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ບໍ່�່ ໃຫ້້ມີີ ຖົົງ ປ ລາ ສ ຕິິກບໍ່�່ ໃຫ້້ມີີ ຖົົງ ປ ລາ ສ ຕິິກ.. ບໍ່�່ ໃຫ້້ມີີ ປ ລາ ສ ຕິິກ ບໍ່�່ ໃຫ້້ມີີ ປ ລາ ສ ຕິິກ.. ບໍ່�່ ໃຫ້້ມີີ ໂລ ຫ້ະ ບໍ່�່ ໃຫ້້ມີີ ໂລ ຫ້ະ.. ບໍ່�່ ໃຫ້້ມີີແກ້ວ ບໍ່�່ ໃຫ້້ມີີແກ້ວ.. ບໍ່�່ ໃຫ້້ ມີີຂອງ ເສຍ ຈາກ ສັດ ລ້ຽງ ບໍ່�່ ໃຫ້້ ມີີຂອງ ເສຍ ຈາກ ສັດ ລ້ຽງ..

ພາ ຊະ ນະບັໍ່ນ ຈ ຸ  ແລະ ຖົົງ ໃສ ່  ເສດ ອາ ຫ້ານ ຈາກ ເຮືືອນ ຄົົວພາ ຊະ ນະບັໍ່ນ ຈ ຸ  ແລະ ຖົົງ ໃສ ່  ເສດ ອາ ຫ້ານ ຈາກ ເຮືືອນ ຄົົວ

ບໍ່�່  ອ ະ  ນ ຸ  ຍ າ ດ  ໃ ຫ້ ້  ກິ ນ  ອ າ  ຫ້ າ ນ  ຢູ່່ ່  ໃ ນ  ຕ່ິ ້  ພ າ  ຊ ະ  ນ ະ  ເ ກັ ບໍ່  ຂ�ີ  ເ ຫ້ ຍ�ື ອ  ຫ້ືື  ເ ກັ ບໍ່  ນ່ າ  ມີ າ  ໃ ຊ ້  ຄົື ນ  ໃ ໝ່ ່ບໍ່�່  ອ ະ  ນ ຸ  ຍ າ ດ  ໃ ຫ້ ້  ກິ ນ  ອ າ  ຫ້ າ ນ  ຢູ່່ ່  ໃ ນ  ຕ່ິ ້  ພ າ  ຊ ະ  ນ ະ  ເ ກັ ບໍ່  ຂ�ີ  ເ ຫ້ ຍ�ື ອ  ຫ້ືື  ເ ກັ ບໍ່  ນ່ າ  ມີ າ  ໃ ຊ ້  ຄົື ນ  ໃ ໝ່ ່

ເ ອົາ  ສ�ິງ  ເຫ້ືົ� າ  ນ�ີ  ລົງ  ໃສ ່  ໃນ  ອາ ຫ້ານ ຂອງ ທ່ ່ານ ແລະ ລ�່  ໃສ ່  ຂອງ ເສດ ຢູ່່ ່  ເດ�ີນ  ບໍ່ ້ານເອົາ  ສ�ິງ  ເຫ້ືົ� າ  ນ�ີ  ລົງ  ໃສ ່  ໃນ  ອາ ຫ້ານ ຂອງ ທ່ ່ານ ແລະ ລ�່  ໃສ ່  ຂອງ ເສດ ຢູ່່ ່  ເດ�ີນ  ບໍ່ ້ານ

ອາຫ້ານ ອາຫ້ານ + + ສ�ິງທ່�ີຍອ່ຍສະຫ້ື າຍໄດ້ສ�ິງທ່�ີຍອ່ຍສະຫ້ື າຍໄດ້

ບໍ່�່ ໃຫ້້ ມີີຖົົງ ປ ລາ ສ ຕິິກ ຫື້ື  ປ ລາ ສ ຕິິກ ຢູ່່ ່ ໃນ ອາ ຫ້ານ ແລະ ລ�່ ໃສ່ ຂອງ ເສຍ ເດ�ີນ ບໍ່້ານບໍ່�່ ໃຫ້້ ມີີຖົົງ ປ ລາ ສ ຕິິກ ຫື້ື  ປ ລາ ສ ຕິິກ ຢູ່່ ່ ໃນ ອາ ຫ້ານ ແລະ ລ�່ ໃສ່ ຂອງ ເສຍ ເດ�ີນ ບໍ່້ານ.
ສາ ມີາດ ຖົອກ ອາ ຫ້ານ ໃສ່ ໃນ ລ�່ ໄດ້ ໂດຍ ກົງ.  

ນ�ີ ແມີ່ນ ວິ ທ່ີ ເກັບໍ່ ຮັື ກ ສາ ແລະ ເອົາ ເສດ ອາ ຫ້ານ ໃສ່ ລ�່.

ເປືອກ ຫ້ອຍເປືອກ ຫ້ອຍ, ກະ ດ່ກ ກະ ດ່ກ,    

ໄມີ້ ສຽບໍ່ ປ�ີງໄມີ້ ສຽບໍ່ ປ�ີງ

ເປືອກ ຫ້ອຍເປືອກ ຫ້ອຍ, ເປືອກ ຖົົ�ວ ເປືອກ ຖົົ�ວ

(ກ່ອງ ເຈ້ຍ ເປ�ືອນ-ອາ ຫ້ານ)

ຜັັກຜັັກ

ກາ ເຟ ບົໍ່ດ  ກາ ເຟ ບົໍ່ດ  
ແລະ ອັນ ຕິອງ ແລະ ອັນ ຕິອງ 

ປາ ສ ຕິ້າ ແລະ  ເຂົ�າປາ ສ ຕິ້າ ແລະ  ເຂົ�າ

ໄມີ້ ຖົ່່ໄມີ້ ຖົ່່

ເຈ້ຍ ບໍ່�່ ໄດ້ ຫຸ້້ມີ ຫ້�່  ເຈ້ຍ ບໍ່�່ ໄດ້ ຫຸ້້ມີ ຫ້�່  
ພາ ຊະ ນະ ເອົາ ກັບໍ່ ບໍ່້ານພາ ຊະ ນະ ເອົາ ກັບໍ່ ບໍ່້ານ

ກ່ອງ ພິ ດ ຊາ ມັີນກ່ອງ ພິ ດ ຊາ ມັີນ

ດອກ ໄມີ້ດອກ ໄມີ້ ໃບໍ່ ໄມີ້ໃບໍ່ ໄມີ້

ເສດ ອາ ຫ້ານເສດ ອາ ຫ້ານ

ເຈ້ຍ ເປ�ືອນເຈ້ຍ ເປ�ືອນ-ອາ ຫ້ານອາ ຫ້ານ

ຂອງ ເສຍ ຕິາມີ ເດ�ີນ ບໍ່້ານຂອງ ເສຍ ຕິາມີ ເດ�ີນ ບໍ່້ານ

ໝ່າກ ໄມີ້ໝ່າກ ໄມີ້

ຊ�ີນຊ�ີນ, ປາ ແລະ ນົມີ ປາ ແລະ ນົມີເຂົ�າ ຈ�ີ ແລະ ເມີັດທ່ັນ ຍະ ພືດເຂົ�າ ຈ�ີ ແລະ ເມີັດທ່ັນ ຍະ ພືດ

ຖົົງ ຊາ ທ່�ີ ເປັນ ເຈ້ຍ  ຖົົງ ຊາ ທ່�ີ ເປັນ ເຈ້ຍ  
ແລະ ນ�່າ ຕິານ ທ່ຽມີແລະ ນ�່າ ຕິານ ທ່ຽມີ

ຖົົງ ປ ລາ ສ ຕິິກຖົົງ ປ ລາ ສ ຕິິກ

ຕົິ�ນ ໄມີ້ ໃນ ບໍ່້ານຕົິ�ນ ໄມີ້ ໃນ ບໍ່້ານ ການ ຕັິດ ເລັມີ ຫ້ຍ້າການ ຕັິດ ເລັມີ ຫ້ຍ້າ ກ�ິງ ໄມີ້ ແລະ ງ່າ ໄມີ້ກ�ິງ ໄມີ້ ແລະ ງ່າ ໄມີ້
(ຍາວ ຕິ�່າ ກ່າວ 4 ຟຸດ ແລະ ໜາ 4 ນ�ີວ)

ເຈ້ຍ ມີຸ່ນເຈ້ຍ ມີຸ່ນ

ເຈ້ຍໜັງ ສື ພິມີເຈ້ຍໜັງ ສື ພິມີ ຖົົງ ຍ່ອຍ ສະ ຫ້ືາຍ ໄດ້ ທ່�ີ ອະ ນຸ ມີັດ ໃຫ້້ຖົົງ ຍ່ອຍ ສະ ຫ້ືາຍ ໄດ້ ທ່�ີ ອະ ນຸ ມີັດ ໃຫ້້ ພາ ຊະ ນະ ນ່າ ກັບໍ່ ມີາ ໃຊ້ ໃໝ່່ ໄດ້ ເປັນ ຕົິວ ຢູ່່າງພາ ຊະ ນະ ນ່າ ກັບໍ່ ມີາ ໃຊ້ ໃໝ່່ ໄດ້ ເປັນ ຕົິວ ຢູ່່າງ
ແຜັ່ນ ຮືອງ ຖົົງ ທ່�ີ ຍ່ອຍ ສະ ຫ້າືຍ ໄດ້ ເປັນ ທ່າງ ເລືອກ.

ຖົົງ ກາ ເຟຖົົງ ກາ ເຟ, ເຈ້ຍໜັງ ສື ພິມີ   ເຈ້ຍໜັງ ສື ພິມີ  
ແລະ ເຈ້ຍ ເຊັດ ເປ�ືອນແລະ ເຈ້ຍ ເຊັດ ເປ�ືອນ-ອາ ຫ້ານອາ ຫ້ານ

ຈານ ເຈ້ຍ ບໍ່�່ ໄດ້ ຫຸ້້ມີ ຫ້�່ ແລະ ຜັ້າ ເຊັດ ມີືຈານ ເຈ້ຍ ບໍ່�່ ໄດ້ ຫຸ້້ມີ ຫ້�່ ແລະ ຜັ້າ ເຊັດ ມີື

ຖົົງ ເຫ້ືົ�າ ນ�ີ ຄົ້າຍ ຄົື ປ ລາ ສ ຕິິກ ແຕິ່ ເຮັືດ ຈາກ ຕົິ�ນ ໄມີ້ ດັ�ງ ນັ�ນ ຈ�ິງ ຍ່ອຍ ສະ ຫ້ືາຍ ໄດ້.

ສ່ ແຕິ້ມີ ຄົ�ິວ ທ່�ີ ຍ່ອຍ ສະ ຫ້າືຍ ໄດ້, ບໍ່�່ ແມີ່ນ 
ປ ລາ ສ ຕິິກ.


