ້ນເຊຼີງວູ່າຄັ້ງໜູ່ງຕົນ
ເອງເຄຼີຍມກວນນະຄະດຼີ. ທໍາອິດລາວຫວງວູ່າ ການໄປສະຖານຼີຕໍາຫຼວດເລັ້ອຍໆ ແລະ ການໄດັ້ຍິນໄດັ້ຟງ
ເຫດການທຸກຢູ່າງກູ່ຽວກບການລກ, ການຄັ້າປະເວນຼີ ແລະ ການຕົວະຕົັ້ມຫຼອກລວງຈະເປນຂໍັ້ມນສໍາລບວຽກ
ວນນະຄະດຼີຂອງລາວ.

ແຕູ່ແລັ້ວຕໍູ່ມາບໍູ່ດົນຄວາມຫວງເຫຼົູ່ານຼີັ້ກໍເລອນລາງຈາງຫາຍໄປໝົດ.

ເລຼີູ່ມຕົັ້ນທໍາອິດ

ລາວເຊູ່ອວູ່າ ຕົນເອງບອກສິູ່ງຊົູ່ວຮັ້າຍ ແລະ ໃຫັ້ຂໍັ້ມນທຼີູ່ມຼີຄຸນຄູ່າແກູ່ຄົນທົູ່ວໄປ ແຕູ່ຕໍູ່ມາລາວກໍຮັ້ວູ່າຄວາມຮັ້ສກ
ກູ່ຽວກບຄວາມກັ້າຫານຊານໄຊທຼີູ່ຕົນມຼີນັ້ນບໍູ່ມຼີຄູ່າຫຍງເລຼີຍ ບໍູ່ຕູ່າງຫຍງກບກາບຫອຍເປົູ່າທຼີູ່ໄຮັ້ຄູ່າ ເທູ່ົານັ້ນເອງ.
ເມູ່ອຄິດໄດັ້ແນວນຼີັ້

ລາວຮັ້ສກວູ່າຊຼີວິດຂອງລາວບໍູ່ຕູ່າງຫຍງກບເຄູ່ອງຈກ.

ລາວອອກຈາກເຮອນໃນຕອນເຊົັ້າ

ແລະ ໄປບູ່ອນຫັ້ນບູ່ອນນຼີັ້ໝົດມັ້. ຕໍູ່ມາຕອນແລງ ຫຼ ໂດຍປົກກະຕິແລັ້ວ ລາວຈະກບຄນມາເຮອນຕອນເດິກດູ່ນ.
ບາງມັ້ໝູ່ເພູ່ອນຈະຊວນລາວໄປຮູ່ວມວົງເຫຼົັ້າ. ສູ່ວນມັ້ອູ່ນໆ ກໍແມູ່ນກອງປະຊຸມຫຼງຈາກເລຼີກວຽກ ແລະ ຈະດໍາ
ເນຼີນຕໍູ່ໄປຈົນຮອດຄໍູ່າມດ. ຈາກວນກາຍເປນອາທິດ, ຈາກອາທິດກາຍເປນເດອນ, ຈາກນັ້ນກໍກາຍເປນປຼີ. ລາວ
ໃຊັ້ຊຼີວິດແບບນຼີັ້ ເປນເວລາຫັ້າປຼີ ແຕູ່ທງໝົດທຼີູ່ລາວໄດັ້ຮບຄຄວາມທະນົງຕົວ ແລະ ຄວາມກຽດຄັ້ານ. ລາວຍງມຼີ
ເພູ່ອນມິດ ແລະ ຄົນທຼີູ່ລັ້ງແກວູ່ນກນຢູ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເຊິູ່ງມຼີຄວາມສໍາພນຕໍູ່ກນເປນພິເສດຢູ່ໃນສງຄົມແບບນັ້ນ.
ເມູ່ອຄິດດຼີແລັ້ວ ລາວໄດັ້ສນເສຍຫຼາຍສິູ່ງຫຼາຍຢູ່າງກວູ່າສິູ່ງທຼີູ່ລາວໄດັ້ຮບ. ຄັ້ງໜູ່ງລາວ ເຄຼີຍມຼີເພູ່ອນ
ແທັ້ຢູ່ສາມຄົນ ແຕູ່ຫຼາຍປຼີຜູ່ານໄປສາຍສໍາພນກໍເຫຼີນຫູ່າງຈາງຫາຍໄປເລັ້ອຍໆ. ອຼີກຢູ່າງໜູ່ງຄວາມສໍາເລດເລກໆ
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ນັ້ອຍໆທຼີູ່ລາວໄດັ້ຮບຈາກການເປນນກຂຽນນະວະນິຍາຍນັ້ນ ບໍູ່ມຼີຄູ່າຫຍງ ມຼີພຽງແຕູ່ຊູ່ທຼີູ່ພິມໃຫັ້ເຫນເປນແຖວຢູ່
ໃນລາຍຊູ່ຜັ້ສະໜບສະໜນທຼີູ່ເອົາມາລວມກນ ໃນວາລະຄົບຮອບການພິມປັ້ມ ຫຼ ສິູ່ງພິມອູ່ນໆທຼີູ່ຄັ້າຍຄກນ.
ຍາມໃດທຼີູ່ລາວເຫນຜົນງານດັ້ານວນນະກໍາຂອງມິດສະຫາຍທຼີູ່ພິມອອກປະຈໍາເດອນ ລາວຮັ້ສກຫົດຫູ່
ຕາຈັ້ອງເບິູ່ງຝາສຼີຂາວຢູ່ຫັ້ອງການຂອງລາວ. ມຼີຫຼາຍເທູ່ອທຼີູ່ໂທລະສບດງຂັ້ນ ແຕູ່ກໍບໍູ່ເຮດໃຫັ້ລາວຕູ່ນຈາກຄວາມ
ລະເມຼີເພຼີັ້ຝນນຼີັ້ໄດັ້ເລຼີຍ.
“ເຮຼີັ້ຍ! ມຼີໂທລະສບໄວັ້ເຮດຫຍງຫວະ ຖັ້າໂຕບໍູ່ຮບສາຍທຼີູ່ຄົນໂທເຂົັ້າມາ?”
ຊເທກຈະເງຼີຍໜັ້າເບິູ່ງບນນາທິການຂອງຕົນ ທຼີູ່ມຼີຊູ່ຫຼິັ້ນວູ່າ ຜັ້ມຼີຫທິບຕາທິບ ເຊິູ່ງກັ້ງຕາໃສູ່ລາວ.
ພາຍຫຼງທຼີູ່ໃຊັ້ເວລາຫຼາຍຊົູ່ວໂມງຢູ່າງໄຮັ້ປະໂຫຍດ ຊເທກຈະກບເຮອນຄົນດຽວດັ້ວຍລົດປະຈໍາທາງ
ຄນສຸດທັ້າຍຂອງມັ້ນັ້ນ. ຄວາມຮັ້ສກເປົູ່າປູ່ຽວດຽວດາຍ

ແລະ ໄຮັ້ຄູ່າໃນເວລານັ້ນ ບໍູ່ມຼີຫຍງມາປຽບທຽບໄດັ້

ເລຼີຍ. ບາງເທູ່ອລົດຄນນັ້ນບໍູ່ມຼີຄົນຂຼີູ່ຈກຄົນມຼີແຕູ່ລາວຄົນດຽວທຼີູ່ນູ່ງຢູ່ໃນ ລົດຄນໃຫຍູ່ ຈົນເຮດໃຫັ້ລາວມຼີນໍັ້າຕາລໍ
ເບົັ້າ. ເມູ່ອກບຄນມາເຮອນ ລາວຈະງຽບຂມ ແລະ ພໍເຂົັ້າໄປໃນເຮອນ ກໍຈະເຫນໂຕະເຮດວຽກທຼີູ່ມຼີຜັ້າປົກຢູ່.
ກັ້ອງນໍັ້າເມິກຍງມຼີປາກກາຄັ້າງໄວັ້ຢູ່ເຈັ້ຍຕົັ້ນສະບບ

ກໍຍງບໍູ່ຖກແຕະຕັ້ອງເປນເວລາເດອນກວູ່າແລັ້ວ.

ມນໜັ້າ

ສົງສານຄັ້າຍກບເຮອທຼີູ່ຖກປະປູ່ອຍ ໃຫັ້ລູ່ອງລອຍຢູ່ທະເລອນກວັ້າງໃຫຍູ່ ໂດຍໄຮັ້ຈຸດໝາຍປາຍທາງ ແລະ
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ລໍຄອຍ ຜັ້ບນຊາທຼີູ່ບໍູ່ຫວນກບຄນມາຈກເທູ່ອ. ບໍູ່ຕັ້ອງສົງໄສວູ່າ ພາຍຫຼງມນເມົາຈາກການດູ່ມເຫຼົັ້າແວງມາ ລາວ

ສວ

ຈະເລຼີູ່ມຂຽນອຼີກຕູ່ມ!”

ສ

ຈະເອົາໜັ້າຟຸບໃສູ່ໂຕະ ໄຫັ້ສະອກສະອັ້ນຢູ່າງແຮງ ແລັ້ວເວົັ້າອອກມາວູ່າ “ບໍູ່ແມູ່ນ! ບໍູ່ແມູ່ນແບບນຼີັ້! ມັ້ອູ່ນຂັ້ອຍ

ຫຼງຈາກໜູ່ງປຼີທຼີູ່ລາວສນຍາກບຕົນເອງ ໃນທຼີູ່ສຸດລາວກໍເລຼີູ່ມຂຽນເລູ່ອງສັ້ນ ຊູ່ວູ່າ “ນກຂຽນນະວະ
ນິຍາຍທຼີູ່ຂຽນບໍູ່ໄດັ້”. ໂຄງເລູ່ອງເປນລກສະນະນຼີັ້: ນກຂຽນນະວະນິຍາຍຜັ້ໜູ່ງມຼີວຽກເຮດ ປະຈໍາຢູ່ແລັ້ວ. ບໍູ່ດົນ
ລາວກໍເລຼີູ່ມໃຊັ້ຊຼີວິດຢູ່ກບເຈັ້ຍກບສໍ ຂຽນເລູ່ອງແຕູ່ຕອນກາງຄນ. ຄວາມຕັ້ອງການຢາກສັ້າງຜົນງານຜກດນໃຫັ້
ລາວກັ້າວໄປຂັ້າງໜັ້າ. ແຕູ່ກູ່ອນທຼີູ່ລາວຈະເອົາຄວາມຄິດຕູ່າງໆ ຂຽນເປນຕົວອກສອນອອກມາ ກໍເຖິງເວລາທຼີູ່
ລາວຕັ້ອງກບຄນໄປເຮດວຽກອຼີກຕູ່ມ. ລາວເຮດວຽກຕູ່າງໆຈົນຮອດຕາເວນຕົກດິນ ຕໍູ່ຈາກນັ້ນ ກໍແມູ່ນເວລາທຼີູ່
ລາວຈະຕັ້ອງເອົາຮູ່າງກາຍທຼີອ
ູ່ ິດເມູ່ອຍ ເໝອນດອກດາບໂຟດິນ* ທຼີູ່ຫູ່ຽວແຫັ້ງໃນລະດຮັ້ອນ ເຂົັ້າຮູ່ວມກອງປະຊຸມ
ຈົນເດິກດູ່ນ. ສູ່ວນວນອູ່ນໆຂອງລາວກໍມຼີແຕູ່ດູ່ມເຫຼົັ້າ ແລະ ເຮດວຽກໝົດຄນ. ລາວພະຍາຍາມຮິບໂຮມເລູ່ອງ
ລາວເລກໆນັ້ອຍໆໃນຊຼີວິດຂອງຕົນເອງເພູ່ອຂຽນເປນເລູ່ອງເສົັ້າ
ມັ້ອູ່ນລາວຈະເຮດໃຫັ້ພວກນກສບເຊູ່ອຕົນເອງແນວໃດ

ຈົນລາວເກຼີດຄວາມຄິດທຼີູ່ຈະຕອບຄໍາຖາມວູ່າ

ເພູ່ອໃຫັ້ໄດັ້ຕອນເລຼີູ່ມຕົັ້ນຂອງເລູ່ອງທຼີູ່ຈະຂຽນ,

ລາວ

ຄວນຈະນໍາສະເໜຼີບົດຄວາມໃນລກສະນະໃດ ແລະ ສິູ່ງອູ່ນທຼີູ່ຄັ້າຍຄກນ. ລາວໄຫັ້ສະອກສະອັ້ນ… ແລັ້ວໃນທຼີູ່
ສຸດລາວກໍປະຖິັ້ມເລູ່ອງທຼີູ່ຈະຂຽນນຼີັ້ໄປ.
ໃນຄໍູ່າຄນທຼີູ່ຮັ້ອນອົບເອົັ້າມັ້ໜູ່ງ ລາວຂຽນຫຼກການໃນການໃຊັ້ຊຼີວິດ ເພູ່ອເຕອນສະຕິຕົນເອງ ໄວັ້ຝາ
ເຮອນເໝອນດູ່ງທຼີູ່ພວກເດກນັ້ອຍເຮດ.
10

1. ຕູ່ນເດິກລຸກເຊົັ້າ
2. ຫຼງຈາກເລຼີກວຽກແລັ້ວ ກໍກບມາເຮອນໂລດ
3. ອູ່ານ ແລະ ຂຽນເລູ່ອງຈິນຕະນາການ
4. ເຂົັ້ານອນແຕູ່ຫົວຄໍູ່າ
ແນວໃດກໍດຼີ ບໍູ່ພໍສອງມັ້ ລາວກໍບໍູ່ສາມາດປະຕິບດຫຼກການເຫຼົູ່ານຼີັ້ໄດັ້ເລຼີຍ ເມູ່ອກອງປະຊຸມຂອງພະແນກ
ຂູ່າວທັ້ອງຖິູ່ນດໍາເນຼີນໄປຮອດເກົັ້າໂມງກາງຄນ.

ພາຍຫຼງອົດທົນຟງການຖົກຖຽງກນ

ຢູ່າງເຜດຮັ້ອນກູ່ຽວກບ

ເລູ່ອງນຼີັ້, ເລູ່ອງນັ້ນ ແລະ ສິູ່ງອູ່ນໆໝົດແລັ້ວ ລາວກໍກບມາເຮອນຢູ່າງທຸລກ ທຸເລ ແລະ ເຂົັ້ານອນທນທຼີ. ມັ້ຕໍູ່ມາ
ລາວຕັ້ອງຂຽນບົດຄວາມໜູ່ງກູ່ຽວກບການແຂູ່ງຂນເຕະບານ ເຊິູ່ງບໍລິສດໜງສພິມຂອງລາວເປນຜັ້ອຸປະຖໍາ. ມັ້ຕໍູ່ມາ
ລາວກບມາເຮອນເວລາສາມໂມງເຊົັ້າ ຫຼງຈາກເຂົັ້າຮູ່ວມກອງປະຊຸມຕາມຄໍາສູ່ງ ແລະ ອອກໄປຊຸມເຫຼົັ້າກບໝູ່
ເພູ່ອນສາມເທູ່ອ.
“ເຮົາມຼີຊຼີວິດຢູ່ເພູ່ອຫຍງ? ແລະເພູ່ອໃຜ? ເພູ່ອສິູ່ງທຼີູ່ຜັ້ຄົນເອຼີັ້ນວູ່າວຽກວດທະນະທໍາແບບນຼີັ້ບໍູ່? ຮ!”
ນບແຕູ່ນັ້ນມາລາວກໍຖາມຕົນເອງຢູ່ສະເໝຼີກູ່ຽວກບເລູ່ອງນຼີັ້.
ໃນເວລານຼີັ້ເອງທຼີູ່ຊເທກໄດັ້ຄົັ້ນພົບສິູ່ງທຼີູ່ຍິູ່ງໃຫຍູ່ອຼີກອນໜູ່ງກູ່ຽວກບຕົນເອງ. ລາວສໍານກໄດັ້ວູ່າ ຕົນ
ເອງບໍູ່ເໝາະທຼີູ່ເປນຜັ້ລາຍງານຂູ່າວໜງສພິມ.

ລາວຍອມຮບວູ່າ

ບໍູ່ພຽງແຕູ່ຕົນເອງບໍູ່ມກອາຊຼີບທຼີູ່ກໍາລງເຮດຢູ່

ເທົູ່ານັ້ນ ແຕູ່ລາວອາດຈະບໍູ່ມຼີວນປະສົບຄວາມສໍາເລດໄດັ້ເລຼີຍ ເຖິງອະນາຄົດຈະຍາວໄກກໍຕາມ. ຕໍູ່ມາລາວຈູ່ງ
ພົບວູ່າ ຄວາມປະສົບຜົນສໍາເລດໃນການເປນນກລາຍງານຂູ່າວໜງສພິມນັ້ນໝາຍເຖິງຈຸດຈົບຂອງຊຼີວິດໃນແວດວົງ
ວນນະກໍາຂອງລາວ. ມນເປນເລູ່ອງຕະຫຼົກ ຫຼ ເວົັ້າໃຫັ້ຖກກໍແມູ່ນໂສກນາດຕະກໍານັ້ນເອງ.
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ໃນລະຫວູ່າງນຼີັ້ເອງ ຊເທກເລຼີູ່ມພກວຽກບູ່ອນຫັ້ນບູ່ອນນຼີັ້ເປນເວລາສອງສາມມັ້. ລາວເລາະໄປຕາມ
ເຂດນອກເມອງ ໂດຍບໍູ່ມຼີຈຸດໝາຍປາຍທາງທຼີູ່ແທັ້ຈິງ. ມັ້ໜູ່ງລາວຊວນໝູ່ຊູ່ ເອສ (S) ໃຫັ້ເດຼີນທາງໄປ ຈອງຍງນຼີ
ນໍາກນ. ເຖິງຈະບໍູ່ເປຼີດເຜຼີຍຫຍງໃຫັ້ຮັ້ ແຕູ່ລາວກໍຍອມຮບກບເອສວູ່າ ລາວຕັ້ງໃຈຈະລາອອກຈາກວຽກທຼີູ່ລາວ
ເຮດຢ.ູ່ ເຂົາເຈົັ້າສົນທະນາກນກູ່ຽວກບເລູ່ອງການທໍາມາຫາກິນ ທນໃດນັ້ນຊເທກກໍໄດັ້ກິູ່ນທຼີູ່ລາວຄຸັ້ນເຄຼີຍ. ທໍາອິດ
ລາວບໍູ່ຮັ້ວູ່າກິູ່ນນຼີັ້ມາຈາກໃສ. ມນແມູ່ນກິູ່ນທຼີູ່ມາຕັ້ອງໃສູ່ດງຂອງລາວ ຕໍູ່ຈາກນັ້ນມນກໍເຂົັ້າໄປໃນຕົວຂອງລາວ
ໄປຈົນຮອດຫົວໃຈ … ມນແມູ່ນກິູ່ນດິນນັ້ນເອງ.
ເມູ່ອຮັ້ວູ່າແມູ່ນກິູ່ນດິນ ລາວໄດັ້ຍິນຄໍາເວົັ້າຂອງພໍູ່ກັ້ອງຢູ່ໃນຫວູ່າ: “ຄົນເຮົາຕັ້ອງຢູ່ກບກິູ່ນດິນ ເພູ່ອມຼີ
ຊຼີວິດຢູ່ລອດ ຫຼງຈາກຈົບການສກສາແລັ້ວ ກໍໃຫັ້ມາເຮດວຽກຢູ່ນໍາພໍູ່ນຼີັ້ເດຼີ… ຈະຮຽນຫຍງ ກໍແລັ້ວແຕູ່, ການຮຽນ
ເອົາຄວາມຮັ້ກໍເປນສິູ່ງທຼີູ່ດຼີ ແຕູ່ມນກໍເປນພາລະເຊູ່ນດຽວກນ”. ໃນເວລານັ້ນ ລາວເຍາະເຍຼີັ້ຍ ຄໍາເວົັ້າຂອງພໍູ່
ແລະ ອຼີດຕົນຜັ້ເປນພໍູ່. ຊາຍຊະລາທຼີູ່ໜັ້າສົງສານຜັ້ຕົກເປນທາດຂອງດິນ ແລະ ມຼີຄວາມຮັ້ສກຜກພນກບດິນ
ດັ້ວຍຊຼີວິດຈິດໃຈ. ແຕູ່ມາບດນຼີັ້ຊເທກຮັ້ແລັ້ວວູ່າຕົນເອງກໍມຼີຄວາມຮັ້ສກນກຄິດແບບດຽວກນກບພໍູ່ . “ກບຄນໄປ
ບັ້ານເກຼີດ ແລັ້ວມອບຄວາມຮັ້ສກໃຫັ້ກບດິນດັ້ວຍມຂອງເຮົາເອງ”.
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ດັ້ວຍເຫດຜົນນຼີັ້ເອງ ແຜນການຂອງຊເທກທຼີູ່ເຕມໄປດັ້ວຍຄວາມຫວງຈູ່ງກາຍເປນຮບປະທໍາຂັ້ນມາ.
ສິູ່ງທຼີູ່ລົງມເຮດທໍາອິດຄຂາຍເຟຼີນິເຈຼີທງໝົດ. ຜັ້ເປນເມຍບໍູ່ເຕມໃຈເຮດນໍາປານໃດ ແລະ ສິູ່ງຂອງທຼີູ່ຂາຍອອກໄດັ້
ເງິນໜັ້ອຍກວູ່າເຄິູ່ງໜູ່ງຂອງລາຄາທຼີູ່ຊເທກຕັ້ງໄວັ້. ດູ່ງນັ້ນ ເງິນທງໝົດທຼີູ່ມຼີຕິດຕົວຄເງິນທຼີູ່ລາວທັ້ອນໄວັ້ເຊິູ່ງເຫຼອ
ຈາກການໃຊັ້ຈູ່າຍລວມທງໝົດແລັ້ວມຼີໜັ້ອຍກວູ່າສອງຮັ້ອຍວອນ.
ໃນທຼີູ່ສຸດຊເທກພັ້ອມດັ້ວຍຄອບຄົວກໍມາຮອດບັ້ານໃນສະໄໝໄວເດກຂອງຕົນ. ໝາຂົນເຫຼອງເຫົູ່າສຽງ
ດງ ຂະນະທຼີູ່ພວກເຂົາເຈົັ້າຍູ່າງຜູ່ານປະຕທຼີູ່ເປນພຸູ່ມໄມັ້ເຂົັ້າໄປໃນເຮອນ. ແຕູ່ເບິູ່ງຄ ວູ່າບໍູ່ມຼີໃຜຢູ່ເຮອນຈກຄົນ
ແລະ ມຼີລົມເຢນພດໂຊຍມາ. ຊເທກສົງໄສວູ່າພວກຕົນມາຜິດເຮອນບໍູ່. ລາວຟັ້າວແລູ່ນອອກໄປເບິູ່ງປັ້າຍຊູ່
ເຮອນຢູ່ປະຕ ແມູ່ນເຮອນຂອງລາວແທັ້.
“ບາງທຼີ ຫຼງຈາກໄດັ້ຮບຫຼີບເຄູ່ອງຂອງພວກເຮົາແລັ້ວ ເຂົາເຈົັ້າອາດຈະອອກໄປລໍຖັ້າຮບພວກ ເຮົາກໍ
ເປນໄດັ້” ເມຍຂອງລາວເວົັ້າ. ນາງບໍູ່ຮັ້ວູ່າຈະເຂົັ້າໄປໃນເຮອນ ຫຼ ຈະອອກມາ.
ຕໍມ
ູ່ າມຼີສຽງຜັ້ໜູ່ງຮັ້ອງມາໃສູ່ “ອັ້າຍໃຫຍູ່!” ແລັ້ວເດກນັ້ອຍເປນໝູ່ກໍມາອັ້ອມໜັ້າອັ້ອມຫຼງລາວ. ລາວ
ຈູ່ໜັ້າຈໍາຕາເດກນັ້ອຍພວກນຼີັ້ບໍູ່ໄດັ້ຈກຄົນ ແມູ່ນແຕູ່ພໍູ່ຂອງລາວເອງກໍເຊູ່ນດຽວກນ ເພາະບໍູ່ໄດັ້ພົບໜັ້າພໍັ້ຕາກນ
ເປນເວລາຫົກ ຫຼ ເຈດປຼີແລັ້ວ. ຢນຢູ່ທາງຫຼງພວກເຂົາເຈົັ້າແມູ່ນປັ້າ ຂອງລາວທຼີູ່ຫຼງກົູ່ງ, ມຈບເກຼີບແຕະຢາງຄູ່ໜູ່ງ
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ແລະ ແມູ່ຂອງລາວເຊິູ່ງດຽວນຼີັ້ແກູ່ຊະລາແລັ້ວ.

“ໂອັ້, ບກຮູ່າມງ! ມງມາໄດັ້ແນວໃດຫວະ…” ແມູ່ຮັ້າຍດູ່າ. ຕໍູ່ມາຊເທກກໍຍູ່າງເຂົັ້າໄປຫັ້ອງຮບແຂກ.

ຫັ້ອງນັ້ນໃຫັ້ຄົນເຊົູ່າ.

ສວ

ສ

ບດນຼີັ້ຫັ້ອງຍາວຖກຂັ້ນດັ້ວຍປະຕເລູ່ອນ. ລາວໄດັ້ຍິນສຽງຄົນດຼີດລກຄິດຢູ່ຫັ້ອງທຼີູ່ຕິດກນ. ພໍູ່ແມູ່ຂອງລາວຄົງເອົາ

“ເຄູ່ອງທຼີູ່ຢູ່ນອກນັ້ນແມູ່ນຂອງລກໝົດບໍູ່?”
“ແມູ່ນແລັ້ວ”.
“ອໍັ້, ເປນຫຍງຄປູ່ຽນໃຈກະທນຫນແທັ້?”
“ແລັ້ວລກຈະເລົູ່າໃຫັ້ຟງ” ຊເທກເວົັ້າ ແລະ ຍູ່າງໄປຫັ້ອງດັ້ານຫຼງທຼີູ່ຕິດກບເຮອນໃຫຍູ່ ເຊິູ່ງມຼີຄົນທໍາ
ຄວາມສະອາດໄວັ້ແລັ້ວເພູ່ອໃຫັ້ລາວພກເຊົາ.

ຢູ່ດັ້ານໃນ

ເຈັ້ຍທຼີູ່ຕິດຢູ່ຝາເຮອນເປຼີະເປັ້ອນຍັ້ອນຂຼີັ້ດິນທຼີູ່ແປ໋ດ

ອອກມາຈາກຝາ. ບໍູ່ມຼີຄົນມາໃຊັ້ຫັ້ອງນຼີັ້ເປນເວລາດົນນານແລັ້ວ ສະນັ້ນມນຈູ່ງເໝນອບດັ້ວຍເຊັ້ອລາ. ສູ່ວນຫຼີບ
ໄມັ້ມຼີເຈັ້ຍສຼີຕິດຢູ່ ແລະ ມຼີໄຫທຼີູ່ບໍູ່ມຼີຝາປິດ. ສິູ່ງຂອງທງໝົດເຮດໃຫັ້ຫັ້ອງນຼີັ້ບໍູ່ຕູ່າງຫຍງກບຫັ້ອງຜຼີຢູ່. ເຄູ່ອງນຸູ່ງເກົູ່າ
ທຼີູ່ແຂວນຢູ່ບູ່ອນໄວັ້ເສັ້ອຜັ້າກໍຍຸບລົງເໝອນຊາກສົບຄົນຕາຍ. ຄວາມຝນອນສວຍງາມກູ່ຽວກບຊຼີວິດຢູ່ຊົນນະບົດ
ຂອງຊເທກພງທະລາຍລົງ. ລາວບໍູ່ຄິດບໍູ່ຝນວູ່າຫັ້ອງທຼີູ່ຕົນມາຢູ່ຈະເປົູ່າແປນເຖິງຂະໜາດນຼີັ້ .
ຄນນັ້ນເອງພໍູ່ ແລະ ລກຊາຍມຼີໂອກາດໄດັ້ນູ່ງລົມກນເປນເທູ່ອທໍາອິດໃນໄລຍະຫຼາຍປຼີ. ບດນຼີັ້ພໍູ່ຄັ້າທຼີູ່ຼີ
ດຼີດລກຄິດຢູ່ອຼີກຫັ້ອງໜູ່ງໄດັ້ຈາກໄປແລັ້ວ ມຼີແຕູ່ພວກເຂົາເຈົັ້າເທົູ່ານັ້ນ. ເຖິງວູ່າຊເທກຈະຕດສິນໃຈກບຄນມາ
ບັ້ານເກຼີດຂອງຕົນກໍຕາມ ລາວຮັ້ເລູ່ອງຄວາມເປນໄປຂອງຄອບຄົວພຽງເລກນັ້ອຍ. ເວລາລາວອອກຈາກບັ້ານ
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ເທູ່ອທໍາອິດນັ້ນ ຄອບຄົວຂອງລາວມຼີດິນນາຫຼາຍກວູ່າຫັ້າ ດຣກ* ແລະ ມຼີດິນສໍາລບເຮດສວນຫຼາຍກວູ່າສິບ
ກາຣຼີ*. ເມູ່ອລາວມາຢາມບັ້ານ ພາຍຫຼງທຼີູ່ກບມາຈາກໂຕກຽວ ເນັ້ອທຼີູ່ນາຂອງຄອບຄົວຫຼຸດລົງຫັ້າ ມາຈຼີກຼີ* ແລະ
ດິນທຼີູ່ເປນທົູ່ງພຽງຫຼຸດລົງເກອບໜູ່ງກາຣຼີ. ຕັ້ງແຕູ່ນັ້ນມາເປນເວລາເຈດປຼີທຼີູ່ພໍູ່ ແລະ ລກຊາຍເກອບຈະກາຍເປນ
ຄົນອູ່ນທຼີູ່ບໍູ່ຮັ້ຈກກນ. ລະຫວູ່າງຄົນທງສອງບໍູ່ມຼີຈົດໝາຍແມູ່ນແຕູ່ສະບບດຽວທຼີູ່ຂຽນຫາກນເລຼີຍ. ບໍູ່ມຼີເຫດຜົນຈະ
ມາອະທິບາຍກູ່ຽວກບເລູ່ອງນຼີັ້ ຫຼ ອາດເປນຄວາມຈົງໃຈຂອງຄົນທງສອງກໍເປນໄດັ້. ແຕູ່ມາບດນຼີັ້ ລກຊາຍເປນ
ຄົນມຼີວດທະນະທໍາ ແລະ ດຖກດໝິູ່ນພໍູ່ຂອງຕົນເອງວູ່າເປນຄົນທຼີູ່ຫາ
ຼັ້ ຫຼງ ສູ່ວນຜັ້ເປນພໍູ່ກໍບໍູ່ໄດັ້ໃຫັ້ຄວາມເຄົາລົບ
ລກຊາຍປານໃດ ຍັ້ອນລກຄົນນຼີັ້ຄິດວູ່າຕົນເອງມຼີວດທະນະທໍາສງ.
“ມະນຸດຄົນໜູ່ງຈະເປນຄົນດຼີໄດັ້ແນວໃດ ຖັ້າເຂົາເບູ່ອໜູ່າຍກິູ່ນດິນ? ແລັ້ວບດນຼີັ້ເຂົາເອົາດງແຫງນ
ຂັ້ນຟັ້າພຸັ້ນນູ່າ” ຜັ້ເປນພໍູ່ເວົັ້າສຽດສຼີລກຊາຍຂອງຕົນ.
ສູ່ວນລກຊາຍບໍູ່ມກວິຖຼີການດໍາລົງຊຼີວິດຂອງພໍູ່ ເຊິູ່ງຕົນຕົວເຕມແຕູ່ຂຼີັ້ຝຸູ່ນ. ພໍຂ
ູ່ ອງລາວເກຼີດຢູ່ກບດິນ,
ໃຫຍູ່ກບດິນ

ແລະ

ຈະໃຊັ້ຊຼີວິດຢູ່ກບດິນຕໍູ່ໄປ.

ຊເທກບໍູ່ເຄົາລົບນບຖຊາວນາທໍາມະດາສາມນຜັ້ທຼີູ່ນຸູ່ງເຄູ່ອງ

ເປິເປັ້ອນເຕມແຕູ່ຂຼີັ້ຝຸູ່ນ ຈົນບໍູ່ສາມາດຈໍາແນກໄດັ້ວູ່າອນໃດແມູ່ນຄົນ ອນໃດແມູ່ນຂຼີັ້ດິນ. ລກຊາຍຜັ້ທຼີູ່ອວດອົູ່ງ
ທະນົງຕົວວູ່າເປນຄົນມຼີວດທະນະທໍາ ຮັ້ສກອບອາຍຂາຍໜັ້າທຼີູ່ຈະແນະນໍາຜັ້ເຖົັ້າກິມ (Kim) ໃຫັ້ຄົນອູ່ນຮັ້ວູ່າ
ລາວເປນພໍູ່ຂອງຕົນ. ລາວຮັ້ສກອດອດໃຈທຼີູ່ມຼີພໍູ່ແບບນຼີັ້. ເມູ່ອຊເທກບໍູ່ຢາກໃຫັ້ພໍູ່ຂອງຕົນມາຮູ່ວມງານແຕູ່ງດອງ
ລາວກໍຫາຂໍັ້ອັ້າງທຼີູ່ເໝາະສົມບອກແກູ່ໝູ່ເພູ່ອນ ແລະ ມິດສະຫຍາຍ. ຄວາມຈິງແລັ້ວ ຄວາມອວດອົູ່ງທະນົງຕົວ
ນັ້ນເອງທຼີູ່ເຮດໃຫັ້ລາວຮັ້ສກອບອາຍຂາຍໜັ້າທຼີູ່ພໍູ່ຂອງຕົນນຸູ່ງເຄູ່ອງບໍູ່ສະອາດ.

ແນູ່ນອນແລັ້ວຜັ້ເຖົັ້າກິມເຂົັ້າໃຈ

ເລູ່ອງນຼີັ້ດຼີ. ເມູ່ອຍາດຕິພຼີູ່ນັ້ອງ ແລະ ຄົນໃກັ້ຄຽງຖາມວູ່າ ເປນຫຍງບໍູ່ໄປຮູ່ວມງານແຕູ່ງດອງຂອງລກຊາຍ ລາວ
ຕອບດັ້ວຍຄວາມໃຈຮັ້າຍວູ່າ “ພໍູ່ອະນາຖາຄົນນຼີັ້ຈະກັ້າໄປປາກົດຕົວຢູ່ໃນງານລັ້ຽງທຼີູ່ມູ່ວນຊູ່ນລູ່ນເລຼີງ ເຊິູ່ງມຼີແຕູ່
ຄົນຈັ້າຄົນໂງູ່, ເຈົັ້າໃຫຍູ່ນາຍໂຕ ແລະ ຜັ້ມຼີອໍານາດວາດສະໜາຊັ້ນບໍູ່? ເປນຫຍງຕັ້ອງໄປ ຂັ້ອຍໄດັ້ຍິນລກຊາຍ
ຄວກຈຊິກ ທຼີູ່ມາຈາກຮູ່ອມພແດ໋ງ ບອກວູ່າມຼີຄົນຖາມມນວູ່າພໍູ່ມນແມູ່ນໃຜ? ມນຕອບວູ່າ “ລາວແມູ່ນຄົນໃຊັ້ຢູ່
ເຮອນຂອງຂັ້ອຍວູ່າຊັ້ນ”. ໃຜຈະຂດຂວາງຄົນໂງູ່ພວກນັ້ນບໍູ່ໃຫັ້ເອຼີັ້ນພໍູ່ຂອງມນວູ່າ ແມູ່ນຄົນໃຊັ້?” ອນທຼີູ່ຈິງຊເທກ
ໄດັ້ໃຫັ້ຄໍາຕອບນຼີັ້ໄປແລັ້ວ. ລາວຕດສິນໃຈບໍູ່ເຊຼີນພໍູ່ໄປຮູ່ວມງານແຕູ່ງດອງຂອງຕົນ. ປດຈຸບນມຼີລກຊາຍແບບນຼີັ້
ຫຼາຍປານໃດຢູ່ໃນເມອງໃຫຍູ່?
“ມະນຸດຄົນໜູ່ງຈໍາເປນຕັ້ອງດົມກິູ່ນດິນ. ຄົນໃນເມອງໃຫຍູ່ເຫຼົູ່ານັ້ນສາມາດເຮດອາຫານເລຼີດລົດຫຍງ
ກໍໄດັ້ ແຕູ່ເຂົາເຈົາ
ັ້ ບໍູ່ຮັ້ລົດຊາດທຼີູ່ແທັ້ຈິງຂອງອາຫານທຼີູ່ຄົນຊົນນະບົດກິນ. ລົດຊາດຂອງ ອາຫານກໍຄກບຄົນເຮົານຼີັ້
ແຫຼະ.

ມະນຸດຄົນໜູ່ງຈໍາເປນຕັ້ອງດົມກິູ່ນດິນ

ແລະ

ຊິມລົດຊາດເຕົາຫັ້ດອງ

ເພູ່ອໃຫັ້ມຼີເຊັ້ອຂອງດິນຢູ່ໃນ

ຮູ່າງກາຍ. ແນູ່ນອນບໍູ່ວູ່າຈະເປນອາຫານການກິນ ຫຼ ຜັ້ຄົນກໍຕາມ ຄົນທຼີູ່ຢູ່ເມອງໃຫຍູ່ມຼີຫຼກການ ແລະ ມຼີວິທຼີ
ການດຼີກວູ່າ ແຕູ່ມະນຸດບໍູ່ສາມາດດໍາລົງຊຼີວິດຕາມຫຼກການພຽງຢູ່າງດຽວໄດັ້! ເຊູ່ນເຮົາຢຽບຕຼີນໂຕໂດຍບງເອຼີນ
ໂຕກໍໃຈຮັ້າຍເປນຟນເປນໄຟ. ແຕູ່ປະຊາຊົນຢູ່ ຊົນນະບົດຄພວກເຮົາຊໍັ້າພດຖວູ່າເປນເລູ່ອງທໍາມະດາ. ຖັ້າພວກ
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ເຮົາເວົັ້າເຖິງຫຼກການທຼີູ່ຖກຕັ້ອງ ຜັ້ທຼີູ່ຢຽບຕຼີນຄົນອູ່ນກໍຖວູ່າຜິດຢູ່າງແນູ່ນອນ. ແຕູ່ເວລາພວກເຮົາອາໄສຢູ່ຮູ່ວມ
ກບຄົນອູ່ນ ພວກເຮົາຈໍາເປນຕັ້ອງດໍາລົງຊຼີວິດດັ້ວຍຫຼກການລັ້ວນໆຊັ້ນບໍູ່?” ຜັ້ເຖົັ້າກິມເຄຼີຍອະທິບາຍເລູ່ອງນຼີັ້ໃຫັ້
ແກູ່ຊເທກ ຜັ້ເປນລກ ເວລາມາຢາມບັ້ານລະຫວູ່າງທຼີູ່ຮຽນຢູ່ມດທະຍົມຕົັ້ນ. ເວລານັ້ນຊເທກລັ້ງເຄຼີຍກບການໃຊັ້
ຊຼີວິດຢູ່ໃນເມອງໃຫຍູ່ ແລະ ລາວເຍາະເຍຼີັ້ຍກູ່ຽວກບສິູ່ງພໍູ່ເວົັ້າ.
ຫຼາຍປຼີຕໍູ່ມາ ຊເທກກບຄນມາບັ້ານເກຼີດຂອງຕົນເອງອຼີກຕູ່ມ ເພູ່ອສະຫຼອງບຸນປຼີໃໝູ່. ຕອນນັ້ນໜງສ
ພິມຫຼາຍສະບບພາກນລົງຂູ່າວວູ່າເປນລະດທຼີູ່ໜາວທຼີູ່ສຸດໃນຮອບຊາວປຼີ ຫຼ ສາມສິບປຼີ. ຊເທກບອກພໍູ່ແມູ່ວູ່າຕົນ
ເອງກບມາບັ້ານເພູ່ອສະຫຼອງບຸນປຼີໃໝູ່ ເພາະລາວບໍູ່ໄດັ້ເຫນເຂົາເຈົັ້າດົນເຕຼີບແລັ້ວ. ແຕູ່ຄວາມຈິງແລັ້ວ ຊເທກ
ຖກສົູ່ງມາເພູ່ອເຮດວຽກບາງຢູ່າງຢູ່ບັ້ານໃກັ້ຄຽງ ແລະ ເມູ່ອເວລາກບຄນຈູ່ງໄດັ້ຢຸດແວູ່ຢາມພໍູ່ແມູ່.
ຄນນັ້ນມຼີໂຈນຄົນໜູ່ງລກລອບເຂົັ້າມາໃນເຮອນ. ຊເທກຍງມນຕາຢູ່ເພາະນອນບໍູ່ຫຼບ ຍັ້ອນກິູ່ນອບ
ຂອງດິນດາກທຼີູ່ອອກມາຈາກຝາເຮອນ ແລະ ກິູ່ນເຕົາຫັ້ດອງຢູ່ໃນຫັ້ອງນັ້ນ. ຂະນະນັ້ນ ລາວໄດັ້ຍິນບາດຕຼີນຄົນ
ຍູ່າງຢູ່ກາງເດຼີູ່ນ. ຕໍູ່ມາບໍູ່ດົນຊເທກໄດັ້ຍິນສຽງພໍູ່ຂອງລາວເວົັ້າວູ່າ “ຢູ່ຫັ້ນບໍູ່ມຼີຂອງມຼີຄູ່າຫຍງດອກ, ເຈົັ້າອອກມາ
ສາ! ອອກມາດຽວນຼີັ້!”
ຊເທກສູ່ອງເບິູ່ງຮຢູ່ປະຕ ແລະ ເຫນຜັ້ຊາຍຄົນໜູ່ງເຊິູ່ງແມູ່ນໂຈນຂຼີັ້ລກ. ພໍູ່ບອກລກຊາຍໃຫັ້ອອກມາ
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ເດຼີູ່ນບັ້ານ ແລະ ຢູ່ທາງອອກລາວປະເຊຼີນໜັ້າກບຜັ້ຊາຍຄົນນັ້ນ ເຊິູ່ງສບສົນບໍູ່ຮັ້ຈະເຮດແນວໃດ. ໂຈນຂຼີັ້ລກໝົດ
ທາງໄປ ຈູ່ງອັ້ອນວອນລາວ “ທູ່ານເອຼີຍ, ກະລຸນາຫຼຼີກທາງໃຫັ້ຂັ້ານັ້ອຍໄປສາ!”

ສວ

ສ

ຕອນນັ້ນຊເທກໄດັ້ອອກມາຈາກຫັ້ອງຂອງຕົນແລັ້ວ ລາວຢູ່ໃນເຮອນຄົວທຼີູ່ໃກັ້ກບເດຼີູ່ນ. ເມູ່ອຊເທກ
ເຫນໂຈນທໍາມະດາບໍູ່ມຼີອາວຸດຫຍງ ລາວກໍໂດດໃສູ່ ແລະ ກອດຮດເຂົາ. ຕໍູ່ຈາກນັ້ນ ຊເທກກໍໃຊັ້ທູ່າຢໂດທຼີູ່ຕົນ
ເອງເຄຼີຍເຝິກຢູ່ໂຮງຮຽນ ຫວູ່ຽງຜັ້ຊາຍຄົນນັ້ນລົງພັ້ນ ແລັ້ວເອົາສາຍແອວ ຂອງຕົນມດມລາວໄວັ້.
ບດນຼີັ້ທຸກຄົນຢູ່ໃນເຮອນຕູ່າງກໍພາກນຕູ່ນຂັ້ນມາໝົດ ແລະ ພໍູ່ເຖົັ້າກິມກໍແລູ່ນອອກມາເດຼີູ່ນບັ້ານ. ລາວ
ຖໄມັ້ຄັ້ອນທຼີູ່ໃຊັ້ເປນໄມັ້ຟາດເຂົັ້າອອກມາ. ໝົດທຸກຄົນໃນຄອບຄົວລວມທງຊເທກ ພາກນຄິດວູ່າພໍູ່ເຖົັ້າຈະເອົາ
ໄມັ້ຟາດໂຈນຂຼີັ້ລກຄົນນັ້ນ. ແຕູ່ພວກເຂົາເຈົັ້າຄິດຜິດ ແມູ່ນຜັ້ເປນລກຊາຍທຼີູ່ຖກໄມັ້ຟາດ. ຜັ້ໃດກໍຄິດວູ່າພໍູ່ເຖົັ້າຕຼີ
ຜິດຄົນ ເພາະຄວາມສບສົນ. ຊເທກບູ່ຽງໂຕຫຼົບຫຼຼີກໄມັ້ທຼີູ່ພໍູ່ຟາດໃສູ່ຢູ່າງວູ່ອງໄວ ແລະ ຖອນຫາຍໃຈບາດຍາວໆ
ອອກມາດັ້ວຍຄວາມໂລູ່ງໃຈ.
ແຕູ່ຕໍູ່ມາທຸກຄົນກໍພາກນຕົກຕະລງ ເມູ່ອເຫນພໍູ່ເຖົັ້າກິມເອົາໄມັ້ຄັ້ອນໄລູ່ຕຼີລກຊາຍຂອງລາວອຼີກ.
“ບກຊົູ່ວ, ຄົນບໍູ່ມຼີຫົວຈິດຫົວໃຈ! ເປນຫຍງມງຕັ້ອງຕຼີຜັ້ຊາຍຄົນນຼີັ້ ເມູ່ອລາວບໍູ່ໄດັ້ລກຫຍງຂອງມງ?
ຄິດເບິູ່ງດັ້, ລາວເຂົັ້າມາໃນເຮອນເພູ່ອລກສິູ່ງຂອງ ແລັ້ວອອກໄປຂັ້າງນອກທຼີູ່ມຼີອາກາດໜາວສະບັ້ນແບບນຼີັ້. ພວກເຮົາ
ຄົນຊົນນະບົດບໍູ່ເຮດຄມງຈກເທູ່ອດອກ!”
ໂຈນຂຼີັ້ລກຄົນນັ້ນເຊດນໍັ້າຕາຍັ້ອນສະເທອນໃຈນໍາຄໍາເວົັ້າຂອງພໍູ່ເຖົັ້າ ແລະ ເວລາຈາກໄປ ພໍູ່ເຖົັ້າກິມ
ຍງເອົາເຂົັ້າເຕມເປົາໃຫັ້ລາວແບກໃສູ່ບູ່າໄປນໍາອຼີກ.
14

ມັ້ຕໍູ່ມາຊເທກຖກບງຄບໃຫັ້ນູ່ງຟງຄໍາສູ່ງສອນອນຍດຍາວຂອງພໍູ່.
“ຄົນເຮົາບໍູ່ໄດັ້ດໍາລົງຊຼີວິດຢູ່ດັ້ວຍກົດໝາຍພຽງຢູ່າງດຽວດອກ. ຄນຖັ້າເປນແນວນັ້ນ ຜັ້ຄົນກໍພາກນສັ້າງ
ກົດໝາຍອອກມາເຕມບັ້ານເຕມເມອງຫຼາຍກວູ່າແຕູ່ກູ່ອນລະຕິ. ຖັ້າປະຊາຊົນດໍາລົງຊຼີວິດຢູ່ດັ້ວຍຕົວບົດ ກົດໝາຍ
ພຽງຢູ່າງດຽວແລັ້ວ ເປນຫຍງຍງມຼີຄົນລະເມຼີດກົດໝາຍຢູ່? ລກຄິດວູ່າ ການທຼີູ່ປະຊາຊົນເຮດວຽກບໍູ່ໄດັ້ ແລະ ບໍູ່
ປະຕິບດຕາມກົດໝາຍບັ້ານເມອງ ເປນເລູ່ອງບໍູ່ມຼີເຫດຜົນ ຊັ້ນບໍ, ຄວາມຈິງແລັ້ວມນບໍູ່ໄດັ້ເປນແນວນັ້ນເດຼີ. ເຊູ່ນ
ລະດໃບໄມັ້ຫຼົູ່ນນຼີັ້

ເຂົາເຈົັ້າເອົາຄົນຜັ້ໜູ່ງເຂົັ້າຄຸກຍັ້ອນປິດເອົາໝາກໂປມໜູ່ວຍດຽວຢູ່ສວນຫຼງຫັ້ອງການເມອງ.

ແນູ່ນອນການເອົາຂອງຄົນອູ່ນ ເປນສິູ່ງບໍູ່ດຼີ ແຕູ່ຄົນຜັ້ນັ້ນບໍູ່ສົມຄວນຖກສົູ່ງໄປເຂົັ້າຄຸກຍັ້ອນເລູ່ອງເລກໆນັ້ອຍໆ
ແບບນັ້ນເລຼີຍ. ມັ້ຄນນຼີັ້ລກທໍາຕົວ

ເໝອນຄົນທຼີູ່ບໍູ່ລງເລໃຈແມູ່ນແຕູ່ນາທຼີດຽວທຼີູ່ຈະສົູ່ງຜັ້ຊາຍຄົນໜູ່ງໄປເຂົັ້າຄຸກ

ຍັ້ອນລກໝາກໂປມພຽງໜູ່ວຍດຽວຢູ່ສວນຂອງຕົນ. ລກຮັ້ບໍູ່ຜັ້ຊາຍຄົນນັ້ນແມູ່ນໃຜ? ເຮົາເຮດຄບໍູ່ຮັ້ຈກລາວ ແຕູ່
ເຮົາຮັ້ຈກພໍູ່ຂອງລາວດຼີ. ລກເບິູ່ງແມ໋, ພວກເຮົາຮັ້ຈກຊາວບັ້ານເກອບທຸກຄົນ ເພາະຢູ່ຊົນນະບົດຜັ້ໃດກໍຮັ້ຈກກນ
ໝົດ. ທຸກຄົນລັ້ວນແຕູ່ແມູ່ນຄອບຄົວດຽວກນ… ພວກເຮົາໃຊັ້ຊຼີວິດ ຢູ່ຮູ່ວມກນແບບນຼີັ້ລະ!”
ຄົງເປນເລູ່ອງຍາກສໍາລບຄົນທຼີູ່ຢູ່ເມອງໃຫຍູ່ຈະເຂົັ້າໃຈກູ່ຽວກບເລູ່ອງນຼີັ້. ແຕູ່ມາບດນຼີັ້ ເມູ່ອຊເທກໂອັ້
ລົມກບພໍູ່ ລາວຮັ້ສກວູ່າຕົນເອງສາມາດເຂົັ້າໃຈແກູ່ນແທັ້ຂອງຄໍາວູ່າ “ກິູ່ນດິນ” ແຕູ່ກໍຍງຄຸມເຄອຢູ່.
ຜັ້ເຖົັ້າກິມມຼີຄວາມປັ້ມປິຕິຍິນດຼີ ເມູ່ອໄດັ້ຍິນແຜນການຂອງລກຊາຍຢູ່າງບໍູ່ນກບໍູ່ຝນ. ຊເທກ ຂໍດິນນາ
ພຽງຫັ້າ ມາຈຼີກຼີ ແລະ ດິນສວນໜູ່ງ ກາຣຼີ ແຕູ່ຜັ້ເປນພໍູ່ຢນຢດຢາກເອົາດິນນາໃຫັ້ລກຊາຍ ຫຼາຍກວູ່າແປດ ມາຈຼີກຼີ
ເຊິູ່ງຢູ່ໃກັ້ແຫຼູ່ງນໍັ້າທຼີູ່ດຼີທຼີູ່ສຸດ.

ພໍູ່ເຖົັ້າຍງຈະຊູ່ວຍລກຊາຍປຸກເຮອນຫຼງໃໝູ່ນໍາອຼີກ.

ແນູ່ນອນທງໝົດນຼີັ້ໝາຍເຖິງ

ການທຼີູ່ຜັ້ເປນພໍູ່ຈະໂອນກໍາມະສິດທຼີູ່ດິນໃຫັ້ແກູ່ລກຊາຍ. ຄວາມຈິງແລັ້ວຊເທກຫາກໍຮັ້ດຽວນຼີັ້ວູ່າ ຄອບຄົວຂອງ
ລາວມຼີດິນນາໜັ້ອຍກວູ່າຫັ້າ ມາຈຼີກຼີ ແລະ ມຼີດິນສວນພຽງບາງບູ່ອນທຼີູ່ອອກຊູ່ຂອງເຂົາເຈົັ້າ.
“ລກບໍູ່ສາມາດປະຕິເສດສາຍເລອດຂອງຕົນເອງໄດັ້ດອກ” ຜັ້ເປນພໍູ່ເອຼີູ່ຍຂັ້ນ “ພໍູ່ບໍູ່ນກບໍູ່ຝນ ວູ່າລກຈະ
ກບຄນມາຢູ່ຄຽງຂັ້າງພໍູ່. ທໍາອິດລກອາດຮັ້ສກອດອດໃຈໃນການເຮດວຽກປກຝງ ແຕູ່ຕໍູ່ໄປ ລກກໍຈະຄູ່ອຍໆມກ
ໄປເອງ… ບນຫາຄົງຈະຫຍຸັ້ງຍາກພໍສົມຄວນ. ຄນຊັ້ນເມຍຂອງລກຕົກລົງປົງໃຈ ທຼີູ່ຈະມາໃຊັ້ຊຼີວິດຢູ່ບັ້ານດົງ
ບັ້ານປູ່າແບບນຼີັ້ບໍູ່?”
“ແນູ່ນອນ, ລາວຍິູ່ງກະຕລລົັ້ນຢາກມາບູ່ອນນຼີັ້ຫຼາຍກວູ່າລກອຼີກຊໍັ້າ ດູ່ງນັ້ນຄົງຈະບໍູ່ມຼີບນຫາຫຍງດອກ”
“ຈູ່ງຊັ້ນບໍູ່? ຄນຊັ້ນກໍດຼີແລັ້ວ. ຄິດວູ່າຕໍູ່ໄປນຼີັ້ພໍູ່ຄົງແຫງນໜັ້າບໍູ່ອາຍຟັ້າກົັ້ມໜັ້າບໍູ່ອາຍດິນແລັ້ວລະ” ຜັ້
ເຖົັ້າເວົັ້າລກສະນະຄັ້າຍກບວູ່າຕົນເອງຮັ້ສກອບອາຍຄົນໃກັ້ຄຽງ ເພາະວູ່າມຼີລກຊາຍສອງຄົນ ແຕູ່ບໍູ່ມຼີຜັ້ໃດຢູ່ກບ
ລາວຈກຄົນ. ແຕູ່ການໃຊັ້ຊຼີວິດຢູ່ຊົນນະບົດຂອງຊເທກໄດັ້ເລຼີູ່ມຕົັ້ນແລັ້ວ.
4
ຊເທກຕົກລົງຊັ້ເອົາເຮອນທຼີູ່ເຈົັ້າເມອງປຸກໄວັ້ສໍາລບເມຍນັ້ອຍຂອງລາວ. ເຮອນຫຼງນຼີັ້ຕັ້ງຢູ່ຕຼີນພນັ້ອຍ
ໜູ່ວຍໜູ່ງ ດັ້ວຍມນຄູ່າຮັ້ອຍສາມສິບວອນ ເກອບເທົູ່າເງິນທງໝົດທຼີູ່ລາວສະສົມໄວັ້. ຢູ່ໜັ້າເຮອນຫຼງນຼີັ້ມຼີດິນສວນ
15

ເກອບພນ ພຽງ* ເຊິູ່ງຄອບຄົວຊເທກເປນເຈົັ້າຂອງ ແລະ ຜກກາດກບກະລໍາປຼີທຼີູ່ເຂົາເຈົັ້າປກຢູ່ບູ່ອນຫັ້ນກໍຈະຖກ
ໂອນໃຫັ້ແກູ່ເຈົັ້າຂອງຄົນໃໝູ່.
ເພູ່ອໃຫັ້ເປນບູ່ອນພກເຊົາຂອງເມຍນັ້ອຍ ເຈົັ້າເມອງໃຫັ້ຄົນທາສຼີເຮອນດັ້ວຍປນຂາວ ແລະ ມຼີຫັ້ອງ
ແຕູ່ງຕົວທຼີູ່ສວຍງາມ. ເຖິງແນວໃດມນກໍຍງແມູ່ນເຮອນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ.

ຊເທກ ແລະ ເມຍເອົາຕັ້ໃຫຍູ່ເຂົັ້າ

ປະຕຫັ້ອງນອນບໍູ່ໄດັ້. ໃນທຼີູ່ສຸດເຂົາເຈົັ້າກໍປະມນໄວັ້ພັ້ນດິນ ຢູ່ລະຫວູ່າງຫັ້ອງທຼີູ່ໃຊັ້ເປນວິດຖູ່າຍ. ເມູ່ອສອງຜົວ
ເມຍສະແດງຄວາມສົນໃຈຢາກປພັ້ນຊຼີມງໃສູ່ບູ່ອນຫັ້ນ ພໍູ່ເຖົັ້າກິມກໍເວົັ້າກບເຂົາເຈົັ້າວູ່າ “ລກເອຼີຍ, ບໍູ່ມຼີປະໂຫຍດ
ຫຍງດອກ! ຊິເສຍເງິນເຮດພັ້ນຊຼີມງຫຍງເດ ເວລານຼີັ້ ເຄູ່ອງຫຍງກໍແພງໝົດ? ພວກເຈົັ້າສາມາດຢູ່ກິນໂດຍບໍູ່ຕັ້ອງ
ປພັ້ນຊຼີມງກໍໄດັ້ຕິບໍ?”
ເມຍຂອງຊເທກເຮດໜັ້າບດບັ້ງບໍູ່ເວົັ້າບໍູ່ຈາຫຍງ

ແຕູ່ນາງກໍບໍູ່ຄດຄັ້ານ.

ພໍູ່ເຖົັ້າກິມບໍູ່ພໍໃຈທຼີູ່ລກຊາຍ

ແລະ ລກໃພັ້ຍງທໍາຕົວເໝອນຄົນຢູ່ເມອງໃຫຍູ່. ການນຸູ່ງເຄູ່ອງແບບຊາວຕາເວນຕົກ ຂອງເຂົາເຈົັ້າ ແລະ ການທຼີູ່
ລກໃພັ້ປູ່ອຍຜົມຍາວສະບດໄປທາງຫຼງສັ້າງຄວາມຂຸູ່ນເຄອງໃຈໃຫັ້ແກູ່ຜັ້ເປນປູ່ . ຊເທກໄດັ້ຊັ້ເຄູ່ອງນຸູ່ງທຼີູ່ບໍູ່ມຼີລາຍ
ເສັ້ນຈໍານວນໜູ່ງສໍາລບນຸູ່ງຍາມຮັ້ອນມານໍາ ແລະ ຕໍູ່ມາ ເມຍຂອງລາວກໍເລຼີູ່ມປູ່ຽນຊົງຜົມ ແລະ ເຮດຕາມແບບ
ສະໄໝເກົູ່າ.
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“ບູ່ອນນຼີັ້ບໍູ່ມຼີຫຍງໜັ້າສົນໃຈເລຼີຍ ເຖິງຈະແມູ່ນຊົນນະບົດກໍຕາມ!” ເມຍຂອງຊເທກຈົູ່ມ. “ແມູ່ນຫຍງກໍ

ສວ

ຍງດຼີກວູ່າມາອາໄສຢູ່ບູ່ອນນຼີັ້ຊໍັ້າ”.

ສ

ບໍູ່ມຼີສາຍພລາດຊນ ຫຼ ນໍັ້າຫວັ້ຍໃສເຢນ ເພູ່ອໄປທູ່ຽວໄປຊົມກໍບໍູ່ມຼີ. ໃຫັ້ຂັ້ອຍໄປຂຸດດິນຢູ່ປູ່າດົງທຼີູ່ແມນຈເຣຍ*

ອນທຼີູ່ຈິງແລັ້ວຊເທກກໍມຼີຄວາມຮັ້ສກແບບດຽວກນກບເມຍ. ເວລາລາວເປນເດກນັ້ອຍ ລາວຫຼຽວເບິູ່ງ
ສິູ່ງທຼີູ່ຢູ່ອັ້ອມແອັ້ມແບບບໍູ່ສົນໃຈໃຍດຼີ ແລະ ຄິດວູ່າທິວທດບູ່ອນນຼີັ້ກໍຄົງງົດງາມຄັ້າຍຄກບບູ່ອນອູ່ນໆ. ຄວາມຈິງ
ແລັ້ວການປົກປກຮກສາປູ່າໄມັ້ປ໋ອບລາທຼີູ່ສງໃຫຍູ່ ແລະ ຕົັ້ນຂຼີັ້ເຫຼກທຼີູ່ຂັ້ນຢູ່ໃກັ້ຫັ້ວຍນັ້ອຍນຼີັ້ ບໍູ່ມຼີຫຍງພິເສດກູ່ຽວ
ກບສິູ່ງແວດລັ້ອມທາງທໍາມະຊາດຢູ່ເຂດນຼີັ້. ເວລາທຼີູ່ຊເທກຄິດຫວນຄນຫຼງເມູ່ອຍາມໄວເດກ ລາວຈູ່ໄດັ້ວູ່າມຼີໜອງ
ເລິກບູ່ອນໜູ່ງຢູ່ກາງປູ່າຕົັ້ນຂຼີັ້ເຫຼກ ແລະ ມຼີປາເກດສຼີເງິນເຫຼັ້ອມລອຍໄປມາຢູ່ບູ່ອນຫັ້ນ. ລາວຍງຈູ່ຈໍາສຽງຈກຈູ່ນ
ແລະ ນົກຈິບຮັ້ອງລະງົມຢູ່ໃນປູ່າດົງນຼີັ້ນໍາອຼີກ ແຕູ່ລາວກໍບໍູ່ໄດັ້ມາຢັ້ຽມຢາມສະຖານທຼີູ່ແຫູ່ງນຼີັ້ອຼີກຕູ່ມເລຼີຍຈົນກະທັ້ງ
ບດນຼີັ້ຕົນເອງໄດັ້ກາຍເປນຜັ້ໃຫຍູ່ແລັ້ວ. ແນວໃດກໍຕາມເມູ່ອເດຼີນທາງເຂົັ້າໄປໃນປູ່າ ສິູ່ງທຼີູ່ລາວພົບເຫນກໍມຼີແຕູ່ໜ
ອງນັ້ອຍເລິກສໍູ່າຫົວເຂົູ່າ. ບາງທຼີອາດເປນຍັ້ອນຄວາມແຫັ້ງແລັ້ງຕາມລະດການ ແລະ ຢູ່ໃນໜອງນຼີັ້ມຼີພຽງປາຊິວ
ລອຍວົນວຽນໄປມາອັ້ອມຕຼີນຂອງລາວ. ລາວຍງຈົດຈໍາບນຍາກາດທຼີູ່ຢູ່ອັ້ອມແອັ້ມຕບນັ້ອຍໃນປູ່າ ເຊິູ່ງບໍູ່ສາມາດ
ພນລະນາອອກມາເປນບົດກະວຼີໄດັ້. ເມູ່ອລາວໄດັ້ມາເຫນກບຕາອຼີກຄັ້ງໜູ່ງ ທງໝົດກໍເປນສິູ່ງທໍາມະດາ. ແຕູ່
ຢູ່າງໜັ້ອຍທຼີູ່ສຸດປູ່າກໍຍງປຽກຊຸູ່ມຢູ່ ເຖິງວູ່າລະດຮັ້ອນຈະລູ່ວງເລຼີຍມາໄດັ້ເດອນກວູ່າແລັ້ວກໍຕາມ. ຄວາມປຽກ
ຊຸູ່ມເຮດໃຫັ້ເກຼີດສຽງກ໋ອບແກ໋ບຢູ່ທຸກບາດກັ້າວທຼີູ່ຍູ່າງໄປ.

ຄວາມຈົດຈໍາກູ່ຽວກບສຽງນົກຈິບຮັ້ອງຜຸດຂັ້ນຢູ່ໃນ
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ຈິນຕະນາການຂອງລາວຄກນ. ລາວຄິດວູ່າຖັ້ານົກຈິບເຂົັ້າມາໃນປູ່າຍາມນຼີັ້ມນຄົງຈະຮັ້ອງສຽງຕໍູ່າ ແລະ ພວກ
ມນຕັ້ອງເປນໝັ້າຍຢູ່າງແນູ່ນອນ.
“ພມຼີປະເທດຢູ່ແຖວນຼີັ້ ບໍູ່ສວຍສົດງົດງາມແນວນຼີັ້ຕະຫຼອດໄປບໍ?” ລາວຄິດດັ້ວຍຈິດໃຈຫົດຫູ່ ຄັ້າຍກບ
ວູ່າຕົນເອງຖກຫຼອກລວງ. ໃນຂະນະນັ້ນເອງ ພໍູ່ຂອງລາວແບກໄມັ້ຟາດເຂົັ້າຍູ່າງຜູ່ານມາ.
“ລກຢູ່ນຼີັ້ຫວະ,

ຖັ້າຈະມາໃຊັ້ຊຼີວິດຢູ່ບູ່ອນນຼີັ້

ລກຕັ້ອງຮຽນຮັ້ຫຼາຍສິູ່ງຫຼາຍຢູ່າງໄດ໋”.

ຜັ້ເປນພໍູ່ເວົັ້າ.

ນອກຈາກໄມັ້ຟາດເຂົັ້າ ພໍູ່ຍງເອົາກູ່ຽວເຄອບດັ້ວຍແຮູ່ທາດສຼີຂາວຈາກນໍັ້າສັ້າງ ເພູ່ອເອົາມາໃຫັ້ລກຊາຍ. ຊເທກ
ຈບເອົາເຄູ່ອງມສອງອນນຼີັ້ໂດຍບໍູ່ເວົັ້າຫຍງ. ຂະນະທຼີູ່ພໍູ່ ແລະ ລກຊາຍຍູ່າງໄປພັ້ອມກນ ຊເທກກວາດສາຍຕາ
ເບິູ່ງທິວທດຢູ່ອັ້ອມແອັ້ມບໍວິເວນນັ້ນ.
“ມຼີຫຍງບໍູ່? ທິວທດຫວະ? ລກເອຼີຍ, ຄິດວູ່າທິວທດເຮດໃຫັ້ລກມຼີຊຼີວິດລອດໄດັ້ຊັ້ນບໍູ່? ທິວທດແຖວນຼີັ້
ມຼີຫຍງບໍູ່ດຼີຫວະ? ພວກເຮົາມຼີພເຂົາ ແລະ ຫັ້ວຍນໍັ້າລໍາທານ. ພວກເຮົາມຼີປູ່າດົງພົງໄພ. ຖັ້າຍູ່າງໄປໄກອຼີກຕູ່ມ
ໜັ້ອຍໜູ່ງ ຈະມຼີອູ່າງເກບນໍັ້າທຼີູ່ສະມາຄົມຊົນລະປະທານສັ້າງໄວັ້…”
“ແຕູ່ວູ່າຢູ່ບູ່ອນນຼີັ້ມຼີຫຍງແດູ່ທຼີູ່ເປນຕາເບິູ່ງຕາແຍງ?” ຊເທກງວາກໜັ້າໄປມາຄັ້າຍກບວູ່າ ທງໝົດແມູ່ນ
ຄວາມຜິດຂອງພໍູ່ລາວ.
“ຄນຊັ້ນລກຄິດວູ່າທິວທດບູ່ອນນຼີັ້ບໍູ່ງາມຄຢູ່ເຊອນ ຊັ້ນບໍ? ພໍູ່ເຖົັ້າກິມຈົູ່ມພມພໍາ ທງເອົາໄມັ້ຟາດເຂົັ້າ
ລົງຈາກບູ່າ. ລາວເອົາມຫຍັ້ນຄໍລກຊາຍ ແລັ້ວກົດຫົວລົງຫວູ່າງຂາ.
“ເບິູ່ງດັ້, ເບິູ່ງຫັ້ນແມ໋! ເຫນພເຂົາ, ປູ່າໄມັ້ ແລະ ຫັ້ວຍນໍັ້າລໍາທານ. ທງໝົດນຼີັ້ຍງບໍູ່ພໍຊັ້ນບໍ?” ພໍູ່ຍງ
ຮັ້າຍດູ່າຕໍູ່ໄປ ສູ່ວນຊເທກຍງມນງົງຢູ່. ລາວຮັ້ສກອດອດໃຈຄັ້າຍກບວູ່າຕົນເອງ ປະເຊຼີນໜັ້າກບຄທຼີູ່ມຼີກົດລະບຽບ
ເຄູ່ງຄດ.
“ເບິູ່ງດຼີໆ, ແລັ້ວລກຈະເຫນທຸກສິູ່ງທຸກຢູ່າງຢູ່ໃນໂລກນຼີັ້ອຼີກແບບໜູ່ງ. ລກເວົັ້າເຖິງທິວທດ ບູ່ອນຫັ້ນ
ບູ່ອນນຼີັ້ ຖັ້າລກເບິູ່ງດັ້ວຍສາຍຕາແບບຄົນທົູ່ວໄປ ມນກໍເປນຕາໜັ້າເບູ່ອແທັ້ ແຕູ່ຖັ້າລກເບິູ່ງລອດຫວູ່າງຂາມນຈະ
ເປນອຼີກແບບໜູ່ງເດຼີ. ຊຼີວິດຄົນເຮົາກໍເຊູ່ນດຽວກນ. ຜັ້ຄົນຢູ່ນຼີັ້ຕູ່າງກໍເຫນອົກເຫນໃຈລກບໍູ່ແມູ່ນບໍ? ແຕູ່ຄວາມຈິງ
ແລັ້ວ ຄົນທຼີູ່ຢູ່ບູ່ອນນຼີັ້ແມູ່ນພວກທຼີູ່ມຼີຄວາມສຸກ. ຖັ້າລກໄປເຫນເຂດຊົນນະບົດບາງບູ່ອນທຼີູ່ຢູ່ໄກອອກໄປ ລກຈະ
ເຫນປະຊາຊົນບໍູ່ມຼີອາຫານກິນ ແມູ່ນແຕູ່ຄາບດຽວ ບໍູ່ວູ່າຈະເປນເຂົັ້າຟູ່າງ ຫຼ ເຂົັ້າບາເລູ່* ກໍຕາມ. ລກບໍູ່ຄວນດ
ຖກປະຊາຊົນແບບນຼີັ້ ຕັ້ອງພະຍາຍາມເບິູ່ງເຂົາເຈົັ້າອຼີກແງູ່ໜູ່ງ! ລກຄິດວູ່າພວກເຮົາໃຊັ້ຊຼີວິດແບບນຼີັ້ຄກບໝກບ
ໝາຊັ້ນບໍ, ແຕູ່ຖັ້າລກຮັ້ຈກພວກເຮົາດຼີ ລກກໍຈະເຂົັ້າໃຈວູ່າ ຄວາມຈິງແລັ້ວພວກເຮົາມຼີຊຼີວິດຢູ່ປານເທວະດາ
ພຸັ້ນນູ່າ. ລກບໍູ່ສາມາດເອົາພວກມະນຸດເງິນເດອນແບບລກມາປຽບທຽບກບພວກເຮົາໄດັ້ດອກ. ປະຊາຊົນຢູ່ເຊອນ
ອາໄສຢູ່ທົູ່ງຫຼີນເຊິູ່ງເຕມແຕູ່ຄວນບໍູ່ແມູ່ນບໍ? ເບິູ່ງພໍູ່ດັ້ ເປນແນວໃດ ແລະ ຄົນອູ່ນຢູ່ນຼີັ້ເດເປນແນວໃດ. ໜັ້າຕາ
ຂອງພວກເຮົາມຼີສະຫງູ່າລາສຼີ ບໍູ່ລູ່າເຫຼອງຄພວກລກບໍູ່ແມູ່ນບໍ? ຖັ້າພວກເຮົາບໍູ່ມຼີຊຼີວິດຢູ່ແບບເທວະດາ ຄນຊັ້ນ
ຈະໃຫັ້ເອຼີັ້ນວູ່າແນວໃດ?”
17

ຊເທກຖກຫຼໍູ່ຫຼອມໃຫັ້ເປນ “ເທວະດານັ້ອຍ” ດັ້ວຍຄໍາເວົັ້າຄໍາຈາຂອງພໍູ່ຜັ້ທຼີູ່ເຮດອນນັ້ນອນນຼີັ້ໝົດມັ້. ຊ
ເທກຕດເຟອງແຫັ້ງຈົນຮອດຕາເວນຕົກດິນ ເຟອງຫຍາບບາດມຂອງລາວ. ລາວຄິດວູ່າ ຖັ້າຕົນເອງພະຍາຍາມ
ຮຽນວິທຼີໃຊັ້ກູ່ຽວກໍຄົງບໍູ່ເຫຼອບູ່າກວູ່າແຮງ ແຕູ່ລາວກໍແປກປະຫຼາດໃຈ ເພາະມນຍາກກວູ່າການເອົາຕົວໜງສມາ
ຮັ້ອຍຮຽງກນເປນແຖວໃສູ່ເຈັ້ຍເພູ່ອຂຽນເລູ່ອງ.
ທຸກໆມັ້ຊເທກຈະຕູ່ນກູ່ອນຟັ້າສວູ່າງ

ເພູ່ອກຽມພັ້ອມໄປເຮດວຽກ.

ພໍຮຸູ່ງແຈັ້ງລາວກໍຈະໄດັ້ຍິນສຽງ

“ອະແຮ໋ມ! ແຮ໋ມ!” ຢູ່ນອກປະຕຫັ້ອງ. ພໍູ່ຂອງລາວຖັ້າຢູ່ນອກຮຽບຮັ້ອຍແລັ້ວ ແບກກະຕູ່າເຟອງ ທຼີູ່ເຕມດັ້ວຍຂຼີັ້ງົວ.
“ເບິູ່ງນຼີັ້ແມ໋, ຖັ້າຂົນເອົາສິູ່ງນຼີັ້ໄປຖິັ້ມ ລກກໍຈະຮັ້ສກປວດຫຼງປວດແອວ, ແຕູ່ຖັ້າເອົາມນໄປຢາຍໃສູ່ນາ
ເຂົັ້າ ຕົັ້ນເຂົັ້າກໍກາຍເປນເງິນເປນຄໍາ. ສິູ່ງນຼີັ້ບໍູ່ແມູ່ນຂອງໄຮັ້ຄູ່າເດຼີ ມນດຼີເທົູ່າກບສານແອມໂມເນຍພຸັ້ນນູ່າ!* ແທນ
ທຼີູ່ຈະເສຍເງິນໄປຊັ້ຂຼີັ້ເຫຍັ້ອພວກນັ້ນຖົງໜູ່ງຫັ້າ ວອນ ພວກເຮົາໃຊັ້ເວລາສອງສາມມັ້ໄປເກບຂຼີັ້ງົວນຼີັ້ ພວກເຮົາກໍ
ຈະປະຢດເງິນໄວັ້ ແລະ ທງໄດັ້ປຸຍໃສູ່ນານໍາອຼີກ…ຈູ່ງຊັ້ນລະ, ໄວແດູ່ແມ໋ ພັ້ອມແລັ້ວບໍູ່, ປຸກເມຍແດູ່ດັ້. ພວກລກ
ສອງຜົວເມຍມົວເຮດຫຍງຢູ່ ດວງຕາເວນສູ່ອງຟັ້າແຕູ່ດົນແລັ້ວເດ?
ທໍາອິດຊເທກ ແລະ ເມຍມຼີຄວາມຍາກລໍາບາກ ໃນການປບຕົວເຂົັ້າກບຊຼີວິດຢູ່ຊົນນະບົດ. ເຂົາເຈົັ້າຮັ້
ດຼີວູ່າພວກຕົນກາຍເປນຈຸດສົນໃຈຂອງຄົນຢູ່ໃນບັ້ານ. ແນູ່ນອນຊາວບັ້ານຄົງພາກນຊຸບຊິບ ນິນທາກູ່ຽວກບເລູ່ອງ
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ທຼີູ່ຊເທກຜັ້ທຼີູ່ຈົບວິທະຍາໄລ ເຊິູ່ງເຄຼີຍຫິັ້ວນໍັ້າເຂົັ້າໄປໃນຫັ້ອງເພູ່ອຕົນເອງໃຊັ້ ແລະ ໃຫັ້ເມຍລັ້າງໜັ້າ ແຕູ່ບດນຼີັ້
ຕັ້ອງມາເຮດວຽກໜກທຸກມັ້ທຸກວນ. ເຂົາເຈົັ້າເຄຼີຍໃຊັ້ສາຍຕາເບິູ່ງ ຊເທກແບບເຍາະເຍຼີັ້ຍ ຍາມໃດທຼີູ່ເຫນລາວໃສູ່

ສວ

ສ

ໝວກແບບຊາວຕາເວນຕົກຖາງຫຍັ້າຢູ່ກາງນາ ແລະ ຍູ່າງໄປກວດເບິູ່ງປະຕນໍັ້າຊົນລະປະທານ ໂດຍໃຊັ້ຊວັ້ານ
ສກດິນແທນໄມັ້ຄັ້ອນເທົັ້າ ຫຼ ເອົາໄມັ້ຟາດເຂົັ້າແບກໃສູ່ບູ່າ ແລະ ຍູ່າງໂຊເຊຂັ້າມຫັ້ວຍນັ້ອຍ. ເວລາທຼີູ່ຂໍັ້ຕຼີນຂອງ
ເມຍລາວພິກ ຂະນະທຼີູ່ເອົາໄຫນໍັ້າໜູ່ວຍໃຫຍູ່ຢອງໃສູ່ຫົວ ແລັ້ວຍູ່າງໄປຈົນໄຫຕົກແຕກ ພວກຊາວບັ້ານກໍຮັ້ສກ
ເຫນອົກເຫນໃຈ ແທນທຼີູ່ຈະຫົວເລາະເຍາະເຍຼີັ້ຍ. ເວລາເມຍແບກຈົກຍູ່າງຕາມຫຼງຊເທກອອກໄປເຮດວຽກຢູ່ນາ
ຊາວ ບັ້ານຈະບອກໃຫັ້ຄົນຢັ້ໃກັ້ຫຼຽວເບິູ່ງນໍາກນຄັ້າຍກບມນແມູ່ນເຫດການທຼີູ່ບໍູ່ທໍາມະດາ. ຊເທກ ແລະ ເມຍກົັ້ມ
ໜັ້າກົັ້ມຕາເຮດວຽກພາຍໃຕັ້ສາຍຕາຂອງຄົນອູ່ນທຼີູ່ຍງບໍູ່ເຊູ່ອໝັ້ນວູ່າ ຜົວເມຍຄູ່ນຼີັ້ຈະອົດທົນໄດັ້ດົນປານໃດ. ແຕູ່
ປະສົບການໃໝູ່ນຼີັ້ຊໍັ້າພດເຮດໃຫັ້ຄົນທງສອງຮັ້ສກສະບາຍອົກສະບາຍໃຈ. ແນູ່ນອນ ຖັ້າເຂົາເຈົັ້າທງສອງປະສົບ
ຄວາມສໍາເລດ ມນໝາຍເຖິງຄວາມພາກພມໃຈ. ດູ່ງນັ້ນເຂົາເຈົັ້າຈູ່ງບໍູ່ຮັ້ສກອບອາຍຫຍງເລຼີຍເມູ່ອເຮດຄວາມ
ຜິດພາດ ແລະ ບໍູ່ຢດຕິດກບຖານະສງສົູ່ງຂອງຕົນອຼີກຕໍູ່ໄປ.
“ລກເອຼີຍ, ເວລາຖາງຫຍັ້າ ຖັ້າເຈົັ້າເອົາຈົກຂຸດເລິກຫຼາຍ ມນຈະເຮດໃຫັ້ຮາກກະລໍູ່າປຼີຂາດໄດ໋. ຈບ
ແບບນຼີັ້ ແລະ ກວາດຂຼີັ້ດິນອອກເທູ່ອລະໜັ້ອຍ ຕໍູ່ຈາກນັ້ນກໍເອົາດັ້າມມນເຂູ່ຍຫຍັ້າອອກ. ແມູ່ນແລັ້ວ ແບບນັ້ນລະ”
ພໍູ່ປູ່ບອກລກໃພັ້ໃໝູ່ (ຄວາມຈິງກໍແມູ່ນລກໃພັ້ກົກຂອງລາວນັ້ນເອງ). ຕໍູ່ມາ ລາວຈະເຮດໃຫັ້ເບິູ່ງຢູ່ທາງດັ້ານຫຼງ
ຂອງຊເທກ.
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“ບໍູ່, ບໍູ່ແມູ່ນແບບນັ້ນ, ພວກລກຄໂງູ່ແທັ້! ພວກລກຖາງຫຍັ້າໜານກະລໍູ່າປຼີແບບດຽວກບກິນເຂົັ້າຢູ່
ໂຕະອາຫານ: ຕກເອົາເຂົັ້າບູ່ອນນຼີັ້ ຕກເອົາບນຈນ* ຢູ່ບູ່ອນຫັ້ນໜັ້ອຍໜູ່ງຈູ່ງຊັ້ນລະ… ມນບໍູ່ແມູ່ນແນວນັ້ນ! ໃຊັ້
ມໜູ່ງຂຸດດິນ ແລັ້ວເອົາມອຼີກເບັ້ອງໜູ່ງຫຼົກຫຍັ້າອອກ. ເອົາສອງມເຮດອນດຽວຊິເປນບໍູ່…?
“ພໍູ່, ລກຍງບໍູ່ລັ້ງເຮດວຽກແບບນຼີັ້ເທູ່ອ” ຊເທກບໍູ່ມຼີທາງເລອກ ຈູ່ງຫາຂໍັ້ອັ້າງໃຫັ້ຕົນເອງ.
ຕອນກາງຄນພໍູ່ເຖົັ້າເອົາສາດເຟອງປົກຫຼງລກຊາຍ ແລະ ບອກໃຫັ້ລາວອອກໄປທົູ່ງນາ ເພູ່ອໄປເບິູ່ງ
ປະຕນໍັ້າຊົນລະປະທານ. “ເມູ່ອພໍູ່ມອບດິນໃຫັ້ລກ ລກຈະຕັ້ອງຮບຜິດຊອບເອງ. ບດນຼີັ້ລກທໍາການປກຝງແລັ້ວ
ລກຕັ້ອງລົງມເຮດດັ້ວຍມຂອງຕົນເອງ. ລກຕັ້ອງເຮດທຸກຢູ່າງໃຫັ້ເປນລະບຽບ ຖັ້າຢາກໃຫັ້ດິນໃຊັ້ການໄດັ້ຕະຫຼອດທງ
ສາມເດອນໃນຍາມລະດໜາວ”.
ຂະນະທຼີູ່ຍູ່າງຜູ່ານປະຕບັ້ານ ຊເທກເຫນດວງຈນເຊິູ່ງຢູ່ຕໍູ່າຕິດກບປູ່າໄມັ້ ແລະ ຍອດໃບຂຼີັ້ເຫຼກໄດັ້ບົດ
ບງບາງສູ່ວນຂອງດວງຈນໄວັ້. ວນທຼີູ່ຮັ້ອນອົບເອົັ້າໄດັ້ຜູ່ານພົັ້ນໄປແລັ້ວ ແຕູ່ລົມທຼີູ່ພດຜູ່ານກໍຍງຮັ້ອນຢູ່. ພວກແມູ່ຍິງ
ຢູ່ໃນບັ້ານຕູ່າງກໍພາກນມາເຕົັ້າໂຮມກນຢູ່ທຼີູ່ນໍັ້າຫັ້ວຍ ເພູ່ອຊະລັ້າງຮູ່າງກາຍທຼີູ່ອາບເຫູ່ອ ເວລາກິນເຂົັ້າບາເລູ່ຕົັ້ມ.
ຢູ່ໃກັ້ບູ່ອນຫັ້ນ ພວກເດກນັ້ອຍພາກນເອົາກັ້ອນຫຼີນທບກນ ເປນສຽງແກ໋ກໆປະສານກບສຽງຂອງນໍັ້າໄຫຼຈ໋ອກໆ
ລົງໄປລຸູ່ມຫັ້ວຍ. ສູ່ວນແມງຫິູ່ງຫັ້ອຍກໍພາກນສົູ່ງແສງຍິບຍບຢູ່ຕາມປູ່າຫຍັ້າ ແລະ ສຽງກົບສຽງຂຽດຮັ້ອງລະງົມ
ໄປທົູ່ວ. ເມູ່ອເອົາສິູ່ງເຫຼົູ່ານຼີັ້ປະສົມປະສານເຂົັ້າກບທິວທດແລັ້ວ ຈູ່ງຮັ້ໄດັ້ວູ່າຍງແມູ່ນຄໍູ່າຄນລະດຮັ້ອນຢູ່.
ຊເທກນອນລົງເອົາຕາບເອິກແນບໃສູ່ຫຼີນຮາບພຽງກັ້ອນໜູ່ງທຼີູ່ໃຊັ້ເປນບູ່ອນຊກເຄູ່ອງ

ແລັ້ວເອົາມ

ຟາຍນໍັ້າຂັ້ນມາບັ້ວນປາກ. ເມູ່ອອົມນໍັ້າຢູ່ໃນປາກ ລາວແປກໃຈທຼີູ່ຮັ້ວູ່າແຂັ້ວຂອງຕົນ ສະອາດດຼີ ບໍູ່ຕູ່າງຫຍງກບ
ເວລາໃຊັ້ຢາຖແຂັ້ວທງກາງເວນ ແລະ ກາງຄນ. ລາວລຸກຂັ້ນ ແລັ້ວຍູ່າງໄປຕາມຂັ້ນໄດຫຼີນ ມຸູ່ງໜັ້າໄປຫາທາງ
ຍູ່າງເຊິູ່ງແບູ່ງເຂດແດນນາເຂົັ້າ ມໜູ່ງຈບຊວັ້ານໄວັ້ທາງຫຼງ. ແຕູ່ກູ່ອນເມູ່ອລາວຍູ່າງໄປຕາມຄນນາທຼີູ່ມຼີບູ່ອນຫຼຸບ
ບູ່ອນໂນນນັ້ນ ລາວຮັ້ສກຄັ້າຍກບວູ່າຕົນເອງຍູ່າງຢູ່ເທິງເຊອກກາຍຍະສິນ. ແຕູ່ຄໍູ່າຄນນຼີັ້ຄນນາຄວູ່າຮາບພຽງດຼີ
ແລະ ເມູ່ອເຫນນໍັ້າໝອກ ທຼີູ່ຕິດຢູ່ຕາມຕົວງົວນັ້ອຍ ລາວກໍຮັ້ສກມຼີຊຼີວິດຊຼີວາ. ຢູ່ໃນເມອງໃຫຍູ່ ຊເທກເຄຼີຍຊົກ
ຕູ່ອຍກບຄົນລັ້າງຫົນທາງ. ຂະນະທຼີູ່ລາວຍູ່າງຂັ້າມທາງປຢາງ ຄົນຜັ້ນັ້ນເຮດນໍັ້າພຽງຢົດດຽວຟົັ້ງມາຖກລາວ ກໍ
ເລຼີຍເກຼີດເລູ່ອງກນຂັ້ນ. ມາບດນຼີັ້ຄວາມຮັ້ສກແບບນັ້ນບໍູ່ມຼີຢູ່ໃນຫົວຂອງລາວອຼີກແລັ້ວ.
“ບດນຼີັ້ເລູ່ອງທຼີູ່ເຮົາຈະຂຽນ ຊູ່ ບ້ານປູກຝັງ, ຕອນທີໜຶ່ງ ຖວູ່າສໍາເລດແລັ້ວ” ລາວພມພໍາກບຕົນເອງ
ພັ້ອມທງສບເອົາກິູ່ນດິນກິູ່ນຫຍັ້າ. ມນຜູ່ານທາງຮດງ ແລະ ລົງໄປໃນປອດ. ເສັ້ອຂອງລາວທຼີູ່ປຽກຊຸູ່ມດັ້ວຍນໍັ້າໝ
ອກໃນຍາມຄໍູ່າຄນຄູ່ອຍໆແຫັ້ງ ແລະ ລາວບໍູ່ຮັ້ສກອຸກອູ່ງໃຈເໝອນດູ່ງແຕູ່ກູ່ອນອຼີກແລັ້ວ. ຂະນະທຼີູ່ຟງສຽງນໍັ້າ
ໄຫຼຈ໋ອກໆ

ຈາກນາທຼີູ່ຢູ່ເທິງລົງມາລຸູ່ມຜູ່ານປະຕຊົນລະປະທານນັ້ນ

ລາວຮັ້ສກວູ່າຕົັ້ນເຂົັ້າກໍາລງເຕຼີບໂຕດຼີ.

ຄວາມຮັ້ສກນຼີັ້ເກຼີດຈາກຄວາມຮບຮັ້ທຼີູ່ເລິກເຊິູ່ງກວູ່າຈິດສໍານກທາງດັ້ານວນນະກໍາ.
ໄກຈາກນານັ້ອຍສິບໃຮູ່ ຢູ່ແຈສວນບູ່ອນໜູ່ງມຼີຜັ້ໃດຜັ້ໜູ່ງເປົູ່າຂຸູ່ຍດັ້ວຍທໍານອງເສົັ້າໂສກ. ຜັ້ຊາຍຄົນນຼີັ້
ຄົງຈະມາເບິູ່ງປະຕຊົນລະປະທານຄກນກບລາວ. ເທິງຂັ້ນໄປເນຼີນພນັ້ອຍທຼີູ່ມຼີຕົັ້ນຂຼີັ້ເຫຼກ ຂັ້ນຮຽງກນຢູ່ນັ້ນ ມຼີຕບ
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ນັ້ອຍຫຼງໜູ່ງ. ສຽງຮັ້ອງເພງຂອງຊາຍໜຸູ່ມຍິງສາວດງກັ້ອງອອກມາຈາກ ຕບນັ້ນ ແລະ ມຼີທງສຽງຫົວແຊວໆຂອງ
ພວກແມູ່ຍິງເປນບາງຄັ້ງບາງຄາວ. ບາງທຼີູ່ອາດແມູ່ນພວກ ແມູ່ຍິງທຼີູ່ເຮດວຽກຢູ່ເຮອນພກອອກມາຫຼິັ້ນນໍາກໍເປນໄດັ້.
ພາຍຫຼງກວດເບິູ່ງອັ້ອມແອັ້ມປະຕຊົນລະປະທານແລັ້ວ ຊເທກກໍຍູ່າງຂັ້ນໄປຫາຕບນັ້ອຍນັ້ນ. ພໍໄດັ້
ຍິນສຽງບາດຍູ່າງຂອງລາວ ຄົນທຼີູ່ຢູ່ໃນຕບກໍເຊົາຮັ້ອງເພງທນທຼີ. ມຼີສຽງໜູ່ງດງອອກມາຈາກຂັ້າງໃນ “ແມູ່ນໃຜ?”
“ແມູ່ນຂັ້ອຍ!”
“ໂອັ້, ສຸພາບບຸລຸດທຼີູ່ມາຈາກເຊອນ! ເປນຈູ່ງໃດດຽວນຼີັ້ເຈົັ້າລັ້ງແບກໄມັ້ຟາດເຂົັ້າແລັ້ວບໍູ່?” ຫຼງຈາກນັ້ນ
ກໍມຼີສຽງຄົນຫົວຂັ້ນພັ້ອມກນຕາມມາ.
“ຄົນຢູ່ຊົນນະບົດຜັ້ທຼີູ່ດົມກິູ່ນດິນ ແລະ ກິູ່ນເຕົາຫັ້ດອງພາກນສົູ່ງສຽງແນວນຼີັ້ບໍູ່?” ລາວຄິດໃນໃຈ ຂະນະ
ທຼີູ່ຍູ່າງຂັ້ນຂັ້ນໄດຕບນັ້ອຍຫຼງນັ້ນ.
“ຍາມໃດເດເຮົາຈູ່ງຈະໄດັ້ດົມກິູ່ນດິນ?”
5
ຊເທກແນູ່ໃຈວູ່າຕົນເອງໄດັ້ຍິນສຽງສະອັ້ນຂອງແມູ່ຍິງ. ຍິູ່ງລາວຫງູ່ຽງຫຟງ ລາວກໍຍິູ່ງຄຸັ້ນເຄຼີຍກບສຽງ
ນັ້ນ ‘ແມູ່ນໃຜນໍ?’ ລາວຄິດ ແລະ ຮັ້ສກຕົວຢູ່. ຄາວໜູ່ງລາວຄິດວູ່າແມູ່ນສຽງກົງພດນໍັ້າທຼີູ່ຢູ່ໄກອອກໄປບໍ ແຕູ່ທຸກ
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ຢູ່າງງຽບສະຫງດ. ແມູ່ນສຽງຫາຍໃຈຂອງພວກລກບໍ ແຕູ່ກໍບໍູ່ແມູ່ນ.

ນອນຢູ່ໃກັ້ລາວກໍມຼີແຕູ່ພວກລກ ແຕູ່ເມຍຜັ້ທຼີູ່ຄວນນອນຢູ່ຂັ້າງກາຍຫາຍໄປທາງໃດກໍບໍູ່ຮັ້. ລາວນອນ

ສວ

ສ

ຫງາຍບໍູ່ເໜງບໍູ່ຕຼີງຄັ້າຍຄສົບຄົນຕາຍ ພະຍາຍາມປບແສງຕາຂອງຕົນເອງຢູ່ໃນຄວາມມດ.
ຕໍູ່ມາລາວໄດັ້ຍິນສຽງສະອັ້ນອຼີກຕູ່ມ. ມນເປນສຽງທຼີູ່ເສົັ້າໂສກຄັ້ອຍໃຈເໝອນສຽງຂອງຄົນສຼີຊໍ, ແມູ່ນ
ເມຍຂອງລາວນັ້ນເອງ.
“ທຼີູ່ຮກ!”
ບໍູ່ມຼີສຽງຕອບ.
“ທຼີູ່ຮກ!”
ຍງບໍູ່ມຼີສຽງຕອບ ມຼີແຕູ່ສຽງສະອັ້ນທຼີູ່ດງແຮງຂັ້ນ. ຊເທກລຸກຂັ້ນ ແລັ້ວໄປນູ່ງຢູ່ຂັ້າງເມຍ.
“ເຈົັ້າເປນຫຍງ? ຖັ້າເຈົັ້າບໍູ່ບອກຂັ້ອຍຊິຮັ້ໄດັ້ແນວໃດ? ມຼີໃຜເວົັ້າຫຍງໃຫັ້ເຈົັ້າບໍູ່?”
“ບໍ”ູ່
“ຄນຊັ້ນເຈົັ້າບໍູ່ສະບາຍບໍ?”
ເມຍຂອງລາວບໍູ່ຕອບອຼີກ.
“ຖັ້າເຈົັ້າບໍູ່ບອກ ຂັ້ອຍຊິຮັ້ບໍວູ່າເຈົັ້າເປນຫຍງ?”
“ຂັ້ອຍຖອກທັ້ອງ” ເມຍຂອງລາວເວົັ້າສຽງດງ ແລະ ໄຫັ້ສະອກສະອັ້ນອຼີກ. ທໍາອິດຊເທກ ບໍູ່ເວົັ້າບໍູ່ຈາ
ຫຍງ ຕໍູ່ມາລາວກໍຫົວກ໋າກຂັ້ນ.
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“ແມູ່ຍິງຄົນໜູ່ງອາຍຸໃກັ້ຈະຮອດສາມສິບປຼີ ລຸກຂັ້ນມາເດິກດູ່ນທູ່ຽງຄນຮັ້ອງໄຫັ້ນໍັ້າຕາອາບໜັ້າ ຍັ້ອນ
ຖອກທັ້ອງຊັ້ນຫວະ? ຮາຮາຮາ!”
“ເພາະວູ່າອາການຖອກທັ້ອງຂອງຂັ້ອຍຍງບໍູ່ເຊົາຫັ້ນເດ” ນາງເວົັ້າທງຟາຍນໍັ້າຕາ. ລາວຫົວສຽງດງອຼີກ
ຕູ່ມ.
“ທຼີູ່ຮກ, ຖັ້າເຈົັ້າຖອກທັ້ອງເປນຫຍງຈູ່ງບໍູ່ກິນຢາ ຫຼ ງົດກິນອາຫານບາງຢູ່າງກູ່ອນເດ…” ລາວບອກ.
“ໂອັ້, ງົດກິນອາຫານຫວະ, ເຈົັ້າບໍູ່ຮັ້ຊັ້ນບໍ? ຂັ້ອຍກບລກໝົດທຸກຄົນຖອກທັ້ອງຕັ້ງແຕູ່ມັ້ທໍາອິດທຼີູ່ພວກ
ເຮົາມາຮອດພຸັ້ນນູ່າ. ຜັ້ໃດກໍຈູ່ອຍຜອມໝົດ ແຕູ່ເຈົັ້າບໍູ່ເວົາັ້ ຫຍງ”.
“ກິນຢາສາ, ຂັ້ອຍອອກໄປເຮດວຽກໝົດມັ້ ສະນັ້ນຂັ້ອຍກໍບໍູ່ຮັ້ຫຍງແລັ້ວ”.
“ກິນຢາບໍູ່ດຼີດອກ ຖອກທັ້ອງແບບນຼີັ້, ມຼີວິທຼີດຽວຄປູ່ຽນອາຫານການກິນ!”
ໃນທຼີູ່ສຸດຊເທກຈູ່ງເຂົັ້າໃຈສາເຫດຕົັ້ນຕໍທຼີູ່ພວກເຂົາເຈົັ້າເຈບປູ່ວຍ. ເມູ່ອຄິດຫວນຄນຫຼງ ລາວຈູ່ງຈູ່ໄດັ້
ວູ່າໃນມັ້ທຼີສອງທຼີູ່ເດຼີນທາງມາຮອດບູ່ອນນຼີັ້ ຕົນເອງກໍເລຼີູ່ມມຼີອາການຖອກທັ້ອງຄກນ. ທໍາອິດລາວຄິດວູ່າບນຫາ
ເກຼີດຈາກການທຼີູ່ເຂົາເຈົັ້າປູ່ຽນນໍັ້າບໍລິໂພກ ແຕູ່ລາວກໍຍງມຼີອາການຖອກທັ້ອງຕໍູ່ມາອຼີກຫຼາຍມັ້. ຄວາມຈິງແລັ້ວ
ລາວເອງກໍຍງບໍູ່ທນຫາຍຂາດຈາກການຖອກທັ້ອງແທັ້ເທູ່ອ.
“ຂັ້ອຍຄິດວູ່າຫຼງຈາກພວກເຮົາກິນເຂົັ້າບາເລູ່ຕົັ້ມ

ເມດທຼີູ່ແຂງຈະໄປເກາະຕາມລໍາໄສັ້.

ມຼີຄົນບອກ

ຂັ້ອຍວູ່າ ປິນຍອງ ມກຈົູ່ມເຈບກະເພາະຢູ່ເລັ້ອຍໆ ແລະ ນາງມກຮັ້ອງໄຫັ້ ກູ່ອນເຂົັ້ານອນ”.
“ອ, ຂັ້ອຍຄິດວູ່າອະໄວຍະວະພາຍໃນຂອງພວກເຮົາ ກໍຕັ້ອງຮຽນຮັ້ໃນການດົມກິູ່ນດິນເຊູ່ນດຽວກນ…”
ລາວເອຼີູ່ຍຂັ້ນ ແລະ ບໍູ່ເວົັ້າຫຍງອຼີກຕູ່ມ. ຄອບຄົວຂອງຊເທກກິນເຂົັ້າຢູ່ເຮອນຂອງ ພໍູ່ແມູ່ ນບແຕູ່ເຂົາເຈົັ້າ
ເດຼີນທາງມາຮອດບັ້ານນຼີັ້. ເຮອນຂອງພວກເຂົາເຈົັ້າກໍຍງບໍູ່ທນເປນລະບຽບຮຽບຮັ້ອຍເທູ່ອ ນອກຈາກນັ້ນຍງເປນ
ເລູ່ອງຍາກທຼີູ່ຈະຕັ້ງເຕົາຄົວກິນສອງບູ່ອນຍາມອາກາດຮັ້ອນອົບເອົັ້າໃນລະດຮັ້ອນ.

ພໍດຼີຕອນນັ້ນຢູ່ເຂດ

ຊົນນະບົດ ປະຊາຊົນກໍາລງລໍຖັ້າໃຫັ້ເຂົັ້າໃໝູ່ສຸກງອມ ເພູ່ອຈະໄດັ້ເກບກູ່ຽວ. ສະນັ້ນຂະນະທຼີູ່ລໍຖັ້າການເກບກູ່ຽວ
ຊາວບັ້ານຈະຕັ້ອງປະທງຊຼີວິດດັ້ວຍການກິນຕົັ້ມເຂົັ້າບາເລູ່.

ຜັ້ໃດທຼີູ່ບໍູ່ລັ້ງກິນເຂົັ້າບາເລູ່

ກໍຈະມຼີບນຫາກູ່ຽວກບ

ລະບົບຍູ່ອຍອາຫານ. ສູ່ວນຜັ້ທຼີູ່ມຼີວດທະນະທໍາກິນເຂົັ້າຊະນິດນຼີັ້ກໍຈະບໍູ່ມຼີບນຫາຫຍງ.
“ຈູ່ງຊັ້ນເຈົັ້າຄວນບອກພໍູ່ແມູ່ຂັ້ອຍເອົາເຂົັ້າປະສົມໃສູ່ອາຫານຫຼາຍກວູ່າເກົູ່າ. ຄວາມຈິງ ແລັ້ວຂັ້ອຍກໍ
ເຈບກະເພາະຄກນ ແຕູ່ຂັ້ອຍບໍູ່ຮັ້ວູ່າເປນຍັ້ອນຫຍງ”
“ຖັ້າຂັ້ອຍບອກ ພວກເພິູ່ນກໍຈະເວົັ້າໃຫັ້! ພໍູ່ຂອງເຈົັ້າອາດຈະບອກໃຫັ້ພວກເຮົາກິນອາຫານ ດັ້ວຍການ
ເອົາໄສັ້ປິັ້ນຂັ້ນເທິງ” ຜັ້ເປນເມຍເວົັ້າ. ນາງຍງຈູ່ຈໍາຄໍາເວົັ້າຂອງປູ່ທຼີູ່ບອກໃຫັ້ເບິູ່ງທິວທດທຼີູ່ຢູ່ອັ້ອມແອັ້ມດັ້ວຍການ
ເອົາຫົວລອດຫວູ່າງຂາ.
“ນອນສາ, ມັ້ອູ່ນຂັ້ອຍຈະລົມກບພໍູ່ ແລະ ແຕູ່ນຼີັ້ໄປຈະເອົາເຂົັ້າປົນໃສູ່ກບອາຫານ” ລາວເວົັ້າ ທງ
ພະຍາຍາມກູ່ອມເມຍໃຫັ້ນອນເໝອນກູ່ອມລກນັ້ອຍ. ເມຍຂອງລາວຮັ້ວູ່າພາຍຫຼງລະດເກບກູ່ຽວ ພວກເຂົາເຈົັ້າ
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ມຼີຄວາມຫວງທຼີູ່ຈະມຼີຊຼີວິດໃໝູ່ ແລະ ຜັ້ເປນຜົວກໍຈະມຼີເວລາເປນຂອງຕົນເອງຫຼາຍຂັ້ນ. ຍັ້ອນບໍູ່ຢາກສັ້າງບນຫາ
ຫຍງໃຫັ້ກບຜົວ ນາງຈູ່ງບໍູ່ຢາກຈົູ່ມກູ່ຽວກບອາການຖອກທັ້ອງ ເຖິງວູ່ານາງ ຈະທໍລະມານຊາວກວູ່າມັ້ກໍຕາມ. ຊ
ເທກສະເທອນໃຈຫຼາຍ ເຖິງວູ່າລາວຈະບໍູ່ສະແດງຄວາມຮັ້ສກ ອອກມາໃຫັ້ເມຍເຫນກໍຕາມ. ລາວຫວງວູ່ານາງ
ຈະເຫນອົກເຫນໃຈລາວ.
ນບຕັ້ງແຕູ່ມັ້ນັ້ນມາ ຢູ່ໃນອາຫານການກິນກໍມຼີເຂົັ້າເພຼີູ່ມຂັ້ນໃນປະລິມານເທົູ່າກບເຂົັ້າບາເລູ່ . ຊເທກ
ຮັ້ຈກນິໄສພໍູ່ດຼີ ຈູ່ງບໍູ່ກັ້າເອຼີູ່ຍປາກກູ່ຽວກບເລູ່ອງນຼີັ້. ລາວໃຫັ້ປິນຍອງຜັ້ເປນລກສາວໄປເວົັ້ານໍາພໍູ່ປູ່.
“ປູ່ຄິດວູ່າພວກເຮົາຕັ້ອງກິນເຂົັ້າຫຼາຍຂັ້ນ. ເສຍດາຍທຼີູ່ລໍາໄສັ້ຂອງພວກຫຼານບໍູ່ດຼີ. ເຊູ່ອລກນູ່າ ປູ່ຕັ້ອງ
ວູ່າແນວນັ້ນ”. ລກສາວອອກສຽງຄັ້າຍຄກບສິູ່ງທຼີູ່ພໍູ່ປູ່ຈະເວົັ້າ ແລັ້ວຫົວອິ໋ກໆ.
ແຕູ່ຫຼາຍມັ້ຜູ່ານໄປ ປະລິມານເຂົັ້າກໍຫຼຸດລົງເທູ່ອລະໜັ້ອຍ ແລັ້ວມຼີເຂົັ້າບາເລູ່ ແລະ ເຂົັ້າມິນເລດ*ມາ
ແທນ. ບາງຄັ້ງມຼີມນດັ້າງ ຫຼ ເຂົັ້າແນວອູ່ນຄັ້າຍຄເຂົັ້າມິນເລດຂອງຈຼີນມາປະສົມໃສູ່ກບອາຫານ. ທຸກຄົນລໍຖັ້າມັ້
ເກບກູ່ຽວເຂົັ້າໃໝູ່. ມນແມູ່ນສິູ່ງດຽວທຼີູ່ຊເທກ, ເມຍ ແລະ ຄົນອູ່ນໆ ສາມາດເຮດໄດັ້ໃນຂະນະນຼີັ້.
ເວລານຼີັ້ເອງທຼີູ່ຊເທກເລຼີູ່ມຢາກຂຽນໜງສ. ເມູ່ອເຖິງເວລາທຼີູ່ຕົັ້ນກັ້າເຊິູ່ງລາວດໍາໃສູ່ນາ ແລະ ເປູ່ງນໍັ້າ
ໃສູ່ນັ້ນຈະເລຼີນງອກງາມຈົນເກຼີດຮວງເຂົັ້າສຸກເຫຼອງແລັ້ວ ການຄິດໂຄງເລູ່ອງເພູ່ອຂຽນນະວະນິຍາຍອຼີງປະຫວດສາດ
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ກະລໍູ່າປຼີທຼີູ່ປກຢູ່ສວນຜກໜັ້າເຮອນຂອງລາວກໍຢູ່ງຮາກ
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ທຼີູ່ລາວຄິດໄວັ້ເປນເວລາດົນນານກໍໃກັ້ຈະສົມບນແລັ້ວ.

ແລະ ຫົວໃຫຍູ່ແລັ້ວ. ຊເທກຮັ້ສກເໝອນຄົນທຼີູ່ເຕມໄປດັ້ວຍຄວາມປາຖະໜາອນແຮງກັ້າ. ເຖິງຈະແມູ່ນປຼີທໍາອິດ

ສວ

ສ

ກໍຕາມ ຄວາມຮັ້ສກທຼີູ່ເກຼີດຂັ້ນກບຊເທກ ທຼີູ່ໄດັ້ເຫນເຂົັ້າທຸກເມດສຸກເຫຼອງ ແລະ ກະລໍູ່າປຼີແຕູ່ລະຫົວນັ້ນຮັ້ອນ
ແຮງກວູ່າທຸກສິູ່ງທຸກຢູ່າງ ທຼີູ່ເກຼີດຂັ້ນກູ່ອນໜັ້ານຼີັ້. ມນແມູ່ນຄວາມຮັ້ສກແຫູ່ງຄວາມປິຕິຍິນດຼີ ເຊິູ່ງເປນຄວາມຮັ້ສກ
ແບບດຽວ ກບການໄດັ້ກົັ້ມເບິູ່ງເຈັ້ຍຕົັ້ນສະບບຂອງເລູ່ອງທຼີູ່ລາວຮັ້ອຍຮຽງເປນຄໍາເວົັ້າອອກມາເປນຖນ ເປນແຖວ.
ໃນທຼີູ່ສຸດລາວກໍເຂົັ້າໃຈຄວາມທຸກເຂນຂອງພວກຊາວນາ ເມູ່ອພວກເຂົາເຈົັ້າບໍູ່ມຼີຫຍງກິນ ແລະ ບໍູ່ສາມາດສໍາຜດ
ລົດຊາດເຂົັ້າພຽງເມດດຽວທຼີູ່ຕົນເອງໄດັ້ທຸູ່ມເທຢາດເຫູ່ອ ແລະ ເລອດເນັ້ອໃນ ການເພາະປກໃນປຼີໜູ່ງ. ບດນຼີັ້ຊ
ເທກເຂົັ້າໃຈແລັ້ວວູ່າເປນຫຍງຊາວນາເຫຼົູ່ານຼີັ້ ຈູ່ງບໍູ່ສາມາດປະຖິັ້ມ ການປກເຂົັ້າຂອງຕົນໄດັ້ ເຖິງວູ່າປຼີແລັ້ວປຼີເລົູ່າ
ສະພາບການຍງເປນຄເກົູ່າກໍຕາມ. ແນູ່ນອນຊາວນາມຼີຄວາມຮກມກໃນການປກຝງ ເພາະຢາກໄດັ້ເຂົັ້າຫຼາຍທຼີູ່
ສຸດຢູ່ລານຟາດເຂົັ້າ. ວິທຼີທຼີູ່ເຂົາເຈົັ້າ ມອບຄວາມຮກແພງໃຫັ້ກນແລະກນ, ຕົັ້ນກັ້າແຕູ່ລະຕົັ້ນ ແລະ ກະລໍູ່າປຼີແຕູ່
ລະຫົວນັ້ນ ແມູ່ນສິູ່ງ ປະເສຼີດເລຼີດລໍັ້າ ເພາະມນແມູ່ນຄວາມປາຖະໜາທຼີູ່ຢາກມຼີກໍາໄລໃນຊຼີວິດແມູ່ນບໍ? ມນ
ແຕກຕູ່າງກບນກຂຽນເຊິູ່ງມຼີຄວາມຫຼົງໃຫຼໃນຜົນງານຂອງຕົນເອງແບບຫຼບຫຫຼບຕາ ແລະ ສນເສຍຄວາມເຊູ່ອ
ໝັ້ນຂອງຕົນເອງໄປ ເຖິງຈະຮັ້ດຼີວູ່າເງິນທຼີູ່ໄດັ້ຮບຈາກຄູ່າຕົັ້ນສະບບຂອງເລູ່ອງທຼີູ່ຂຽນຍງບໍູ່ເທົູ່າລາຄາເຈັ້ຍຊໍັ້າ . ຊ
ເທກຍງຈົດຈໍາກູ່ຽວກບຈິດສໍານກທຼີູ່ຢູ່ເໜອຜົນປະໂຫຍດສູ່ວນຕົວ.

ມນແມູ່ນວິທຼີດຽວທຼີູ່ຄວາມຮກໃນຕົວມະນຸດ

ສາມາດດໍາລົງຢູ່ໄດັ້. ລາວເລຼີູ່ມຄິດວູ່າຄວາມຮກໃນຕົວມະນຸດ ສາມາດຄົັ້ນພົບຄວາມສຸກໄດັ້ດັ້ວຍການເຮດໃຫັ້
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ເກຼີດຈິດສໍານກທຼີູ່ດຼີ ເຊິູ່ງແມູ່ນພັ້ນຖານຂອງຄຸນນະທໍາ. ລາວຍງບໍູ່ແນູ່ໃຈວູ່າສິູ່ງທຼີູ່ພໍູ່ເວົັ້າວູ່າ “ກິູ່ນຫອມຂອງດິນ
ແລະ ເຕົາຫັ້ດອງ” ນັ້ນແມູ່ນການອຸທິດ ຈິດໃຈໃຫັ້ແກູ່ສິູ່ງນຼີັ້ແທັ້ບໍູ່.
ເມູ່ອພໍູ່ບອກວູ່າ “ຄົນຢູ່ເມອງໃຫຍູ່” ບໍູ່ດົມກິູ່ນດິນນັ້ນ ຊເທກຄິດວູ່າບາງທຼີຜັ້ເຖົັ້າຄົນນຼີັ້ອາດ ເວົັ້າວູ່າຄົນ
ເຫຼົູ່ານັ້ນບໍູ່ມຼີຈິດສໍານກທຼີູ່ຢູ່ເໜອຜົນປະໂຫຍດສູ່ວນຕົວ. ເວລາໂຈນຂຼີັ້ລກເຂົັ້າເຮອນ ພວກເຂົາເຈົັ້າ ຜັ້ເຖົັ້າກິມເອົາ
ໄມັ້ຟາດລກຊາຍແທນທຼີູ່ຈະຟາດໂຈນຄົນນັ້ນ. ແນູ່ນອນການລກເຄູ່ອງ ຂອງຄົນອູ່ນເປນສິູ່ງຊົູ່ວຮັ້າຍ ແລະ ສິູ່ງທຼີູ່
ພໍູ່ກະທໍາລົງໄປແມູ່ນການປົກປັ້ອງສິູ່ງຊົູ່ວຮັ້າຍບໍູ່ແມູູ່່ນບໍ. ການປັ້ອງກນບໍູ່ໃຫັ້ສິູ່ງຊົູ່ວຮັ້າຍເກຼີດຂັ້ນຢູ່ໃນບັ້ານເມອງ
ແມູ່ນຫຼກການອນສງສົູ່ງ ເຊິູ່ງແມູ່ນສນຊາດຕະຍານທຼີູ່ຄົນຜັ້ໜູ່ງຄວນປະຕິບດບໍູ່ແມູ່ນບໍ. ແຕູ່ເປນຫຍງພໍູ່ຈູ່ງເອົາ
ໄມັ້ຄັ້ອນຟາດລາວ ຍັ້ອນພໍູ່ບໍູ່ຍອມຮບວູ່າການລກຂະໂມຍເປນສິູ່ງຊົູ່ວຮັ້າຍຊັ້ນບໍ? ບໍູ່ແມູ່ນຕຼີັ້. ຜັ້ເຖົັ້າຄົນນຼີັ້ເກຼີດມາ
ກບດິນ ແລະ ເຕຼີບໃຫຍູ່ຂັ້ນມາກບດິນ ແລະ ໃຊັ້ຊຼີວິດຢູ່ກບດິນ. ພໍູ່ຂອງຊເທກໃຫຍູ່ຢູ່ໃນສະພາບແວດລັ້ອມ ທຼີຜ
ູ່ ັ້
ຄົນຮັ້ຄຸນຄູ່າຂອງດິນທຼີູ່ອູ່ອນນຸູ່ມ ແລະ ເຄຼີຍມຼີຄວາມເຊູ່ອວູ່າດິນສາມາດໃຫັ້ອາຫານແກູ່ທຸກຄົນໄດັ້. ລາວຄິດວູ່າ
ຕາບໃດທຼີູ່ຄົນຜັ້ໜູ່ງຫວູ່ານເມດພດລົງດິນ ເຂົາກໍຈະເພາະປກເຮດໃຫັ້ມນງອກງາມຂັ້ນໄດັ້ ບໍູ່ວູ່າຈະແມູ່ນຜັ້ເຖົັ້າ
ກິມ, ຈອງ ຫຼ ຜັ້ໃດກໍແລັ້ວແຕູ່. ສະນັ້ນພໍູ່ຈູ່ງໂກດແຄັ້ນລກຊາຍແທນທຼີູ່ຈະກຽດຊງໂຈນຂຼີັ້ລກ. ຂະນະທຼີູ່ໂຈນເຂົັ້າ
ມາລກສິູ່ງຂອງລກຊາຍຂອງລາວເຊິູ່ງແມູ່ນ “ຄົນຢູ່ເມອງໃຫຍູ່” ຜັ້ທຼີູ່ບໍູ່ຮັ້ວູ່າກິູ່ນດິນເປນແນວໃດ ຊໍັ້າພດທໍາລາຍ
ຄວາມຮັ້ສກນກຄິດແບບນັ້ນ.
ບດນຼີັ້ຊເທກຮກຜົນລະປກຂອງຕົນຢູ່າງໝົດຈິດໝົດໃຈ ແບບດຽວກບທຼີູ່ລາວຫຼົງໃຫຼວນນະກໍາຂອງຕົນ.
ດູ່ງນັ້ນຍາມໃດທຼີູ່ລາວເຫນຕົັ້ນເຂົັ້າທຼີູ່ຫູ່ຽວແຫັ້ງ

ລາວຈະຮັ້ສກສະເທອນໃຈ

ຈົນເຮດໃຫັ້ປະໂຫຍກທຼີູ່ລາວຂຽນ

ອອກມາບູ່ຽງເບນໄປຢູ່າງສິັ້ນເຊິງ. ລາວແລູ່ນອອກໄປທົູ່ງນາ ດັ້ວຍຈິດໃຈຫົດຫູ່. ຕົັ້ນເຂົັ້າກາຍເປນສຼີເຫຼອງ ແລະ
ຫູ່ຽວແຫັ້ງຕາຍຕັ້ງແຕູ່ຮາກຈົນເຖິງຍອດ ບໍູ່ມຼີເຂົັ້າແມູ່ນແຕູ່ເມດດຽວ. ຍັ້ອນຄວາມໂມໂຫໂທໂສ ລາວຫຼົກຕົັ້ນເຂົັ້າ
ຖິັ້ມ. ລາວເຫນແມງໄມັ້ປຼີກແຂງ ທຼີູ່ມາທໍາລາຍ ແລະ ກິນຮາກຕົັ້ນເຂົັ້າເກອບໝົດ.
ໃນໄລຍະສາມສິບປຼີຜູ່ານມາຂອງຊຼີວິດ ຊເທກບໍູ່ເຄຼີຍຮັ້ສກໂກດແຄັ້ນເໝອນຕອນນຼີັ້ເລຼີຍ. ລາວບໍູ່ເຄຼີຍ
ກຽດຊງວດຖຸ ຫຼ ສິູ່ງມຼີຊຼີວິດອູ່ນໆແບບນຼີັ້ເລຼີຍ. ເວລານຼີັ້ລາວພົບວູ່າຕົນເອງມຼີຄວາມໂຫດຮັ້າຍຢູ່ໃນຕົວ . ລາວຫຼົກ
ຕົັ້ນເຂົັ້າທຼີູ່ຢູ່ອັ້ອມແອັ້ມ ແລະ ຕາມລູ່າຕາມຂັ້າແມງໄມັ້ປຼີກແຂງທຸກໂຕທຼີູ່ລາວພົບ ຕໍູ່ຈາກນັ້ນກໍເອົາພວກມນມາ
ຢອງໃສູ່ກັ້ອນຫຼີນພຽງ ແລະ ທຸບພວກມນຈົນມຸູ່ນ. ຊເທກຄິດວູ່າເມູ່ອເຫດການນຼີັ້ເກຼີດກບຕົນເອງ ລາວຈູ່ງຮັ້ສກ
ໂກດແຄັ້ນເປນເທູ່ອທໍາອິດໃນຊຼີວິດ.
ເວລາທຼີູ່ຊເທກກບຄນມາບັ້ານເກຼີດເທູ່ອທໍາອິດນັ້ນ

ລາວຮັ້ສກສູ່ນສະທັ້ານເມູ່ອຊາວບັ້ານເບິູ່ງລາວດັ້ວຍ

ສາຍຕາຄົນແປກໜັ້າ. ຄວາມຈິງແລັ້ວບັ້ານນຼີັ້ເປນບັ້ານເກຼີດຂອງລາວແຕູ່ພຽງໃນນາມເທົູ່ານັ້ນ ລາວເກອບວູ່າບໍູ່
ຮັ້ຈກຜັ້ໃດເລຼີຍທຼີູ່ມາອາໄສຢູ່ບູ່ອນນຼີັ້. ຊາວບັ້ານທຼີູ່ອາໄສຢູ່ປດຈຸບນ ສູ່ວນຫຼາຍແມູ່ນປະຊາຊົນທຼີູ່ມາຈາກບູ່ອນອູ່ນ.
ເຂົາເຈົັ້າຍັ້າຍຈາກບູ່ອນຫັ້ນບູ່ອນນຼີັ້ ແລະ ຖກໄລູ່ອອກຈາກບູ່ອນຢູ່ອາໄສໄປເລັ້ອຍໆ ຄັ້າຍຄກບເຮອທຼີູ່ລູ່ອງລອຍ
ຢູ່ໃນທະເລທຼີູ່ມຼີພາຍຸ. ຕອນນັ້ນ ຊເທກເບິູ່ງຄົນເຫຼົູ່ານັ້ນດັ້ວຍແວວຕາທຼີູ່ເຢນຊາແບບບໍູ່ເປນມິດ. ມາບດນຼີັ້ເມູ່ອຄິດ
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ເຖິງຕອນນັ້ນ ລາວຈູ່ງຮັ້ສກວູ່າຄົນພວກນັ້ນມຼີທດສະນະຄະຕິກູ່ຽວກບຄວາມກຽດຊງ ບໍູ່ຕູ່າງຫຍງກບຄວາມ ຮັ້ສກ
ຂອງພໍູ່ທຼີູ່ມຼີຕໍູ່ລາວ.
“ແມູ່ນແລັ້ວ, ເຮົາຕັ້ອງປົດໜັ້າກາກຄົນຢູ່ເມອງໃຫຍູ່ຂອງຕົນອອກ ແລັ້ວທໍາຄວາມລັ້ງ ເຄຼີຍກບດິນໃຫັ້
ໄວເທົູ່າທຼີູ່ຈະໄວໄດັ້. ເຮົາຈະກາຍເປນຄົນທຼີູ່ຮັ້ຈກດົມກິູ່ນດິນ” ລາວເວົັ້າກບຕົນເອງ. ແຕູ່ການລໍາພງລໍາພນຂອງ
ລາວຖກລົບກວນດັ້ວຍສຽງຄົນອູ່ນທຼີູ່ດງກັ້ອງຢູ່ໃນຫຂອງລາວ.
“ສິູ່ງທຼີູ່ໂຕເວົັ້າມານັ້ນແມູ່ນການມອບອໍານາດໃຫັ້ຄົນອູ່ນໄດ໋!”

ມຼີອຼີກສຽງໜູ່ງດງກັ້ອງຢູ່ໃນຫົວ

ຂອງ

ລາວ. ອນນຼີັ້ແມູ່ນສຽງຂອງຄົນຢູ່ເມອງໃຫຍູ່ ເຊິູ່ງແມູ່ນພວກດຽວກບລາວ ເປນຄົນທຼີູ່ຖກນໍັ້າຟົັ້ງ ໃສູ່ພຽງຢົດດຽວກໍ
ອາລົມເສຍໂລດ, ເຫນແມງວນໂຕໜູ່ງກໍເບະສົບໃສູ່. ເຂົາເຈົັ້າເປນພວກທຼີູ່ຍູ່າງ ເລາະຢູ່ຮັ້ານສບພະສິນຄັ້າເປນ
ເວລາໜູ່ງຊົູ່ວໂມງເພູ່ອຊອກຊັ້ກາລະວດອນດຽວ. ມາບດນຼີັ້ ຊເທກກໍາລງຕໍູ່ຕັ້ານຄວາມຄິດແບບນຼີັ້.
“ແມູ່ນການມອບອໍານາດໃຫັ້ຄົນອູ່ນຊັ້ນບໍູ່? ຖັ້າຈູ່ງຊັ້ນເຮົາກໍຍອມຮບມນ!”
“ຍິູ່ງກວູ່າການມອບອໍານາດໃຫັ້ຄົນອູ່ນເດຼີ ມນແມູ່ນຄວາມລົັ້ມເຫຼວໄດ໋! ມນແມູ່ນເລູ່ກົນ ທຼີູ່ແນບນຽນ
ຂອງຄົນທຼີູ່ລົັ້ມເຫຼວໃນຊຼີວິດ, ແມູ່ນວິທຼີປັ້ອງກນຕົວຂອງຜັ້ທຼີູ່ປະສົບຄວາມລົັ້ມເຫຼວ ໃນການແຂູ່ງກບຄົນທຼີູ່ຢູ່ເມອງ
ໃຫຍູ່ດັ້ວຍກນ ຫຼ ມຼີຊຼີວິດທຼີູ່ລົັ້ມເຫຼວຢູ່ໃນສງຄົມທຼີູ່ສຼີວິໄລ. ມນແມູ່ນ…”
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“ເຮົາບໍູ່ສົນໃຈຫຍງໝົດ!” ລາວຂົູ່ມຂູ່ສຽງກັ້ອງນັ້ນ.

ແຕູ່ລະມັ້ຜູ່ານໄປ ການຕໍູ່ສັ້ທາງຄວາມຄິດຢູ່ພາຍໃນກໍຮຸນແຮງຂັ້ນເລັ້ອຍໆ. ຊເທກເຊູ່ອວູ່າຕົນເອງມຼີ
ແຕູ່ວູ່າຄວາມເຊູ່ອນັ້ນເປນພຽງພາບລວງຕາ.

ສວ

ສ

ປະເພນຼີການເຮດວຽກກູ່ຽວກບດິນຢູ່ໃນສາຍເລອດ

ຄວາມຫິວ

ກະຫາຍຢາກໄດັ້ຄວາມສຼີວິໄລແບບຄົນຢູ່ເມອງໃຫຍູ່ນັ້ນ ຮັ້ອນແຮງກວູ່າຄວາມພະຍາຍາມໃດໆທຼີູ່ຈະມາລົັ້ມລັ້າງ
ມນໄດັ້.

ຄວາມຮັ້ສກທຼີູ່ລາວໄດັ້ໃສູ່ເກຼີບໜງຍູ່າງໄປຕາມຖະໜົນປຍາງນັ້ນມນທນສະໄໝສໍູ່າໃດ

ເມູ່ອທຽບກບ

ຄວາມຮັ້ສກທໍາມະດາທຼີູ່ຍູ່າງໄປຕາມທາງດິນອູ່ອນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ! ມນຄັ້າຍຄກນກບຄວາມແຕກຕູ່າງກນລະຫວູ່າງ
ເງິນໃບໃໝູ່ ແລະ ເງິນໃບເກົູ່າ. ເມູ່ອພບເງິນໃບໃໝູ່ກໍຈະມຼີສຽງແຈ໋ດໆ ທງແຫຼມຄົມຈົນບາດມ ສູ່ວນເງິນໃບເກົູ່າມຼີ
ແຕູ່ຂາດກຸດຫັ້ຽນ. ທຸກສິູ່ງທຸກຢູ່າງທຼີູ່ຢູ່ອັ້ອມຕົວລາວ ບໍູ່ວູ່າຈະຢູ່ໃນຕົວບຸກຄົນ ແລະ ໃນທໍາມະຊາດ ຊເທກປາຖະ
ໜາ ຢາກເຫນຄວາມງົດງາມຂອງເສັ້ນແບູ່ງຢູ່າງຊດເຈນ.
“ບໍູ່, ເຮົາຕັ້ອງພາກພຽນພະຍາຍາມຢູ່ໃກັ້ຊິດກບດິນ!” ລາວເປູ່ງສຽງອອກມາເພູ່ອກະຕຸັ້ນ ຕົນເອງໃຫັ້
ເປນອິດສະຫຼະຈາກຄວາມຄິດດັ້ງເດຼີມ ພັ້ອມທງລຸກຂັ້ນຢນ. ຝງນົກຈອກບິນກະຈດກະຈາຍກນຢູ່ເທິງທັ້ອງຟັ້າ.
ຂະນະທຼີູ່ໜຸູ່ມຈາກເມອງໃຫຍູ່ຄົນນຼີັ້ ລະເມຼີເຟຼີັ້ຝນຢູ່ກບຊຼີວິດຢູ່ໃນເມອງໃຫຍູ່ ນົກຈອກພາກນບິນແສັ້ວລົງໃສູ່ຕົັ້ນ
ເຂົັ້າ ແລະ ຕອດກິນເມດເຂົັ້າ.
“ຫວຸ໊າວ! ຫວຸ໊າວ!” ຊເທກຮັ້ອງຂັ້ນ ທງແລູ່ນໄປຕາມຄນນາ ແລະ ໄລູ່ນົກຈອກພວກນັ້ນ ຈົນພວກມນ
ບິນໄປຫານາທຼີູ່ຢູ່ຕິດກນ. ນົກຈອກມຼີຫຼາຍຮັ້ອຍໂຕ. ຖັ້າແຕູ່ລະໂຕຕອດກິນເຂົັ້າໜູ່ງເມດ ນົກທງຝງກໍຄົງກິນເມດ
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ເຂົັ້າຫຼາຍຮັ້ອຍເມດ. ຊເທກຍູ່າງຊັ້າລົງ ແລະ ກົັ້ມເບິູ່ງຂຼີັ້ແກບ. ບດນຼີັ້ພດຜົນ ທຼີູ່ເຫຼອງ, ສຸກງອມ ແລະ ຫູ່ຽວແຫັ້ງ
ເຮດໃຫັ້ລາວເກຼີດຄວາມຮັ້ສກບາງຢູ່າງ. ມນແມູ່ນຄວາມກຽດຊງ.
ຄວາມກຽດຊງຂອງຄົນທນສະໄໝ ຜັ້ທຼີູ່ເຄຼີຍໃຊັ້ຊຼີວິດຢູ່ເມອງໃຫຍູ່ທຼີູ່ຫຍຸັ້ງຍາກສບສົນ. ລາວໂກດແຄັ້ນທຼີູ່
ພວກນົກຈອກລົງກິນພດຜົນທຼີູ່ລາວປກດັ້ວຍຄວາມມານະອົດທົນ, ດັ້ວຍເລອດ ແລະ ຢາດເຫູ່ອແຮງງານ. ສິູ່ງນຼີັ້
ພຽງພໍແລັ້ວທຼີູ່ຈະເຮດໃຫັ້ລາວຄິດໜກ.
“ຫວຸ໊າວ! ຫວຸ໊າວ!” ລາວຮັ້ອງສຽງດງ ແຕູ່ພວກນົກຈອກກໍບໍູ່ຍອມບິນໜຼີ. ພວກມນຍງຈບຢູ່ຕາມຕົັ້ນ
ເຂົັ້າທຼີູ່ຫູ່ຽວແຫັ້ງໂອນເອນໄປມາຕາມນໍັ້າໜກໂຕຂອງພວກມນ.

ຊເທກຢາກມຼີປນຈກໜູ່ງກະບອກເດ.

ລາວ

ມະໂນພາບວູ່າຕົນເອງເອົາປນຍິງພວກມນເໝອນດູ່ງຢູ່ໃນຮບເງົາກູ່ຽວກບສົງຄາມ ແລະ ເຫນນົກຕົກລົງດິນປານ
ຮູ່າຝົນ.

ຄົນຈາກເມອງໃຫຍູ່ຜັ້ນຼີັ້ໄດັ້ແຕູ່ປອບໃຈຕົນເອງດັ້ວຍຈິນຕະນາການກູ່ຽວກບສາກຢູ່ໃນຮບເງົາແບບນຼີັ້ .

ລາວບໍູ່ຮັ້ວູ່າພໍູ່ຂອງຕົນມຼີຄວາມຮັ້ສກໂກດແຄັ້ນແບບດຽວກນນຼີັ້ບໍ ເວລາເຫນຊເທກຕຼີໂຈນຂຼີັ້ລກຄົນນັ້ນ.
ແສງຕາເວນອູ່ອນລົງແດູ່ແລັ້ວ ສຽງແມງໄມັ້ຮັ້ອງລະງົມຫຼາຍຂັ້ນ ແລະ ໃນທຼີູ່ສຸດດວງຈນ ກໍເປູ່ງ
ປະກາຍແສງຂາວນວນຢູ່າງເລົັ້າອາລົມ. ພວກເຮົາໄດັ້ຍິນຄົນກວາດເດຼີູ່ນຢູ່ໜັ້າເຮອນບູ່ອນຫັ້ນ ບູ່ອນນຼີັ້ ແລະ ໄດັ້
ຍິນສຽງຄົນເອົາໄມັ້ຟາດຜັ້າດງກັ້ອງໃນຍາມຄໍູ່າຄນ.
ຮຸູ່ງອາລຸນວນໃໝູ່ ຄອບຄົວຂອງຊເທກ ແລະ ຄອບຄົວອູ່ນໆກໍເລຼີູ່ມຟາດເຂົັ້າແລັ້ວ. ຢູ່ແຈເດຼີູ່ນ ບູ່ອນ
ໜູ່ງ ເຫນຊາວບັ້ານແບກມດຕົັ້ນເຂົັ້າຍູ່າງມາ, ຢູ່ອຼີກແຈໜູ່ງ ຄົນອູ່ນໆຮັ້ອງໃຫັ້ກໍາລງໃຈກນວູ່າ “ຟາດຕູ່ມ!”. ຢູ່ອຼີກ
ແຈເດຼີູ່ນເບັ້ອງໜູ່ງ ສຽງລົດຟາດເຂົັ້າດງຫວູ່ນໆຕະຫຼອດເວລາ. ແມູ່ນແຕູ່ພວກແມູ່ຍິງກໍພາກນແລູ່ນມາ ເຂົາເຈົັ້າ
ຈັ້ອນກະໂປງຂັ້ນ ແລະ ຊູ່ວຍເຮດວຽກຄົນລະໄມັ້ລະມ.
ຊເທກມັ້ວນແຂນເສັ້ອຂັ້ນ ເພູ່ອແບກມດຕົັ້ນເຂົັ້າ. ເຖິງວູ່າຈະຍູ່າງໂຊຊດໂຊເຊ ລາວກໍຍງສາມາດ
ແບກມດຕົັ້ນເຂົັ້າເທູ່ອໜູ່ງສອງສາມມດ.

ບດນຼີັ້ບໍູ່ມຼີຜັ້ໃດເບິູ່ງລາວລກສະນະຄົນແປກໜັ້າອຼີກແລັ້ວ

ບໍູ່ຖວູ່າເປນ

ເລູ່ອງຍິນດຼີ ຫຼ ອຼີດສົງສານຫຍງອຼີກແລັ້ວ. ລາວເປນຊາວນາທຼີູ່ແທັ້ຈິງແລັ້ວ. ຍັ້ອນບໍູ່ລັ້ງເຄຼີຍການໃຊັ້ກູ່ຽວ ມ
ສອງນິັ້ວຂອງລາວຈູ່ງມຼີຜັ້າພນແຜຮໍາຢູ່ ແຕູ່ວູ່າຜັ້ທຼີູ່ເຮດວຽກ ຢູ່ໃກັ້ລາວກໍມຼີຄກນ. ຊເທກບໍູ່ຖວູ່າສິູ່ງເຫຼົູ່ານຼີັ້ແມູ່ນ
ບາດແຜສະກນຫຍງເລຼີຍ. ມຂອງເມຍລາວກໍບວມຄກນຍັ້ອນໃຊັ້ຈົກເສຍຫຍັ້າ ແຕູ່ວູ່ານາງບໍູ່ລຸກຂັ້ນມາຮັ້ອງໄຫັ້
ຄໍູ່າຄວນຄົນດຽວໃນຍາມຄໍູ່າຄນອຼີກແລັ້ວ.

ສິູ່ງນຼີັ້ເກຼີດຂັ້ນສູ່ວນໜູ່ງເປນຍັ້ອນນາງຮັ້ວູ່າ

ຍາມໃດທຼີູ່ນາງຮັ້ອງໄຫັ້

ຍັ້ອນອາການເຈບປູ່ວຍ ພໍູ່ປູ່ກໍຈະຮັ້າຍຊໍັ້າ ແທນທຼີູ່ຈະເຫນອົກເຫນໃຈ. ບາງເທູ່ອຜັ້ເປນເມຍຈົູ່ມວູ່າ ພໍູ່ຂອງຊເທກ
ໃຊັ້ຄວາມຮຸນແຮງກບລກຂອງຕົນເອງເໝອນດູ່ງຄົນອູ່ນຄົນໄກ. ຊເທກຄິດແບບດຽວກບນາງ ແຕູ່ສຽງຈົູ່ມວູ່ານັ້ນ
ກໍບໍູ່ມຼີອຼີກແລັ້ວ. ຄວາມຈິງຊເທກຄິດວູ່າ ພໍູ່ລໍາລິລໍາໄລກບພວກລກຫຼາຍເກຼີນໄປ. ຍາມໃດ ທຼີູ່ຊເທກເຮດກູ່ຽວບາດ
ມ ພໍູ່ເຖົັ້າກິມກໍຈະຮັ້າຍໃຫັ້ລາວທນທຼີໂລດ. ເບິູ່ງໃນແງູ່ໜູ່ງ ພໍູ່ຍງມຼີອະຄະຕິ ແລະ ຄວາມກຽດຊງຄົນຢູ່ເມອງໃຫຍູ່
ຢູ່.
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ຊເທກຍູ່າງກບໄປກບມາຫຼາຍຖັ້ຽວເພູ່ອແບກມດຕົັ້ນເຂົັ້າ.

ລາວຮັ້ດຼີວູ່າມດຕົັ້ນເຂົັ້າທງໝົດນຼີັ້

ສູ່ວນ

ໃຫຍູ່ເອົາໄປມອບໃຫັ້ຊາຍໜຸູ່ມນິດໄສຫຍາບຄາຍຄົນໜູ່ງ ທຼີູ່ໃສູ່ໝວກເຟອງເກົູ່າຂາດຫັ້ຽນ ແລະ ເຕູ່ອຍໄປທາງ
ຫຼງ. ຊເທກພະຍາຍາມບໍູ່ຄິດເຖິງເລູ່ອງນຼີັ້. ເມູ່ອຜັ້ຊາຍຄົນນຼີັ້ຍູ່າງມາຮອດ ແລະ ຢນຢູ່ ລານຟາດເຂົັ້າ ສຼີໜັ້າຂອງ
ພໍູ່ເຖົັ້າກິມກໍເຄູ່ງຂມຢູ່າງເຫນໄດັ້ຊດເຈນ.

ແຕູ່ພໍູ່ເຖົັ້າກໍພະຍາຍາມບໍູ່ສະແດງອາລົມອອກມາໃຫັ້ລກຊາຍເຫນ.

ເມູ່ອເປນແນວນັ້ນ ຊເທກພະຍາຍາມເຮດໃຫັ້ພໍູ່ເບົາໃຈ ດັ້ວຍການບໍູ່ເບິູ່ງໜັ້າລາວ.
ນາຊາວສອງມາຈຼີກຼີເກບກູ່ຽວເຂົັ້າໄດັ້ສຼີູ່ສິບຊອກ* ໃນຈໍານວນນຼີັ້ຈະລົບອອກຊາວຫັ້າຊອມ* ເປນຄູ່າ
ເຊົູ່ານາ. ສຼີູ່ສິບຊອກ ລົບຊາວຫັ້າຊອມຍງເຫຼອສິບຫັ້າຊອມ. ເບິູ່ງຄວູ່າຄວາມຮັ້ທຼີູ່ຊເທກຮໍູ່າຮຽນມາຖກນໍາມາໃຊັ້
ໃຫັ້ເປນປະໂຫຍດໄດັ້ພຽງຄັ້ງນຼີັ້ເທົູ່ານັ້ນ.
ແຕູ່ລາວຄິດໄລູ່ບໍູ່ຖກ. ໃນຈໍານວນນຼີັ້ຕັ້ອງໄດັ້ລົບຄູ່າປຸຍອອກໜູ່ງຊອມ ແລະ ສອງມານ*. ກູ່ອນໜັ້ານຼີັ້
ຄອບຄົວຂອງລາວໄດັ້ຢມເຂົັ້າຂອງຄົນອູ່ນມາກິນ ເພູ່ອຊູ່ວຍບນເທົາອາການ ຖອກທັ້ອງຂອງລກ ແລະ ເມຍ ໃນ
ອດຕາດອກເບັ້ຍຫັ້າສິບເປຼີເຊນ

ດູ່ງນັ້ນບດນຼີັ້ຕັ້ອງເອົາເຂົັ້າສິບສອງມານໄປແທນຄນ.

ຕໍູ່ມາກໍແມູ່ນພາສຼີທຼີູ່ດິນ

ເຊິູ່ງເຈົັ້າຂອງນາ ແລະ ຜັ້ເຊົູ່ານາຕັ້ອງໄດັ້ແບູ່ງ ກນຈູ່າຍ ສະນັ້ນຕັ້ອງໄດັ້ລົບຈໍານວນເຂົັ້າຫຼາຍມານອອກຕູ່ມ. ເມູ່ອ
ຜັ້ຄົນຖເອົາເຂົັ້າເປນການຊູ່ງນໍັ້າໜກຢູ່າງເປນທາງການ

ຊເທກຮັ້ສກຄັ້າຍກບວູ່າມຂອງມະນຸດແມູ່ນຊບສົມບດ
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ຂອງເຈົັ້າຂອງທຼີູ່ດິນ. ຊເທກເກອບອົດບໍູ່ໄດັ້ ຢາກເຂົັ້າໄປກໍາຄໍເສັ້ອຜັ້ຊາຍຄົນນັ້ນ ແລັ້ວຂົູ່ມຫົວຂອງເຂົາໃສູ່ກອງ
ຕົັ້ນເຂົັ້າ.

ສວ

ສ

ແຕູ່ຊເທກຫຼຽວມາເບິູ່ງໜັ້າພໍູ່. ແວວຕາຂອງພໍູ່ເຖົັ້າເສົັ້າໝອງ ຄັ້າຍຄແສງທຼີູ່ຕດກບຄວາມມດ ເຊິູ່ງຄບ
ຄານເຂົັ້າມາຍາມຄັ້ອຍຄໍູ່າລົງແລງ. ມນແມູ່ນແສງທຼີູ່ແຕູ່ງແຕັ້ມດັ້ວຍເລອດທຼີູ່ເປນຕາຢັ້ານ. ຂະນະທຼີູ່ຢນເບິູ່ງຢູ່ນັ້ນ
ຊເທກຫວນຄິດເຖິງແສງໄຟແມບມບໆເພູ່ອເຕອນໄພກູ່ຽວກບການໂຈມຕຼີທາງອາກາດ.

ຜັ້ເຖົັ້າຢນບໍູ່ເໜງບໍູ່ຕຼີງ.

ລາວບໍູ່ເບິູ່ງມດຕົັ້ນເຂົັ້າ ແລະ ບໍູ່ເບິູ່ງຜັ້ຊາຍທຼີູ່ທໍາໜັ້າທຼີູ່ແທນ ເຈົັ້າຂອງທຼີູ່ດິນ ເຊິູ່ງເປນຜັ້ທຼີູ່ມາຈດການເລູ່ອງນາທຼີູ່
ໃຫັ້ຄົນເຊົູ່າ. ພໍູ່ລາວຄິດວູ່າຈະເຮດແນວໃດ ຈູ່ງຈະມຼີຊຼີວິດຢູ່ລອດໄດັ້ໃນປຼີໜັ້າ ເມູ່ອຮອດເວລາດຽວກນນຼີັ້.
“ແບກມດເຂົັ້ານຼີັ້ໄປ” ຜັ້ເປນພໍູ່ບອກຊເທກ ເຮດໃຫັ້ລາວສະດຸັ້ງຕູ່ນຈາກພະວງ. ເກອບສິບ ຊອມຂອງ
ຕົັ້ນເຂົັ້າທຼີູ່ເຫຼອຖກນໍາມາກອງກນໄວັ້ຕູ່າງຫາກ. ລາວບໍູ່ໝັ້ນໃຈວູ່າຈະແບກຕົັ້ນເຂົັ້າສອງຮັ້ອຍກນ* ໃສູ່ບູ່າໄດັ້ບໍ
ແຕູ່ລາວບໍູ່ກັ້າບອກໃຜ. ລາວກົັ້ມຫົວສອດເຂົັ້າຫວູ່າງໄມັ້ຟາດເຂົັ້າທຼີູ່ໃຊັ້ມດຕິດຕົັ້ນເຂົັ້າເພູ່ອແບກໃສູ່ຫຼງ.
“ເອຼີຸ໊ບ!” ມຼີຄົນໜູ່ງທຼີູ່ຢູ່ທາງໜັ້າຢນຂັ້ນກູ່ອນ ແລະ ບດນຼີັ້ຍູ່າງອອກໄປແລັ້ວ.
ຊເທກກໍເປູ່ງສຽງດງເຊູ່ນດຽວກນ “ເອຼີຸ໊ບ!” ແຕູ່ລາວບໍູ່ສາມາດຢນຕົວເອງຂັ້ນໄດັ້ແມູ່ນແຕູ່ ໜັ້ອຍດຽວ
ເລຼີຍ.
“ມ໋າ, ຂັ້ອຍຈະຊູ່ວຍເຈົັ້າ “ເອຼີຸ໊ບ!” ດັ້ວຍການຊູ່ວຍເຫຼອຂອງຄົນອູ່ນ ຊເທກພະຍາຍາມຕູ່ມອຼີກ. ລາວ
ໃຊັ້ກໍາລງທຸກສູ່ວນຂອງຮູ່າງກາຍເພູ່ອຢນຕົວຂັ້ນ

ແລະ

ຈັ້ງຫົວເຂົູ່າໄວັ້

ຫົວເຂົູ່າທງສອງກໍປວດຢູ່າງແຮງ.
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ແຕູ່ເມູ່ອເຄູ່ອນຍັ້າຍພຽງໜັ້ອຍດຽວ

“ແບກບໍູ່ໄດັ້ດອກ”
“ໃຫັ້ຜັ້ໃດຜັ້ໜູ່ງແບກສາ”
ມຼີຄໍາແນະນໍາຫຼາຍຢູ່າງຫຼາຍແນວ ແຕູ່ຊເທກຍງຢນຢດທຼີູ່ຈະແບກ <…>
ຊເທກກດແຂັ້ວ, ໃຊັ້ແຮງຍົກມດຕົັ້ນເຂົັ້າຂັ້ນໃສູ່ຫຼງ ແລະ ຄູ່ອຍໆຢນຕົວຂັ້ນຈົນຫົວເຂົູ່າຈັ້ງໄດັ້. ຂະນະ
ທຼີູ່ລາວຍູ່າງໂຊເຊໄປຂັ້າງໜັ້າສອງສາມກັ້າວ ມຼີແສງຮັ້ອນແວບຜູ່ານຕາ. ຕໍູ່ມາ ລາວຮສ
ັ້ ກວູ່າມຼີບາງຢູ່າງຍັ້ອຍປ໋ອບໆ
ອອກຈາກດງ ແຕູ່ບໍູ່ຮັ້ວູ່າແມູ່ນຫຍງ.
“ເລອດ! ເລອດຍັ້ອຍອອກຈາກດງລາວ. ເອົາລົງ!” ພວກຊາວບັ້ານພາກນຮັ້ອງໃສູ່. <…>
ຊເທກຍູ່າງຕໍູ່ໄປ ນໍັ້າຕາ ແລະ ເລອດໄຫຼລົງອາບໜັ້າ. “ມັ້ອູ່ນພວກເຮົາຈະຟາດເຂົັ້າທຼີູ່ເກຼີດຈາກດິນ
ຂອງພວກເຮົາເອງ!” ລາວພະຍາຍາມບງຄບຕົນເອງໃຫັ້ເກຼີດຄວາມຊູ່ນຊົມຍິນດຼີຢູ່ໃນໃຈ ດັ້ວຍການຄິດແບບນຼີັ້.
*********************

ອະທິບາຍຄໍາສັບ

ຕົັ້ນປ໋ອບລາ (poplar): ຕົັ້ນໄມັ້ຊະນິດໜູ່ງ
ຕົັ້ນແອສ (ash tree): ຕົັ້ນໄມັ້ຊະນິດໜູ່ງ
ວອນ (won) : ສະກຸນເງິນຂອງປະເທດເກົາຫຼຼີ
ຈອນ (jeon): 1 ວອນເທົູ່າກບ 100 ຈອນ
ວັນນະຄະດຼີແຫ່ງຍຸກສະໄໝ: ແມູ່ນປະເພດວນນະກໍາທຼີູ່ສະທັ້ອນຄວາມເປນຈິງກູ່ຽວກບສງຄົມເກົາຫຼຼີສະໄໝໃໝູ່
ດັ້ວຍທດສະນະສງຄົມນິຍົມ. ວນນະຄະດຼີນຼີັ້ແມູ່ນສູູ່່ວນໜູ່ງຂອງການເຄູ່ອນໄຫວທາງດັ້ານສິລະປະ ເພູ່ອໃຫັ້
ມຼີການປູ່ຽນແປງ ແລະ ມຼີລກສະນະປຸກລະດົມຂົນຂວາຍ ເຊິູ່ງແຜູ່ຂະຫຍາຍຢູ່າງໄວວາ ແລະ ກວັ້າງຂວາງ
ຢູ່ໃນຍຸກທຼີູ່ປະເທດເກຼົາຫຼຼີ ເປນຫົວເມອງຂັ້ນ ແລະ ຢູ່ພາກສູ່ວນອູ່ນໆຂອງໂລກໃນກາງຊຸມປຼີ 1920.
ດອກດາບໂຟດິນ* (daffodil): ດອກໄມັ້ຊະນິດໜູ່ງ
ດູຣັກ (durak): ໜູ່ວຍວດແທກນາ ໜູ່ງດຣກມຼີເນັ້ອທຼີູ່ນາປະມານ 500-1000 ຕາແມດ
ກາຣຼີ (gari): ໜູ່ງກາຣຼີມຼີເນັ້ອທຼີູ່ນາປະມານ 6000-7000 ຕາແມດ
ພຽງ (pyeong): 1 ພຽງ ເທົາູ່ ກບ 3, 305785 ຕາແມດ
ແມນຈູເຣຍ (Manchuria): ດິນແດນຢູ່ພາກເໜອສຸດຂອງປະເທດຈຼີນ
ເຂົັ້າມິນເລັດ (millet): ເຂົັ້າຟູ່າງ
ເຂົັ້າບາເລ່ (barley): ເຂົັ້າທຼີູ່ຄົນນິຍົມເອົາມາທໍາເປນຫົວເຊັ້ອເຮດເຫຼົັ້າເບຍ
ສານແອມໂມເນຍ (ammonia): ສານແອມໂມເນຍແມູ່ນທາດທຼີູ່ມຼີປະໂຫຍດຕໍູ່ການເຮດກະສິກໍາ ເພາະໃຊັ້ເປນ
ປຸຍ ບໍາລຸງດິນຝກຝງ.
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ບັນຈັນ (banchan): ອາຫານເສຼີມຂອງຊາວເກົາຫຼຼີ ກິນກບເຂົັ້າ ມຼີຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ
ຊອກ (seok) ແລະ ຊອມ (seom): ມຼີຄວາມໝາຍດຽວກນ. ໜູ່ງຊອກ ຫຼ ໜູ່ງຊອມເທົູ່າກບ 180 ກິໂລ
ມານ (mal): ໜູ່ງມານເທົູ່າກບໜູ່ງສູ່ວນສິບຂອງໜູ່ງຊອກ ຫຼ ໜູ່ງຊອມ
ກຶນ (geun): ໜູ່ງກນມຼີນໍັ້າໜກປະມານ 600 ກຣາມ

ບົດອ່ານເພຼີ່ມ
ຄໍ່າຄນທຼີ່ມ່ວນຊ່ນ
ໂດຍ: ກົງ ຊອນອົກ
ແປເປນພາສາລາວໂດຍ: ບຸນທນ ພົງພິຈິດ

ຝົນລິນ
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ຝົນຫຼູ່ງທູ່ງເທລົງມາຢູ່າງມດຟັ້າມົວດິນ. ເຮອນຊານບັ້ານຊູ່ອງເຕມໄປດັ້ວຍຄວາມຊຸູ່ມເຢນ.
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ມາໄດັ້ອາທິດໜູ່ງແລັ້ວ ແຕູ່ຍງບໍູ່ມຼີທູ່າທາງຈະຢຸດເຊົາເລຼີຍ.

ສ

ແນວໃດກໍຕາມ ຂັ້ອຍອົດບໍູ່ໄດັ້ທຼີູ່ຈະຮັ້ອງເພງໃຫັ້ກບຕົນເອງ. ຄວາມຮັກຂອງພວກເຮົາຍັງບຶ່ມະລາຍ

ສວ

ສູນສ້ນ…ດັຶ່ງນັ້ນ, ຂ້ອຍ ຈະບນໄປຍັງສະຖານທີຶ່ຄວາມຮັກຂອງຂ້ອຍ...ບນໄປຫາຜູ້ທີຶ່ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍນອນບຶ່ຫັບຢູຶ່
ທຸກເວລາ…ບນໄປ, ບນໄປ, ຜຶ່ານຄຶ່າ ຄືນນີ້…ໄປຫາຜູ້ທີຶ່ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຕືຶ່ນຢູຶ່ ທຸກວັນເວລາ…
ເມູ່ອຝົນລິນລົງມາ, ຈະເຮດໃຫັ້ຂັ້ອຍຄິດຮອດຄວາມຮກຄັ້ງທໍາອິດ. ທຸກຄັ້ງທຼີູ່ຂັ້ອຍຄິດເຖິງຄວາມຮກ
ຄັ້ງນັ້ນ ຈະເຮດໃຫັ້ຂັ້ອຍທຸກທໍລະມານໃຈສະເໝຼີ. ຫວງວູ່າອຼີກບໍູ່ດົນລະດຝົນກໍູ່ຈະສິັ້ນສຸດໄປແລັ້ວ. ຫົວໜັ້າພະຍາບານ
ປະຈໍາໂຮງໝໍຫົວໃຈຂໍຮັ້ອງໃຫັ້ພວກເຮົາປະຕິບດຕົນ ເໝອນດູ່ງຂໍັ້ຄວາມໃນເພງ “ຕົັ້ນກັ້ວຍ” ເຊິູ່ງຂບຮັ້ອງໂດຍ ຊ
ແລະ ຈິນວູ່າ… ພວກເຮົາຕ້ອງໃຊ້ຊີວດເໝືອນດັຶ່ງແປວໄຟ ເຮັດໃຫ້ມື້ນີ້ດີເທົຶ່າກັບມື້ວານນີ້. ປຽບດັຶ່ງຫຍ້າຢູຶ່ກາງທົຶ່ງ
ພວກເຮົາບຶ່ຕ້ອງລົ້ມລົງ. ພວກເຮົາຕ້ອງທາດີ ແລະ ຈົຶ່ງອຶ່ອນນ້ອມຖຶ່ອມຕົວກັບຄົນແປກໜ້າ. ເຖງຜູ້ຄົນຈະປຶ່ນຫັງ
ໃສຶ່ ກຢຶ່າລັງກຽດເຂົາເຈົ້າ. ບດນຼີັ້ ລອງມາຟງເພງຂອງ ລຼີ ອນມຼີຊູ່ວູ່າ “ເມູ່ອຂັ້ອຍອາຍຸສາມສິບ” ເບິູ່ງດ໋. ເປັນອີກມື້
ໜຶ່ງທີຶ່ຈາງຫາຍໄປ ເໝືອນຄວັນຢາສູບທີຶ່ຂ້ອຍພົຶ່ນອອກມາ. ຂະນະທີຶ່ມີລົມຫາຍໃຈຢູຶ່ ຂ້ອຍບຶ່ໝັ້ນໃຈວຶ່າຕົນເອງ
ຍັງຈົດຈາເລືຶ່ອງລາວເລັກໆນ້ອຍໆ ນັ້ນໄດ້ດີພຽງໃດ ເບຶ່ງຄືວຶ່າມັນຄຶ່ອຍໆເລືອນລາງຈາງຫາຍໄປເລື້ອຍໆ. ຂ້ອຍ
ເຄີຍຄດວຶ່າ ໄວໜຸຶ່ມຍັງຈະຢູຶ່ນາຂ້ອຍຕຶ່ໄປ.
ຜັ້ຄົນຍງຈະໄດັ້ຍິນສຽງວິທະຍຸຈົນເຖິງວນທຼີູ່ໂລກພູ່ງທະລາຍ.

ເຖິງວູ່າໂລກຈະມັ້ວນມະລາຍສນສິັ້ນ

ວິທະຍຸກໍຍງຈະເປຼີດເພງຂອງ ໂຈຢົງພິນ, ຢນໂດຮອນ, ຊ ກບ ຈິນ ແລະ ລຼີ ອນມຼີ ຢູ່ຕໍູ່ໄປ. ເຖິງວູ່າ ມວນມະນຸດ
ຈະສນສິັ້ນໄປໝົດແລັ້ວກໍຕາມ, ແຕູ່ວິທະຍຸຍງຈະຄົງຢູ່ຊົູ່ວນິລນດອນ. ອາທິດແລັ້ວນຼີັ້ ແມູ່ທຼີູ່ກັ້າວສູ່ໄວຫົກສິບປຼີໄດັ້
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ສນເສຍປະສາດສໍາຜດໄປຢູ່າງໄວວາ ເມູ່ອຝົນເລຼີູ່ມຕົັ້ນລະດຝົນ. ຄວາມປຽກຊຸູ່ມເຮດໃຫັ້ແມູ່ທຸກທໍລະມານເຂົັ້າ
ໄປຮອດເນັ້ອໜງ ແລະ ກະດກກະດັ້ຽວ ເຮດໃຫັ້ຈິດໃຈຂອງເພິູ່ນທຸກລະທົມ.
“ໂອັ້, ພໍູ່ຂອງລກໄດັ້ປະຖິັ້ມແມູ່ ໄປແລັ້ວ”.
ໂລກຄວາມຈໍາເສູ່ອມຂອງອຼີູ່ແມູ່ແມູ່ນເລຼີູ່ມມຼີອາການມາແຕູ່ປຼີກາຍນຼີັ້

ຫຼງຈາກພິທຼີປົງສົບຂອງພໍູ່ໄດັ້ພຽງ

ສາມມັ້. ນບແຕູ່ນັ້ນມາ ແມູ່ກໍມກພມພໍາ ແລະ ລະເມຼີວູ່າ ພໍູ່ປະຖິັ້ມແມູ່ໄປ. ທໍາອິດຂັ້ອຍບໍູ່ໄດັ້ສງເກດອາການນຼີັ້
ເລຼີຍ

ແຕູ່ຫຼງຈາກໄດັ້ຍິນແມູ່ເວົັ້າຄໍາເກົູ່າເປນເວລາໜູ່ງເດອນ

ຂັ້ອຍຈູ່ງຮັ້ວູ່າແມູ່ເປນພະຍາດຄວາມຈໍາເສູ່ອມ.

ຕອນນັ້ນຂັ້ອຍມຼີອາຍຸພຽງຊາວເອດປຼີ ຈູ່ງບໍູ່ຮັ້ຈະເຮດແນວໃດກບແມູ່. ສິູ່ງທຼີູ່ເຮດໄດັ້ກໍມຼີແຕູ່ຮັ້ວູ່າ ຕົນເອງບໍູ່ຄວນ
ປະປູ່ອຍ ແລະ ຢູ່ຫູ່າງເຫຼີນຈາກແມູ່ ໄດັ້ອຼີກແລັ້ວ. ຂັ້ອຍໄປເຂົັ້າໂຮງຮຽນການແພດ ກໍເພາະຄອຍຫາໂອກາດ
ຢາກໜຼີຈາກສະຖານທຼີູ່ຕົນເອງເກຼີດ ແລະ ເຕຼີບໃຫຍູ່ ເພູ່ອໄປໃຊັ້ຊຼີວິດຢູ່ບູ່ອນທຼີູ່ຫູ່າງໄກ ຢູ່ເມອງໃດ ເມອງໜູ່ງ.
ທນທຼີທຼີູ່ຂັ້ອຍຮຽນຈົບ ພໍູ່ກໍມາເສຍຊຼີວິດ ພວກອັ້າຍເອັ້ອຍກໍແຍກກນໄປ ຄົນລະທິດລະທາງ ເຫຼອແຕູ່ແມູ່ ກບ
ຂັ້ອຍຢູ່ນໍາກນ.
ພວກອັ້າຍບອກວູ່າ “ໃນເມອງມຼີຄລິນິກສອງບູ່ອນທຼີູ່ຕັ້ອງການຜັ້ຊູ່ວຍພະຍາບານ”.
ເອັ້ອຍຂັ້ອຍເສຼີມຂັ້ນວູ່າ “ຍງມຼີຄລຼີນິກປົວແຂັ້ວ ແລະ ຄລິນິກປິູ່ນປົວແຜນບຮານນໍາອຼີກໄດ໋”.
ອັ້າຍສອງຄົນຢມເງິນທະນາຄານມາລົງທນ

ແຕູ່ບໍູ່ສາມາດຊໍາລະໜຼີັ້ໄດັ້,

ສູ່ວນເອັ້ອຍເປນແມູ່ຮັ້າງ.

ພວກອັ້າຍໄດັ້ກັ້ຢມເງິນມາກັ້ອນໜູ່ງ ໂດຍເປນໜຼີັ້ຮູ່ວມກນ. ຄົນໜູ່ງລົັ້ມລະລາຍ ຍັ້ອນການເຮດສວນດອກໄມັ້ໃນ
ເຮອນແກັ້ວ. ເມູ່ອພາຍຸພດມາ ເຮອນດູ່ງກູ່າວໄດັ້ພງທະລາຍລົງ. ສູ່ວນອັ້າຍອຼີກຄົນໜູ່ງລົັ້ມລະລາຍເຊູ່ນດຽວກນ
ເນູ່ອງຈາກບໍູ່ສາມາດຊໍາລະໜຼີັ້ສິນທຼີູ່ອັ້າຍຕິດຄັ້າງໄດັ້.
ຂັ້ອຍຍູ່າງອອກໄປເດຼີູ່ນໜັ້າເຮອນ ມເບັ້ອງໜູ່ງຈບຄນຮົູ່ມ ອຼີກເບັ້ອງໜູ່ງເດດໃບມານໂລ* .
“ຍັ້ອນມນຫັ້ນລະ ຂັ້ອຍຈູ່ງເຈບປວດແນວນຼີັ້ ຢູ່ບູ່ອນນຼີັ້, ບູ່ອນນຼີັ້ ແລະ ບູ່ອນນຼີັ້”.
ສິບໃບກໍພໍແລັ້ວ ແຕູ່ໃບມນຫຍາບ ຍາກທຼີູ່ຈະເດດໃຫັ້ໄດັ້ຮອດສິບໃບ.
“ພໍູ່ຂອງລກ ປະຖິັ້ມແມູ່ໄປແທັ້ຫວະ?”
ຂັ້ອຍບໍູ່ເດດໃບໄມັ້ນຼີັ້ດຼີບໍ? ພໍເຫນຕົັ້ນມານໂລແຕກໜໍູ່ຈໍູ່ໃບ ຂັ້ອຍກໍຮັ້ສກຢັ້ານກົວຂັ້ນມາທນທຼີ. ເຫນ
ໃບໄມັ້ຫຍາບລຽງລາຍຢູ່ກັ້ອງດອກໄມັ້ທຼີູ່ເລຼີູ່ມອັ້າກຼີບບານ ຂັ້ອຍກໍຮັ້ສກແປກປະຫຼາດໃຈກູ່ຽວກບຄວາມສິັ້ນຫວງ
ທຼີູ່ຄຸມເຄອປະປົນກບຄວາມຮັ້ສກຍິນດຼີຈາກ ຄວາມອູ່ອນນຸູ່ມຂອງດອກມານໂລ. ມນແມູ່ນຄວາມສຸກທຼີູ່ໄດັ້ຈາກ
ການເກບໃບຂອງມນ ແລັ້ວເອົາມາຕົັ້ມໃສູ່ກບເຕົາຫັ້. ຂະນະທຼີູ່ຕົັ້ນມານໂລໃຫຍູ່ຂັ້ນ ຂັ້ອຍເອົາໃບມນມາຕົັ້ມກິນ
ສອງເທູ່ອ. ຂັ້ອຍບໍູ່ເສຍໃຈເລຼີຍທຼີູ່ເອົາມນມາຕົັ້ມກິນພຽງສອງເທູ່ອ ແຕູ່ຂັ້ອຍຮັ້ສກຢັ້ານກົວ ເພາະຕົນເອງລມໄປ
ວູ່າ ດອກມານໂລອູ່ອນນຸູ່ມເບູ່ງບານຢູ່ໜານນັ້ອຍໆ ແລະ ຢັ້ານກົວ ກູ່ຽວກບສິູ່ງທຼີູ່ຕົນເອງໄດັ້ກະທໍາລົງໄປ. ຕົວ
ຂັ້ອຍສູ່ນສະທັ້ານ ເມູ່ອຍູ່າງໄປຫາບູ່ອນທຼີູ່ຕົັ້ນມານໂລຂັ້ນ ແລັ້ວລົັ້ມຟຸບລົງ ແລະ ໄຫັ້ສະອກສະອັ້ນ ເມູ່ອເຫນມນ
ມະລາຍຫາຍໄປ. ເມູ່ອຕົັ້ນມານໂລອອກດອກບານສະພູ່ງແລັ້ວ ມນຈະຫູ່ຽວແຫັ້ງ ແລະ ເປູ່ອຍເນົູ່າຕາມອາຍຸໄຂ.
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ແນວໃດກໍຕາມ ຂັ້ອຍພະຍາຍາມເດດເອົາໃບມານໂລທຼີູ່ຍງອູ່ອນນຸູ່ມຢູ່. ບໍູ່ວູ່າຝົນຈະຫຼູ່ງລິນລົງມາຫຼາຍປານໃດກໍ
ຕາມ ສວນນັ້ອຍຕອນນັ້ນກໍຍງເປົູ່າແປນຢູ່ຄເກົູ່າ ເພາະສນເສຍໜັ້າດິນປົນຫິນໄປ ບໍູ່ຕູ່າງຫຍງກບຄົນຊະລາທຼີູ່ບໍູ່
ມຼີແຂັ້ວຢູ່ເຫອກອຼີກແລັ້ວ. ແຕູ່ສວນໝາກເຜດຊໍັ້າພດຕູ່າງຈາກສວນຕົັ້ນມານໂລ, ໝາກເຜດຂັ້ນລວມກບຫຍັ້າໝ
ແລະ ຫຍັ້າຫາງໝາຈອກ ເຊິູ່ງສົູ່ງກິູ່ນອົບອວນໄປທົູ່ວບໍລິເວນ.
“ພໍູ່ຂອງລກບອກວູ່າ ລາວຈະມາຫາ”.
ຂັ້ອຍປິດເອົາໝາກເຜດພຽງສາມໜູ່ວຍ.

ເຖິງວູ່າທຸກໆຄາບເຂົັ້າ

ເພິູ່ນກໍຍງຢາກໃຫັ້ຂັ້ອຍປິດເອົາໝາກເຜດມາຫຼາຍໜູ່ວຍ.

ແມູ່ຈະກິນພຽງໜູ່ວຍດຽວກໍຕາມ

ສໍາລບຄາບເຂົັ້າແລງ

ຂັ້ອຍຈະກິນໝາກເຜດສອງ

ໜູ່ວຍ ແລະ ປິດອຼີກໜູ່ວຍໜູ່ງມາໃຫັ້ແມູ່ກິນ. ພໍຕົກກາງຄນ ຂັ້ອຍກໍທຸລົນທຸລາຍ ເພາະຮັ້ສກແສບທັ້ອງ.
“ພໍູ່ຂອງລກ ບອກວູ່າຍາມໃດ ລາວຈະມາຫາ?”
ສໍາລບຄາບເຂົັ້າແລງ ມຼີຂອງກິນບໍູ່ຫຼາຍ ມຼີພຽງແກງໃບມານໂລໃສູ່ເຕົາຫັ້ ແລະ ມຼີໝາກເຜດສາມ
ໜູ່ວຍຢອງຢູ່ໜັ້າໂຕະອາຫານ. ຂະນະທຼີູ່ຂັ້ອຍເລຼີູ່ມຈະກິນເຂົັ້າ ມຼີບາງຢູ່າງເຫຼັ້ອມມົງໆຢູ່ສວນໝາກເລູ່ນ. ຂັ້ອຍ
ແລູ່ນໄປຫາເດຼີູ່ນຂຼີັ້ຕົມບູ່ອນຫັ້ນ ເຫນໝາກເລູ່ນນັ້ອຍ ສອງໜູ່ວຍສຸກແດງ. ເມູ່ອເອົາໝາກເລູ່ນສອງໜູ່ວຍມາໃສູ່
ພາເຂົັ້າ ຄັ້າຍກບວູູ່່າມຼີດອກໄມັ້ສອງດອກທຼີູ່ເປູ່ງແສງຢູ່ເທິງໂຕະອາຫານແລງ. ເມູ່ອມຼີໝາກເລູ່ນນັ້ອຍສອງໜູ່ວຍ
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ຢູ່ລະຫວູ່າງກາງພວກເຮົາ ໃນທຼີູ່ສຸດຂັ້ອຍ ແລະ ແມູ່ກໍເລຼີູ່ມກິນອາຫານຊັ້າໆ.
ທຸກໆວນເສົາ ຄລຼີນິກຢອນເຊຈະປິດສາມໂມງແລງ. ທູ່ານໝໍອອກໄປກູ່ອນແລັ້ວ ຂັ້ອຍກບຊອາ ວູ່າ

ສວ

ສ

ກໍາລງຈະປິດປະຕທາງເຂົັ້າ. ຫຼງຈາກປິດຄລຼີນິກແລັ້ວ ພວກເຮົາວູ່າຈະໄປຍູ່າງຫຼິັ້ນແຄມນໍັ້າ ທຼີູ່ວົກວົນຜູ່ານຕົວ
ເມອງ ຊອກກິນບາງຢູ່າງຢູ່ຕາມຮັ້ານ ຕໍູ່ຈາກນັ້ນ ກໍພາກນກບເຮອນ. ລະຫວູ່າງທາງ ບາງເທູ່ອຂັ້ອຍຈະຟງເພງທຼີູ່
ຫາກໍອອກມາໃໝູ່ ເຊິູ່ງຊອາອດໄວັ້ຢູ່ໃນເຄູ່ອງຟງເພງເອມພຼີສາມ (MP3) ຂອງນາງ.
ລະດບານໃໝູ່

ຕົັ້ນເຊຼີຣຼີງອກງາມຢູ່ຕາມແຄມນໍັ້າ.

ຍາມໃດທຼີູ່ຊອາກບຂັ້ອຍຍູ່າງເລາະໄປແຖວນັ້ນ

ພວກຊາຍໜຸູ່ມເມອງນຼີັ້ ທຼີູ່ມຼີຍິງສາວຈໍານວນໜັ້ອຍຄົນ ຈະຈັ້ອງເບິູ່ງ ພວກເຮົາ. ເມູ່ອລົມພດມາ ເຄູ່ອງນຸູ່ງຊຸດສຼີຟັ້າ
ແລະ ກະໂປງສຼີຂຽວ ທຼີູ່ພວກເຮົານດໄວັ້ກູ່ອນແລັ້ວວູ່າຈະນຸູ່ງຄູ່ກນ ຈະພນແຄູ່ງພນຂາພວກເຮົາ. ບໍູ່ດົນພວກເຮົາ
ແຕູ່ລະຄົນຈະຍູ່າງຢູ່າງສະຫງົບງຽບກບບັ້ານ. ຖັ້າບໍູ່ດູ່ງນັ້ນ ພວກຜັ້ຊາຍເຫຼົູ່ານຼີັ້ ເຊິູ່ງອາດເຄຼີຍເປນເພູ່ອນນກຮຽນ
ຫັ້ອງດຽວກນ ຫຼ ເຄຼີຍໄປໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາ ກໍອາດຕາມຕັ້ພວກເຮົາບໍູ່ແລັ້ວຈກເທູ່ອ. ນອກຈາກນັ້ນ ພວກ
ເຮົາຍງສງເກດເຫນກໍາມະກອນຕູ່າງດັ້າວໃນເວລານັ້ນນໍາອຼີກ.
ລະຫວູ່າງທາງທຼີູ່ຍູ່າງກບບັ້ານ

ອັ້າຍມນເບເຊິູ່ງເປນເຈົັ້າຂອງໂຮງງານປລາສຕິກຢູ່ເຂດອຸດສາຫະກໍາ

ຊົນນະບົດ ເຊຼີນຂັ້ອຍໄປກິນກາເຟນໍາ ສະນັ້ນຂັ້ອຍຈູ່ງແວູ່ໂຮງງານຂອງລາວ ແລະ ໄດັ້ເຫນກໍາມະກອນຕູ່າງດັ້າວ
ເປນເທູ່ອທໍາອິດ. ໃນເວລາກູ່ອນໜັ້ານຼີັ້ບໍູ່ດົນ ໂຮງງານເຟຼີນິເຈຼີ, ໂຮງງານເຄູ່ອງມການແພດ ແລະ ໂຮງງານປລາສ
ຕິກຜຸດຂັ້ນປານດອກເຫດຢູ່ຕາມພເຕັ້ຍໆ ແລະ ທົູ່ງພຽງ ຕໍູ່ມາເຂດດູ່ງກູ່າວຈູ່ງກາຍເປນ “ເຂດອຸດສາຫະກໍາ
ຊົນນະບົດ”. ອັ້າຍມນເບ ເຄຼີຍລັ້ຽງໝ 200 ໂຕ ຢູ່ໃກັ້ເຂດອຸດສາຫະກໍານຼີັ້. ແຕູ່ຍັ້ອນລະເມຼີດກົດລະບຽບ ການ
30

ລະບາຍຂອງເສຍຈາກສດລັ້ຽງ ຊູ່ສຽງຂອງລາວຈູ່ງເສູ່ອມເສຍ. ລາວຖກເຊຼີນໄປສະຖານຼີຕໍາຫຼວດ ຕໍູ່ມາລາວເລຼີຍ
ປູ່ຽນຄອກໝມາເປນໂຮງງານຫຼໍູ່ແບບ. ເວລາຜູ່ານໄປໄລຍະໜູ່ງ ກໍາມະກອນຕູ່າງດັ້າວເລຼີູ່ມປະກົດໃຫັ້ເຫນ. ສຽງ
ຂອງເຄູ່ອງຫຼໍູ່ແບບ ແລະ ສຽງ ປລາສຕິກທຼີູ່ຖອກເຂົັ້າໃນເຄູ່ອງຫຼໍູ່ແບບ ລວມທງສຽງວິທະຍຸ ເຮດໃຫັ້ດັ້ານໃນຂອງ
ໂຮງງານສູ່ນສະເທອນໄປໝົດ. ເຄູ່ອງຈກ ແລະ ວິທະຍຸກະເດນຂັ້ນໄປເພດານ ແລັ້ວຕົກລົງມາໃສູ່ພັ້ນ. ເມູ່ອກໍາ
ມະກອນຕູ່າງດັ້າວຄົນໜູ່ງ ທຼີູ່ກໍາລງຮັ້ອງລໍາທໍາເພງກບການຂບລໍາແບບດັ້ງເດຼີມ ຊູ່ ທໂຣດທ ສກຕາມາເບິູ່ງຂັ້ອຍ
ມນເບ ກໍຮັ້າຍໃສູ່ຊາຍຄົນ ນັ້ນວູ່າ “ບກຫູ່າມງ! ເຊົາເຮດຕາຫວານໄດັ້ແລັ້ວ! ກບໄປເຮດວຽກ! ກບໄປເຮດວຽກ!”
ກໍາມະກອນຕູ່າງດັ້າວຄົນນຼີັ້ມຼີຜິວຄໍັ້າ ທງໃບໜັ້າ ຄໍ ແລະ ມ, ມຼີຮູ່າງກາຍຈູ່ອຍຜອມ, ແກູ່ນຕານັ້ອຍ ຍິູ່ງ
ແຂັ້ວໃສູ່ລາວ ແລັ້ວຕອບກບຄນວູ່າ “ບກຫູ່າມງ, ເຊົາເຮດຕາຫວານ ແລະ ກະໄປເຮດວຽກ!”
ຂັ້ອຍເສຍອາລົມທຼີູ່ຈະກິນກາເຟ ແລະ ສິູ່ງອູ່ນໆ.
ຊອາບໍູ່ສົນໃຈນໍາພວກທຼີູ່ເຮດວຽກຢູ່ສນອຸດສາຫະກໍານຼີັ້ເລຼີຍ ບໍູ່ວູ່າຄົນຜັ້ນັ້ນຈະເປນເຈົັ້າຂອງໂຮງງານ
ຫຼ ກໍາມະກອນກໍຕາມ. ນາງບອກວູ່າ ຄົນເຫຼົູ່ານັ້ນໂງູ່ຈັ້າ, ຫຍາບຄາຍ, ບໍູ່ມຼີວດທະນະທໍາ ແລະ ເປນພວກທໍາມະ
ດາສາມນ. ນາງຄົງມຼີປະສົບການແບບດຽວກບທຼີູ່ຂັ້ອຍປະສົບພົບພໍັ້ເຫດການໃນຕອນແລງມັ້ນັ້ນ ດູ່ງນັ້ນຂັ້ອຍຈູ່ງ
ຄິດແບບດຽວກບນາງ. ແນວໃດກໍຕາມ ອັ້າຍມນເບແມູ່ນບຸກຄົນທຼີູ່ເປນຄໍາຖາມ. ອຼີກຢູ່າງໜູ່ງ ບໍູ່ວູ່າຈະເປນອັ້າຍ
ມນເບ ຜັ້ເປນເຈົັ້າຂອງໂຮງງານ ຫຼ ກໍາມະກອນ ກໍບໍູ່ມຼີຜັ້ໃດສາມາດເປຼີດໂລກໃໝູ່ໃຫັ້ແກູ່ຂັ້ອຍໄດັ້ເລຼີຍ. ພໍແຕູ່
ເຫນໜັ້າພວກເຂົາເຈົັ້າ ຂັ້ອຍກໍຮັ້ສກເອູ່ອມລະອາ ແລະ ເມູ່ອຍໃຈແລັ້ວ. ນອກຈາກຮັ້ານກາເຟໂຮສເຕສແລັ້ວ ກໍ
ມຼີແຕູ່ພວກເຮົາ ທຼີູ່ເປນໜຸູ່ມສາວຢູ່ໃນເຂດນຼີັ້ ເຊິູ່ງຍູ່າງຫຼິັ້ນຕາມແຄມນໍັ້າ ທູ່າມກາງດອກເຊຼີຣຼີທຼີູ່ເບູ່ງບານສະພູ່ງ
ເພາະພວກເຮົາຢູ່ໃນໄວໜຸູ່ມນັ້ນເອງ. ຄວາມຫຼົງໃຫຼສະໄໝໄວໜຸູ່ມເຮດໃຫັ້ພວກເຮົາອົດໃຈບໍູ່ໄດັ້ ທຼີູ່ຈະໄປຍູ່າງເລາະ
ຫຼິັ້ນ ຍາມດອກໄມັ້ງາມໃນລະດບານໃໝູ່ໄດັ້ເລຼີຍ. ເວລາຍູ່າງຫຼິັ້ນ ກະໂປງຈະພນແຄູ່ງພນຂາ ເຮດໃຫັ້ພວກເຮົາ
ກະດຽມຄຼີງ ຈົນພາກນຫົວທັ້ອງຄດທັ້ອງແຂງ.
ແຕູ່ແລັ້ວ ມັ້ໜູ່ງຂະນະທຼີູ່ພວກເຮົາກໍາລງຈະປິດຄລຼີນິກ ມຼີລົດຈິບສຼີຂາວຄນໜູ່ງແລູ່ນເຂົັ້າມາຈອດຢູ່ຕໍູ່
ໜັ້າພວກເຮົາ ຕໍູ່ມາມຼີຜັ້ຊາຍໜັ້າຕາດຼີຄົນໜູ່ງລົງຈາກລົດ ແລັ້ວຍູ່າງມາຫາຊອາ ແລະ ຂັ້ອຍ. ສຼີໜັ້າຂອງລາວບິດ
ບັ້ຽວຍັ້ອນຄວາມເຈບປວດ. ທນທຼີທຼີູ່ເຫນ ຂັ້ອຍກໍຮັ້ວູ່າ ລາວບໍູ່ແມູ່ນກໍາມະກອນທຼີູ່ເຮດວຽກຢູ່ໂຮງງານທັ້ອງຖິູ່ນນຼີັ້ເລຼີຍ.
“ຂັ້ອຍເຈບໜັ້າເອິກຫຼາຍ” ລາວເວົັ້າທງເອົາມລບໜັ້າເອິກ ນໍັ້າສຽງເປນລກສະນະ ຄວນຄາງຫຼາຍກວູ່າ.
ແຕູ່ຊອາຕອບແບບເຢນຊາວູ່າ “ຮອດເວລາປິດຄລຼີນິກແລັ້ວ”.
ຂັ້ອຍຮັ້ສກວູ່າ ຜັ້ຊາຍຄົນນຼີັ້ບໍູ່ສົນໃຈນາງເລຼີຍ ລາວເບນສາຍຕາມາເບິູ່ງໜັ້າຂັ້ອຍ. ຂັ້ອຍຟັ້າວເປຼີດ
ປະຕ ແລັ້ວໂທລະສບຫາທູ່ານໝໍ ແຕູ່ເພິູ່ນບໍູ່ຮບສາຍ. ທູ່ານໝໍຫາກໍຢູ່າຮັ້າງກບເມຍເມູ່ອບໍູ່ດົນນຼີັ້ເອງ ທຸກໆວນ
ເສົາເພິູ່ນຈະຫຍຸັ້ງຢູ່ກບການມຼີນດກບແມູ່ຍິງ. ເວລາເຫນຄົນເຈບເພິູ່ນມກໃຈລອຍ. ເພິູ່ນບໍູ່ສົນໃຈແມູ່ຍິງທັ້ອງຖິູ່ນ
ນຼີັ້ເລຼີຍ. ທນທຼີທຼີູ່ແລັ້ວວຽກ ທູ່ານໝໍຈະຂຼີູ່ລົດເກງເປນເວລາຊົູ່ວໂມງເຄິູ່ງ ເພູ່ອກບໄປເຮອນທຼີູ່ຢູ່ໃນເມອງ. ບາງທຼີ
ເຫດຜົນທຼີູ່ເພິູ່ນອາໄສຢູ່ໃນເມອງ ເພາະຢັ້ານແມູ່ຍິງທັ້ອງຖິູ່ນຄົນໃດຄົນໜູ່ງຈະມາລົບກວນ ຖັ້າຫາກອາໄສຢູ່ເຂດ
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ນຼີັ້. ຍາມໃດທຼີູ່ພວກເຮົາດູ່ມຫຼາຍ ຫຼງຈາກເລຼີກວຽກ ຊອາ ແລະ ຂັ້ອຍມກເວົັ້າແນວບໍູ່ດຼີກູ່ຽວກບທູ່ານໝໍຜັ້ນຼີັ້ ເພາະ
ເພິູ່ນບໍູ່ເຄຼີຍເບິູ່ງພວກເຮົາ ຫຼ ເວົັ້າກບພວກເຮົາແບບເປນມິດເລຼີຍ. ພວກເຮົາບໍູ່ຮັ້ວູ່າ ເວລາຢູ່ໃນເມອງ ເພິູ່ນເວົັ້າ
ຂວນພວກເຮົາຫຍງແດູ່.
ເມູ່ອບໍູ່ມຼີທູ່ານໝໍຢູ່ຄລຼີນິກນໍາ ຂັ້ອຍເອົາຜັ້ຊາຍຄົນນຼີັ້ນອນລົງເປ ແລະ ແກັ້ກະດຸມເສັ້ອຂອງລາວ. ຕໍູ່ມາ
ຂັ້ອຍໂທຫາທູ່ານໝໍຕູ່ມອຼີກ ແຕູ່ເພິູ່ນກໍຍງບໍູ່ຮບສາຍ. ຊອາປະໃຫັ້ຂັ້ອຍຢູ່ກບລາວ ແລັ້ວນາງກໍຈາກໄປ. ມຼີແຕູ່ຄົນ
ເຈບກບຂັ້ອຍ ເຊິູ່ງເປນພຽງຜັ້ຊູ່ວຍນາງພະຍາບານ. ຂັ້ອຍບໍູ່ຮັ້ຈະເຮດແນວໃດ ຂັ້ອຍເອົານໍັ້າໃຫັ້ລາວກິນ ແຕູ່
ຄວາມເຈບປວດຢູ່ໜັ້າເອິກຂອງລາວກໍຍງບໍູ່ຫາຍດຼີ. ຂັ້ອຍເອົາມລບຫຼງລາວເບົາໆ ລາວບໍູ່ເໜງບໍູ່ຕຼີງ. ຂັ້ອຍນວດ
ແຂນ ແລະ ຂາໃຫັ້ລາວ ທງເຊດເຫູ່ອຢູ່ໜັ້າຜາກໃຫັ້ລາວນໍາ. ຂັ້ອຍພະຍາຍາມທໍາດຼີທຼີູ່ສຸດ ໃນຖານະນາງພະຍາບານ
ຊູ່ວຍຄົນໜູ່ງ ທຼີູ່ມຼີຄວາມສາມາດຈໍາກດໃນການເບິູ່ງແຍງຄົນເຈບ.
ບໍູ່ດົນອາການຂອງຄົນເຈບກໍຄູ່ອຍໆດຼີຂັ້ນ ຂັ້ອຍເບິູ່ງລາວງຽບໆ. ລາວມຼີນໍັ້າຕາຍູ່ງເບົັ້າທນໃດນັ້ນລາວ
ກໍຍິູ່ງແຂັ້ວ. ຂັ້ອຍຫາກໍເຊດເຫູ່ອໃຫັ້ລາວ ແຕູ່ເມດເຫູ່ອກໍຍງຊມອອກຢູ່ໜັ້າຜາກຂອງລາວອຼີກຢູ່. ດັ້ວຍສນຊາດຕະຍານ
ຂອງຜັ້ດແລຄົນເຈບ ຂັ້ອຍເອົາຜັ້າຂົນມາປົກໜັ້າຜາກຂອງລາວ. ລາວບອກວູ່າ ບໍູ່ຈໍາເປນ. ໃນຂະນະນັ້ນ ຂັ້ອຍມຼີ
ສາມນສໍານກຂັ້ນມາ. ມນແມູ່ນຄວາມພາກພມໃຈທຼີູ່ໄດັ້ທໍາໜັ້າທຼີູ່ວິຊາຊຼີບຂອງຕົນໃຫັ້ດຼີທຼີູ່ສຸດ ແລະ ສາມນສໍານກ ທຼີູ່
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ໄດັ້ຢນຢູ່ຕໍູ່ໜັ້າຄົນແປກໜັ້າໜັ້າຕາດຼີ ເຊິູ່ງລຸກຂັ້ນມາທນທຼີ.
“ຂອບໃຈເດຼີ” ລາວເອຼີູ່ຍຂັ້ນ.

ສ

ຍັ້ອນບໍູ່ຮັ້ຈະເຮດແນວໃດກບລາວ.

ສວ

ຂັ້ອຍຮັ້ສກອາຍ

ລາວຍິັ້ມກວັ້າງຂະນະທຼີູ່ເບິູ່ງໜັ້າຂັ້ອຍ

ເຊິູ່ງ

ພະຍາຍາມຂົູ່ມໃຈເອົາຊະນະຄວາມເຂຼີນອາຍຢູ່. ລາວເວົັ້າອໍັ້າໆອັ້ງໆໜັ້ອຍໜູ່ງ.
“ຂັ້ອຍຕັ້ອງເຊົາສບຢາ ແນວໃດກໍຕາມ ຂັ້ອຍຄວນຕອບແທນຄວາມມຼີນໍັ້າໃຈ ຂອງເຈົັ້າ”
“ໝາຍຄວາມວູ່າແນວໃດ?”
ບດນຼີັ້ຂັ້ອຍຮັ້ສກແປກໃຈ. ຫຼງຈາກລາວກູ່າວຄໍາຂອບໃຈ ຂັ້ອຍກໍຍງຮັ້ສກວູ່າ ຕົນເອງບໍູ່ໄດັ້ຊູ່ວຍຫຍງ
ລາວຫຼາຍ. ຂັ້ອຍກະໂດດໂລດເຕັ້ນເມູ່ອໄດັ້ຍິນວູ່າລາວຈະຕອບແທນບຸນຄຸນ ເພາະຂັ້ອຍຫາກໍອາຍຸໄດັ້ພຽງຊາວ
ເອດປຼີ.
ບດນຼີັ້ ລາວບໍູ່ອໍັ້າໆອັ້ງໆອຼີກແລັ້ວ ລາວເວົັ້າດັ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈວູ່າ “ເຈົັ້າຊູ່ວຍຊຼີວິດຂັ້ອຍແທັ້ໆ ຂັ້ອຍ
ຢາກຕອບແທນບຸນຄຸນເຈົັ້າ”.
ຂັ້ອຍອົດບໍູ່ໄດັ້ຈູ່ງກົັ້ມຫົວຕໍູ່າຄໍານບລາວ. ສຽງເຕັ້ນຕຸ໋ບໆຂອງຫົວໃຈສະເທອນຂັ້ນມາຮອດຫ. ຂັ້ອຍ
ຮັ້ສກຄັ້າຍກບວູ່າ ຖັ້າບໍູ່ໃຫັ້ໂອກາດລາວໄດັ້ຕອບແທນບຸນຄຸນ ຕົນເອງກໍຄົງກາຍເປນຄົນບໍູ່ດຼີ. ດູ່ງນັ້ນຂັ້ອຍຈູ່ງຍິນ
ດຼີກບການກະທໍາຂອງລາວ.
“ກໍໄດັ້ ຖັ້າເຈົັ້າຕັ້ອງການແນວນັ້ນ”.
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ລາວຂອບໃຈຂັ້ອຍອຼີກຕູ່ມດັ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ. ຫຼງຈາກຈົດເອົາເບຼີໂທລະສບຂອງ ຂັ້ອຍ ແລະ ເອົາ
ເບຼີໂທຂອງລາວໃຫັ້ຂັ້ອຍແລັ້ວ ລາວກໍຈາກໄປ. ໃນມັ້ນັ້ນ ລາວຄົງຫຍຸັ້ງວຽກຫຼາຍ ຈູ່ງບໍູ່ໄດັ້ເຮດຕາມຄໍາໝັ້ນ
ສນຍາທຼີູ່ໃຫັ້ໄວັ້.
*
ຄນນັ້ນ ຊອາໂທລະສບຫາຂັ້ອຍ ຖາມກູ່ຽວກບອາການຂອງຜັ້ຊາຍຄົນນັ້ນ. ຂັ້ອຍບອກວູ່າ ຂັ້ອຍແກັ້
ກະດຸມເສັ້ອໃຫັ້ລາວ.
“ໂຕແກັ້ກະດຸມເສັ້ອໃຫັ້ລາວຫວະ?”
ຂັ້ອຍບອກນາງວູ່າ ຕໍູ່ຈາກນັ້ນຂັ້ອຍກໍເອົານໍັ້າໃຫັ້ລາວກິນ ແລະ ເອົາມລບຫຼງ ລາວເບົາໆ.
“ໂຕເອົາມລບຫຼງລາວຫວະ?”
ຂັ້ອຍບອກຕູ່ມວູ່າ ຫຼງຈາກນັ້ນ ຂັ້ອຍກໍນວດແຂນນວດຂາ ແລະ ເອົາຜັ້າເຊດເຫູ່ອຢູ່ໜັ້າຜາກຂອງລາວ”.
ນາງຮັ້ອງສຽງດງອອກມາ.
“ໂອັ້ ພະເຈົັ້າ!”
ຂັ້ອຍຢຸດເວົັ້າ ແລະ ຖາມວູ່າ “ໃຫັ້ເຮົາເລົູ່າຕໍູ່ບໍູ່?“
ນາງບອກໃຫັ້ຂັ້ອຍເລົູ່າຕໍູ່.
“ລາວມຼີເຫູ່ອເຕມໜັ້າຜາກ ເຮົາຈູ່ງເອົາຜັ້າເຊດໃຫັ້ ແລັ້ວລາວກໍຂອບໃຈເຮົາບອກວູ່າ ຈະຕອບແທນ
ບຸນຄຸນທຼີູ່ເຮົາເຮດດຼີນໍາລາວ”
“ລາວເວົັ້າແນວນັ້ນຊັ້ນບໍູ່?”
“ແມູ່ນແລັ້ວ ລາວວູ່າແນວນັ້ນ ແລັ້ວລາວກໍເອົາເບຼີໂທລະສບຂອງເຮົາໄວັ້”.
ສຽງ ປິ໋ບໆ! ດງຂັ້ນຢູ່ໂທລະສບຂອງນາງ. ຢູ່ໂທລະສບຂອງນາງ ຄົງມຼີອຸປະກອນຮບສນຍານໃໝູ່ເຂົັ້າມາ
ໃນຂະນະທຼີູ່ກໍາລງລົມກນຢູ່. ຂັ້ອຍບໍູ່ຮັ້ວູ່າຈະຕິດຕັ້ງອຸປະກອນນຼີັ້ແນວໃດໃສູ່ໂທລະສບຂອງຕົນ ແຕູ່ກໍຮັ້ວູ່າສຽງ
ປິ໋ບໆ! ແມູ່ນຫຍງ ແຕູ່ກໍທໍາທູ່າຕົກໃຈເຮດຄບໍູ່ຮັ້ຈກ.
“ແມູ່ນສຽງຫຍງເກາະ?”
“ໂອັ້! ຄຊິແມູ່ນຄົນໂທເຂົັ້າມາ. ຢອນນຼີ, ເຮົາຊິບອກໂຕເດຼີ ຍິູ່ງໂຕມກຜັ້ຊາຍຄົນນັ້ນຫຼາຍເທົູ່າໃດ ໂຕກໍ
ຍິູ່ງທໍາຕົວເຢນຊາກບລາວໄວັ້ເດຼີ”
“ເອຼີູ່”
ຊອາວາງໂທລະສບ ທນທຼີທຼີູ່ຂັ້ອຍວາງສາຍ ໂທລະສບກໍດງຂັ້ນອຼີກ.
“ແມູ່ນຫຍງອຼີກ?”
“ຂັ້ອຍຕັ້ອງການຕອບແທນບຸນຄຸນ ທຼີູ່ເຈົັ້າເຮດດຼີກບຂັ້ອຍເມູ່ອບໍູ່ດົນນຼີັ້ນູ່າ”
ບໍູ່ແມູ່ນຊອາ ແມູ່ນຜັ້ຊາຍຄົນນັ້ນ ຄດູ່ງທຼີູ່ຊອາບອກ ທໍາເຢນຊາກບລາວໄວັ້.
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“ອ…ມນ…ມນເດິກແລັ້ວ”.
“ຂັ້ອຍຫຍຸັ້ງວຽກຫຼາຍນູ່າ”.
ຂັ້ອຍເລຼີູ່ມນຸູ່ງເຄູ່ອງ ມຈບໂທລະສບຢູ່. ຄໍູ່າຄນຂອງລະດບານໃໝູ່ ອາກາດໜາວເຢນ. ຂັ້ອຍເອົາເສັ້ອ
ບາງມານຸູ່ງຢູ່າງຟັ້າວຟູ່ງ

ເອົານໍັ້າມນມາທາຜິວໜງ

ແລັ້ວເຂົັ້າໄປນູ່ງໃນລົດຈິບສຼີຂາວຂອງລາວ.

ລາວເປຼີດ

ເຄູ່ອງທໍາຄວາມອຸູ່ນຢູ່ໃນລົດໃຫັ້ຂັ້ອຍ ແລະ ເປຼີດວິທະຍຸ. ຂັ້ອຍເວົັ້າສຽງເບົາໆ ບອກວູ່າແມູ່ນລາຍການ ລາຕີທີຶ່ມີ
ດວງດາວ.
“ຄວາມຈິງແມູ່ນເພງ ‘ຂອບໃຈທຼີູ່ຮກ’ ຂບຮັ້ອງໂດຍ ຟຣອງ ປວກແຊນ” (Merci Cherie by Frank
Pourcel)
ທນໃດນັ້ນ ຂັ້ອຍຮັ້ສກອາຍ ຄວາມເຄົາລົບທຼີູ່ຂັ້ອຍມຼີຕໍູ່ລາວກໍເກຼີດຂັ້ນ. ຂັ້ອຍຄິດວູ່າ ຜັ້ຊາຍຄົນໜູ່ງທຼີູ່
ສາມາດເວົັ້າຫຍງອອກມາໄດັ້ຢູ່າງຖກຕັ້ອງ ສົມຄວນໄດັ້ຮບຄວາມເຄົາລົບຈາກແມູ່ຍິງ. ສໍາລບຂັ້ອຍແລັ້ວ ຄວາມ
ລະອາຍໃຈ ແລະ ຄວາມເຄົາລົບທຼີູ່ມຼີຕໍູ່ລາວ ຊໍັ້າພດເຮດໃຫັ້ຂັ້ອຍຫົດຫູ່ໃຈ. ລາວຮຈ
ັ້ ກຊູ່ເພງ ແລະ ຜັ້ຮັ້ອງເປນ
ຢູ່າງດຼີ ສູ່ວນຂັ້ອຍຮັ້ແຕູ່ຫົວໃຈສໍາຄນຂອງລາຍການວິທະຍຸ ຊູ່ ລາຕີທີຶ່ມີດວງດາວ. ຂັ້ອຍຮັ້ສກວູ່າພວກເຮົາຢູ່ໃນ
ໂລກທຼີູ່ແຕກຕູ່າງກນ ດູ່ງນັ້ນຂັ້ອຍຈູ່ງຮັ້ສກເສົັ້າໃຈ ມນແມູ່ນຄວາມເສົັ້າທຼີູ່ບໍູ່ອາດຫາຫຍງມາປອບໃຈໄດັ້ເລຼີຍ. ລາວ

ມາເຮອນຂອງລາວ.

ປະມານສິບນາທຼີລາວກໍພາຂັ້ອຍ
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ຂບລົດໄປຕາມເສັ້ນທາງຍາມຄໍູ່າຄນທຼີູ່ເຕມໄປດັ້ວຍດວງດາວຢູ່ເທິງທັ້ອງຟັ້າ

ສວ

ສ

ລາວອາໄສຢູ່ໃນເຮອນດຽວກບຫຼງທຼີູ່ຄັ້ງໜູ່ງຊອາເຄຼີຍບອກວູ່າ

ມັ້ໃດມັ້ໜູ່ງນາງຈະຕັ້ອງເຂົັ້າໄປໃນ

ເຮອນຫຼງນັ້ນໃຫັ້ໄດັ້. ຄັ້ງໜູ່ງ ຫຼງຈາກເລຼີກວຽກ ນາງພາຂັ້ອຍຍູ່າງຜູ່ານໄປເຮອນຫຼງນັ້ນ. ຈາກຄລຼີນິກຂອງພວກ
ເຮົາ ເສັ້ນທາງຈະຜູ່ານເຮອນຂັ້ອຍ ຕໍູ່ມາກໍແມູ່ນເຮອນຂອງຜັ້ຊາຍຄົນນຼີັ້ ແລະ ຖດໄປແມູ່ນເຮອນຂອງຊອາ.
ເວລາກບບັ້ານ ຂັ້ອຍບໍູ່ໄດັ້ຍູ່າງຜູ່ານເຮອນຂອງລາວ ແຕູ່ຊອາມກຍູ່າງຜູ່ານທາງນັ້ນເລັ້ອຍໆ. ນາງອາດສງເກດ
ເຫນບາງຢູ່າງພິເສດກູ່ຽວກບເຮອນຫຼງນຼີັ້. ຍາມຄໍູ່າຄນສຽງດົນຕຼີເບົາໆລອດອອກມານອກເຮອນຂອງລາວ. ຊອາ
ກະຊິບໃສູ່ຫຂັ້ອຍ.
“ມັ້ໃດມັ້ໜູ່ງ ເຮົາຈະຕັ້ອງເຂົັ້າໄປໃນເຮອນຫຼງນຼີັ້ໃຫັ້ໄດັ້”.
“ໂຕຮັ້ບໍູ່ ໃຜຢູ່ເຮອນຫຼງນຼີັ້?
“ບາງທຼີອາດແມູ່ນຜັ້ຊາຍເຈົັ້າຊັ້ຄົນໜູ່ງກໍເປນໄດັ້”.
“ໂຕຮັ້ໄດັ້ແນວໃດ?”
“ເຮົາເຫນເຄູ່ອງນຸູ່ງທຼີູ່ລາວຊກຕາກຢູ່ນອກເຮອນ”.
ເບິູ່ງຈາກພາຍນອກ ເຮອນຫຼງນຼີັ້ຄັ້າຍຄເຮອນທົູ່ວໄປຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ສິູ່ງທຼີູ່ຕູ່າງອອກໄປກໍມຼີແຕູ່ຕົັ້ນ
ດອກແພນຊຼີທຼີູ່ຂັ້ນຢູ່ຕາມທາງເຂົັ້າເຮອນ. ຄົນທັ້ອງຖິູ່ນບໍູ່ປກຕົັ້ນດອກໄມັ້ຊະນິດນຼີັ້ເລຼີຍ. ລາວຈອດລົດໄວັ້ປາກ
ປະຕທາງເຂົັ້າ

ແລັ້ວພາຂັ້ອຍເຂົັ້າໄປໃນເຮອນດັ້ວຍທູ່າທາງລະມດລະວງ
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ຄັ້າຍກບວູ່າຈະພາຂັ້ອຍເຂົັ້າໄປໃນ

ສວນລກລບ. ເມູ່ອລາວເປຼີດປະຕຫັ້ອງນອນ ຂັ້ອຍເຫນປັ້ມຫຼາຍກວູ່າຢູ່ເຮອນ ອູ່ນໆທຼີູ່ເຄຼີຍເຫນມາ. ປັ້ມລຽນເປນ
ແຖວຢອງຢູ່ຖັ້ານປັ້ມ ແລະ ກອງກນຢູ່ພັ້ນເຮອນບໍູ່ມຼີແຕູ່ປັ້ມເທົູ່ານັ້ນ ຍງມຼີໂປສເຕຼີຮບເງົາ, ໄປສະນຼີຍະບດ, ໜງສ
ພິມຕດເປນຊິັ້ນ ມຼີເຫຼກໜຼີບໃສູ່ກບຖັ້ານປັ້ມ ແລະ ຕິດຢູ່ຝາເຮອນ. ໂດຍທົູ່ວໄປແລັ້ວ ເປນຫັ້ອງທຼີູ່ຈດເປນລະບຽບ
ດຼີ. ຫຼງຈາກເຂົັ້າໄປໃນເຮອນແລັ້ວ ລາວເປຼີດດົນຕຼີອຼີກ. ບດນຼີັ້ຂັ້ອຍບໍູ່ເວົັ້າຊູ່ເພງອອກມາ ແຕູ່ເອຼີູ່ຍຂັ້ນດັ້ວຍຄວາມ
ໝັ້ນໃຈວູ່າ ເພງ ການເລືອກຂອງຜູ້ຊມລົດຊາດ ຫື ແມຶ່ນເກີບ ແອສະເກຍ (Taster’s Choice. Or was it
Esquire footwear) ແມຶ່ນບຶ່? ລາວເອົາກາເຟທຼີູ່ລາວຫາກໍປຸງມາໃຫັ້. ກິູ່ນຂອງກາເຟດໍາຫອມກຸູ່ນໄປທົູ່ວຫັ້ອງ.
“ເຈົັ້າຮັ້ເພງນຼີັ້ບໍູ່? ເພງຂອງ ບິລລຼີ ໂຮລຼີເດ (Billie Holiday) ຊູ່ “ຄວນເຂົັ້າຕາເຈົັ້າ”.
ຂັ້ອຍບໍູ່ໃສູ່ໃຈ ທງຟງບໍູ່ເຂົັ້າໃຈເໝອນຄົນຫໜວກ ເພາະລາວເວົັ້າຊູ່ເພງໄວເກຼີນໄປ ຂັ້ອຍຟງບໍູ່ທນ.
ຂັ້ອຍບໍູ່ເຄຼີຍໄດັ້ຍິນຊູ່ເພງທຼີູ່ລາວບອກ ມນແປກວາດໃດວາດໜູ່ງ. ຂັ້ອຍອາລົມເສຍໜັ້ອຍໜູ່ງ. ທນໃດນັ້ນ ຂັ້ອຍ
ຢາກຖາມລາວບາງຢູ່າງ. ເຈົ້າຄດຈະຕອບແທນບຸນຄຸນຂ້ອຍ ດ້ວຍການເອົາກາເຟໃຫ້ຂ້ອຍກນ ແລະ ເປີດດົນຕີ
ໃຫ້ຂ້ອຍຟັງຊັ້ນບຶ່? ດຽວນຼີັ້ ແມູ່ຂັ້ອຍເປນຈູ່ງໃດນໍ ບໍູ່ແມູ່ນເພິູ່ນຍູ່າງເລາະຢູ່ເດຼີູ່ນບັ້ານຊອກຫາລກສາວທຼີູ່ລກອອກ
ຈາກເຮອນບໍ? ບໍູ່ແມູ່ນເພິູ່ນຍູ່າງອອກນອກທາງ ແລະ ຮັ້ອງ ໄຫັ້ໄປນໍາຂະນະທຼີູ່ເອົາໄມັ້ຄັ້ອນເທົັ້າສກດິນບໍ? ຖັ້າມຼີ
ຄົນຖາມ ເພິູ່ນຈະບໍູ່ເສົັ້າໂສກເສຍໃຈກບໂຊກຊະຕາ ແລະ ຮັ້ອງໄຫັ້ໄປນໍາບໍ? ລູກນ້ອຍປະຖ້ມຂ້ອຍໄປແລ້ວ ຄື
ກັບພຶ່ຂອງນາງ. ນາງໜີໄປເພາະບຶ່ຢາກຄົວອາຫານໃຫ້ຂ້ອຍກນ, ຊັກເຄືຶ່ອງໃຫ້ຂ້ອຍ ຫື ບຶ່ຢາກໃຊ້ຊີວດຢູຶ່ກັບ
ຂ້ອຍອີກແລ້ວ. ແຕູ່ເຖິງປານນັ້ນ ຂັ້ອຍກໍບໍູ່ອາດຫຼຸດພົັ້ນຈາກຜັ້ຊາຍຄົນນຼີັ້ໄປໄດັ້ເລຼີຍ. ການໄດັ້ສໍາຜດສິູ່ງທຼີູ່ບໍູ່ເຄຼີຍ
ພົບພໍັ້ເຮດໃຫັ້ເກຼີດຄວາມຫວານຊູ່ນ ແລະ ອາຍອຸູ່ນເຂົັ້າສູ່ຮູ່າງກາຍ ທງຫອບເອົາວິນຍານຂອງຂັ້ອຍໄປນໍາໄດັ້
ສັ້າງຄວາມພໍໃຈແກູ່ຂັ້ອຍ. ເໜອສິູ່ງອູ່ນໃດ ຂັ້ອຍຮັ້ສກຕູ່ນເຕັ້ນ ເມູ່ອຮັ້ວູ່າລາວບໍູ່ແມູ່ນຜັ້ຊາຍຢູ່ໃນທັ້ອງຖິູ່ນຂອງ
ພວກເຮົາ.
ລາວເລຼີູ່ມໂທມາຫາໃນຍາມຄໍູ່າຄນ ແລະ ຊວນຂັ້ອຍອອກໄປທູ່ຽວ. ລາວຂຼີູ່ລົດມາຮບເອົາຂັ້ອຍອອກ
ໄປ ແລະ ຕໍູ່ມາກໍເອົາມາສົູ່ງຢູ່ເຮອນ. ລາວເປຼີດດົນຕຼີໃຫັ້ຟງ ທງຢູ່ໃນລົດ ແລະ ຢູ່ທຼີູ່ເຮອນ. ບາງຄັ້ງຂັ້ອຍຈູ່ຈໍາ
ດົນຕຼີໄດັ້ ແຕູ່ບາງຄັ້ງກໍບໍູ່ເຄຼີຍໄດັ້ຍິນຈກເທູ່ອ. ຂັ້ອຍບໍູ່ເຄຼີຍໄດັ້ຍິນດົນຕຼີທຼີູ່ລາວເປຼີດໃຫັ້ຟງ ໃນຄໍູ່າຄນທຼີູ່ພວກເຮົາ
ຈບກນຄັ້ງທໍາອິດ. ຂັ້ອຍຫວງວູ່າລາວຈະບອກຊູ່ເພງໃຫັ້ຂັ້ອຍຮັ້. ຂັ້ອຍພໍໃຈຫຼາຍ ເວລາລາວບອກກູ່ຽວກບສິູ່ງທຼີູ່
ຂັ້ອຍບໍູ່ຮັ້. ແຕູ່ບໍູ່ວູ່າຂັ້ອຍຈະພະຍາຍາມປານໃດກໍຕາມ ຂັ້ອຍກໍບໍູ່ສາມາດຈູ່ຈໍາຊູ່ເພງເຫຼົູ່ານັ້ນໄດັ້ເລຼີຍ. ສໍາລບ
ຂັ້ອຍ ມນແມູ່ນດົນຕຼີທຼີູ່ທັ້າທາຍ ແລະ ຢູ່ຫູ່າງໄກເກຼີນເອັ້ອມ.
“ເພງນຼີັ້ຊູ່ຫຍງ?”
ລາວ <…> ຕອບທນທຼີໂລດ ຄັ້າຍກບວູ່າຊູ່ເພງ ບໍູ່ມຼີຄວາມສໍາຄນຫຍງສໍາລບລາວ. ເໝອນທຸກຄັ້ງ
ລາວຈະຕອບຢູ່າງໄວວາໂດຍບໍູ່ຄິດຫຍງ “ແມູ່ນເພງຂອງມາເຣຍ ເບຼີກອນຊາ ຊູ່ ຟາຕາມ ບາຍ ເບວິນດາ”
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ຂັ້ອຍຈູ່ໄດັ້ວູ່າ ເຄຼີຍໄດັ້ຍິນເພງທຼີູ່ລາວເປຼີດ <…>. ບໍູ່ວູ່າເວລາໃດ ແລະ ຢູ່ບູ່ອນໃດ ເມູ່ອຂັ້ອຍໄດັ້ຍິນ
ດົນຕຼີນັ້ນ ຂັ້ອຍຈະຄິດຄະນງເປນເວລາດົນນານ ຕໍູ່ມາກໍຮັ້ອງໄຫັ້ອອກມາ. ເພງນັ້ນແມູ່ນ ຄວາມໄວໄຮ້ສາຍ
011 (Speed 011 Wireless) <…>.
ຈາກເຮອນຂັ້ອຍໄປຫາເຮອນຂອງລາວ ພວກເຮົາຕັ້ອງຂຼີູ່ລົດໄປຕາມຄນຄກັ້ນນໍັ້າ, ຂັ້າມຂົວ ແລະ ໄປ
ຕາມທາງຜູ່ານສວນ ຕໍູ່ມາກໍຜູ່ານໂຮງສຼີເຂົັ້າທຼີູ່ປິດໄປແລັ້ວ. ສງກະສຼີທຼີູ່ມຸງຫຼງຄາເຂົັ້າໝັ້ຽງແລັ້ວ ເພາະບໍູ່ມຼີຄົນດ
ແລເປນເວລາສາມປຼີແລັ້ວ. ຍາມໃດທຼີູ່ພວກເຮົາຂຼີູ່ລົດຜູ່ານໂຮງສຼີເຂົັ້ານຼີັ້ ລາວຈະຂບລົດຊັ້າລົງ. ຂັ້ອຍຮັ້ວູ່າລາວ
ຄິດຫຍງຢູ່ໃນໃຈ ເວລາລາວເຮດແນວນັ້ນ. ແຕູ່ລາວບໍູ່ເຄຼີຍພາຂັ້ອຍເຂົັ້າໄປໃນໂຮງສຼີເຂົັ້ານັ້ນຈກເທູ່ອ. ເມູ່ອລາວ
ຢຸດລົດຢູ່ຕໍູ່ໜັ້າໂຮງສຼີເຂົັ້າ <…>. ຜົມຂອງລາວ ຫອມດັ້ວຍກິູ່ນຢາສະຜົມ ເຊິູ່ງເປນກິູ່ນທຼີູ່ຂັ້ອຍບໍູ່ເຄຼີຍສໍາຜດມາ
ກູ່ອນ. ຂັ້ອຍຢາກຮັ້ຊູ່ກິູ່ນຢາສະຜົມທຼີູ່ລາວໃຊັ້ ແຕູ່ບໍູ່ກັ້າເອຼີູ່ຍປາກຖາມວູ່າແມູ່ນກິູ່ນຫຍງ. ດູ່ງນັ້ນ ຂັ້ອຍຈູ່ງຖາມວູ່າ
ລາວໃຊັ້ແຊມພຫຍງ.

ຫຼງຈາກຈັ້ອງເບິູ່ງໜັ້າຂັ້ອຍ

ຄກບຕອນທຼີູ່ຂັ້ອຍເອົາຜັ້າຂົນເຊດເຫູ່ອຢູ່ໜັ້າຜາກຂອງລາວ

ລາວກໍເອຼີູ່ຍຂັ້ນວູ່າ “ແມູ່ນດບໂບຣຼີຈ” (Double Rich Shampoo).
ໃນຄໍູ່າຄນລະດບານໃໝູ່ຄັ້ງນັ້ນ ຂັ້ອຍອາຍຸໄດັ້ຊາວເອດປຼີ. ຂັ້ອຍຮັ້ສກຄັ້າຍກບວູ່າ ກໍາລງເດຼີນທາງໄປ
ສູ່ດິນແດນທຼີູ່ໄກແສນໄກ ເຊິູ່ງຕົນເອງບໍູ່ສາມາດໄປເຖິງໄດັ້ ຖັ້າບໍູ່ມຼີຜັ້ຊາຍຄົນນຼີັ້. ການເດຼີນທາງໄປດິນແດນຫູ່າງ
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ໄກທຼີູ່ບໍູ່ຮັ້ຈກ ຂັ້ອຍບໍູ່ສາມາດໄປເຖິງດັ້ວຍຕົນເອງໄດັ້ ຕັ້ອງມຼີລາວໄປນໍາຈູ່ງຈະຮອດ ມນເຮດໃຫັ້ຂັ້ອຍເສົັ້າໃຈ.
ເມູ່ອກບມາເຮອນ ຫຼງຈາກການເດຼີນທາງທຼີູ່ງົດງາມສິັ້ນສຸດລົງ ຂັ້ອຍມຼີທງຄວາມໂສກເສົັ້າ, ຄວາມຫວານຊູ່ນ

ໝົດຄນ ລໍຖັ້າຂັ້ອຍກບມາ.

ສວ

ສ

ແລະ ຂົມຂູ່ນ ປະປົນກນ. ຂັ້ອຍຕັ້ອງປະສົບພົບພໍັ້ທງພາບທຼີູ່ຄຸັ້ນເຄຼີຍ ແລະ ເສົັ້າໝອງ. ແມູ່ຍູ່າງເລາະຢູ່ເດຼີູ່ນບັ້ານ

ຜັ້ຊາຍຄົນນັ້ນໂທມາຫາອຼີກ ແຕູ່ຄູ່ອຍໆເຊົາມາຮບເອົາຂັ້ອຍໄປທູ່ຽວ.
“ຂຼີູ່ລົດຕກຊຼີມາແມ໋”.
ເຈົ້າຈະຈຶ່າຍຄຶ່າລົດຕັກຊີໃຫ້ຂ້ອຍບຶ່?
ແຕູ່ຂັ້ອຍບໍູ່ເວົັ້າຫຍງ ຕໍູ່ມາລາວເວົັ້າຄູ່ອຍໆ <…>.
“ຂັ້ອຍຢາກເຫນໜັ້າເຈົັ້າໃຈຈະຂາດແລັ້ວ”.
ຂັ້ອຍລງເລໃຈໜັ້ອຍໜູ່ງ.
ຄັນຊັ້ນກເອົາລົດມາຮັບຂ້ອຍຕ.
ຂັ້ອຍກໍາລງຄົວອາຫານບາງຢູ່າງຢູ່ແຊບເກາະ”.
ໂອ້ ລາວບຶ່ສາມາດມາຮັບຂ້ອຍ ຍ້ອນກາລັງຄົວກນຢູຶ່.
ຂັ້ອຍຂັ້ນລົດຕກຊຼີໄປ ທນທຼີທຼີູ່ຍູ່າງເຂົັ້າໄປໃນເຮອນ ນໍັ້າສຽງອູ່ອນໂຍນຂອງລາວ ທຼີູ່ບອກວູ່າ “ເຂົັ້າມາ
ໂລດ” ກໍດງດດຈິດໃຈຂັ້ອຍ. ລາວກໍາລງເຮດເອາະປາກະປ໋ອງຢູ່.
ຂະນະທຼີູ່ເອົາບູ່ວງຕກເອາະປາເຂົັ້າປາກ ລາວຖາມຂັ້ອຍວູ່າ
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“ຄອບຄົວເຈົັ້າປກຫຍງແດູ່ບໍູ່?”
“ປກຢູ່”
ຄອບຄົວຂັ້ອຍບໍູ່ມຼີດິນປກຝງຈກບູ່ອນ ແລະ ບໍູ່ມຼີໃຜເຮດການປກຝງແລັ້ວ.
“ແມູ່ນໃຜເຮດການປກຝງ?”
“ແມູ່ຂັ້ອຍ”
ຂັ້ອຍບໍູ່ຢາກບອກລາວວູ່າ ແມູ່ຂັ້ອຍອາຍຸຫົກສິບປຼີແລັ້ວ ແລະ ເປນພະຍາດຄວາມຈໍາເສູ່ອມ.
“ໂອັ້! ດຼີຫຼາຍ ໃຊັ້ຊຼີວິດຢູ່ຊົນນະບົດ ຂັ້ອຍກໍຄວນເຮດການປກຝງຄກນໄດ໋ນໍ”.
ຄນນັ້ນບໍູ່ມຼີສຽງດົນຕຼີເລຼີຍ ເນູ່ອງຈາກຮັ້ສກອດອດໃຈທຼີູ່ຈະເວົັ້າຕົວະຕໍູ່ໄປອຼີກ ຂັ້ອຍກໍເລຼີຍປູ່ຽນເລູ່ອງ
ສົນທະນາ.
“ເຈົັ້າບໍູ່ເປຼີດດົນຕຼີບໍ?”
“ດົນຕຼີຫວະ? ແລບທອບຂອງຂັ້ອຍເພ ໃຊັ້ການບໍູ່ໄດັ້”
“ເຈົັ້າເປຼີດດົນຕຼີບໍູ່ໄດັ້ ຖັ້າບໍູ່ມຼີແລບທອບຊັ້ນບໍ?”
“ບໍູ່ແມູ່ນແຕູ່ເປຼີດດົນຕຼີ ຂຽນໜງສກໍຍງບໍູ່ໄດັ້”.
ດູ່ງນັ້ນ ຂັ້ອຍຈູ່ງຮັ້ວູ່າລາວເປນ “ນກຂຽນ” ເຖິງຈະບໍູ່ຮັ້ວູ່າແມູ່ນອາຊຼີບຫຍງກໍຕາມ.
“ຄນຊັ້ນ ເຈົັ້າປກຫຍງແດູ່ຢູ່ໃນສວນ?”
“ປກທຸກຢູ່າງ ມຼີໝາກເຜດ, ຜກບົູ່ວໃບ, ຜກກາດ, ຜກສະຫຼດ, ຕົັ້ນເດຊຼີ, ໝາກເຂອ, ຕົັ້ນຊິໂກຣຼີ*,
ໝາກເລູ່ນໃຫຍູ່, ໝາກເລູ່ນນັ້ອຍ, ຕົັ້ນມານໂລ…”
“ຄຊິແຊບນໍ ຜກທຼີູ່ເຈົັ້າປກເອງຄຊິແຊບກວູ່າຜກຂາຍຢູ່ຕາມຮັ້ານ ແມູ່ນບໍູ່?”
“ແນູ່ນອນ ແຕູ່ເປນຫຍງເຈົັ້າຈູ່ງຖາມວູ່າພວກເຮົາມຼີສວນບໍູ່?”
“ຂັ້ອຍຄິດວູ່າ ຖັ້າຂັ້ອຍຊອຍໝາກເຜດ ແລະ ຜກບົູ່ວໃບເອົາມາປະສົມໃສູ່ກບ ເອາະນຼີັ້ ລົດຊາດກໍຄົງ
ຈະແຊບຊັ້ອຍແທັ້ໄດ໋”
“ຄນຊັ້ນ ຂັ້ອຍຈະເອົາມາໃຫັ້ເຈົັ້າເດຼີ”.
“ແທັ້ບໍູ່?”
“ແທັ້”
ລາວດຼີອົກດຼີໃຈ <…>. ຕໍູ່ມາລາວເວົັ້າດັ້ວຍແວວຕາທຼີູ່ອູ່ອນໂຍນວູ່າ “ທຼີູ່ຮກ, ຂັ້ອຍຈະປົກປັ້ອງເຈົັ້າ”.
ຄນນັ້ນນກຂຽນຜັ້ທຼີູ່ຂຽນບໍູ່ໄດັ້ເມູ່ອບໍູ່ມຼີແລບທອບ ດູ່ມເຫຼົັ້າຫຼາຍໂພດ ຈູ່ງບໍູ່ສາມາດຂບລົດໄປສົູ່ງຂັ້ອຍ
ກບບັ້ານໄດັ້. ຂັ້ອຍຍູ່າງໄປຕາມຖະໜົນໃນຄໍູ່າຄນນັ້ນ. ຂັ້ອຍຄິດຮອດແມູ່ ໃນຄໍູ່າຄນແບບນຼີັ້ ມຼີວິທຼີໃດບໍູ່ ທຼີູ່ຂັ້ອຍ
ຈະເຮດໃຫັ້ແມູ່ບໍູ່ຕັ້ອງຍູ່າງເລາະຢູ່ເດຼີູ່ນບັ້ານ ເພູ່ອລໍຖັ້າຂັ້ອຍ? ພາຍຫຼງທຼີູ່ຄິດໜກເປນເວລາດົນນານ ຂັ້ອຍຕດສິນ
ໃຈວູ່າຈະເປນການດຼີ ຖັ້າແມູ່ໄດັ້ປກຫຍງບາງຢູ່າງ. ມຼີຄົນເວົັ້າວູ່າ ຖັ້າມຂອງເຮົາໄດັ້ເຮດວຽກຢູ່ເລັ້ອຍໆ ຈະຊູ່ວຍ
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ບນເທົາອາການພະຍາດຄວາມຈໍາເສູ່ອມ. ແມູ່ບໍູ່ຮັ້ຈກຫຼິັ້ນໄພັ້ ແລະ ອາຍຸສໍູ່າລາວ ເປນໄປ ບໍູ່ໄດັ້ທຼີູ່ຈະຮຽນຫຼິັ້ນປິ
ອາໂນ ເພູ່ອບໍລິຫານມ. ເຫດຜົນອນໜູ່ງ ຄ ຂັ້ອຍເຄຼີຍໄດັ້ຍິນລາຍການວິທະຍຸບອກວູ່າ ການໃຫັ້ຄົນເປນພະຍາດ
ຄວາມຈໍາເສູ່ອມ ໄດັ້ເຫນພດສຼີຂຽວມຼີຄວາມສໍາຄນຫຼາຍ. ອຼີກຢູ່າງໜູ່ງ ແມູ່ເຄຼີຍມຼີປະສົບການດັ້ານການປກຝງ
ມາແລັ້ວ.
ແຕູ່ວູ່າຄອບຄົວຂອງຂັ້ອຍບໍູ່ມຼີດິນປກຝງຢູ່ຫຼງເຮອນຂອງພວກເຮົາອຼີກເລຼີຍ.

ທົູ່ງພຽງບູ່ອນເກົູ່າຂອງ

ພວກເຮົາທຼີູ່ມຼີດິນອຸດົມສົມບນ ໄດັ້ສນຫາຍໄປດົນແລັ້ວ. ຄົນຢູ່ໃກັ້ຄຽງ ກວາດຊັ້ເອົາດິນໄປໝົດ ລວມທງສວນ
ນັ້ອຍຢູ່ຫຼງເຮອນພວກເຮົານໍາ ແລັ້ວເຮດກໍາແພງຊຼີເມນກັ້ນໄວັ້ ເພູ່ອປຸກເປນເຮອນພກສໍາລບກໍາມະກອນຕູ່າງ
ດັ້າວ. ພວກເຮົາບໍູ່ມຼີເງິນທຼີູ່ຈະເຮດເດຼີູ່ນຊຼີເມນໄດັ້ ແຕູ່ດິນຕອນນຼີັ້ກໍຍງທໍາປະໂຫຍດໃຫັ້ພວກເຮົາໄດັ້ຢູ່. ຢູ່າງໜັ້ອຍ
ຖັ້າພວກເຮົາປກຜກເອົາເອງ ພວກເຮົາກໍປະຢດເງິນໄດັ້ ບໍູ່ຈໍາເປນຕັ້ອງໄປຊັ້ຜກຢູ່ຮັ້ານ.
ຂັ້ອຍເຕອນຕົນເອງສະເໝຼີວູ່າ

ເຫດຜົນທຼີູ່ຂັ້ອຍພວນດິນຢູ່ເດຼີູ່ນທງເວນທງຄນ

ບໍູ່ແມູ່ນເພູ່ອເອົາຜກ

ປອດສານພິດໄປໃຫັ້ລາວ. ແຕູ່ເມູ່ອຢູ່ໃນສວນມຼີໝາກເຜດເກຼີດຂັ້ນ ເປນເທູ່ອທໍາອິດ ຂັ້ອຍກໍຄິດເຖິງລາວກູ່ອນ
ຄົນອູ່ນ ແລະ ຫວງວູ່າລາວຈະຊວນຂັ້ອຍໄປເຮອນ. ແຕູ່ລາວບໍູ່ໂທມາຫາ ບໍູ່ດົນກໍມຼີໝາກເຜດເກຼີດຂັ້ນຫຼາຍ ຈົນ
ຂັ້ອຍຄິດວູ່າງູ່າຂອງ ມນອາດຈະກູ່ອງລົງດິນ. ທຸກໆເຊົັ້າຂັ້ອຍວິຕົກກງວົນວູ່າ ຄນຜູ່ານມາມຼີໝາກເຜດເກຼີດຂັ້ນ
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ຫຼາຍປານໃດ. ຊັ້ນຜກກາດເດ? ແມູ່ເຊດນໍັ້າຫນໍັ້າຕາ ເວລາຕດຜກກາດທຼີູ່ຂັ້ນຢູ່າງດົກໜາ. ແມູ່ເປນແບບນຼີັ້ສະ
ເໝຼີ ລາວປະຕິບດກບພດຜກເໝອນລກຂອງຕົນເອງ ແລະ ລາວກໍບໍູ່ປະລະນິໄສເກົູ່ານຼີັ້ເລຼີຍ.

ສວ

ສ

“ເປນຫຍງພໍູ່ຂອງລກບໍູ່ຕດຜກເຫຼົູ່ານຼີັ້?”

ແມູ່ຮັ້ດຼີວູ່າ ມັ້ໃດມັ້ໜູ່ງຜກສະຫຼດຕັ້ອງເນົູ່າເປູ່ອຍ ແລະ ຕາຍໄປຍັ້ອນຝົນ ຖັ້າພວກເຮົາບໍູ່ຕດເອົາມນ.
ແມູ່ສົູ່ງຜກສະຫຼດທຼີູ່ລາວຕດໃຫັ້ຂັ້ອຍ.
“ເຮດກິມຈິ* (kimchi) ຜກສະຫຼດໄວັ້ໃຫັ້ພໍູ່ແດູ່”.
ພາຍຫຼງອາຫານຄໍູ່າທຼີູ່ໜັ້າເບູ່ອ ຂັ້ອຍເອົາມຼີດຕດສົັ້ນຜກສະຫຼດທຼີູ່ແມູ່ເອົາມາແລັ້ວ ເອົາເຈັ້ຍໜງສພິມ
ມາຫໍູ່ໄວັ້.

ນອກຈາກນັ້ນ

ຍງເອົາໝາກເຜດ

ແລະ

ຜກຊິໂກຣິຈໍານວນໜູ່ງ

ອອກຈາກຖົງຢາງ

ເອົາໃສູ່

ກະປຸກປລາສຕິກ ແລັ້ວຍູ່າງໄປເຮອນຂອງຜັ້ຊາຍຄົນນັ້ນ. ແມູ່ຄົງລມໄປແລັ້ວວູ່າລາວໄດັ້ບອກຂັ້ອຍໃຫັ້ເຮດກິມ
ຈິຜກສະຫຼດໄວັ້ໃຫັ້ພໍູ່. ຂັ້ອຍຢາກໄປເຮດກິມຈິຜກສະຫຼດໃຫັ້ຜັ້ຊາຍຄົນນຼີັ້. ລາວຄົງລມໄປວູ່າ ການທຼີູ່ຂັ້ອຍເອົາ
ຜກປອດສານພິດມາໃຫັ້ ຄການນໍາເອົາຄວາມສຸກມາໃຫັ້ລາວ. ຍັ້ອນເຫດຜົນບາງຢູ່າງ ລາວບໍູ່ໃຫັ້ຂັ້ອຍເຂົັ້າໄປ
ໃນເຮອນ. ທນໃດນັ້ນ ຂັ້ອຍກໍຮັ້ວູ່າລາວມຼີແຂກຢູ່ໃນເຮອນນໍາ. ຂັ້ອຍຄິດວູ່າແມູ່ນແມູ່ຍິງ ອາດແມູ່ນຊອາກໍເປນ
ໄດັ້. ເຖິງວູ່າລາວຈະຢນຕນປະຕໄວັ້ກໍຕາມ ຂັ້ອຍກໍຍງເຫນເກຼີບແມູ່ຍິງຄູ່ໜູ່ງຢູ່ລະຫວູ່າງຂາຂອງລາວ ແລະ ເກຼີບ
ຄູ່ນັ້ນຄັ້າຍຄຂອງຊອາ. ຂັ້ອຍຮັ້ວູ່າ ນາງປິດບນຊຼີຝາກ ປະຈໍາ ແລະ ຖອນເງິນ ທຼີູ່ລາວທັ້ອນໄວັ້ດັ້ວຍຄວາມ
ລໍາບາກເປນເວລາ ໜູ່ງປຼີທຼີູ່ຜູ່ານມາ. ຂັ້ອຍຍງຮັ້ວູ່າ ອາທິດແລັ້ວນຼີັ້ ນາງໄປຮັ້ານເອເລກໂຕຣນິກຢູ່ໃນເມອງ. ບໍູ່
ແມູ່ນນາງໄປຊັ້ແລບທອບຢູ່ຫັ້ນບໍ? ດົນຕຼີທຼີູ່ດງລອດອອກມາຈາກເຮອນຜັ້ຊາຍຄົນນຼີັ້ ແມູ່ນດົນຕຼີທຼີູ່ມາຈາກແລບ
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ທອບຂອງຊອາບໍ? ຂັ້ອຍຍູ່ນຂອງທຼີູ່ເອົາມາໃຫັ້ລາວ. ລາວສົູ່ງສຽງດງດັ້ວຍຄວາມປະຫຼາດໃຈ ແຕູ່ການຊູ່ນຊົມຍິນ
ດຼີທຼີູ່ສຸພາບນັ້ນ ເປນລກສະນະແປກ ແລະ ບໍູ່ເປນກນເອງເລຼີຍ. ລາວຕດສິນໃຈທຼີູ່ຈະທໍາຕົວສຸພາບກບຂັ້ອຍ ນບ
ຕັ້ງແຕູ່ເວລາທຼີູ່ລາວບໍູ່ໄດັ້ຊວນຂັ້ອຍມາເຮອນຂອງລາວຊັ້ນບໍ?
“ຂອບໃຈຫຼາຍໆ ແຕູ່ເຈົັ້າເອົາໝາກເຜດມາໃຫັ້ຂັ້ອຍຫຼາຍໂພດ”.
“ພວກເຮົາມຼີຫຼາຍ ປຼີກາຍນຼີັ້ພວກເຮົາຊັ້ເບັ້ຍໝາກເຜດຫັ້າສິບຕົັ້ນຢູ່ຕະຫຼາດມາປກ. ພວກເຮົາປກຜກ
ສະຫຼດຫຼາຍຄກນ. ດິນບໍູ່ດຼີປານໃດແຕູ່ຜກເຫຼົູ່ານຼີັ້ໃຫຍູ່ຂັ້ນປານໜໍູ່ໄມັ້ພຸັ້ນລະ. ເບິູ່ງຜກຊິໂກຣິແມ໋! ເບິູ່ງຄວູ່າມນ
ຫຍາບ ແຕູ່ມນຂັ້ນຢູ່ທາງນອກ ມນຈູ່ງເປນຕາໜັ້າກິນແທັ້ໄດ໋. ເຈົັ້າຮັ້ໄດັ້ເລຼີຍ ດັ້ວຍການເບິູ່ງສຼີຂອງມນທຼີູ່ຕູ່າງກນ”.
“ແທັ້ໄດ໋ນໍ ຂອບໃຈເດຼີ”.
“ເອຼີ, ນຼີັ້ນູ່າ ຂັ້ອຍຄິດວູ່າດິນຢູ່ນຼີັ້ດຼີກວູ່າດິນຢູ່ເດຼີູ່ນບັ້ານພວກເຮົາ ຖັ້າເອົາຜກມາປກໃສູ່ກໍຄົງຈະດຼີໄດ໋
ແທນທຼີູ່ຈະປູ່ອຍໃຫັ້ຫຍັ້າຂັ້ນ. ໃຫັ້ຂັ້ອຍມາຖາງຫຍັ້າໃຫັ້ດຼີບໍ ເອົາເວລາໃດກໍໄດັ້?”
“ບໍູ່ເປນຫຍງດອກ ເຈົັ້າບໍູ່ຕັ້ອງຫູ່ວງ”.
“ເຈົັ້າຮັ້ແລັ້ວວູ່າ ຂັ້ອຍເກຼີດຢູ່ໃນຄອບຄົວຊາວສວນ ຂັ້ອຍເກູ່ງດັ້ານນຼີັ້ເກາະ”.
“ຊັ້ນກໍໄດັ້ ແຕູ່ບໍູ່ແມູ່ນຄນນຼີັ້ເທູ່ອ”.
“ຄນຊັ້ນ ລາກູ່ອນເດຼີ”.
ຂັ້ອຍອອກຈາກເຮອນຂອງລາວ ຍູ່າງໄປຕາມເສັ້ນທາງທຼີູ່ມດມິດ. ແມູ່ຍງນູ່ງຢູ່ເດຼີູ່ນ ກໍາລງຕດເອົາຜກ
ສະຫຼດຢູ່ພາຍໃຕັ້ແສງຈນກະຈູ່າງ.
“ລກເຮດກິມຈິຜກສະຫຼດໃຫັ້ພໍູ່ແລັ້ວຫວະ?”
“ເຮດແລັ້ວ ແມູ່”.
ຂັ້ອຍຕດສິນໃຈລາອອກຈາກວຽກຢູ່ຄລຼີນິກຢອນເຊ ແລະ ເຊນສນຍາເຮດວຽກຢູ່ຄລຼີນິກປິູ່ນປົວແຜນ
ບຮານກິມ(Kim) ເຊິູ່ງຈະເປຼີດຄນໃໝູ່ ພາຍຫຼງທຼີູ່ຂະຫຍາຍການບໍລິການອອກໄປຕູ່ມ. ເຮດວຽກຢູ່ຄລຼີນິກຢອນ
ເຊ ສະດວກສະບາຍ ແລະ ໄດັ້ເງິນເດອນດຼີ ແຕູ່ຂັ້ອຍ ອົດບໍູ່ໄດັ້ທຼີູ່ຈະເອົາຫໄປນາເອົາຕາໄປໄຮູ່ທໍາຕົວເໝອນບໍູ່
ມຼີຫຍງເກຼີດຂັ້ນກບຊອາ ເຊິູ່ງອາດໄປຫາຜັ້ຊາຍຄົນນັ້ນທຸກໆຄນ. ຂະນະທຼີູ່ລໍຖັ້າໃຫັ້ຄລຼີນິກປິູ່ນປົວແຜນບຮານ
ຂອງກິມມາເປຼີດຄລຼີນິກໃໝູ່ ລະດຝົນກໍເລຼີູ່ມຕົັ້ນ ແລັ້ວຝົນກໍຫຼູ່ງທູ່ງເທລົງມາຢູ່າງມດຟັ້າມົວດິນ.
*
ຫຼງຈາກອາຫານແລງ ຂັ້ອຍປິດເອົາໝາກເຜດ, ໝາກເຂອ ຕດເອົາຜກສະຫຼດ ແລະ ຜກຊິໂກຣິ ຫໍູ່ໃສູ່
ເຈັ້ຍໜງສພິມ ແລັ້ວເອົາໃສູ່ໃນຖົງປລາສຕິກໄວັ້.
“ເຮດກິມຈິຜກສະຫຼດໃຫັ້ພໍູ່ແດູ່”.
“ໂດຍແມູ່ ລກຈະເຮດໃຫັ້”.
ຂັ້ອຍຕອບດັ້ວຍໃບໜັ້າຊູ່ນບານ ເໝອນຍິງສາວອາຍຸຊາວເອດ ທຼີູ່ຕົນເຄຼີຍເປນ.
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ຟັ້າຫຼງຝົນຢູ່ອຼີກຟາກຟັ້າເບັ້ອງໜູ່ງ ຂັ້ອຍເຫນດວງດາວເປນເທູ່ອທໍາອິດ ຫຼງຈາກທຼີູ່ບໍູ່ໄດັ້ເຫນມາເປນ
ເວລາດົນນານ. ພວກມນສູ່ອງແສງຍິບຍບຜູ່ານຮນັ້ອຍໆຂອງກັ້ອນເມກໜາ. ໃຊັ້ເວລາໜູ່ງຊົູ່ວໂມງເພູ່ອຍູ່າງໄປ
ເຮອນຂອງລາວ. ດັ້ວຍບາດກັ້າວຊັ້າໆ ຂັ້ອຍຍູ່າງໄປຕາມເສັ້ນທາງທຼີູ່ມດມິດ. ປົກກະຕິຂັ້ອຍຈະຮັ້ສກຢັ້ານເວລາ
ຍູ່າງກບຄນມາເຮອນ ຫຼງຈາກເລຼີກວຽກຊັ້າ ຫຼ ຍູ່າງເລາະຫຼິັ້ນໃນເມອງ ແຕູ່ບດນຼີັ້ ຂັ້ອຍບໍູ່ຢັ້ານຫຍງເລຼີຍ. ເວລາທຼີູ່
ຂັ້ອຍເອົາໝາກເຜດ, ຜກສະຫຼດ, ຜກຊິໂກຣິ ແລະ ໝາກເຂອທຼີູ່ຂັ້ອຍປກໂດຍບໍູ່ໃສູ່ສານເຄມຼີດັ້ວຍຄວາມ
ຍາກລໍາບາກມາໃຫັ້ລາວ. ຂັ້ອຍຈະຖາມລາວວູ່າ ເຈົັ້າລມແລັ້ວບໍູ່ ເຈົັ້າບອກຂັ້ອຍຄນນັ້ນວູ່າ ຍາມໃດເຈົັ້າຢາກ
ເຫນໜັ້າຂັ້ອຍ ແລະ ຍາມໃດເຈົັ້າຢາກຊວນຂັ້ອຍໄປທູ່ຽວ? ຄນນັ້ນນູ່າ <…> ເຈົັ້າບໍູ່ໄດັ້ບອກໃຫັ້ຂັ້ອຍເອົາຜກ
ປອດສານພິດໄປໃຫັ້ເຈົັ້າຊັ້ນບໍ? <…> ຂັ້ອຍຍງຈູ່ຈໍາກູ່ຽວກບສິູ່ງທຼີູ່ລາວໄດັ້ເວົັ້າ ແລະ ປະຕິບດກບຂັ້ອຍ ໃນຄໍູ່າ
ຄນທຼີູ່ລາວມາຮບເອົາຂັ້ອຍໄປເຮອນຂອງລາວ. ຖັ້າລາວຈູ່ຈໍາບໍູ່ໄດັ້ ລາວກໍເປນອາດສະຍາກອນຕົວສະກນເທົູ່າ
ນັ້ນລະ.
ລາວຢູ່ເຮອນ ມຼີສຽງດົນຕຼີດງຢູ່ດັ້ານໃນ ແລະ ລາວກໍບໍູ່ຍອມໃຫັ້ຂັ້ອຍເຂົັ້າໄປອຼີກຕູ່ມ. ຂັ້ອຍເອົາຖົງຜກ
ຍູ່ນໃຫັ້ລາວ. ດວງດາວເປູ່ງແສງຍິບຍບ ກັ້ອນເມກໜາເລຼີູ່ມບົດບງດວງດາວຈໍານວນໜູ່ງໄວັ້ຂັ້າງຫຼງ.
“ແມູ່ນຜກປອດສານພິດ”.
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“ຜກປອດສານພິດ ຫຼ ບໍູ່ປອດສານພິດກໍຕາມ ຢູ່າເອົາມາອຼີກເດຼີ”.
“ສໍາລບເຈົັ້າແລັ້ວ ຂັ້ອຍຕັ້ອງຖາງເດຼີູ່ນຈົນແປນ ແລະ ເຮດສວນໃສູ່ຕະຫຼອດລະດບານໃໝູ່ທຼີູ່ຜູ່ານມາ

ສວ

ສ

ເພູ່ອໃຫັ້ໄດັ້ຜກປອດສານພິດເຫຼົູ່ານຼີັ້ມາໃຫັ້ເຈົັ້າ. ບາງຄັ້ງ ເວລາຂຸດດິນມຂັ້ອຍບວມ ຈົນເລອດຍັ້ອຍພຸັ້ນນູ່າ”.
“ຂັ້ອຍບໍູ່ໄດັ້ບອກເຈົັ້າຂຸດດິນຈົນເລອດຕົກຢາງອອກນູ່າ”.
“ຍັ້ອນເອົາເງິນມາຈູ່າຍຄູ່າລົດຕກຊຼີຂຼີູ່ມາເຮອນເຈົັ້ານຼີັ້ລະ

ຂັ້ອຍຈູ່ງບໍູ່ສາມາດເອົາ…

ອຸປະກອນຮບ

ສນຍານໃສູ່ໂທລະສບຂັ້ອຍ ເພູ່ອບອກເຈົັ້າວູ່າມຼີຄົນໂທເຂົັ້າມາ ຂະນະທຼີູ່ເຈົັ້າລົມທາງໂທລະສບຢູ່. ຂັ້ອຍບໍູ່ມຼີ
ອຸປະກອນແບບນັ້ນຄກບຄົນອູ່ນດອກ”.
ເປນຄວາມຈິງບໍູ່? ຂັ້ອຍບໍູ່ສາມາດຫາຄໍາເວົັ້າມາລະບາຍຄວາມອດອັ້ນຕນໃຈ, ຄວາມໂມໂຫໂທໂສ
ແລະ ຄວາມຮັ້ສກທຼີູ່ບໍູ່ເຄຼີຍມຼີຕໍູ່ລາວ. ຂັ້ອຍທົນບໍູ່ໄຫວຈູ່ງໄດັ້ເວົັ້າເລູ່ອງໄຮັ້ສາລະກູ່ຽວກບອຸປະກອນຮບສນຍານ
ນັ້ນອອກມາ. ຂັ້ອຍບໍູ່ກັ້າທຼີູ່ຈະບອກລາວກູ່ຽວກບສິູ່ງທຼີູ່ຕົນເອງກໍາລງຄິດ ຄ: ເຈົັ້າເປນຄົນຊົູ່ວແທັ້.
“ເຄູ່ອງອຸປະກອນຫຍງຫວະ?”
ທນໃດນັ້ນຂັ້ອຍຮັ້ສບສົນ ຈູ່ງບໍູ່ຕອບຫຍງ.
“ເຂົາບໍູ່ເອຼີັ້ນວູ່າອຸປະກອນ ແມູ່ນການໃຫັ້ບໍລິການ. ໜັ້າຄເຈົັ້າຫັ້ນ ຮັ້ຫຍງແດູ່ຫວະ?”
ລາວເວົັ້າດຖກຂັ້ອຍ ແລະ ທນໃດນັ້ນຂັ້ອຍກໍເກຼີດຄວາມກັ້າທຼີູ່ຈະຖຽງຕໍູ່.
“ຈະວູ່າອຸປະກອນ ຫຼ ການໃຫັ້ບໍລິການ ກໍບໍູ່ເປນຫຍງ. ຂັ້ອຍບໍູ່ຄບາງຄົນທຼີູ່ມຼີເຄູ່ອງຟງເພງເອມພຼີສາມ
ແລະ ຂັ້ອຍກໍບໍູ່ສາມາດຊັ້ແລບທອບໃຫັ້ເຈົັ້າໄດັ້. ສິູ່ງທຼີູ່ຂັ້ອຍໃຫັ້ເຈົັ້າໄດັ້ກໍມຼີແຕູ່ຜກປອດສານພິດນຼີັ້ແຫຼະ. ເຈົັ້າບໍູ່
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ຄວນປະຕິບດກບຂັ້ອຍຄກບຂອງຫຼິັ້ນ. ຂັ້ອຍອາຍຸພຽງຊາວເອດປຼີ. ເຈົັ້າບໍູ່ຢັ້ານວູ່າຕົນເອງຈະມຼີບນຫາຕາມມາບໍ
ທຼີູ່ປະຕິບດກບຍິງສາວອາຍຸຊາວເອດປຼີ? ຫົວໃຈຂອງຂັ້ອຍເຕັ້ນແຮງ ແຕູ່ຂັ້ອຍພະຍາຍາມເວົັ້າຊັ້າໆ ແລະ ຊດ
ເຈນເທົູ່າທຼີູ່ຈະເຮດໄດັ້.
“ເຈົັ້າເອົາຫຍງມາເວົັ້າ? ຂັ້ອຍເຮດດຼີກບເຈົັ້າ ເຈົັ້າຈູ່ບໍູ່ໄດັ້ຊັ້ນບໍ?

ຂັ້ອຍຄົວອາຫານໃຫັ້ເຈົັ້າກິນ ແລະ

ເປຼີດດົນຕຼີໃຫັ້ເຈົັ້າຟງ? ຖັ້າເຈົັ້າຈູ່ໄດັ້ ເຈົັ້າບໍູ່ຄວນທໍາຕົວແບບນຼີັ້. ດຽວນຼີັ້ເຈົັ້າໃຈຮັ້າຍ ມຼີແຕູ່ເຈົັ້າຊັ້ນບໍູ່ທຼີູ່ຮັ້າຍເປນ?
ຂັ້ອຍກໍຮັ້າຍເປນຄກນເດຼີ ຍາມຂັ້ອຍຢາກຮັ້າຍ ແຕູ່ຂັ້ອຍເຄຼີຍໃຊັ້ອາລົມກບເຈົັ້າຍາມໃດຫວະ? ເຊູ່ນ ເວລາພວກເຮົາ
ຂຼີູ່ລົດຜູ່ານໄປໂຮງສຼີເຂົັ້າຄນນັ້ນ ຖັ້າຂັ້ອຍຢາກເຮດຫຍງເຈົັ້າ ຂັ້ອຍກໍເຮດໄດັ້ແຕູ່ຂັ້ອຍບໍູ່ເຮດ. ຂັ້ອຍບໍູ່ເຄຼີຍຫຍາບ
ຄາຍກບເຈົັ້າຈກເທູ່ອນູ່າ. ຂັ້ອຍບໍູ່ຈໍາເປນອະທິບາຍໃຫັ້ເຈົັ້າຟງດອກ ເຈົັ້າຄິດເອົາເອງ. ຖັ້າຂັ້ອຍເປນນກຂຽນທຼີູ່ມຼີ
ຊູ່ສຽງ ຂັ້ອຍຈະມາເຮດຫຍງຢູ່ບູ່ອນນຼີັ້? ຖັ້າຂັ້ອຍບໍູ່ຫຍຸັ້ງກູ່ຽວກບຄົນໂງູ່ຈັ້າທຼີູ່ໄຮັ້ສາລະແບບເຈົັ້າ ຂັ້ອຍກໍຄົງບໍູ່
ຮັ້ສກລໍາຄານແນວນຼີັ້ດອກ. ຂັ້ອຍເຮດສິູ່ງທຼີູ່ບໍູ່ຖກໃຈເຈົັ້າ ຍັ້ອນຂັ້ອຍໃຊັ້ຊຼີວິດແບບນຼີັ້ຢູ່ບູ່ອນນຼີັ້ຊັ້ນບໍ? <…>
ລາວແກວູ່ງຖົງປລາສຕິກຖິັ້ມ ຂັ້ອຍເກບໝາກເຜດ, ຜກສະຫຼດ, ຜກຊິໂກຣິ ແລະ ໝາກເຂອທຼີູ່ເຮູ່ຍ
ຊະຊາຍຢູ່ພັ້ນເຮອນ ທງມສູ່ນ ແຕູ່ຫົວໃຈຂອງຂັ້ອຍສູ່ນແຮງກວູ່ານັ້ນອຼີກ. ຂັ້ອຍບໍູ່ຮັ້ອງໄຫັ້ ແລັ້ວ ຝົນກໍເລຼີູ່ມຕົກລົງ
ມາ.
ຂະນະທຼີູ່ຍູ່າງຜູ່ານຫູ່າຝົນ ມຼີຄົນຍູ່າງຕາມຫຼງຂັ້ອຍ. ຄນນຼີັ້ມດຫຼາຍ. ຂັ້ອຍໄດັ້ຍິນສຽງ ຄົນລົມກນ ຈູ່ງຮັ້
ວູ່າມຼີຜັ້ຊາຍສອງຄົນ. ຂັ້ອຍຮັ້ສກຢັ້ານຂັ້ນມາ. ຕອນຍູ່າງໄປເຮອນຜັ້ຊາຍຄົນນັ້ນ ຂັ້ອຍບໍູ່ຢັ້ານຫຍງ ເພາະຕອນ
ນັ້ນຕົນເອງມຼີອາລົມໂກດແຄັ້ນ. ແຕູ່ຕອນກບຄນມາເຮອນຂັ້ອຍຮັ້ສກຢັ້ານຫຼາຍ. ຂັ້ອຍຢັ້ານຜັ້ຊາຍຄົນນັ້ນທຼີູ່ດູ່າບໍູ່
ເຊົາຈກເທູ່ອ, ຂັ້ອຍຢັ້ານຄໍູ່າຄນທຼີູ່ມດມິດ ທງຢັ້ານຄົນແປກໜັ້າທຼີູ່ຍູ່າງຕາມຫຼງ. ຄນນັ້ນຂັ້ອຍຂົນໜາວລຸກທງຕົວ
ຮັ້ສກວູ່າໂລກນຼີັ້ເປນໜັ້າຢັ້ານກົວ. ຂັ້ອຍແລູ່ນບໍູ່ໃຫັ້ສຽງດງ ຕໍູ່ມານໍັ້າຕາກໍຊມອອກມາ ມຼີຂອງແຫຼມບາງຢູ່າງປກ
ຕຼີນເປອຍຂອງຂັ້ອຍ. ເມູ່ອໄປລຼີັ້ຢູ່ໃນໂຮງສຼີເຂົັ້າ ຂັ້ອຍຈູ່ງຮັ້ວູ່າຕົນເອງເຮດຖົງປລາສຕິດໃສູ່ຜກຫຼຸດມໄປຍາມໃດ
ກໍບໍູ່ຮັ້. ຜັ້ຊາຍສອງຄົນຢຸດຢູ່ໜັ້າໂຮງສຼີເຂົັ້າ.
“ຟັ້າວເທູ່ອ ແມູ່ນຫຍງນິ?”
ຢູ່ໃຕັ້ສາຍຄາໂຮງສຼີເຂົັ້າ ຜັ້ຊາຍສອງຄົນເປຼີດເບິູ່ງສິູ່ງທຼີູ່ພົບເຫນ. ຂັ້ອຍລຼີັ້ຊັ້ອນຢູ່ໃນຄວາມມດ ແລະ
ກັ້ນຫາຍໃຈໄວັ້.
“ຄນຈ ແມູ່ນເງິນບໍູ່?”
“ບໍູ່ແມູ່ນນູ່າ ຊາບດິນ, ໝາກເຜດ ແລະ ມຼີຜກສະຫຼດນໍາ. ມັ້ນຼີັ້ເງິນເດອນອອກ ພວກເຮົາດູ່ມເຫຼົັ້າໂຊຈ
ແກັ້ມກບປິັ້ງໝສາມຊັ້ນພນໃສູ່ຜກສະຫຼດນຼີັ້ເທາະ”.
ຄວາມຄິດນຼີັ້ເຮດໃຫັ້ລາວຕູ່ນເຕັ້ນປານນັ້ນພຸັ້ນຫວະ? ຄນຈເລຼີູ່ມຮັ້ອງເພງ.
ຂ້ອຍຕົກຂຸມຮັກ. ບຶ່ອາດລືມໄລໄດ້ ອົດຄດເຖງເຈົ້າບຶ່ໄດ້. ຂ້ອຍທົນບຶ່ໄດ້ ສຸດແສນເສຍດາຍ ຂ້ອຍຈະ
ຄອຍຖ້າເຈົ້າ.
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ຂັ້ອຍຮັ້ອງຕາມສຽງເພງທຼີູ່ເຂົາເຈົັ້າຮັ້ອງ ຂະນະທຼີູ່ລຼີັ້ຊັ້ອນຢູ່ໃນຄວາມມດ.
ຂ້ອຍເປັນຄົນໂງຶ່ຈ້າ ເວົ້າຫຍັງບຶ່ເປັນ ແມຶ່ນແຕຶ່ຈະເວົ້າທຸກໆມື້ວຶ່າ ‘ເຈົ້າສະບາຍດີບຶ່?’ ກຍັງເວົ້າບຶ່ເປັນ.
ເຈົ້າຄົງມີຄວາມສຸກ ເຈົ້າຄົງຍ້ມຢູຶ່ ແລະ ສຶ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຮູ້ສກຕຶ່າຕ້ອຍ ນ້ອຍໃຈ.
ທນໃດນັ້ນ ເຂົາເຈົັ້າກໍເຊົາຮັ້ອງເພງ ຂັ້ອຍກໍເຊົາຄກນ. ສຽງຝົນຕົກແຮງຂັ້ນ ແລະ ຖຼີູ່ຂັ້ນ.
“ຊາບດິນ ເຮົາອຼີດຕົນຫົວໜັ້າ”.
“ຄນຈ, ເຮົາຊງລາວຫຼາຍ. ມັ້ນຼີັ້ໂຕທໍາລາຍແຜນການຂອງພວກເຮົາໝົດແລັ້ວ”.
“ເຮົາເວົັ້າບໍູ່ໄດັ້ວູ່າ ຫົວໜັ້າເອົາເງິນໃຫັ້ແດູ່. ລາວບໍູ່ມຼີເງິນຕິ. ລາວເຈບຄຼີງ ແມູ່ຂອງລາວປູ່ວຍ ລາວຈູ່ງ
ໂສກເສົັ້າເສຍໃຈ”.
“ເຖິງແນວໃດ ໂຕກໍຕັ້ອງບອກລາວ”.
“ເຮົາບໍູ່ກັ້າຂໍເງິນນໍາຫົວໜັ້າ ເພາະຮັ້ດຼີວູ່າລາວບໍູ່ມຼີເງິນ”.
“ຄນຈ ໂຕຈະອອກເດຼີນທາງຍາມໃດ?”
“ມັ້ຮ, ອຼີກຕູ່ມສອງຄນ. ມັ້ອູ່ນເຮົາຈະເຂົັ້າໄປໃນເມອງໄປຊັ້ແຜູ່ນຊຼີດຼີເພງຂອງ ຢນໂດຮອນ, ຖົງມຢາງ,
ເຫຼົັ້າໂຊຈ, ເຄູ່ອງນຸູ່ງ, ເກຼີບ ແລະ ສິູ່ງຂອງຫຼາຍຢູ່າງ. ເຮົາເປນແຟນເພງ ຂອງ ຢນ ໂດຮອນ”.
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“ຄນຈ, ເວລາກບຄນໄປປະເທດແລັ້ວ ໂຕຈະເຮດຫຍງ?”
“ບໍູ່ຮັ້ເທູ່ອ ເວລາກບໄປແລັ້ວ ເຮົາຈະພົບພໍູ່ແມູ່, ເອັ້ອຍ ແລະ ພຼີູ່ນັ້ອງ ຕໍູ່ຈາກນັ້ນເຮົາກໍຈະຂັ້ນພໄປເບິູ່ງ

ສວ

ສ

ດວງຈນ ແລັ້ວຈະຖາມດວງຈນວູ່າຈະໃຫັ້ເຮົາເຮດຫຍງ ຄນຊັ້ນໂຕເດ?”
“ນັ້ອງສາວເຮົາເອົາຜົວຄົນເກົາຫຼຼີ ນາງຢູ່ໃນປະເທດນຼີັ້ແຫຼະ. ຍັ້ອນຜົວຕົບຕຼີ ນາງຈູ່ງໂສກເສົັ້າເຫງົາໃຈ.
ອັ້າຍຂອງເຮົາເອົາເມຍຄົນເກົາຫຼຼີ ນາງໜຼີປະລາວ. ລາວມຼີລກຄົນໜູ່ງ ທງພໍູ່ ແລະ ລກຊາຍຕູ່າງກໍມຼີຈິດໃຈເສົັ້າໝອງ.
ພໍູ່ແມູ່ເຮົາເສຍຊຼີວິດໝົດແລັ້ວ. ເຖິງຈະກບໄປ ເຮົາກໍບໍູ່ມຼີຍາດຕິພຼີູ່ນັ້ອງຢູ່ບງກະລາເທດຈກຄົນ. ທຸກຄົນຢູ່ປະເທດ
ເກົາຫຼຼີພຼີັ້ໝົດ. ເຮົາກບໄປບໍູ່ໄດັ້ດອກ. ອັ້າຍຂອງເຮົາໄດັ້ຮບບາດເຈບລາວເສຍນິັ້ວມໄປ. ເຮົາຕັ້ອງລັ້ຽງດຫຼານຊາຍ”.
“ຊາບດິນ, ຢູ່ເກົາຫຼຼີພຼີັ້ ເວລາເຮົາເສົັ້າໂສກເສຍໃຈ ເຮົາຈະຮັ້ອງເພງ, ຮັ້ອງເພງເກົາຫຼຼີທຸກເພງ. ຫົວໜັ້າ
ປັ້ອຍດູ່າຫຼາຍ.

ຫົວໃຈຂອງເຮົາເຕັ້ນແຮງ

ທງນິັ້ວມກໍສູ່ນຫຼາຍ

ເຮົາຈູ່ງຮັ້ອງໄຫັ້ຟມຟາຍ.

ຕໍູ່ຈາກນັ້ນເຮົາກໍ

ຮັ້ອງເພງ. ບໍູ່ມຼີແຟນ, ບໍູ່ມຼີຄວາມຮກ ແລະ ບໍູ່ມຼີຄວາມຍຸຕິທໍາ. ດູ່ງນັ້ນເຮົາຈູ່ງຮັ້ອງເພງອຼີກ ຕໍູ່ມາຈູ່ງເຊອບຫຼບໄປ
ແລັ້ວເຮົາກໍເຫນດວງຈນຢູ່ໃນຄວາມຝນ ເປນດວງຈນໜູ່ວຍໃຫຍູ່ ແລະ ສວຍງາມຂອງປະເທດເນປານ”.
ຄນຈເລຼີູ່ມຮັ້ອງເພງອຼີກ.
ຍາມລະດູໃບໄມ້ຫົຶ່ນ ຂ້ອຍລຖ້າເຈົ້າຢູຶ່ໜ້າຫ້ອງການໄປສະນີ. ຂ້ອຍເບຶ່ງໃບຜັກໜອກທີຶ່ເຫື້ອມປວໄປ
ຕາມສາຍລົມ. ຢູຶ່ໄກອອກໄປ ຂ້ອຍເຫັນເຈົ້າປະປົນຢູຶ່ກັບຄົນອືຶ່ນໆທີຶ່ຍຶ່າງໄປມາ.
ຂັ້ອຍຍງຊັ້ອນຕົວຢູ່ໃນຄວາມມດ ຂັ້ອຍຮັ້ອງເພງໄປພັ້ອມກບລາວອຼີກຕູ່ມ.
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ສຶ່ງທີຶ່ສວຍງາມຢູຶ່ໃນໂລກນີ້ຈະຢູຶ່ໄດ້ດົນປານໃດນ? ທຸກສຶ່ງທຸກຢຶ່າງຢູຶ່ໃຕ້ດວງອາທດ ຈະຢູຶ່ຕາມ ລາ
ພັງເໝືອນດອກໄມ້ທີຶ່ທົນທານຕຶ່ແສງແດດສຶ່ອງ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ທີຶ່ຢືນຢັດຕ້ານທານພາຍຸລະດູໜາວຄັ້ງທີຶ່ຜຶ່ານມາໄດ້ບຶ່?
ຕໍູ່ມາຊາບດິນກໍເລຼີູ່ມຮັ້ອງເພງເຊູ່ນດຽວກນ.
ໂອ້ ພະເຈົ້າເອີຍ, ໂອ້ ພະເຈົ້າເອີຍ. ຢຶ່າເຂົ້າມາໃກ້ຂ້ອຍ. ທຶ່ານບຶ່ຄວນເຂົ້າມາໃກ້ຂ້ອຍ.
ສຽງຝົນລິນກນເອົາສຽງຮັ້ອງເພງຂອງເຂົາເຈົັ້າທຼີູ່ດງກັ້ອງທົູ່ວໂຮງສຼີເຂົັ້າ ເຊິູ່ງມຼີກິູ່ນຮໍາເຂົັ້າຫອມກຸູ່ນຂັ້ນມາ.
“ຊາບດິນ, ມຼີຜກສະຫຼດ ແລະ ໝາກເຜດຢູ່ນຼີັ້. ເຮົາມຼີແຈູ່ວຢູ່ເຮອນ ພວກເຮົາຕັ້ອງມຼີເຫຼົັ້າໂຊຈນໍາໄດ໋.
ເຮົາບໍູ່ມຼີຊຼີັ້ນໝສາມຊັ້ນ ພວກເຮົາຕັ້ອງຊັ້ເອົາ. ໄປ໋! ໄປກິນເຫຼົັ້າໂຊຈກນເທາະ”.
“ຊັ້ນກະດຼີ”
ທງສອງຄົນຫາຍໄປໃນສາຍຝົນທູ່າມກາງຄວາມມດ.

ເຂົາເຈົັ້າອອກໄປດັ້ວຍຄວາມເບຼີກບານໃຈ.

ຂັ້ອຍແລເຫນຖະໜົນທຼີູ່ຕົນເອງຍູ່າງມາ ຢູ່ໄກອອກໄປຈາກເສັ້ນທາງທຼີູ່ຊາບດິນຍູ່າງໄປກບຄນຈ

ແລະ ຂັ້າມ

ເສັ້ນທາງນັ້ນໄປ ຂັ້ອຍເຫນເຮອນຂອງຜັ້ຊາຍຄົນນັ້ນ. ຫົວໃຈຂອງຂັ້ອຍຊູ່ງຫາກໍສະຫງົບລົງເລຼີູ່ມເຕັ້ນແຮງຂັ້ນອຼີກ
ຂັ້ອຍຈູ່ງເລຼີູ່ມຮັ້ອງເພງ.
ຂ້ອຍຕົກຂຸມຮັກ ບຶ່ອາດລືມໄລໄດ້ ອົດຄດຮອດເຈົ້າບຶ່ໄດ້. ຂ້ອຍທົນບຶ່ໄດ້ນຶ່າສຸດແສນເສຍດາຍ ຂ້ອຍ
ຕ້ອງລຖ້າເຈົ້າຕຶ່ໄປ.
ຂັ້ອຍຍູ່າງອອກຈາກໂຮງສຼີເຂົັ້າ ໂຫຍຫວນຄວນຄາງທູ່າມກາງສາຍຝົນທງນໍັ້າຕານອງໜັ້າ ແຕູ່ຂັ້ອຍກໍ
ຍງຮັ້ອງເພງຕໍູ່ໄປ. ຢູ່ໄກອອກໄປ ຂັ້ອຍເຫນດວງຈນຢູ່ເທິງຈອມພເຊິູ່ງປົກຄຸມດັ້ວຍຫິມະຂອງປະເທດເນປານ.
ຂັ້ອຍຍູ່າງມຸູ່ງໜັ້າໄປຫາດວງຈນໜູ່ວຍນັ້ນດັ້ວຍບາດກັ້າວຊັ້າໆ ແຕູ່ຈິດໃຈເບຼີກບານທູ່າມກາງສາຍຝົນ.

ອະທິບາຍຄໍາສັບ

ຕົັ້ນມານໂລ (mallow): ຜກຊະນິດໜູ່ງ
ກິມຈິ (kimchi):

ສົັ້ມຜກເກົາຫຼຼີ
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