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ບົດທີ5
ກິດຈະກໍາສໍາລັບເດັກນ້ອຍຕັ້ງແຕ່ມື້ເກີດຫາອາຍຸໄດ້6ເດືອນ

	 ປກົກະຕແິລວ້ເດັກນອ້ຍເກດີໃໝບ່ໍ່ສນົໃຈວາ່ຕນົເອງເຮັດຫຍງັຫຼາຍ.	ລາວໃຊເ້ວລາຂອງ	
ລາວທງັໝດົ	ກນິ,	ນອນ	ແລະ	ພກັຜອ່ນ.	ແຕວ່າ່ເຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ	ລາວອາດຈະເບິ່ ງຄາ້ຍຄ ື
ກບັວາ່ບ່ໍຮູຕ້ວົກບັສິ່ ງທ່ີຢູ່ອອ້ມຂາ້ງຂອງລາວ,	 ເດັກນອ້ຍເກດີໃໝແ່ມນ່ຫາກເໍລີ່ ມຕ ົນ້ຮຽນ	
ກຽ່ວກບັໂລກຂອງລາວ.	 ລາວເຮັດສິ່ ງນີໂ້ດຍການໃຊປ້ະສາດທງັຫາ້ຂອງລາວ:	 ການຟງັ,	
ສາໍຜດັ,	ໄດກ້ິ່ນ,	ການຊມີ	ແລະ	ສາຍຕາ.

	 ເດັກນອ້ຍຜູທ່ີ້ຕາບອດ	ຫືຼວາ່	ຜູທ່ີ້ບ່ໍສາມາດເຫັນດ	ີເລ່ີມຕ ົນ້ຮຽນໄວເທ່ົາ	ທ່ີຈະໄວໄດຄ້ ື
ຕ ັງ້ແຕລ່າວເກດີ,	ແຕວ່າ່ລາວຕອ້ງການຄວາມຊວ່ຍເຫືຼອຈາກເຈົາ້	ເພ່ືອແນະນາໍລາວສິ່ ງໃດ	
ສິ່ ງໜ່ຶງທ່ີລາວບ່ໍສາມາດເຫັນ.

ເຈົ້າສາມາດຊວ່ຍໂດຍໃຫ້ລາວມໂີອກາດຫຼາຍ 
ໃນການຟງັ,	ຈບັ	ແລະ	ໄດກ້ິ່ນ,	ຊຸກຍູ	້ໃຫລ້າວ	

ເພ່ືອຊອກຫາສິ່ ງທ່ີລາວຢາກຫ້ິຼນ.

ເຖງິວາ່ເດັກນອ້ຍບ່ໍສາມາດເຫັນເຄື່ ອງຫ້ິຼນ	ຫືຼວາ່	 
ໜາ້ຂອງຜູຄ້ນົ,	ລາວບ່ໍຮູວ້າ່ມຫີຍງັທ່ີໜາ້ສນົໃຈ	
ຢູໃ່ນໂລກນີທ່ີ້ຈະຊອກຫາ.

ລາວ	ຕອ້ງການ	ຄວາມ	ຊວ່ຍ	ເຫລືອ	ຈາກ	ເຈົາ້	 	ເພ່ືອ	
ຄ ົນ້	ຫາ	ສິ່ ງ	ເຫລ່ົາ	ນ ັນ້.

ໂລ	ຊາ	ນ ັນ້ແມນ່	ບວ່ງ,		 
ລາວ	ມ	ີຄວາມສຸກກບັ	
ການຫ້ິຼນ

	 ໃນ	ເວລາ	ທ່ີ	ເຈົາ້	ເຮັດ	ກດິຈະກຳ	ຮວ່ມ	ກບັ	ລກູ	 	ໃຫ	້ເວ້ົາ	ລມົ	ກບັ	ລາວ	ໄປ	ນຳ.	 	ເຖງິ	ແມນ່	
ວາ່	ລາວ	ຈະ	ຍງັ	ນອ້ຍ	ເກນີ	ໄປ		ທ່ີ	ຈະ	ເຂ້ົາ	ໃຈ	ຄຳ	ເວ້ົາ	ຕາ່ງໆ	ທ່ີ	ເຈົາ້	ເວ້ົາ	ອອກ	ມາ		ແຕ	່ຄວນ	ຄຳນງຶ	
ວາ່	ສຽງ	ເປັນ	ວທີິ	ການ	ຫນຶ່ ງ	ທ່ີ	ລາວ	ຈະ	ຮຽນ	ຮູ	້ກບັ	ໂລກ	ອອ້ມ	ຂາ້ງ.	ລາຍ	ລະອຽດ	ໃນ	ການ	ຕດິ	ຕ່ໍ 
ພວົພນັ	ກບັ	ເດັກ	ກຽ່ວ	ກບັ	ກດິຈະກຳ	ເຫລ່ົາ	ນີ	້ມ	ີຢູ	່ໃນ	ບດົ		“ການ	ຕດິ	ຕ່ໍພວົພນັ”		ໃນ	ຫນາ້	45
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ມນັກ່ໍບໍ່ເປນັໜາ້ແປກປະຫລາດໃຈທ່ີເດັກນອ້ຍປຽ່ນການ
ປະພືດຫຼາຍຢູ່ໃນສອງສາມເດືອນທໍາອິດຂອງພວກ
ເຂົາ?ເບິ່ງມາໂກລາວຕັ້ງໃຈເພື່ອທຸກໆສິ່ງເມື່ອເອື້ອຍຜູ້
ໃຫຍ່ຂອງລາວເຂົ້າມາໃນຫ້ອງ,ລາວໂຍກໂຕຂອງລາວ
ຂື້ນແລະຢື້ມືຂອງລາວໄປເພື່ອຈັບເອື້ອຍລາວ.

ກິດຈະກໍາ
 ກິດຈະກໍາຢູ່ໃນບົດນີ້ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນສອງພາກ: ພາກທີໜຶ່ງສໍາລັບເດັກນ້ອຍຕັ້ງ
ແຕ່ມ້ືເກີດຈົນຮອດອາຍຸໄດ້ສາມເດືອນແລະສໍາລັບເດັກນ້ອຍອາຍຸຕັ້ງແຕ່ສີ່ເດືອນຫາອາຍຸ
ຫົກເດືອນ. ເຫລົ່ານີ້ ແມ່ນອາຍຸເມ່ືອເດັກນ້ອຍສາມາດເລີ່ມຕົ້ນໃຊ້ທັກສະພັນລະນາຢູ່ທີ່ນີ້.
ແຕ່ວາ່ຈາໍໄວ້ວາ່ມນັສາມາດໃຊເ້ວລາເປນັເດອືນສໍາລບັເດກັນອ້ຍທີຈ່ະປຽ່ນທກັສະໃໝ່ໆອນັ
ໜຶ່ງ.ດັ່ງນັ້ນເຈົ້າອາດຈະຕ້ອງການໃຊ້ສອງສາມທັກສະຢູ່ໃນເວລານັ້ນແລະຈື່ໄວ້ວ່າເດັກ
ນ້ອຍແຕ່ລະຄົນຈະຮຽນກ້າວທ່າຍ່າງດ້ວຍຕົວຂອງລາວເອງ.

 ເດັກນ້ອຍແຕ່ມື້ເກີດຈົນອາຍຸໄດ້ສາມເດືອນ
 ຊີວິດຢູ່ໃນສາມເດືອນທໍາອິດ,ສິ່ງທີ່ເດັກນ້ອຍສາມາດຮຽນມີ:

ລື້ງເຄີຍກັບສຽງແລະສໍານຽງ•
ເຮັດສຽງລົບກວນຜູ້ອື່ນຫຼາຍກວ່າ•
ຮູ້ວ່າຕີນແລະມືຂອງລາວ•
ຍົກຫົວຂອງລາວຂຶ້ນ•

ບອກໃຫ້ຮູ້ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງກິ່ນ•
ຈັບແລະສໍາຜັດວັດຖຸ•
ມີຄວາມສກຸກບັການສາໍຜດັວດັຖຫຸາຼຍຊະນິດ•

ແຕກຕ່າງກັນ
ຊ່ວຍໃຫ້ອາລົມຂອງລາວສະຫງົບລົງ•

ໄອເລັນຍັງນ້ອຍຫຼາຍ.
ລາວນອນແລະດູດ
ນົມແລະຈາກນັ້ນ
ລາວນອນຫຼັບອີກ.

ແຮັກເຕ້ີ ເກືອບຈະສາມາດໂຍກ
ໂຕຂອງລາວຂຶ້ນ ແຕ່ວ່າລາວບໍ່
ແຂງແຮງເທົ່າກັບມາໂກທໍາອິດ
ຂ້ ອຍເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບການ
ເບິ່ງບ່ໍເຫັນຂອງລາວ, ແຕ່ວ່າ
ລາວໄດ້ເຮັດຫຼາຍຢ່າງຂຶ້ນດ້ວຍ
ຕົນເອງສໍາເລັດ ແລະ ລາວຮູ້
ສຽງຂອງເອື້ອຍລາວ, ຄືກັນ.
ລາວຕ້ອງການໃຫ້ເອ້ືອຍຂອງ
ລາວຈັບລາວສະເໝີທຸກເວລາທີ່
ລາວໄດ້ຍິນສຽງຂອງເອື້ອຍລາວ
ຢູ່ໃກ້
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 ການຊວ່ຍໃຫ້ເດກັນອ້ຍຂອງທາ່ນຮຽນຮູ້ເຊືອ່ຖືຜູ້ຄນົແລະສິງ່ອອ້ມ
ຂ້າງຂອງລາວ.
 ເດັກນ້ອຍຜູ້ທີ່ສາມາດເຫັນໄດ້ໄວເທົ່າທີ່ໄວໄດ້ຮຽນສຽງທີ່ແນ່ນອນນັ້ນ,ສໍາຜັດແລະ
ດົມກິ່ນມາຈາກຄົນຫຼືວ່າ ວັດຖຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ນີ້ແມ່ນຊ່ວຍໃຫ້ລາວຮູ້ສຶກກັບບາງສິ່ງບາງ
ຢ່າງ,ຮູ້ສຶກປອດໄພກັບມັນແລະຕ້ອງການຄົ້ນຫາມັນ.ແຕ່ສຽງຫຼືວ່າສໍານຽງ,ການສໍາຜັດ
ແລະກ່ິນສາມາດເຮດັໃຫ້ເດກັນອ້ຍຕາບອດຜູໜ້ຶງ່ຕກົໃຈຢາ້ນເພາະວາ່ພວກມນັເບ່ິງຄາ້ຍຄື
ກບັວາ່ມາຈາກບອ່ນໃດກໍບ່ໍຮູ່.້ລາວຕອ້ງການໃຫຊ້ວ່ຍເປນັພິເສດເພືອ່ໃຫ້ເຂົາ້ໃຈແລະຮູສ້ກຶ
ປອດໄພຢູ່ໃນອ້ອມຂ້າງຂອງລາວ.

 ທາ່ນສາມາດຊວ່ຍໃຫ້ລາວເຂົາ້
ໃຈສຽງ ແລະ ສິ່ງນັ້ນຮູ້ສຶກວ່າມາ
ຈາກບ່ອນຕ່າງກັນ. ຊ່ວຍລາວຮູ້ການ
ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສິ່ງນັ້ນມັນມ່ວນ.

ແມ່ນແລ້ວ, ນ້ີແມ່ນພໍ່ 
ຂອງເຈົ້າ! ລູກຄິດວ່າ
ແມ່ນໜວດຂອງພໍ່ບໍ່?

 ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາລູກຂອງທ່ານອາດຈະບໍ່ເຫັນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ,ລາວ	ຕອ້ງການ	
ໃຫເ້ຈົາ້ບອກໃຫ	້ລາວ	ຮູ	້ແມນ່	ຫຍງັ	ຈະ	ເກດີ	ຂຶນ້	ຢູ	່ຂາ້ງໜາ້.	ຍກົ	ຕວົຢາ່ງ:

ສໍາຜັດຂາຂອງລາວແບບເບົາໆ ກ່ອນ
ປ່ຽນຜ້າອ້ອມຂອງລາວ. ບອກລາວ
ວ່າ ເຈົ້າເຮັດຫຍັງ. ໃນໄວໆນີ້ລາວຈະຮູ້
ຄາດຄະເນເວລາລາວຮູ້ສຶກສໍາຜັດຢູ່ທີ່ຂາ
ຂອງລາວ.

ສໍາຜັດບ່າຂອງລາວເບົາໆ
ກອ່ນຈະອູມ້ລາວຂຶນ້ບອກ
ລາວກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເຈົ້າຈະ
ເຮັດໃນໄວໆນີ້ ລາວຈະ
ຮູ້ວ່ າ  ສ່ິງ ທ່ີ ເຈົ້ າສໍາຜັດ
ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ.

ແຊວເລຍຂ້ອຍ
ຈະອູ້ມເຈົ້າຂຶ້ນ

ລີນາຂ້ອຍຈະປ່ຽນ
ຜ້າອ້ອມປຽກຂອງ
ເຈົ້າອອກດຽວນີ້.
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ການຊຸກຍູ້ໃຫ້ເດັກນ້ອຍຕອບຜູ້ຄົນແລະສຽງ

ເອົາເດັກນ້ອຍຢູ່ໃກ້ເຈົ້າເມື່ອລາວຮູ້ເມື່ອ.
ລົມກັບລາວເລື້ອຍໆເພື່ອບອກໃຫ້ລາວ
ຮູ້ວ່າ ເຈົ້າຢູ່ກັບລາວ. ລາວຈະຮຽນຈື່ຈໍາ
ສໍານຽງຂອງເຈົ້າແລະຕອບມັນ.

ຊຸກຍູ້ ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວລົມກັບລາວ
ກ່ຽວກັບສ່ິງທ່ີພວກເຂົາກໍາລັງເຮັດ. ຖ້າຫາກ
ວ່າຄົນຜູ້ເກົ່າ ເຮັດກິດຈະກໍາເກົ່າສະເໝີ ເຊັ່ນ:
ອາບນໍ້າໃຫ້ເດັກນ້ອຍຜູ້ໜ່ຶງລາວຈະເລ່ີມຈື່ຈໍາ
ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວໂດຍສ່ິງທີ່ພວກເຂົາ
ເຮັດ.

ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເດັກນ້ອຍຍິ້ມໃນຂະນະທີ່ລົມກັບລາວ.ລາວ
ອາດຈະຍ້ິມອີກ ຖ້າຫາກວ່າ ເຈົ້າສໍາຜັດຢ່າງເບົາໆຢູ່
ທ້ອງຂອງລາວຫຼືວ່າຫຼິ້ນນິ້ວຕີນຂອງລາວ.

ຜູ້ ໃດແມ່ນນາງນ້ອຍ
ຜູ້ໜ້າຮັກຂອງຂ້ອຍ?

ຫຼິ້ນດົນຕີ ແລະ ຮ້ອງເພງ ເພື່ອລູກ
ຂອງທ່ານ. ຖ້າຫາກວ່າ ລາວລອກ
ແບບສາໍນຽງພວກມນັຊກຸຍູ້ໃຫ້ລາວ
ໃຊ້ສຽງຂອງລາວ.

ລັດຮາ ໄດ້ຍິນສຽງ
ນັ້ນບໍ່? ຂ້ອຍກໍາລັງ
ກ່ຽວເຂົ້າບະເລ

ແອວບາ ຕໍ່ ໄປຂ້ອຍ
ຈະລ້າງແຂນຂອງເຈົ້າ.
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ເມືອ່ລກູຂອງທາ່ນເລ່ີມເວົາ້,ຫຼິນ້ກບັລາວໂດຍ
ການຈັບມືຂອງລາວໃສ່ຄໍ ແລະ ປາກຂອງ
ທ່ານ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເວົ້າຄືນ. ນອກຈາກ
ນັ້ນວິທີນີ້ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ລາວຮຽນຮູ້ສຽງມາຈາກ
ໃສ.

ກາ…ກາ….ກາ.

ການຊວ່ຍໃຫ້ລກູຂອງທາ່ນຮູສ້ກຶໂຕກບັຂາແລະມືຂອງລາວແລະການ
ໃຊ້ມືຂອງລາວຈັບວັດຖຸ.

ເມື່ອເວລາເອົາລູກກິນນົມ ຍູ້ມືລາວ
ຄ່ອຍໆສູງຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ລາວວາງມື
ຂອງລາວໃສ່ນົມຂອງເຈົ້າ. ນີ້ແມ່ນ
ຊ່ວຍໃຫ້ລາວຮູ້ກຽມພ້ອມຈັບວັດຖຸ
ແທ້ໆ ,ນອກຈາກນັນ້ການໃຫ້ອາຫານ
ເດັກນອ້ຍແມນ່ເປັນເວລາທ່ີດີທີ່ຈະລມົ
ຫຼືວ່າຮ້ອງເພງໃຫ້ລູກຂອງເຈົ້າຟັງ.

ຢາຢາມີລາລາ…

ພະຍາຍາມມດັເຄືອ່ງຫຼິນ້ອັນໜຶງ່ເຮດັໃຫມ້ີສຽງ
ຄືກັບກະລ່ິງນ້ອຍໆອັນໜຶ່ງ, ມີແກ່ນອັນໜຶ່ງ,
ຫຼືວ່າປອກແຂນ-ຢູ່ເທິງຂໍ້ມືຫຼືວ່າຂໍ້ຕີນ.ລາວ
ຈະພະຍາຍາມຊອກຫາສຽງກັບມືຂ້າງໜຶ່ງຂອງ
ລາວແລະຫຼິ້ນກັບມັນ.

ວາງລູກຂອງທ່ານນອນທາງຂ້າງຂອງ
ລາວໃສ່ຜ້າຜືນຫນຶ່ງສຳລັບຫມູນລາວ
ເພື່ອຈະນຳໃຊ້ມືສອງເບື້ອງຂອງລາວ
ໃຫ້ສາມາດຫລິ້ນຕາມທຳມະຊາດ.

ຈື່ໄວ້ວ່າ ວ່າວັດຖຸນ້ອຍສາມາດເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຫາຍໃຈບໍ່
ອອກ,ເຈົາ້ຄວນຈະໃຫລ້າວຢດຸຫຼິນ້ຖ້າວາ່ລາວເມືອ່ຍຈບັວດັຖຸ
ຫຼືວ່າເຄື່ອງຫຼິ້ນນ້ອຍໆວິທີທາງທັງໝົດແມ່ນນໍາໄປໃສ່ປາກ
ຂອງລາວ.
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ເອົາສິ່ງຂອງໃຫ້ລາວຈັບ ລາວຈະຮູ້ສຶກມີ
ຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ໃນແຕ່ລະອັນ ເມື່ອ
ລາວສໍາຜັດພວກມັນ, ເຊັ່ນທ່ອນລຽບ
ອັນໜຶ່ງ, ເສື່ອຜ້າທີ່ບໍ່ລຽບ ແລະ ເສື້ອຜ້າ
ທີ່ບ່ໍອ່ອນນຸ້ມ, ນອກຈາກນັ້ນ ເຈົ້າສາມາດ
ຊຸກຍູ້ໃຫ້ລາວດຶງເອົາວັດຖຸ ເຊັ່ນ: ສາຍທີ່
ມັດເຄື່ອງຫຼິ້ນແໜ້ນ ຫຼືວ່າ ເຊືອກຂອດ
ມນົໆ.ຖ້າຫາກວາ່ເຈົາ້ດງຶມນັໜອ້ຍໜຶງ່,ລາວ
ອາດຈະດຶງມັນຍາກຂຶ້ນ.

ກາເມນັພະຍາ
ຍາມດຶງ.

ພະຍາຍາມນວດໃຫ້ທົ່ວຕົນໂຕຂອງລາວຢ່າງເບົາໆ,ໂດຍ
ການໃຊ້ນໍ້າມັນພືດ,ຫຼືຄີມທາຜີວເພື່ອເຮັດໃຫ້ຫອມຫຼືເຮັດ
ໃຫ້ຜິວໜງັດີຂຶນ້,ຫຼືດ້ວຍມເືປ່ົາຂອງເຈົາ້.ເລີ່ມຕົນ້ຈາກໜາ້

ເອິກຂອງລາວ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍອອກໄປຫຼັງມື
ຂອງລາວ.ຈາກນັ້ນເຄື່ອນຍ້າຍກັບໄປ
ທີ່ກົ້ນແລະຕໍ່າລົງໄປທີ່ຂາຂອງລາວ.

ຫຼັງຈາກລາວຄຸ້ນເຄີຍກັບການນວດ
ຂອງເຈົ້າແລ້ວ, ພະຍາຍາມໃຊ້ຜ້າທ່ີ
ມີເນື້ອຫຍາບ ຫຼືລະອຽດແຕກຕ່າງ

ກັນ ເພື່ອມາຖູຕົນໂຕຂອງລາວຄ່ອຍໆ.
ຫຼັງຈາກນ້ັນ, ສົ່ງເສີມໃຫ້ລາວໄດ້ສໍາຜັດພາກ
ສ່ວນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຂອງຕົນໂຕຂອງລາວ
ຕົວຢ່າງ, ສໍາຜັດມືຂອງລາວ ຫຼືວ່າ ສໍາຜັດ
ຂາຂອງລາວ

ສາໍຜດັມືແລະຕນີຂອງລາວເມືອ່ເວລາເຈົາ້
ຫຼິ້ນຢູ່ກັບລາວ. ຕົບພວກມັນຄ່ອຍໆຫຼືວ່າ
ເປ່ົາພວກມັນຢ່າງເບົາໆ ແລະ ບອກຊື່
ພວກມັນ.

ລະມັດລະວັງລາວອາດຈະກືນກິນພວກມັນ
ພວກມັນຈະຄາຄໍຂອງລາວ

(ບນີາ)ທໍາອດິ
ແມ່ ຈະຖູໜ້າ
ເອິກຂອງລູກ.

ເ ອ້ີ ,  ນີ້ແມ່ນໂປ້ 
ຕີນຂອງເຈົ້າ!
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ການຊ່ວຍໃຫ້ລູກຂອງທ່ານພັດທະນາການຄວບຄຸມຫົວຂອງລາວ.
ກາ້ມຄຂໍອງເດກັນອ້ຍຜູ້ໜຶງ່ຂະຫຍາຍຕົວແຂງແຮງເມືອ່ເວລາລາວນອນເມບຢູເ່ທງິທ້ອງແມ່
ຂອງລາວແລະຍກົຫວົຂອງລາວຂືນ້.ເດກັນອ້ຍຜູທ່ີ້ສາມາດເບ່ິງເຫນັຈະຍກົຫວົຂອງລາວຂືນ້
ເພືອ່ເບິງ່ສິງ່ໃດສິງ່ໜຶງ່,ແຕວ່າ່ເດກັນ້ອຍຜູທ້ີບ່ໍສ່າມາດເບິງ່ເຫນັຕອ້ງການເຫດຜນົອືນ່ເພືອ່ຍກົ
ຫວົຂອງລາວເດັກນອ້ຍຫາຼຍໆຄນົອາດຈະບ່ໍມກັນອນຢູເ່ທງິທອ້ງແມຂ່ອງພວກເຂາົ.ລກູຂອງ
ທ່ານອາດຈະຕັ້ງໃຈຂື້ນຕື່ມທີ່ຈະເຮັດມັນຖ້າຫາກວ່າເຈົ້າ:

ວາງລູກຂອງເຈົ້າໃສ່ໜ້າເອິກຂອງເຈົ້າ. ຖ້າ
ຫາກວ່າໜ້າຂອງລາວໃກ້ໜ້າຂອງເຈົ້າ, ລາວ
ຈະຕ້ອງການຍົກຫົວຂອງລາວ ເມື່ອລາວໄດ້
ຍິນສຽງຂອງເຈົ້າຫຼືວ່າລາວອາດຈະຕ້ອງການ
ຈັບໜ້າຂອງເຈົ້າ. ນອກຈາກນັ້ນ ເຈົ້າສາມາດ
ວາງແຂນເຈົ້າອ້ອມໂຕຂອງລາວແລະຊັນໂຕ
ຂອງລາວໄປທາງໜ້າແລະທາງຫຼັງພ້ອມ.

ລູກສາມາດຊອກຫາ
ໜ້າແມ່ໄດ້ບໍ?

ວາງລູກຂອງເຈົ້າໄວ້ເທິງຫົວເຂ່ົາຂອງເຈົ້າ,
ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ມືຂອງເຈົ້າຊ່ວຍເຫຼືອລາວ.
ຈັບລາວໄວ້ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍຫົວເຂົ່າ
ຂອງເຈົ້າ.ນີ້ແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ງ່າຍໃນການຈັບ
ລູກຂອງທ່ານໄວ້ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ລາວ
ຍົກຫົວຂອງລາວແລະເຮັດໃຫ້ກ້າມຄໍຂອງ
ລາວແຂງແຮງຂ້ືນ. ນອກຈາກນັ້ນ ມັນຍັງ
ຊ່ວຍໃຫ້ລາວກະກຽມ ເພື່ອເຄື່ອນໄປຢ່າງ
ຊ້າໆ.

ປ່ອຍໃຫ້ລູກຂອງທ່ານໄດ້ຍິນສຽງເຄ່ືອງຫ້ິຼນທ່ີມີສຽງດັງ ແລະຈາກນ້ັນ ສ່ັນມັນໃຫ້ຢູ່ສູງຈາກ
ຫົວຂອງລາວປະມານສິບຫ້າຊັງຕີແມັດ(ຫົກນ້ິວ).ລາວຈະຍົກຫົວຂອງລາວຂ້ືນໄປຫາສຽງສະ
ເໝີ.

ມານອຍແມ່ຄິດວ່າລູກ
ກຽມພອ້ມທີຈ່ະຄານໄປ.
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ເພ່ືອຊ່ວຍລູກຂອງທ່ານຄ້ົນຫາວັດຖຸໂດຍຜ່ານການດົມກ່ິນແລະຊິມລົດ
ເດັກນ້ອຍຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການຄົ້ນຫາໄລຍະທຳອິດຈາກການຊີມທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງດ້ວຍປາກ
ຂອງພວກເຂົາ. ນີ້ແມ່ນສໍາຄັນເປັນພິເສດສໍາລັບເດັກນ້ອຍຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດເຫັນດີ ເພາະວ່າ
ພວກເຂົາຈໍາຕ້ອງຮຽນຫຼາຍໂດຍຜ່ານປະສາດທັງຫ້າຂອງພວກເຂົາ.ທຸກສິ່ງທ່ີເດັກນ້ອຍຫຼິ້ນ
ຄວນຈະສະອາດແລະໃຫຍ່ເພື່ອວ່າຈະບໍ່ຄາຄໍເດັກນ້ອຍ.

ໃຊ້ນີ້ວມືຂອງເຈົ້າສໍາຜັດປາກເດັກນ້ອຍ
ເບົາໆ.ບອກໃຫ້ລາວດູດນີ້ວມືຂອງເຈົ້າ
ແລະຄົ້ນຫາມັນ.

ເມ່ືອລູກຂອງທ່ານສາມາດຈັບວັດຖຸດ້ວຍ
ຕົວຂອງລາວເອງ, ສ່ົງເສີມໃຫ້ລູກຄ້ົນຫາ
ລົດຊາດແລະກິ່ນຂອງພວກມັນ.

ມີຫຼາຍປະເພດຂອງການສໍາຜັດທ່ີແຕກຕ່າງກັນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເດັກ
ນ້ອຍຈັບ.

ຫຼິ້ນເກມອັນໜ່ຶງໂດຍການຈຸ່ມພາກສ່ວນ
ຮ່າງກາຍຂອງລາວລົງໃນນໍ້າ, ພ້ອມທັງ
ບອກຊື່ແຕ່ລະພາກສ່ວນ.

ສົ່ງເສີມໃຫ້ລາວສໍາຜັດສ່ິງຂອງປະເພດໜ້າສົນໃຈ
ແລະແໜນ້ໜາແຕຕ້່ອງແມນ່ບອ່ນທີມ່ອີາກາດປອດ
ໂປງແລະສົດໃສເຊັ່ນ:ໝາກໄມ້,ພືດຜັກ,ຫຼືວ່າ
ດອກໄມ້.

ນີ້ແມນ່ນີວ້ມືນອ້ຍ
ອັນໜຶ່ງຂອງແມ່.

ອາລິຕ້າເຈົ້າມັກບ່ວງ
ຂອງເຕຍອານາບໍ່?

ເມເມນ້ັນແມ່ນມື
ຂອງລູກຢູ່ໃນນໍ້າ

ອາມີນັດ ນີ້ແມ່ນ
ດອກໄມ້ດອກໜຶ່ງ
ຫອມດີແມ່ນບໍ່
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ເພື່ອຊ່ວຍເດັກນ້ອຍກຽມພ້ອມທີ່ຈະປີ້ນໂຕຂອງລາວຫຼືວ່າຂວ້ຳ.
ເດັກນ້ອຍຮຽນຮູ້ການປີ້ນໂຕເພື່ອຢື້ເອົາສິ່ງຂອງ.ຖ້າຫາກວ່າລູກຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດເຫັນ,
ເຈ້ົາອາດຈະຕ້ອງຊ່ວຍລາວຮຽນປີ້ນໂຕ. ເຊັ່ນຫົວຂອງລາວ, ຄໍຂອງລາວ ແລະ ບ່າທັງ
ສອງຂອງລາວໃຫ້ແຂງແຮງ, ເຈົ້າຈະສັງເກດເບິ່ງລູກຂອງເຈົ້າຍົກຫົວຂອງລາວຄຶງໄວ້ ແລະ
ປ່ຽນແປງເມື່ອລາວໄດ້ຍິນສຽງ.ໃນຂະນະນັ້ນລາວກຽມພ້ອມທີ່ຈະປີ້ນໂຕ.

ເມື່ອເດັກນ້ອຍນອນເໝບ, ສັ່ນເຄື່ອງຫຼິ້ນ
ທ່ີມີສຽງຢູ່ເທິງຫົວຂອງລາວ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້
ລາວຍົກຫົວຂອງລາວຂ້ຶນ. ເມື່ອລາວຈັບ
ເຄ່ືອງຫຼິ້ນ, ເຄື່ອນຍ້າຍມັນມາທາງຫຼັງຂອງ
ລາວ ເພື່ອຊ່ວຍລາວປີ້ນໂຕລາວຄືນໄປທາງ
ຫຼັງຂອງລາວ.

ວາງລູກຂອງທ່ານນອນແຄງລົງຢູ່ໃນຜ້າປູຜືນໜຶ່ງ ມີ
ໝອນຢູ່ທາງຫຼັງຂອງລາວ. ສັ່ນເຄ່ືອງຫຼິ້ນທີ່ມີສຽງຢູ່
ທາງໜ້າຂອງລາວ. ຈາກນັ້ນ ເຄ່ືອນຍ້າຍເຄື່ອງຫຼິ້ນ
ລົງຫາພື້ນ. ຈາກນ້ັນ ລາວຈະໝູນຫົວຂອງລາວ
ແລະບາ່ລາວໄປຕາມມນັແລະລາວກຈໍະປີນ້ໄປເໝບ.

ຄາລາຈັບໄວ້ແມ່ກໍາລັງດຶງ
ມັນອອກຈາກລູກ.
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ເດັກນ້ອຍອາຍຸຕັ້ງແຕ່4ເດືອນຫາ6ເດືອນ.
ເມື່ອເດັກນ້ອຍຜູ້ໜຶ່ງໃຫຍ່ຂື້ນໜ້ອຍໜຶ່ງລາວສາມາດ:
ຍິ້ມຕອບສໍານຽງຫຼືວ່າສຽງທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ•
ຄົ້ນຫາສິ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງລາວເພື່ອຮຽນຮູ້ສິ່ງທີ່ລາວມັກ•
ເຮັດໃຫ້ມີສຽງຄືຖ້ອຍຄໍານັ້ນແຕ່ວ່າບໍ່ໃຊ້ຄວາມຮູ້ສຶກ(ເວົ້າໄວໆແບບບໍ່ເປັນຖ້ອຍຄໍາ)•
ນໍາວັດຖຸຢູ່ໃນມືຂອງລາວໄປຫາປາກຂອງລາວ•
ເຄື່ອນຍ້າຍວັດຖຸຈາກມືຂ້າງໜຶ່ງໄປຫາອີກຂ້າງໜຶ່ງ•
ຢື້ເອົາເຄື່ອງຫຼິ້ນທີ່ລາວໄດ້ຍິນ,ລູບຄໍາຫຼືວ່າເບິ່ງ•
ປີ້ນຈາກທາງຫຼັງໄປທາງໜ້າຂອງລາວແລະປີ້ນຈາກເບື້ອງໜ້າກັບຄືນເບື້ອງຫຼັງ•
ກຽມພ້ອມສໍາລັບນັ່ງແລະເຄື່ອນໄປຢ່າງຊ້າໆ(ຕົວຢ່າງ,ໂດຍການພະຍາຍາມດຸນດ່ຽງໃນ•
ຂະນະທີ່ນັ່ງຢູ່ໃນຫົວເຂົ່າຂອງຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງ).

ເດັກນ້ອຍຜູ້ທີ່ຕາບອດອາຍຸຢູ່ໃນລະຫວ່າງນີ້, ອາດຈະເລີ່ມຕົ້ນເຮັດຊໍ້າຫຼາຍຂຶ້ນ
ແລະຫຼາຍຂຶ້ນ.
 ເດັກນ້ອຍຜູ້ທີ່ຕາບອດເຮັດສິ່ງແປກປະຫລາດ
ຊໍ້າຄືນຫຼາຍຂື້ນ ແລະຫຼາຍຂື້ນເລື້ອຍໆ ເຊັ່ນ: ສີຕາ
ຂອງລາວ,ສໄີປສມີາດວ້ຍມຂືອງລາວແລະໂຍກໂຕ
ຂອງລາວ.ບໍ່ມີໃຜຈັກຄົນຮູ້ແນ່ນອນວ່າເປັນຫຍັງ

ມັນຈຶ່ງເກີດຂຶ້ນ. ບາງທີມັນອາດຈະມີທາງເປັນໄປໄດ້
ເພາະວ່າເດັກນ້ອຍທຸກໆຄົນ ຕ້ອງການຄ້ົນຫາ ແລະ ຫຼິ້ນ. ຖ້າ
ຫາກວ່າ ລາວບໍ່ຮູ້ວ່າມີສ່ິງທ່ີໜ້າສົນໃຈຢູ່ອ້ອມຂ້າງຂອງລາວ, ເດັກນ້ອຍຜູ້ໜຶ່ງກໍ່ຈະ
ຫ້ິຼນກັບວັດຖຸພຽງແຕ່ສ່ິງດຽວທີ່ລາວຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງ. ເຈົ້າອາດຈະສັງເກດເບິ່ງການ
ເຄື່ອນຍ້າຍເຫ່ົຼານີ້ ກ່ອນລູກຂອງທ່ານມີອາຍຸໄດ້ຫົກເດືອນ.  ການເຄື່ອນຍ້າຍເຫຼົ່ານີ້
ອາດຈະເປັນຜົນເສຍຕ່ໍການພັດທະນາຂອງລາວ ຖ້າຫາກວ່າພວກທ່ານຍ້າຍເດັກ
ອອກຈາກບ່ອນທີ່ລາວກໍາລັງຕັ້ງໃຈຫຼິ້ນສິ່ງຂອງຢູ່ອ້ອມໂຕຂອງລາວເຊັ່ນດຽວກັນ ການ
ເຕີບໂຕລາວ, ເດັກນ້ອຍຜູ້ ອ່ືນໆ ອາດຈະບ່ໍຕ້ອງການຫຼິ້ນກັບລາວ ເພາະວ່າ ການ

ເຄື່ອນຍ້າຍຂອງລາວເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຕົກໃຈຢ້ານ.

  ກິດຈະກໍາຢູ່ໃນບົດນີ້ ຈະໃຫ້ລູກຂອງທ່ານມີໂອກາດ
ຫຼາຍທີ່ຈະຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ. ຊຸກຍູ້ໃຫ້ລູກຂອງທ່ານ

ຄົ້ນຫາ ແລະ ຫຼິ້ນ ແລະ ລາວອາດຈະເຮັດ
ການເຄືອ່ນຍາ້ຍເຫຼົາ່ນີໜ້ອ້ຍລົງແລະໜອ້ຍ

ລົງເລື້ອຍໆ.

Chapter 5.indd   40 30/6/2554   14:41:29



41ກດິຈະ	ກາໍ	ສາໍລບັ	ເດັກນອ້ຍຕ ັງ້ແຕມ່ ືເ້ກດີຫາອາຍໄຸດ	້6	ເດອືນ

ການສົ່ງເສີມໃຫ້ລູກຂອງທ່ານຢື້ເອົາສິ່ງຂອງແລະຈັບພວກມັນ.

ປ່ອຍໃຫ້ລາວສໍາຜັດວັດຖຸທ່ີຮູ້ສຶກວ່າມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ຍົກຕົວຢ່າງຈໍາຕ້ອງຢື້ໄກອອກໄປ.ຖ້າຫາກວ່າລາວ

ແຂງແຮງພຽງພໍ, ສິ່ງເຮັດດ້ວຍຂົນສັດ,ສິ່ງທີ່ມື່ນ,
ຫຼືວ່າ  ເຄື່ອງຫຼິ້ນ ທ່ີ ເຕັ້ນ.  ຫຼັ ງຈາກ
ລາວເລີ່ມຫຼິ້ນກັບພວກມັນ,ພຽງ
ແຕ່ ເ ຄ່ືອນຍ້າຍພວກມັນ
ອອກຈາກການຢືຂ້ອງລາວ.
ເຄາະວັດຖຸຄ່ອຍໆກັບພື້ນ,
ເພື່ອໃຫ້ລາວຮູ້ວ່າວັດຖຸຢູ່ໃສ.

ສັ່ນວັດຖຸທີ່ມີສຽງຈົນກະທັ້ງວ່າລາວຢື້ເອົາມັນ. (ທໍາອິດທ່ານ
ອາດຈະຕ້ອງການຍູ້ແຂນສອກຂອງລາວເບົາໆ ໄປຫາວັດຖຸ)

ຈາກນັ້ນຊຸກຍູ້ໃຫ້ລາວສັ່ນ ແລະ ເຄ່ືອນຍ້າຍມັນຈາກມື
ເບ້ືອງໜຶ່ງໄປຫາມືເບື້ອງໜຶ່ງ. ນີ້ແມ່ນຈະຊ່ວຍໃຫ້
ລາວຮຽນຮູ້ສຽງມາຈາກໃສແລະນອກຈາກນັ້ນ
ແຂນຂອງລາວກໍ່ຈະແຂງແຮງຂື້ນ.

ມັດວັດຖຸໃສ່ກັບເສ້ືອຜ້າລູກຂອງທ່ານ ຫຼືວ່າ
ມືດ້ວຍເສັ້ນດ້າຍສັ້ນຫ້ອຍໄວ້. ຖ້າຫາກວ່າ
ລາວຖິ້ມເຄື່ອງຫຼິ້ນລົງ, ມັນເປັນສິ່ງນໍາທາງ
ໃຫ້ມືຂອງລາວຕາມເສັ້ນດ້າຍຈົນກວ່າ ລາວ
ໄປຮອດສົ້ນຂອງມັນ. ນີ້ຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ລາວ
ໄປຮອດ ແລະ ຮຽນຮູ້ສິ່ງນ້ັນດ້ວຍຕົວຂອງ
ລາວເອງ ເຖິງວ່າລາວຖິ້ມວັດຖຸລົງມັນກ່ໍບ່ໍ
ເສຍໄປ.

ຫ້ອຍວັດຖຸສອງສາມອັນໄວ້
ໃນສະຖານທີ່ເກ່ົາ ເພື່ອວ່າ
ລາວສາມາດຮຽນຮູຊ້ອກຫາ
ວ່າພວກມັນຢູ່ໃສ.

ເນວາຢື້ເອົາໝາກ
ບານຂອງເຈົ້າ.
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ການຊ່ວຍລູກຂອງທ່ານຮຽນປີ້ນໂຕ(ຫຼືວ່າຂວ້ຳ).
ຖ້າຫາກວ່າທ່ານນໍາໃຊ້ກິດຈະກໍາຢູ່ໜ້າທີ 39, ທ່ານຊ່ວຍລູກຂອງທ່ານໂດຍການດຶງເຄ່ືອງ
ຫຼິນ້ອນັໜຶງ່,ຫຼວືາ່ໂດຍການວາງສິງ່ໃດໜຶງ່ຢູທ່າງຫຼງັຂອງລາວ.ຂະນະນ້ີລາວສາມາດຮຽນປີນ້
ໂຕຫຼືວ່າຂວ້ຳໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼຶອໜ້ອຍລົງ.

 ເມື່ອລູກຂອງທ່ານນອນເໝບຢູ່ໃຊ້ວັດຖຸທີ່ລາວສົນໃຈ ແລະມີ
ສຽງດັງອັນໜຶ່ງສັ່ນໃຫ້ລາວໄດ້ຍິນ ແລະ ເຂ້ົາໃຈ, ຄືດ່ັງທີ່ເຈົ້າ
ໄດ້ເຮັດມາກ່ອນແລ້ວ. ແຕ່ວ່າເມື່ອເວລາລາວຢື້ເອົາວັດຖຸ

ຢູ່ທາງຂ້າງ, ເຄື່ອນຍ້າຍມັນສູງຂຶ້ນ ຫຼັ່ງຈາກນັ້ນລາວ
ຈະບິດແອວໄປທາງຂ້າງຂອງລາວ, ແລະ ຈາກນັ້ນ
ບິດຄືນຫຼັງຂອງລາວ.

ເມື່ອລູກຂອງທ່ານນອນຫງາຍຢູ່, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ລາວ
ຈັບເອົາວັດຖຸທີ່ມີສຽງດັງອັນໝໜຶ່ງຢູ່ທາງຂ້າງ.
ຊ່ວຍໃຫ້ລາວໝູນໂຕຂອງລາວໄປຫາເຄື່ອງ
ຫຼິ້ນທີ່ມີສຽງຢູ່ທາງຂ້າງ ແລະ ທ້ອງຂອງລາວ
ພ້ອມ.

ການກະກຽມເພື່ອໃຫ້ລູກຂອງທ່ານນັ່ງ.
ຖ້າຫາກວ່າລູກຂອງທ່ານຍັງບໍ່ທັນໄດ້ນັ່ງດ້ວຍຕົວລາວ
ເອງເທື່ອ, ກິດຈະກໍາເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ລາວກຽມ
ພ້ອມທີ່ຈະນັ່ງ.

ວາງເດກັນອ້ຍຢູ່ເທງິຫວົເຂົາ່ຂອງ
ທາ່ນ,ເບ້ືອງໜາ້ທ່ານແລະຊວ່ຍ
ເຫຼືອຢູ່ທາງຫຼັງຂອງລາວ.

ນັງ່ຢູ່ທາງຫຼງັລກູຂອງທາ່ນ,ລໍຖາ້ຊວ່ຍ
ເຫຼືອລາວບາງສິ່ງບາງຢ່າງ.

ສິມິ ຂະນະນີ້ ເຄື່ອງ
ຫຼິ້ນທ່ີມີສຽງດັງແຊັກໆ
ຢູ່ໃສ?

(ປະຈຸບັນນ້ີທ່ານແມ່ນ
ຜູຍ້ງິທ່ີໃຫ່ຍຄນົໜຶງ່ເຊັນ່
ຮູບນີ້,)ສີໄກນັ່ງຢູ່ເທິງ
ໂຕຂອງທ່ານ

ຟັງປາຍແລະຕ້າຕ້າ
ພວກເຂົາກໍາລັງປັ້ນ
ດິນດາກເຮັດໃຫ້ເປັນ
ລູກກົມ.
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ວາງເດັກນອ້ຍແບບຫຼມົໆຢູ່ເທງິຫວົເຂົາ່ຂອງທາ່ນ.ຍົກຫວົ
ເຂົາ່ຂາ້ງໜຶງ່ຂືນ້ຢາ່ງຊາ້ໆເພ່ືອວາ່ລາວຮຽນຮູ້ໄລຍະສັນ້ໆ
ໄປອີກຂ້າງໜຶ່ງ.ຈາກນັ້ນຂົດຫົວເຂົ່າເບື້ອງໜຶ່ງເຂົ້າ. ລາວ
ຈະຮຽນຍ້າຍຕົວຂອງລາວເພື່ອເຮັດໃຫ້ດຸນດ່ຽງ.

ນີ້ແມ່ນການຂີ່ມ້າໄປ
ທາງຫຼັງແລະໄປທາງ
ໜ້າໄປໆມາໆ.

ການຊ່ວຍລູກຂອງທ່ານກະກຽມເພື່ອຄານໄປຢ່າງຊ້າໆ.
ເພື່ອທ່ີຈະຄານໄປ, ເດັກນ້ອຍຕ້ອງການໃຫ້ແຂນແລະບ່າແຂງແຮງ.ນອກຈາກນັ້ນລາວ
ຈາໍຕອ້ງສາມາດເຮດັໃຫ້ດຸນດ່ຽງຂະນະທ່ີເຄ່ືອນຍ້າຍນ້ໍາໜັກໂຕຂອງລາວຈາກຂ້າງໜ່ຶງໄປອີກ
ຂ້າງໜ່ຶງ,ກິດຈະກໍາເຫົ່ຼານ້ີສາມາດຊ່ວຍລາວ.

ວາງລູກຂອງທ່ານຄຶງຕົວດ້ວຍມື ແລະ
ຫົວເຂ່ົາຂອງລາວຢູ່ເທິງໝອນ ຫືຼວ່າ ຜ້າ
ຫົ່ມອັນໜຶ່ງ. ເຊິ່ງຄວນຈະໃຫຍ່ໃຫ້ພຽງພໍ
ຊ່ວຍຄ້ໍາໝູນຮ່າງກາຍລາວ, ແຕ່ວ່ານ້ອຍ
ພໍດີທີ່ລາວຈໍາຕ້ອງຄາບຮັບນໍ້າໜັກໂຕຂອງ
ລາວເອງ. ຈັບລາວໄວ້ເບົາໆຂະນະທີ່ລາວ
ໄປທາງໜ້າ ແລະ ກັບຄືນທາງຫຼັງ ແລະ
ຈາກຂ້າງໜຶ່ງໄປຫາອີກຂ້າງໜຶ່ງ.

ສຸມິຄຶງໄວ້ຖ້າຫາກວ່າ
ເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້.

ວາງລູກຂອງທ່ານໃຫ້ຢູ່ເທິງຂາຂອງທ່ານ ຫຼືວ່າ
ກໍ້ຜ້າອັນໜຶ່ງ. ສ່ົງເສີມໃຫ້ລາວຢື້ເອົາເຄື່ອງຫຼິ້ນ
ອັນໜຶ່ງຢູ່ທາງຂ້າງໜຶ່ງ, ຂະນະທີ່ແຂນ ແລະ
ຫົວເຂົ່າຮັບນໍ້າໜັກໂຕຂອງລາວຢູ່ອີກຂ້າງໜຶ່ງ,
ເຮັດຄືນຄືເກົ່າຢູ່ທາງຂ້າງອື່ນ.

ມາໂຢກາເຈົາ້ຊອກ
ຫມາກແຊັກເຫັນ
ແລ້ວບໍ?
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ການຊ່ວຍໃຫ້ລູກຂອງທ່ານມີຄວາມສຸກໃນການເຄື່ອນຍ້າຍແລະຮູ້ສຶກ
ປອດໄພຕໍ່ຕົວຂອງລາວໃນການເຄື່ອນຍ້າຍ.
ທາ່ນສາມາດຊວ່ຍໃຫ້ລກູຂອງທາ່ນມີຄວາມສກຸໃນການເຄືອ່ນຍາ້ຍໂດຍການປອ່ຍໃຫ້ລາວ
ເຄື່ອນຍ້າຍໃນຫຼາຍວິທີທາງທ່ີແຕກຕ່າງກັນ.ຂະນະທີ່ເຈົ້າເຮັດກິດຈະກໍາເຫຼົ່ານີ້ລົມກັບລາວ
ຕະຫລອດເວລາ.ນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລາວຮູ້ສຶກຢ້ານໜ້ອຍລົງ ເມື່ອເວລາເຮັດບາງສ່ິງບາງຢ່າງ
ໃໝ່ໆຕົວຢ່າງເຊັ່ນ:

ໄກວໃຫ້ລາວກິ້ງໄປມາໃນຜ້າ
ທີ່ກວ້າງຜືນໜຶ່ງຫຼືວ່າເປ

ຍົກຕົວເຈົ້າຂຶ້ນ
ໜ້ອຍໜຶ່ງ

ຫຼິ້ນເກມອັນໜຶ່ງເຈົ້າແລະຄົນຜູ້ອື່ນໆຜ່ານ
ເດັກນ້ອຍທາງຫຼັງ ແລະທາງໜ້າລະຫວ່າງ
ເຈົ້າ.

ອໍເລວ ຂະນະນີ້
ມັ ນແ ມ່ນ ຜ ຽນ
ຂອງຂ້ອຍ

ສ້າງການເຄື່ອນຍ້າຍຮ່າງກາຍຂື້ນມາເພື່ອເຮັດນໍາກັນ. ຂົດຂາ
ຂອງລາວເຂົ້າ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍພວກມັນໄປທາງຫຼັງ ແລະ
ທາງໜ້າ. ຊ່ວຍລາວນໍາມືຂອງລາວມາໃສ່ກັນຜ່ານໃຈກາງ
ຮ່າງກາຍຂອງລາວແລະ ກັບຄືນອີກ. ນໍາມືຂອງລາວຫາກັນ
ແລະຕົບກັນໃຊ້ຖ້ອຍຄໍາເກົ່າທຸກໆເທື່ອບອກຊື່ສິ່ງທີ່ເຈົ້າເຮັດ.

ແອວບາຕົບມື
ຂອງເຈົ້າ.

ຈົວນິຕ້າ

ເຈົ້າມັກບໍ່?

ມັດຜ້າເຈ່ຍລູກຂອງທ່ານຢູ່ທາງ
ຫຼັງຂອງທ່ານແລະຈາກນັ້ນແລ່ນ
ຫຼືວ່າກະໂດດ.
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