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MY MOTHER’S TONGUE 

By Jean-Baptiste PHOU 

Translated by: Chanmaly Panyaphone, with support from Mekong Cultural Hub 

 

ພາສາຂອງແມ ່
 

 

ເທ ່ າທ ່ ຈາໍຄວາມໄດ,້ ລກູ ໄດຍ້ນິຫຼາກຫຼາຍພາສາອອ້ມແອມ້ໂຕລກູ. ເຮອືນຂອງພວກເຮ າ ເປັນ 

ສະຖານທ ່  ທ ່ ມ  ຫຼາກຫຼາຍພາສາ ບ່ໍວາ່ ຈະແມນ່ ພາສາຊ  ນເຜ ່ າ... ພາສາຈ ນພາກກາງ... ພາສາຈ ນພາກ

ໃຕ.້... ພາສາຈ ນຕາເວັນອອກ... ພາສາກາໍປເູຈຍ… 

ລກູສ  ນໃຈ ວທິ ທ ່ ພ່ໍແມສ່  ນທະນາ, ປ່ຽນພາສາໄປມາ ຢາ່ງຄອ່ງແຄວ້. 

 

ໃນບນັດາພາສາທ ່  ແມເ່ວ ້າໄດ,້ ລກູໄດຮ້ຽນຮູພ້ຽງແຕພ່າສາດຽວ ກໍ່ຄພືາສາຊ  ນເຜ ່ າຂອງຈ ນຕາເວັນ

ອອກ, ພາສາເຕໂຈວ. ພາສາຊ  ນເຜ ່ ານ  ້ເປັນດ ັງ່ພາສາແມ ່ສາໍລບັລກູ ຍອ້ນ ແມເ່ປັນຄ  ນສອນລກູ. 

 

ເຈ າ້ໂຊກດ  ທ ່ ເວ ້າພາສາຈ ນໄດ!້ 

ບ່ໍໂຊກດ ດອກ! ມນັບ່ໍແມນ່ພາສາຈ ນກາງ, ມນັເປັນພຽງພາສາຊ  ນເຜ ່ າຂອງຈ ນ. 

ຈງັໃດ ກະຍງັໂຊກດ  ທ ່ ເວ ້າໄດຫຼ້າຍພາສາ! 

 

ລກູບ່ໍເຫັນຊໂິຊກດ ບອ່ນໃດ. 

ລຶກໆໃນໃຈ, ລກູອດິສາ ຄ  ນທ ່ ເວ ້າແຕພ່າສາດຽວ, ພາສາດຽວກນັກບັພ່ໍແມພ່ວກເຂ າ. 

ພວກເຂ າ ສາມາດໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫືຼອ ເວລາເຮັດວຽກບາ້ນ, ສາມາດລ  ມໄດທ້ກຸເລ່ືອງນາໍກນັ. 

ພວກເຮ າ ເອງ ບ່ໍຮູຈ້ກັ ສ  ນທະນາກນັ. 

 

ພວກເຮ າບ່ໍສາມາດມ ການສ  ນທະນາເລ່ືອງໃດໜ່ຶງແບບລ  ງເລິກ. ລກູເວ ້າພາສາເຕໂຈວໄດ ້ບ່ໍຄອ່ງແຄວ້, 

ແລະ ແມກ່ະເວ ້າພາສາຟຣ ັ່ງ ບ່ໍໄດ.້ 

ລາວ Laos 
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ມນັເປັນພາສາ ການສ  ນທະນາແລກປ່ຽນທ ່ ປະກອບດວ້ຍຄວາມງຽບ ເປັນສວ່ນຫຼາຍ. 

ແຕຄ່ວາມຈິ່ງແລວ້ ມ  ຫຼາຍຢາ່ງທ ່ ລກູຢາກຖາມແມ.່ 

 

ພ່ໍແມລ່ກູ ມາແຕໃ່ສ? ພ່ໍເຖ າ້ແມເ່ຖ າ້ ເດ,້ ລກູບ່ໍຮູຈ້ກັເລ ຍ? 

ຊ ວດິຂອງແມ ່ ກອ່ນທ ່ ແມຈ່ະຍາ້ຍມາຢູຟ່ຣ ັງ່ ເປັນແນວໃດ?........ ຊວິດິຕອນແມເ່ປັນຜູໃ້ຫຍ ່ ຕອນຢູ່

ກາໍປເູຈຍ. 

ແລວ້ເປັນຫຍງັ ແມຄ່ບ່ໍືເຄ ຍສອນພາສາກາໍປເູຈຍໃຫລ້ກູ? 

ພາສາທ ່ ແມໄ່ດຮ້ຽນຢູໂ່ຮງຮຽນ, ພາສາທ ່ ແມຟ່ງັຢູທ່ກຸມ ື ້ໃນວທິະຍ,ຸ ພາສາທ ່ ແມເ່ວ ້າ ໝ  ດມ ື ້ກບັ ເອື້ອຍ

ນອ້ງ ໝູຄູ່.່ 

 

ລກູຄືຊບ່ໍິມ  ວນັຮູ.້ 

ລກູບ່ໍຮູພ້າສາ ຮູຄ້າໍສບັຫຼາຍພຽງພໍ ເພ່ືອທ ່ ຈະຖາມແມ.່ 

 

ພາສາທ ່ ແມສ່ອນລກູ ຍງັບ່ໍພຽງພໍ, ລກູບ່ໍສາມາດສ  ນທະນາກບັແມ,່ ລກູບ່ໍສາມາດຮຽນຮູກ້ຽ່ວກບັໂລກ

ພາຍນອກ. ໃຫໂ້ຮງຮຽນ ແລະ ລະບ  ບຂອງລດັຖະບານ ເປັນ ຜູສ້ອນ. ໃຫໂ້ທລະພາບ ແລະ ປ້ືມໜງັ

ສ ືເປັນ ຜູເ້ຕ ່ ມເຕັມຄວາມຮູທ້ ່ ຂາດຫາຍ. ຢາ່ມນັ ຖາ້ສິ່ ງດ ັງ່ກາ່ວ ເຮັດໃຫ ້ລກູຂາດຄວາມສາໍພນັ ກບັ

ສວ່ນໜ່ຶງທ ່ ເປັນຕ  ວຕ  ນຂອງລກູເອງ, ຢາ່ມນັ ຖາ້ມນັເຮັດໃຫລ້ກູຢູຫ່າ່ງໄກຈາກແມ.່ 

 

* 

 

ການຄ  ນ້ຫາໂຕເອງ, ນາໍພາລກູໄປໄກອອກໄປ. ພາສາຟຣ ັງ່ບ່ໍພຽງພໍແລວ້. ລກູຢາກຮຽນຮູຄ້າໍສບັໃໝ່ໆ , 

ພາສາໃໝ່ໆ , ມມູມອງໂລກໃໝ່ໆ . 

ລກູຄ  ນ້ຫາໂຕເອງ ໂດຍຫຼ ກລຽ້ງ ປະເທດໜ່ຶງ ກໍ່ຄ ືປະເທດ ກາໍປເູຈຍ. 

 

ປະເທດທ ່ ແມບ່ໍ່ເລ ່ າເຖງິ ຍ  ກເວັ້ນ ເວລາເວ ້າເຖງິສ  ງຄາມ ແລະ ຄວາມຕາຍ. 

ປະເທດທ ່ ລກູຫຼ ກລຽ້ງ ເນື່ອງຈາກວາ່ ແມເ່ລືອກທ ່ ຈະກບັໄປອາໄສຢູຫ່ ັນ້. ມນັເຮັດໃຫລ້ກູອດຶອດັ. ເພາະ

ລກູຮູສ້ກຶສາວາ່ ປະເທດນ  ້ເປັນຕ  ນ້ເຫດ ຈດຸສນູລວມ ຂອງຄວາມທກຸຍາກ ທກຸຢາ່ງ. 

 

* 
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ຈ  ນມາຮອດມືໜ່ຶ້ງ, ມ ືທ້ ່ ລກູເປັນຜູໃ້ຫຍແ່ລວ້, ຫຼງັຈາກເດ ່ ນທາງອອ້ມໄປມາຫຼາຍຮອບ, ລກູຕດັສນິໃຈ 

ໄປເບິ່ ງແຜນດນິນ .້ 

ທກຸສິ່ ງທກຸຢາ່ງ ທງັແປກຕາ ທງັຄຸນ້ຕາ. ທງັສຽງ... ທງັກິ່ນ... ທງັສ ສນັ... 

ຫືຼວາ່ລຶກໆແລວ້ ລກູຈື່ ຕ  ວຕ  ນຂອງໂຕເອງ, ສິ່ ງທ ່ ລກູບ່ໍເຄ ຍສາໍພດັ? 

ຫືຼສິ່ ງເຫຼ ່ ານ ັນ້ແມຖ່າ່ຍທອດໃຫລ້ກູ ໂດຍບ່ໍໃຊຄ້າໍເວ ້າ. 

 

ລກູໃຊເ້ວລາທ ່ ຜາ່ນມາ ໜ ມາຕະຫຼອດ. ມາຮອດຕອນນ  ້ລກູຢາກຮູທ້ກຸຢາ່ງ. 

ລກູຮຽນກຽ່ວກບັທກຸສິ່ ງທກຸຢາ່ງທ ່ ລກູສາໍພດັ, ທກຸສິ່ ງທ ່ ເຮັດໃຫລ້ກູສາມາດໃກແ້ມ,່ ໃກແ້ຜນດນິນ ຫຼ້າຍ

ຂືນ້. 

 

ການຮຽນຮູນ້  ້ຈະບ່ໍຈ  ບສິ້ນ ຈ  ນກວ່າລກູຈະຮູພ້າສາຂອງປະເທດນ  ້ຢາ່ງແທຈ້ງິ. 

ຖາ້ບ່ໍຮູພ້າສາ, ລກູກໍ່ຖກືຕດັຂາດ ຈາກວດັທະນະທາໍ ແລະ ສງັຄ  ມນ .້ 

ລກູ ຫນັມາຮຽນພາສາກາໍປເູຈຍຢາ່ງຕ ັງ້ໃຈ. 

 

* 

 

ລກູເວ ້າບ່ໍໄດ ້

xະ, xາ, ເxະ, ເx, ແxະ, ແx.... ນ  ້ແມນ່ກຸມ່ສຽງ ອໍ. ມ ທງັໝ ດ 21 ພະຍນັຊະນະ. ແຕ່ຍງັ

ມ  ສະຫຼະ ແລະ ວນັນະຍດຸ ສາມາດອອກສຽງໄດຫຼ້າຍແບບ. ເຮັດໃຫ້ມ ສຽງ ປະມານ 40ສຽງ 

ແຕກຕ່າງກນັ. 

 

ລກູບ່ໍໄຫວ. 

ລກູ ຄາ່ກບັ ພາສາທ ່ ມ  ຫຼາກຫຼາຍສຽງສາໍນຽນ ທ ່ ລກູອອກສຽງບ່ໍໄດ.້ 

ມ ສຽງສ ັນ້, ສຽງຍາວ, ສຽງສງູ, ສຽງຕ ໍາ່, ສຽງຫນັລ ້ນ. 

ສຽງທ ່ ຕ່ໍເນື່ອງກນັ. 

 

ລອງເວ ້າ: ຈງິອຍ ຈງິາຍ 

ຊະລງັ ຊະນງັ ເມນ ຈາງ ຊະໂລນ 

 

ລກູ ຄາ່ກບັພາສາທ ່  ທາ້ທາຍ, ຈື່ຍາກ, ມ  ຄາໍສບັທ ່ ຊບັຊອ້ນ, ຕ  ນ້ກາໍເນ ດພາສາທ ່ ຫຼາກຫຼາຍ: ທງັພາສາ

ພາລ  ພາສາສນັສະກດິ, ພາສາຟຣ ັງ່... 
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ຄາໍສບັທ ່ ລືນໄຫລ ຄປືາໄຫລ ທ ່ ໄປລ ້ຫຼງັກອ້ນຫ ນ. 

 

ລກູ ຄາ່ກບັພາສາທ ່  ເຂ ້າເຖງິບ່ໍໄດ,້ ບ່ໍສາມາດອາ່ນ ແລະ ຂຽນໄດ.້ 

ສາໍລບັພາສາຕ  ວອກັສອນທ ່ ຫຼາຍທ ່ ສດຸໃນໂລກ, ການຮຽນກຽ່ວກບັ ສະຫຼະພະຍນັຊະນະ 74ຕ  ວ ບ່ໍ

ພຽງພໍ! ພະຍນັຊະນະປ່ຽນຮບູຮາ່ງ ສະຫຼະປ່ຽນການອອກສຽງ ເວລາມ  ການລວມຕ  ວກນັ. 

 

ເອ າ ຕ  ວ “ກ“ ມາໃສ່ກບັ “xະ“ ຈະໄດ ້“ກະ“. ແຕ່ຄນັເອ າ ຕ  ວ “ກ“ ມາໃສ່ກບັ “ເxະ“ ຈະໄດ ້

“ເກະ“ ແຕ່ເວລາຂຽນ ຍງັເຫັນ “xະ“ ຄືເກ ່ າ. ແບບນ  ້ໄປເລື້ອຍໆ. ເດັກນອ້ຍຕ້ອງຈື່ ຂືນ້ໃຈ. 

ມນັທງັຍາກ ທງັຊບັຊອ້ນ ແມກ້ະທັງ້ສາໍລບັຄ  ນກາໍປເູຈຍ. 

 

ລກູພະຍາຍາມຈື່ ຕ  ວອກັສອນຫຼາຍປານໃດ, ລກູພະຍາຍາມເລ ່ າຄາໍສບັຫຼາຍປານ ກໍ່ຍງັບ່ໍໄດ.້ 

ຍງັບ່ໍແລວ້ ຍງັມ  ຕ  ວສະກ  ດ ທ ່  ແຕກຕາ່ງກນັອ ກ. 

 

ເວລາຄສູອນເດັກນອ້ຍ, ຄບູອກເຂ າວາ່: ອນັນ ກ້ະຖກື, ໂຕນ ັນ້ກະແມນ່, ຖກືຕ້ອງທກຸຢ່າງ. 

ແຕ່ສດຸທ້າຍແລ້ວ, ອອກສຽງແນວໃດກໍ່ໄດ,້ ໃຊພ້າສາໃນການສ່ືສານ. 

 

ແມນ່ແລວ້. ພາສາໃຊສ້າໍລບັການສື່ ສານ! ການໃຊພ້າສາ ເປັນ ພຽງການໃຊສ້ຽງຕ່ໍເນື່ອງກນັ ເຊິ່ ງໄດ້

ຮບັການຈື່ຈາໍ ແລະ ຈດັລຽງ. ຖາ້ລກູເວ ້າພາສາອື່ ນໄດ,້ ເປັນຫຍງັລກູຊເິວ ້າພາສາກາໍປເູຈຍບ່ໍໄດ!້ ລກູ

ຊເິອ າຊະນະພາສານ ,້ ພາສາທ ່  ທາ້ທາຍຫຼາຍ! 

 

ຊະລງັ ຊະນງັ ເມນັ ຈງັ ຊະໂລງ 

 

ສດຸທາ້ຍລກູກໍ່ສາມາດ ເວ ້າອອມາໄດນ້ອ້ຍໜ່ຶງ! 

ລກູຕື່ ນເຕ້ັນ ທ ່ ຈະເວ ້າພາສາກາໍປເູຈຍໃຫແ້ມໄ່ດຍ້ິນ. 

 

* 

 

ມືນ້ ັນ້, ພວກເຮ າ ເຕ ້າໂຮມກນັ ເພ່ືອກນິເຟ  ໃນຮາ້ນອາຫານ ຢູໃ່ນນະຄອນຫຼວງ. ລກູສ ັ່ນຂາ ຢູກ່ອ້ງ

ໂຕະ. ເພ່ືອໃຫແ້ປກໃຈຕື່ ມ, ລກູ ຖາ້ໃຫກ້ນິແລວ້ໆ ຈື່ງເອ ນ້ ຄ  ນເສ ບ: ໂອ! ໄນ, ສ  ມເກ ດລອຍ! 

 

ແຕແ່ມ,່ ດວ້ຍນ ໍາ້ສຽງທ ່ ບ່ໍສ  ນໃຈ, ທວ້ງວາ່: ເຂ າເຈ າ້ບ່ໍເວ ້າແນວນ ໃ້ດ!໋ 

ຄາໍເວ ້າຂອງແມຄ່າ້ຍຄມຶ  ດແທງ່. 
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ແມຕ່າໍນ ິລກູຕະຫຼອດ, ບອກວາ່ບ່ໍຮູຈ້ກັຫຍງັ, ແຕແ່ມກ່ະບ່ໍເຄ ຍສອນລກູເລ ຍ. 

ລກູກໍ່ ເລ ຍ ບ່ໍເວ ້າພາສາກາໍປເູຈຍຕ່ໍໜາ້ ແມອ່ ກເລ ຍ. 

 

* 

 

ລກູຈຶ່ງຫນັຫລງັໃຫແ້ມ,່ ລກູບ່ໍຕອ້ງການ ການຍອມຮບັ. 

ເຖງິວາ່ແມຈ່ະຕາໍນ ິບ່ໍເຫັນດ , ລກູຍາ້ຍມາອາໄສໃນປະເຫດແຫງ່ຮອຍຍິມ້. 

ແມມ່ກັບອກວາ່ ຢູນ່ ບ່ໍ້ມ  ຫຍງັ. 

ແມປ່ະຕເິສດ, ຕາມຄວາມລ້ືງເຄ ຍ. 

ເທ່ືອລະກາ້ວ, ປະເທດນ  ້ຫນັເປັນ ປະເທດຂອງລກູ. 

ເທ່ືອລະກາ້ວ, ລກູຊມຶຊບັເອ າພາສານ .້ 

ພາສານ  ້ເຂ ້າໃນຈດິໃຈລກູ ຈາກທກຸທິດທາງ. 

ຫນັມາເປັນຕ  ວຕ  ນຂອງລກູ ເທ່ືອລະກາ້ວ. 

ພກັດນັ ຫນັລກູເຂ ້າຫາຜູອ້ື່ ນ, ເພາະພວກເຮ າຄ  ນກາໍປເູຈຍ ເປັນຄອບຄ  ວໃຫຍ.່ ມາຮອດຈດຸທ ່ ຄາໍວາ່ «

ເຈ າ້»  ຄາໍວາ່ «ທາ່ນ» ບ່ໍແມນ່ຄາໍທ ່ ເໝາະສ  ມ ແລະ ຫນັມາໃຊ ້ ຄາໍແທນນາມ ທ ່ ມ  ລກັສະນະ

ສາຍສາໍພນັຄອບຄ  ວ. 

 

ມາຮອດມືນ້ ,້ ລກູຟງັແມລ່  ມກບັເອືອ້ຍນອ້ງ. ແລະ ລກູເຂ ້າໃຈ ຄາໍເວ ້າຂອງແມ.່ 

ລກູຕ  ກໃຈຫຼາຍ. 

ລກູຈື່ງມາຮູວ້າ່ ລກູໄດຮ້ບັເອ າພາສານ  ້ເຂ ້າໃຈພາສານ  ້ແລວ້. 

ມາຮອດຈດຸທ ່ ລກູສາມາດ ມ  ການສ  ນທະນາ, ແລະຟງັສຽງອອກ. 

 

* 

 

ແຕຄ່າໍເວ ້າທ ່ ອອກມາຈາກປາກລກູ ຍງັບ່ໍຊດັເຈນ. 

ລກູສື່ ສານອອກມາ ຕອ້ງໃຊຄ້ວາມພະຍາຍາມທ ່ ສດຸ, ລກູຊເິວ ້າ ກໍ່ ຕ່ໍເມ ື່ອຖກືບງັຄບັ ຫືຼ ຢາກຮາ້ຍ. 

ລກູຢາກຫຼ ກລຽ້ງ ໃບໜາ້ທ ່ ງ  ງ, ເປັນຫວ່ງ ຫືຼ ຫ  ວຂວັນ. 

ບາງຄ  ນເຫັນລກູເປັນຄ  ນຕາ່ງປະເທດ ທ ່ ເວ ້າພາສາ ໄດ ້ສອງສາມຄວາມ ແລະ ພວກເຂ າຈະຍອ້ງລກູ. 

ບາງຄ  ນເຫັນລກູເປັນຄ  ນກາໍປເູຈຍ ທ ່ ລ່ືມຖິ່ ນກາໍເນ ດຂອງໂຕເອງ ແລະ ຫນັມາຊງັລກູ. 

 

ບ່ໍວາ່ຈະແມນ່ຜູໃ້ດ, ພວກເຂ າກໍ່ ບ່ໍເຫັນລກູ ເປັນ ຄ  ນກາໍປເູຈຍຄ  ນໜ່ຶງ. 
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ພາສານ  ້ບ່ໍສາມາດເປັນພາສາລກູໄດຢ້າ່ງສ  ມບນູ. 

ເປັນພາສາທ ່ ຂາດໆ ທ ່ ລກູບ່ໍຊາ່ງເຕ ມເຕັມ. 

 

ແຕສ່າໍລບັລກູ, ຄວາມສາມາດໃນການເວ ້າພາສານ ,້ບ່ໍແມນ່ພຽງແຕກ່ານອອກສຽງຕ່ໍເນື່ອງກນັ. 

ການເວ ້າພາສານ  ້ເປັນ ການທວງເອ າ ຄວາມເປັນຄ  ນກາໍປເູຈຍ ທ ່ ຫຼາຍໆຄ  ນໂຕຖ້ຽງຢູຕ່ະຫຼອດ.  

ມນັເປັນ ການທວງເອ າ ສາຍສາໍພນັ ກບັຄອບຄ  ວກາໍປເູຈຍ ເຖງິແມນ່ວາ່ຄອບຄ  ວນ ແ້ຕກ ກະແຈກ

ກະຈາຍ. 

ມນັເປັນການຂາ້ມຜາ່ນກາໍແພງ ລະຫວາ່ງສອງແມລ່ກູ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສື່ ສານກບັແມ.່

 

ເພາະມາຮອດມືນ້  ້

ພວກເຮ າທງັສອງມ ພາສາດຽວກນັ 

ເປັນພາສາທ ່ ພວກເຮ າສາມາດໃຊສ້ື່ ສານກນັໄດ ້

ມາຮອດມືນ້  ້ລກູສາມາດເວ ້າໄດ ້

ລກູສາມາດຖາມແມໄ່ດ ້

ລກູສາມາດຟງັຄາໍຕອບໄດ ້

ແຕຄ່າໍເວ ້າເຫຼ ່ ານ ັນ້ຍງັບ່ໍອອກມາ. 

 

* 

 

ມາຮອດມືນ້  ້ຜາ່ນໄປ 4ປ  ທ ່ ລກູອາໄສ ໃນປະເທດກາໍປເູຈຍ ປະເທດທ ່ ແມອ່າໄສຢູ,່ ແຕບ່ໍ່ແມນ່ໃນ

ເມອືງດຽວກນັ. ລກູຢູແ່ຕພ່ະນ  ມເປັນ. ສວ່ນພ່ໍແລະແມ ່ອາໄສຢູແ່ຄມທະເລ: ຢູ ່ກາໍປ ງໂສມ, ບ່ໍຫາ່ງ

ຈາກສະຖານທ ່  ທ ່ ພ່ໍແມເ່ຕ ບໂຕ, ບອ່ນທ ່ ຍງັມ  ຄ  ນຮູຈ້ກັ, ບອ່ນທ ່ ທງັສອງຄ  ນຢູແ່ລວ້ສະບາຍໃຈ. ລກູຊງັ

ສະຖານທ ່ ນ ,້ ລກູບ່ໍໄປບອ່ນນ ັນ້ເດັດຂາດ. 

 

ຮາໂລ? ບ່ໍ, ລກູຄ່າວຽກ. 

 

ເວລາທ ່ ພ່ໍແມມ່າຢາມ ນະຄອນຫຼວງ, ພ່ໍແມກ່ໍ່ຈະຊວນເຈກິນັ. ລກູຫາຂໍອ້າ້ງ ບອກວາ່ຄາ່ວຽກ,ເມອືຍ... 

ເພ່ືອທ ່ ຈະລ  ບໜາ້ພ່ໍແມ.່ ລກູບ່ໍຢາກໃຫພ່ໍ້ແມມ່  ສວ່ນຮວ່ມໃນ ສາຍສ າພນັທ ່ ລກູກ າລງັສາ້ງກບັອານະ

ຈກັນ .້ 
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ເຖງິແມນ່ວາ່ ພວກເຮ າຈະອາໄສໃນປະເທດດຽວກນັ, ເຖງິແມນ່ວາ່ລກູຈະແມນ່ລກູຄ  ນດຽວ ໃນລກູ 4

ຄ  ນ ທ ່ ຍາ້ຍມາຢູນ່ ,້ ແຕ ່ມນັກໍ່ ບ່ໍຊວ່ຍໃຫພ້ວກເຮ າໃກຊ້ດິກນັ. ຄວາມຫາ່ງເຫ ນ ກໍ່ຍງັໄກອອກໄປເທ່ືອ

ລະນອ້ຍ. 

 

ມ ຫຍງັອ ກ! ແມນ່ບ່ໍ? ຢູ່ໃສ? ດຽວລກູໄປ. 

 

* 

 

ສຂຸະພາບຂອງແມ ່ທ ່ ບ່ໍຄອ່ຍດ , ຢູ່ໆ  ກໍ່ ເປັນໜກັກວ່າເກ ່ າ. ຕຽ່ງເຄອືນທ ່  ນາໍແມໄ່ປມາ ເຂ ້າຫອ້ງກວດ

ເທ່ືອລະຫອ້ງ. ໝໍ ເອ ນ້ລກູກບັພ່ໍ. ໜາ້ຂອງໝໍ ເຄ່ັງຄມື, ຄາໍເວ ້າເປັນຕາຢາ້ນ: ຮາ້ຍແຮງ, ມະເລັງ, ບ່ໍ

ສາມາດປ່ິນປ ວໄດ.້..ໝໍ ຢືນຢນັວາ່ ບ່ໍສາມາດເຮັດຫຍງັໄດແ້ລວ້, ຄ  ນໄຂຄ້ວນກບັບາ້ນ. ໝໍເອ າຢາແກ້

ປວດໃຫ ້ແລະ ບອກໃຫແ້ມກ່ບັບາ້ນ. 

 

ພວກເຮ າໄປຊອກໂຮງໝໍໃໝ:່ ໂຮງໝໍທກຸໆແຫງ່ເຕັມ, ຄຼນິກິເອກກະຊ  ນ ກໍ່ ເຂ ້າບ່ໍເຖງິ. ພ່ໍໝ  ດຫວງັ. ພ່ໍ

ຢາກພາແມກ່ບັບາ້ນ ແລະ ເຮັດຕາມຄາໍແນະນາໍຂອງໝໍ. ສດຸທາ້ຍ, ພວກເຮ າຕ  ກລ  ງກນັ ໃຫແ້ມຢູ່ ່

ນະຄອນຫຼວງກອ່ນ, ໃຫພ້ກັກບັລງຸກອ່ນ. 

 

ມືຕ່ໍ້ມາ, ແມເ່ລ ່ ມບ່ໍມ  ສະຕ ິແລະ ເປັນລ  ມ. ຢູແ່ຈຫ່ອ້ງ, ລກູເກບັໂຕ ນ ັງ່ເບິ່ ງ ສຽງຮອ້ງເຈບັປວດທ ່ ອອກ

ມາຄອ່ຍໆຂອງແມ.່ 

 

ຈາກນ ັນ້, ລກູບ່ໍຮູວ້າ່ ສິ່ ງໃດຜກັດນັລກູ, ລກູຕດັສິນໃຈ ຮບັຜິດຊອບເອງ: ລກູເບິ່ ງແຍງ່ແມແ່ທນ່ຄ  ນດູ

ແລທກຸໆຄ  ນ, ລກູທຸມ້ເທທງັກາ່ຍແລະໃຈໃນການເບິ່ ງແຍງ່ແມ.່ 

 

ລກູບ່ໍອາຍທ ່ ຈະເວ ້າພາສາກາໍປເູຈຍກບັແມອ່ ກຕ່ໍໄປ. ຄາໍເວ ້າອອກມາເອງ. ແຕແ່ມໄ່ດຍ້ິນບ່ໍ? 

ແມຄ່ອ່ຍໆກບັມາມ  ສະຕ,ິ ແຕມ່  ສິ່ ງໃດໜ່ຶງທ ່ ຂາດຫາຍ. ແມເ່ວ ້າອອກມາຄເືດັກນອ້ຍ, ເວ ້າອອກມາບ່ໍ

ເຂ ້າໃຈ. ແຕແ່ມກ່ໍ່ຍງັສາມາດປ່ຽນພາສາເວ ້າໄດດ້ , ເຊິ່ ງເປັນຫຼກັຖານໃຫລ້ກູໄດຮູ້ວ້າ່ ແມຍ່ງັຢູຫ່ ັນ້. 
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ຈ  ນກະທັງ້ມ ືໜ່ຶ້ງພວກເຮ າພະຍາຍາມຊວ່ຍແມລ່ກຸມານ ັງ່. ແມຄ່ຊືເິຈບັ ຫືຼ ຢາ້ນ, ຫືຼທງັສອງຢາ່ງ. ແມ ່

ຮອ້ງເອ ນ້ລກູມາຊວ່ຍ: កូន ! ជួយម ៉ាក់ផង ! 
 

ເປັນຄ ັງ້ທາໍອດິທ ່  ແມເ່ອ ນ້ລກູເປັນພາສາກາໍປເູຈຍ. ເປັນຄ ັງ້ທາໍອດິທ ່ ແມ ່ເອ ນ້ໃຊຄ້າໍວາ່ ລກູ ເປັນ

ພາສາກາໍປເູຈຍ. ນ ອ້າດຈະເປັນຕ  ວຊ ບ້ອກວາ່ ສະຕແິມໄ່ປໝ ດແລວ້. ຫືຼເປັນນາໍແມປ່່ອຍຫວາ່ງ ແລະ 

ຍອມໃຫລ້ກູເຂ ້າມາຢູໃ່ນໃຈແມ.່ ລກູອືງ້, ບ່ໍຮູຊ້ເິຮັດຫຍງັ, ບ່ໍຮູຊ້ຕິອບຫຍງັເລ ຍ. 

 

ແມບ່ໍ່ລກຸອອກຈາກຕຽ່ງແລວ້. ແຕລ່ະມ ືປ້ະກອບດວ້ຍການບາໍບດັຮກັສາ, ການອອກກາໍລງັກາຍ, ການ

ອານະໄມຕ  ນໂຕ, ການກນິເຂ ້າ... ບາງມ ື ້ສະຕແິມກ່ບັມາ, ແມຈ່ະຂໍຟງັວທິະຍ ຸແລະ ຂໍຢູຄ່  ນດຽວ. 

 

* 

 

ລກູຖິມ້ທກຸຢາ່ງ - ວຽກທ ່ ຕອ້ງເຮັດ, ຄວາມຄຽດທ ່ ມ  ຕ່ໍກນັ - ລກູມານ ັງ່ຢູກ່ບັແມທ່ກຸໆມ ື.້ ພວກເຂ າບ່ໍ

ຄອ່ຍໄດລ້  ມກນັ. ຄວາມຫງຽບທ ່ ເຄ ຍເຮັດໃຫລ້ກູຮູສ້ຶກບ່ໍດ , ມາຮອດຕອນນ  ້ລກູຮູສ້ຶກທາໍມະດາ, ອາດ

ຈະສະຫງ  ບດ ພອ້ມ. 

 

ຢູ່ໆ , ສະຕແິມ ່ກໍ່ກບັມາ, ຄາ້ຍຄືກບັແມກ່ບັມາເປັນຕ  ວເອງ. ແມຂ່ອບໃຈລກູສາໍລບັສິ່ ງທ ່ ລກູເຮັດໃຫ,້ 

ແມບ່ອກວາ່ ຖາ້ລກູບ່ໍຊວ່ຍ, ແມຄ່  ງຈະເສຍໄປແລວ້. ອ ກຄ ັງ້ໜ່ຶງ,ລກູເວ ້າບ່ໍອອກ. 

 

ໝໍຄ  ນໃໝ ່ບ  ງມະຕໂິລກໃໝ.່ ໝໍບອກວາ່ ອາດສາມາດປ ວແມໄ່ດ.້ ແຕຕ່ອ້ງເດ ່ ນທາງໄປປະເທດຟຣ ັງ່ 

ເພ່ືອໄດຮ້ບັການຮກັສາຢູພຸ່ນ້ ເພາະຢູນ່  ້ເຄື່ ອງອປຸະກອນບ່ໍຄ  ບຖວ້ນ. ແຕຕ່ອນນ  ້ແມຂ່ືນ້ຍ  ນບ່ໍທນັໄດ.້ 

ຄວາງເປັນຫວ່ງ ເພ ່ ມຂືນ້, ພະຍາດລາມ ໄປຕາມກະດກູ, ອະໄວຍະວະ, ຜ ວໜງັ ແລະ ຕ  ນໂຕແມ.່.. 

 

ລກູສາວຫຼາ້ຂອງແມເ່ດ ່ ນທາງຂາ້ມທະວ ບ ເພ່ືອມາຢູນ່າໍ. ແມມ່  ຄ  ນຮກັອອ້ມແອມ້. ທກຸໆຄ  ນຊວ່ຍກນັ

ເພ່ືອໃຫສ້ຂຸະພາບແມດ່ ຂືນ້ ແລະ ສາມາດເດ ່ ນທາງໄດ.້ ມ  ຄ  ນເຂ ້າອອກຢູຕ່ະຫຼອດ. ແມ ່ຢູລ່ະຫວາ່ງ 

ການຕ່ໍສູ ້ແລະ ການຍອມແພ,້ ມ  ແຮງ ແລະ ເມອືຍຫຼາ. 

 

ລກູກໍ່ ເມອືຍເຊ່ັນດຽວກນັ: ມ ືທ້ ່ ບ່ໍຈ  ບຈກັເທ່ືອ, ສະພາບທ ່ ບ່ໍດ ຂືນ້, ການຜິດຖຽງຂອງຄ  ນໃນຄອບຄ  ວທ ່

ບ່ໍຈາໍເປັນ..... ລກູຢາ້ນ ຈ  ມຢູກ່ບັຄວາມໂສກເສ ້າ. ລກູຊຈິ  ມ່ເຮັດຫຍງັ, ເມ ື່ອແມເ່ປັນຄ  ນທ ່ ທໍລະມານ? 
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ເຖງິແນວໃດກໍ່ຕາມ, ລກູຕດັສນິໃຈວາ່ ຮອດເວລາລກູໄປແລວ້. ລກູກບັໄປປະເທດຟຣ ັງ່, ເພ່ືອເບິ່ ງ

ແຍງ່ໂຕເອງ ແລະ ກະກຽມການມາຂອງແມ.່ 

  

ຮອດເວລາທ ່ ລກູຈະໄປແລວ້, ລກູຂໍໃຫທ້ກຸໆຄ  ນອອກຈາກຫອ້ງ. 

ລກູຫວງັວາ່ຈະໄດສ້  ນທະນາກບັແມດ່ ໆ . ແຕແ່ມເ່ວ ້າໄປເລ້ືອຍ: “ຝາກສະບາຍດ ຄອບຄ  ວ... ສ  ່ງຮບູມາ

ໃຫເ້ບິ່ ງແດ.່.. ຮກັສາໂຕເອງດ ໆ ເດ ລ້ກູ.” ລກູເຂ ້າໃຈແລວ້ວາ່ ລກູຈະໄດສ້  ນທະນາແຕເ່ທ ່ ານ ກ້ບັແມ,່ 

ລກູຕອ້ງຍອມຮບັວາ່ ແມເ່ປັນຄ  ນແນວນ ັນ້. ລກູກໍ່ ເລ ຍຕອບກບັ ໂດຍໃຊຄ້າໍເວ ້າທ ່ ບ່ໍເຄ ຍເວ ້າມາກອ່ນ:  

“ລາກອ່ນເດ ແ້ມ,່ ລກູຮກັແມເ່ດ .້” 

 

* 

 
ລກູກບັມາຢູເ່ມອືງປາຣ , ເມອືງທ ່ ລກູເຄ ຍເອ ້ນວາ່ບາ້ນຂອງລກູ. ລກູບ່ໍໄດກ້ບັມານ  ້ເກອືບ 2ປ ແລວ້. 

ລກູທງັຮູສ້ກຶຜິດ ທງັດ ໃຈ ທ ່ ເຫັນຄ  ນໄປມາ ມ  ຊ ວດິຊວິາ. 

 

ລກູກະກຽມການມາຂອງແມ ່ທ ່ ຈະມາຮອດໄວໆນ .້ ມ  ບອ່ນຮອງຮບັໄວຢູ້ໂ່ຮງໝໍ. ມ  ການກາໍນ  ດມ ືແ້ລວ້. 

ເຫືຼອແຕໃ່ຫແ້ມມ່  ແຮງ ແລະ ສາມາດຂືນ້ຍ  ນໄດ.້ 

 

* 

 
ມືກ້ອ່ນ, ມ ືກ້ວດຂອງໝໍ ເພ່ືອອານຍຸາດ ໃຫແ້ມເ່ດ ່ ນທາງ, ແມບ່ໍ່ຕື່ ນຂືນ້ມາ. ໃນຄນືນ ັນ້, ເສ້ັນເລືອດ

ແຕກໃນສະໝອງ. 

 

ຖາ້ແມອ່  ດອ ກ ຈກັມ ື,້ ມາຮອດປະເທດຟຣ ັງ່, ພວກເຮ າອາດຊວ່ຍຊ ວດິແມໄ່ດ ້ບ່ໍນໍ?້ ຫືຼກ  ງກນັຂາ້ມ, 

ມນັຮອດເວລາແມແ່ລວ້ ແລະ ປະເທດນ  ້ເປັນ ບອ່ນທ ່ ແມຢ່າກຈາກໂລກນ ໄ້ປບ່ໍ? 

 

ຮາ່ງກາຍຂອງແມ ່ໄດເ້ດ ່ ນທາງກບັໄປ ບາ້ນກາໍປ ງໂສມ ໃນຄືນນ ັນ້. ຍອ້ນການລະບາດຂອງພະຍາດ, 

ພວກເຮ າບ່ໍສາມາດມາເຕ ້າໂຮມກນັໄດ,້ ພວກເຮ າຈຶ່ງຈດັພິທ ສ  ງສະການ ສອງບອ່ນສອງທະວ ບ. 

 

ໃນງານສ  ງສະການນ ,້ ພວກເຮ າທກຸຄ  ນ, ທງັຄອບຄ  ວ ແລະ ໝູ່ເພ່ືອນ, ຢາກບອກລ່າແມ.່ 

ແມຈ່າກໄປແລ້ວ. ຄວາມເສ ້າໂຊກເສຍໃຈ ພວກເຮ າລ  ນ້ເຫືຼອ. ການຈາກໄປຄ ັງ້ນ  ້ເປັນບາດ

ແພໃນຫ ວໃຈ ແລະ ຈດິໃຈຂອງພວກເຮ າ. ການຈາກໄປຂອງແມ ່ເປັນ ການເລ ່ ມຕ  ນ້ໃໝ່ ໃນ
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ອ ກທ ່ ໜ່ຶງ, ພວກເຮ າຫວງັວາ່ ສະຖານທ ່ ດ ັງ່ກາ່ວຈະເຕັມໄປດວ້ຍຄວາມຮກັ ແລະ ຄວາມສກຸ. 

ຊ ວດິນ ສ້ ັນ້. ພວກເຮ າສວດມ  ນພາວະນາກບັພະພດຸທະເຈ າ້ ໃຫ້ນາໍພາແມ ່ໄປໃນທ ່ ທ ່ ສະບາຍ. 

 

ພິທ ຈ  ບລ  ງແລ້ວ, ຂໍໃຫ້ທກຸໆຄ  ນຈ  ງ່ມ  ແຕ່ຄວາມສກຸ. 

 

* 

 

ລກູຍາ່ງເລາະຕາມທອ້ງຖະໜ ນຂອງເມອືງໃຫຍໃ່ນປາຣ , ຕາມຫາ ກິ່ ນ, ສຽງ, ຄວາມສ  ງຈາໍເດັກ, 

ຄວາມສ  ງຈາໍທ ່ ມ  ກບັແມ,່ ເວລາແຫງ່ຄວາມສກຸ 

 

ລກູຮູສ້ກຶ ຄກືບັວາ່ລກູລອຍ. ລກູບ່ໍຮູວ້າ່ ລກູອາໄສຢູໃ່ສ. ທກຸຢາ່ງເບິ່ ງຄຈືາງຫາຍ, ບ່ໍມ  ຕ  ວຕ  ນ, ບ່ໍ

ແມນ່ຄວາມຈງິ. 

* 

 

ທາງທ ່ ລກູຍາ່ງ ບ່ໍດງຶລກູໄວ.້ ແຜນດນິຖິ່ນບນັພະບລູດຸ ກາໍລງັເອ ນ້ຫາ. ຢູທ່ ່ ນ ັນ້, ລກູຢາກຢູ.່ ເຖງິ

ແມນ່ວາ່ ແມພ່ະຍາຍາມໃຫລ້ກູຢູຫ່າ່ງໄກຈາກບອ່ນນ ັນ້, ເພ່ືອປ ກປ້ອງໂຕເອງ ຫືຼ ປ ກປ້ອງ ລກູ, ລກູ 

ບ່ໍຮູດ້ອກ. ແມຈ່າກໄປ ພອ້ມກບັຄວາມລບັ ແລະ ຄວາມລຶກລບັຂອງໂຕເອງ. ລກູຕອ້ງທາໍໃຈ, ລກູ

ຕອ້ງຍອມຮບັວາ່ຈະບ່ໍໄດຄ້າໍຕອບໃຫກ້ບັຄາໍຖາມຂອງໂຕເອງ. 

 

* 

 

ຫຼງັຈາກທ ່  ເງອືນໄຂການເດ ່ ນທາງອາໍນວຍຄວາມສະດວກ, ລກູກບັໄປຢາມບາ້ນແມ ່ຢູແ່ຄມທະເລ, 

ກບັມາຫາພ່ໍ ແລະ ນອ້ງສາວຫຼາ້, ກບັມາພໍດ ສາໍລບັພິທ  ຄ  ບຮອບ ອາທິດທ ່  7ຂອງການເສຍຂອງແມ.່ 

ອ ງຕາມຄວາມເຊື່ ອຂອງຈ ນ, ອາທິດນ  ້ເປັນ ຊວ່ງເວລາທ ່ ວນິຍານແມ ່ຈາກໂລກໄປຢາ່ງຖາວອນ 

ເພ່ືອໄປຍງັທ ່ ໃໝ.່ 

 

ພວກເຮ າພາວະນາ ແລະ ເຜ າ ທກຸສິ່ ງທ ່ ແມຕ່ອ້ງການສາໍລບັເຮອືນຫຼງັໃໝ:່ ເຮອືນ, ລ  ດ ເປັນເຈຍ້, 

ເງນິເຈຍ້... 

 

ແປວໄຟລກຸ, ຄວັນຂືນ້ສູຟ້່າ. ຂໍໃຫສ້ິ່ ງທ ່ ເຜ າໃຫ ້ໄປເຖງິໄປຮອດແມ,່ ບ່ໍວາ່ແມຈ່ະຢູໃ່ສ. 

 
* 
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ລກູສືບຕ່ໍການເດ ່ ນທາງໃນປະເທດຂອງແມ ່ເຊິ່ ງມາຮອດມືນ້  ້ກໍ່ ເປັນປະເທດຂອງລກູແລວ້, ເຊິ່ ງ

ປະກອບມ ພາສາຂອງແມ ່- ໃນນ ັນ້ພາສາກາໍປເູຈຍ - ເຊິ່ ງມາຮອດນ  ້ກໍ່ ເປັນພາສາຂອງລກູ. ມລໍະດ  ກ

ນ  ້ຢູໃ່ນໃຈລກູ, ບ່ໍວາ່ລກູໄດຮ້ບັມນັໃນຮບູແບບໃດ.   

 

ຄວາມສ  ງຈາໍຂອງແມ ່ຍງັຢູ ່ແລະ ສບືຕ່ໍຢູກ່ບັລກູ 

ດ ັງ່ສຽງແມທ່ ່ ກອ້ງຢູໃ່ນໃຈລກູ. 

ໃນເມ ື່ອກອ່ນ, ລກູຟງັສຽງນ ບ່ໍ້ອອກ 

ແຕດ່ວ້ຍຄາໍເວ ້າແມ,່ ພາສາແມ,່ ພາສາພວກເຮ າ, ແມບ່ໍ່ເຄ ຍຢດຸບອກສິ່ ງທ ່ ສາໍຄນັ. 

 

* 

 

ຈ ເບ, ສະບາຍດ ບ່ໍ? ແມເ່ດ .້ ແມຢູ່່ພະນ  ມເປັນ ມືນ້ .້ ພ່ໍຖາມວາ່ ລກູມ ເວລາບ່ໍ, ມ ືແ້ລງພວກ

ເຮ າໄປກນິນາໍກນັບ່ໍ. ຕອບແມແ່ນເ່ດ .້ 

 

ໂດຍ ຈ ເບ, ສະບາຍດ ບ່ໍ? ແມບ່ໍ່ເຫັນລກູດ  ນແລ້ວ. ແມຄິ່ດຮອດລກູເດ .້ 

 

ຈ ເບ...ມ ືນ້ ວ້ນັເກ ດລກູ, ແມຈ່ື່ໄດ.້ ສກຸສນັວນັເກ ດລກູ. 

ມືແ້ລງນ ,້ ລກູເຮັດຫຍງັບ່ໍ? ແມຮ່ກັລກູເດ ,້ ຄິດຮອດລກູແຮງໆເດ 
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