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ຂຽນໂດຍ:	ນາງສັງ,	ທ້າວວັນນາ,	ທ້າວວິຊຽນ,	ທ້າວໜູກອນ,	ນາງໂຕນ	
ທ້າວບຸນຮຽງ,	ທ້າວບຸນສຸກ,	ພໍ່ສຸກ,	ທ້າວໝອນ,	ທ້າວຂົມຂືນ,	ທ້າວບຸນຕູ	້
ທ້າວວໍລະຈັກແລະນາງສາ.

ແຕ້ມຮູບປະກອບແລະຮູບໜ້າປົກ:	

ຄະນະບັນນາທິການແລະຄະນະຈັດພິມ:	

ພິສູດອັກສອນ:	

ຈັດໜ້າ:	ນ.	ສຸພັດສອນ	ພົງພິຈິດ

ພິມທີ່:

ທະບຽນອະນຸຍາດພິມ:	

ຈໍານວນພິມ:	

ອຸປະຖໍາໂດຍ:	ສະມາຄົມນາໆຊາດເພື່ອມະນຸດແລະສິ່ງແວດລ້ອມ	(GAPE)

7eoe
ຊົນເຜ່ົາຕາໂອ້ຍ	 ແມ່ນຊົນເຜ່ົາໜ່ຶງໃນຈຳນວນສ່ີສິບເກ້ົາຊົນເຜ່ົາ	 ທ່ີເປັນ	

ວົງສາຄະນາຍາດແຫ່ງ	ສ.	ປ.	ປ	ລາວ.	ຄົນຊົນເຜົ່າຕາໂອ້ຍມີເອກະລັກສະ	
ເພາະໂຕໃນຫລາຍດ້ານເຊັ່ນ:	ການແຕ່ງກາຍ,	ການປາກເວົ້າ,	ການຕັ້ງບ້ານ	
ເຮືອນ	 ຕະຫລອດຮອດການດຳລົງຊີວິດ.	 ແຕ່ກໍ່ມີຫລາຍສິ່ງທີ່ພວກເຂົາມີ	
ຄ້າຍຄືກັບເຜົ່າອື່ນເຊັ່ນ:	 ຄວາມເຊື່ອ,	 ຄວາມຜູກພັນກັບສິ່ງແວດລ້ອມແລະ	
ທຳມະຊາດ	ຈົນກາຍເປັນປະເພນີ,	ເປັນຕໍານານ,	ການເລົ່າຂານຫລືນິທານ	
ຕ່າງໆ	 ທີ່ເປັນບົດຮຽນໃຫ້ຄົນລຸ້ນຫລັງໄດ້ຮຽນຮູ້ແລະສືບທອດປະຕິບັດມາ	
ຍາວນານ.

ນິທານພື້ນເມືອງທີ່ນຳມາຈັດພິມໃນຄັ້ງນີ້	 ເປັນພຽງສ່ວນໜຶ່ງທີ່ເກັບ	
ກໍາມາໄດ້ຈາກຊາວບ້ານເຜົ່າຕາໂອ້ຍທີ່ນອນໃນບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ	
ພວກເຮົາ	 ຊຶ່ງພະນັກງານຂອງພວກເຮົາໄດ້ແປຈາກການບອກເລົ່າເປັນພາ	
ສາເຜົ່າມາເປັນພາສາລາວ	 ເພື່ອໃຫ້ບັນດາທ່ານສາມາດອ່ານແລະເຂົ້າໃຈໄດ້.	
ນິທານເຫລ່ົານ້ີມີເນ້ືອໃນຄວາມໝາຍຕ່ໍກັບຄົນຊົນເຜ່ົາຕາໂອ້ຍຫລາຍ,	 ເພາະ	
ຢູ່ໃນນິທານແຕ່ລະເລື່ອງມັນແຝງໄປດ້ວຍຄຳສອນ,	 ຄະຕິເຕືອນໃຈແລະ	
ຄວາມຕະຫລົກເຮຮາ	 ເພື່ອເປັນແນວທາງໃນການດໍາລົງຊີວິດຂອງຄົນໃນ	
ສະໄໝກ່ອນ,	 ແລະທີ່ສຳຄັນ	 ນິທານເຫລົ່ານີ້ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຖືກລືມໃນ	
ອະນາຄົດມໍ່ໆນີ້	 ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ມີການອະນຸລັກຫລືບັນທຶກໄວ້.	 ສະນັ້ນເຖິງ	
ແມ່ນວ່ານິທານເຫລົ່ານີ້ໄດ້ຖືກບັນທຶກເປັນພາສາລາວກໍ່ຕາມ	 ແຕ່ມັນກໍ່ຍັງ	
ຄົງຮັກສາເນື້ອໃນທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງເຜົ່າຕາໂອ້ຍ	 ແລະພວກເຮົາຕັ້ງໃຈທີ່	
ຈະເຜີຍແຜ່ນິທານເຫລົ່ານີ້ສູ່ເຍົາວະຊົນລຸ້ນຫລັງ	 ທັງເຜົ່າອື່ນແລະເຜົ່າຕາ	
ໂອ້ຍເອງ	ເພ່ືອໃຫ້ມໍລະດົກອັນມີຄຸນຄ່ານ້ີໄດ້ຄົງຢູ່ແລະສືບທອດຕະຫລອດໄປ.

ກ່ອນທີ່ນິທານເຫລົ່ານີ້ຈະມາປະກົດຢູ່ໃນປຶ້ມຫົວນີ້ໄດ້	 ພວກຂ້າພະ	
ເຈົ້າຕ້ອງຂໍຂອບໃຈຜູ້ທີ່ເລົ່ານິທານເຫລົ່ານີ້ຄື	 ຊາວບ້ານຈາກບ້ານຫ້ວຍສົ້ມ,		
ຫົວຂົວແລະທົ່ງເພົາ	 ເມືອງບາຈຽງຈະເລີນສຸກ,	 ແລະທີ່ສໍາຄັນເຮົາມີພາກ	
ສ່ວນທີ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືເປັນຢ່າງດີຄື	ຫ້ອງການຖະແຫລງຂ່າວ	-	ວັດທະນະ	
ທຳ	 ແລະອົງການແນວລາວສ້າງຊາດເມືອງບາຈຽງຈະເລີນສຸກ.	 ຂໍຂອບໃຈ	
ມາຍັງກຸ່ມການເຮັດວຽກເພື່ອຄົນຊົນເຜົ່າສາກົນ	(IWGIA)	ຜູ້ໃຫ້ທຶນສະໜັບ	
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ສະໜູນໃນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ	 ຕະຫລອດຮອດການຈັດພິມແລະພະນັກງານ	
ອົງການເກພ	 (GAPE)	 ຜູ້ຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວວຽກດັ່ງກ່າວນີ້ຈົນປະສົບຜົນ	
ສໍາເລັດ.

ເມື່ອປຶ້ມຫົວນີ້ໄດ້ຕົກໃນມືຂອງທ່ານແລ້ວ	 ພວກຂ້າພະເຈົ້າປາຖະໜາ	
ຢ່າງຍິ່ງວ່າ	 ທ່ານຈະມີຄວາມສຸກກັບການໄດ້ອ່ານນິທານທັງຊາວເລື່ອງແລະ	
ຍິນດີທ່ີຈະຮັບຄໍາຕໍານິຕິຊົມຈາກບັນດາທ່ານ	 ຖ້າຫາກເຫັນວ່າມີຈຸດໃດທ່ີຍັງ	
ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ	 ຫລືບໍ່ເໝາະສົມ	 ເພາະວ່າເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ອົງການຂອງ	
ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສ້າງປຶ້ມໃນລັກສະນະນີ້.	 ສະນັ້ນທຸກຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຂອງ	
ບັນດາທ່ານ	 ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາມີບົດຮຽນທ່ີດີໃນການສ້າງປ້ຶມນິທານພ້ືນ	
ເມືອງແບບນີ້ອີກໃນອະນາຄົດ.

	 	 	 	 	 ຂໍຂອບໃຈ
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ຜີສາດ
ໂດຍ:	ນາງ	ສັງ

ຄຸ້ມຫ້ວຍສົ້ມ,	ບ້ານໂນນອຸດົມ	ເມືອງ	ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ	

ໃນສະໄໝກ່ອນມີຜີສາດຊື່ວ່າ	ທ້າວ	 ເກຣິງກຣຽງ	ໄດ້ແຕ່ງງານກັບມະ	
ນຸດ	 ຫລັງຈາກແຕ່ງງານແລ້ວ	 ຕາມຮີດຄອງປະເພນີຂອງເຜົ່າ	 ແມ່ນສາມ	
ວັນຈິ່ງໄດ້ອອກປ່າຫາກິນ.	ພໍຮອດມ້ືທີສີ່	ຜົວກໍ່ອອກເມືອໄຮ່	ໃຫ້ເມຍຢູ່ເຮືອນ	
ເຮັດກິນຖ້າຜົວ,	ເມຍກໍ່່ຢູ່ເຮືອນຕາມຜົວສັ່ງ.	ເມື່ອຮອດຕອນທ່ຽງ,	ຜົວກໍ່່ມາ	
ແຕ່ໄຮ່ແລ້ວເອີ້ນຫາເມຍ.

“ເຮີ່ຍ!	ເຈົ້າຢູ່ເຮືອນບໍ?”
“ເອີຢູ່!”	ເມຍຕອບ.
ເມື່ອເຫັນເມຍ,	 ຜູ້ເປັນຜົວກໍ່ເອົາພ້າຟັນ	 ບ່ອນກ້ານຄໍຂອງຜູ້ເປັນເມຍ,		

ເມຍກໍ່ລົ້ມຕາຍ.	ຫລັງຈາກເມຍຕາຍແລ້ວ,	ພະຍາແມງມູມໄດ້ໄຕ່ມາເວົ້າກັບ	
ຜີສາດ	ເພື່ອຂໍເອົາໜ່ວຍຕາເມຍທີ່ຖືກຜີສາດຂ້າຕາຍໄປແລ້ວນັ້ນ	ເພື່ອເອົາໄວ້	
ເປັນຫລັກຖານ.

ຕໍ່ມາຜີສາດກໍ່ຄິດຢາກໄດ້ເມຍໃໝ່ແລະກໍ່ໄດ້ສົມດັ່ງປາຖະໜາ,	ຈຶ່ງແຕ່ງ	
ງານອີກເທື່ອທີສອງ.	 ເຊັ່ນດຽວກັບເມື່ອກ່ອນ,	 ຫລັງຈາກແຕ່ງງານແລ້ວ		
ສາມວັນຈຶ່ງອອກເມືອໄຮ່,	 ສ່ວນເມຍແມ່ນຢູ່ເຮືອນ	 ຖ້າຜົວມາແຕ່ໄຮ່,	 ຫລັງ	
ຈາກຜີສາດອອກໄປດົນເຕີບ,	ພະຍາແມງມູມກໍ່ໄດ້ອອກມາຈາກໂກນໄມ້,	ໄຕ່	
ມາຫາເມຍຜີສາດ	 ແລ້ວພະຍາແມງມູມໄດ້ເລົ່າເລື່ອງລາວໃຫ້ເມຍຜີສາດຟັງ	
ແຕ່ເມຍຜີສາດກໍ່ບ່ໍເຊື່ອ	 ສະນັ້ນພະຍາແມງມູມຈຶ່ງໄດ້ເອົາໜ່ວຍຕາຂອງເມຍ	
ເກົ່າຂອງຜີສາດທີ່ຕາຍໄປແລ້ວ	 ມາໃຫ້ເມຍໃໝ່ເບິ່ງ.	 ເມຍຜີສາດເຫັນແນວ		
ນັ້ນກໍ່ຄິດຢ້ານ	 ຈຶ່ງຕົກລົງໄປກັບພະຍາແມງມູມຢູ່ໂກນໄມ້	 ເພື່ອຈອບເບ່ິງຜົວ	
ຂອງຕົນເອງວ່າຄືດັ່ງພະຍາແມງມູມໄດ້ກ່າວຫລືບໍ່.

ພໍຮອດຕອນທ່ຽງ,	 ຜົວກັບມາແຕ່ໄຮ່	 ເມື່ອຮອດເຮືອນລາວກໍ່ເອີ້ນຫາ	
ເມຍວ່າ:

“ເຮີ່ຍ!	ເຈົ້າຢູ່ເຮືອນບໍ?”
ແຕ່ກໍ່ມິດຢູ່,	 ຜີສາດຈຶ່ງຍ່າງເລາະອ້ອມເຮືອນ,	 ສ່ອງເບິ່ງໃນເຮືອນກໍ່ບໍ	່
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ເຫັນເມຍຂອງຕົນ,	 ຜີສາດອົດຄວາມຫິວບໍ່ໄຫວຈຶ່ງປາດແຄ່ງຂາໂຕເອງກິນ.	
ທາງເມຍແນມເຫັນຜົວຂອງຕົນເປັນຜີສາດຈິງຄືດັ່ງພະຍາແມງມູມວ່າ,	ລາວ	
ຈຶ່ງເອີ້ນຊາວບ້ານຊາວເມືອງມາເບິ່ງຜົວຂອງຕົນເປັນຜີສາດແທ້ຈິງ.

ຜີສາດຜີສາດ
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ທ້າວກືນເງິນ
ໂດຍ:	ນາງ	ສັງ

ຄຸ້ມຫ້ວຍສົ້ມ,	ບ້ານໂນນອຸດົມ	ເມືອງ	ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ

ແຕ່ກ່ອນມີຄອບຄົວໜຶ່ງ,	ຄອບຄົວນີ້ມີຢູ່ສອງຄົນຄື	ແມ່ເຖົ້າກັບຫລານ	
ຊາຍ.	 ຄອບຄົວນີ້ທຸກຍາກກວ່າໝູ່ພາຍໃນບ້ານ,	 ແມ່ເຖົ້າລຽ້ງຫລານກຳ	
ພອຍພ່ໍແມ່ຕາຍປະມາຫລາຍປີ,	ເຊ່ິງແມ່ເຖ້ົາໄດ້ຕ້ັງຊ່ືຫລານວ່າ	ທ້າວກືນເງິນ.

ທ້າວກືນເງິນບໍ່ເຄີຍໄປຫລິ້ນນຳໝູ່ເພື່ອນ	 ເພາະລາວເປັນຄົນຂີ້ອາຍ.		
ມື້ໜຶ່ງໝູ່ຫລາຍຄົນຊວນໄປຫລິ້ນນຳ,	ໃນນັ້ນລູກພະຍາເປັນຄົນຮັ່ງມີໄດ້ເອີ່ຍ	
ຖາມຂຶ້ນວ່າ:

“ໃຜຊື່ທ້າວກືນເງິນ,	ລາວກືນໄດ້ແທ້ບໍ?”
ທ້າວກືນເງິນຕອບວ່າ:
“ຂ້ອຍນີ້ແລ້ວທ້າວກືນເງິນ,	ເຈົ້າຊິເຮັດ	ຫຍັງ?”
“ຟັງຊື່ທ້າວກືນເງິນ,	 ກືນໄດ້ສົມຊື່ເຈົ້າບໍ,	 ຫລືເກັ່ງແຕ່ພຽງຊື່?”	 ລູກ	

ພະຍາຖາມ.
ທ້າວກືນເງິນຕອບໄປວ່າ:
“ບໍ່ພຽງແຕ່ຊື່	 ກືນເງິນກໍ່ໄດ້,	 ຖ້າເຈົ້າມີເງິນເອົາມາໃຫ້ຂ້ອຍກືນໃຫ້ເຈົ້າ	

ເບິ່ງກໍ່ໄດ”້.
ລູກພະຍາກໍ່ເລີຍໄປເອົາເງິນຫົວໜາມສາມສິບຫລຽນມາໃຫ້.	 ທ້າວ	

ກືນເງິນກໍ່ໄດ້ກືນເງິນສາມສິບ	ຫລຽນນັ້ນບາດດຽວຈົນໝົດເລີຍ.	ຫລັງຈາກ	
ກືນແລ້ວ,	 ລູກພະຍາຄິດຢາກຮ້າຍ	 ບອກໃຫ້ທ້າວກືນເງິນຄາຍອອກມາຄືນ.		
ທ້າວກືນເງິນໄດ້ຕອບລູກພະຍາວ່າ:

“ຍອມ!	ຂ້ານ້ອຍກືນແລ້ວຮາກອອກຄືນບໍ່ໄດ”້
ລູກພະຍາສັ່ງໃຫ້ສາກຕຳເຂົ້າຕີທ້າວກືນເງິນ	 ສາກກໍ່ບໍ່ຫານຕີ,	 ສັ່ງໄຟ	

ໄໝ້ສາກ	ໄຟວ່າບໍ່!	ສັ່ງໃຫ້ນໍ້າມອດໄຟ	ນໍ້າຕອບວ່າບໍ່!	ລູກພະຍາສັ່ງໃຫ້ຊ້າງ	
ຢຽບດິນອັດນໍ້າ,	ນໍ້າຈຶ່ງໄປມອດໄຟ,	ໄຟຢ້ານ	ຈຶ່ງໄປໄໝ້ສາກ.

ຈາກນັ້ນລູກພະຍາສັ່ງໃຫ້ນົກປາຫລຽວຖົ່ມນໍ້າລາຍໃສ່ຫົວຊ້າງ	 ນົກ	
ຕອບວ່າບໍ່!	ລູກພະຍາກໍ່ບອກໃຫ້ກະບັ້ງຍ້ອກຫົວນົກປາຫລຽວ.	ນັບແຕ່ນັ້ນ	

ທ້າວກືນເງິນ
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ມາ	 ນໍ້າກໍສາມາດມອດໄຟ,	 ໄຟສາມາດໄໝ້ໄດ້ທຸກຢ່າງຈົນຮອດປັດຈຸບັນ.	
ສ່ວນທ້າວກືນເງິນ	 ເວລາໄປຖ່າຍ	 ເງິນຂອງລູກພະຍາທີ່ລາວກືນລົງທ້ອງກໍ່	
ໄດ້ຫລັ່ງອອກມາ,	ລາວໄດ້ເກັບເອົາເງິນນັ້ນໄປເຮັດເຮືອນແລະໃຊ້ຊີວິດຢູ່ຢ່າງ	
ມີຄວາມສຸກ.

ພໍ່ລູກໄປຕິດຕັງເອົານົກ
ໂດຍ:	ທ້າວ	ວັນນາ

ຄຸ້ມຫ້ວຍສົ້ມ,	ບ້ານໂນນອຸດົມ	ເມືອງ	ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ

ໃນສະໄໝກ່ອນມີສອງພໍ່ລູກ,	ອາຊີບເຮັດໄຮ່,	ມື້ໜຶ່ງສອງພໍ່ລູກພາກັນ	
ໄປຕໍ່ນົກຢູ່ຫ້ວຍນ້ອຍແຄມໄຮ່,	ພໍໄປຮອດແຄມຫ້ວຍ	ທັງສອງໄດ້ຈັດສະຖານ	
ທີ່ພັກຜ່ອນ,	ພໍ່ບອກລູກວ່າ:

“ໃຫ້ລູກຢູ່ນີ້ຖ້າພໍ່ມາເນີ!	ພໍ່ຈະໄປຄົນດຽວ”
ໃນຂະນະທີ່ພໍ່ໄປຫວິດແລ້ວ	ມີຜີຜູ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງຍ່າງມາຫາ	ເຄື່ອງນຸ່ງມ	ີ

ແຕ່ເຫລັກ,	ໄດ້ຖາມເດັກຄົນນັ້ນວ່າ:
“ບັກຫຳນ້ອຍ!	ເຈົ້າມາກັບໃຜ?”
“ຂ້ອຍມາກັບພໍ່ຂ້ອຍ”	ເດັກຊາຍຕອບ
“ດຽວນີ້ພໍ່ເຈົ້າຢູ່ໃສ?”	ຜີຖາມຕໍ່
“ພໍ່ຂ້ອຍໄປຕໍ່ນົກ”	ທ້າວຫຳນ້ອຍຕອບຕາມຄວາມຈິງ
ຜີໄດ້ຖາມອີກວ່າ	“ບາດມັນຄໍ່າ	ເຈົ້າກັບພໍ່ຊິນອນຢູ່ໃສ?”
“ຂ້ອຍກັບພໍ່ຊິນອນພັກທີ່ນີ້ແລ້ວ”	ເດັກຜູ້ນັ້ນຕອບ
“ເອີຄັນຊັ້ນບອກພໍ່ໂຕເດີ!	 ຕອນຄໍ່າຂ້ອຍຈະມານອນເປັນໝູ່ນຳ”	 ຜີ	

ບອກກັບເດັກຄົນນັ້ນ.
ຫລັງຈາກຜີໄດ້ກັບເມືອ,	ພໍ່ຂອງບັກຫຳນ້ອຍກໍ່ກັບມາ,	 ເດັກຄົນນັ້ນກໍ	່

ຟ້າວເລົ່າສູ່ພໍ່ຟັງ,	 ພໍ່ຮູ້ແລ້ວວ່າຜູ້ນັ້ນບໍ່ແມ່ນມະນຸດທຳມະດາ,	 ຈຶ່ງຟ້າວແຕ່ງ	
ກິນ	ເພື່ອຈະພາລູກໄປຫາບ່ອນຫລົບຢູ່ກົກໄມ້ໃຫຍ່	 ເມື່ອໄດ້ພໍ້ກົກບາກໃຫຍ່,	
ຜູ້ເປັນພໍ່ໄດ້ເຮັດຂັ້ນໄດຂຶ້ນ,	 ທັງສອງພໍ່ລູກກໍ່ພາກັນຂຶ້ນໄປນອນເທິງກົກໄມ້	
ນັ້ນ	ບໍ່ພໍເທົ່າໃດກໍ່ໄດ້ຍິນສຽງເອີ້ນມາແຕ່ໄກວ່າ:

“ບັກຫຳນ້ອຍເອີຍ!	ເຈົ້ານອນຢູ່ໃສ?	ຂ້ອຍມາແລ້ວ”
“ຂ້ອຍກັບພໍ່ຢູ່ເທິງກົກບາກພີ”້	ເດັກນ້ອຍຄົນນັ້ນຂານຕອບ
“ເຈົ້າຄືມານອນສູງແທ້!	ຈັ່ງໃດຂ້ອຍຈຶ່ງຈະຂຶ້ນໄດ້?”	ຜີຮ້ອງໃສ່
“ໃຫ້ຂຶ້ນທາງຫົວຂັ້ນໄດນັ້ນເດ!”	ເດັກນ້ອຍຄົນນັ້ນບອກ.
ຜີກໍ່ພະຍາຍາມຂຶ້ນ,	ແຕ່ເມື່ອປີນຂຶ້ນໄດ້ບໍ່ພໍເທົ່າໃດກໍ່ຕົກລົງພື້ນ,	ຜີຮ້ອງ	

ທ້າວກືນເງິນ
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ຖາມອີກວ່າ:
“ຫຳນ້ອຍເອີຍ	ເຮັດແນວໃດຂ້ອຍຈຶ່ງຊິຂຶ້ນໄດ້?”
ເດັກສະຫລາດຈຶ່ງຕອບວ່າ:
“ເຈົ້າຕ້ອງແກ້ເສື້ອອອກໃຫ້ໝົດເຈົ້າຈຶ່ງຈະຂຶ້ນໄດ້	 ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນເຈົ້າຂຶ້ນ	

ບໍ່ໄດ້ດອກ!”
ຜີເຮັດຕາມທີ່ທ້າວນ້ອຍໄດ້ບອກ,	ແລ້ວກໍ່ຂຶ້ນໄປໄດ້,	ພໍຮອດເຄິ່ງກົກໄມ້		

ທັງສອງພໍ່ລູກກໍ່ພາກັນເອົາທະນູຍິງໃສ່	ເຮັດໃຫ້ຜີຕົກລົງພື້ນຕາຍ.
ພໍຮຸ່ງແຈ້ງ,	ພໍ່ກັບລູກກໍ່ລົງຈາກຕົ້ນໄມ້,	ແລະໄດ້ເອົາເສື້ອ,	ໂສ້ງ,	ໝວກ		

ຂອງຜີນັ້ນກັບເມືອບ້ານ.	ພໍເມືອຮອດບ້ານ	ເຄື່ອງນຸ່ງດັ່ງກ່າວກໍ່ກາຍເປັນຄຳ,		
ຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ທັງສອງພ່ໍລູກດີໃຈແລະກ່ໍຂາຍຄຳດ່ັງກ່າວມາສ້າງເຮືອນ	 ເລີຍກາຍ	
ເປັນຄົນຮັ່ງມີ.

ພໍ່ລູກໄປຕິດຕັງເອົານົກພໍ່ລູກໄປຕິດຕັງເອົານົກ
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ກໍາພອຍສອງອ້າຍນ້ອງ
ໂດຍ:	ທ້າວ	ວິຊຽນ

ຄຸ້ມຫ້ວຍສົ້ມ,	ບ້ານໂນນອຸດົມ	ເມືອງ	ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ

ໃນປາງກ່ອນມີເດັກຊາຍສອງອ້າຍນ້ອງ	ອາໃສຢູ່ນຳບ້ານນຳເມືອງ	ອາ	
ຊີບແຕ່ລະວັນແມ່ນຮັບຈ້າງເພື່ອມາລຽ້ງຊີບ.	ຫລາຍປີຜ່ານໄປ,	ທັງສອງອ້າຍ	
ນ້ອງກໍ່ໃຫຍ່ເປັນບ່າວ	ຜູ້ເປັນອ້າຍກໍ່ເລີຍສ້າງຄອບຄົວກ່ອນນ້ອງ.	ຫລັງຈາກ	
ອ້າຍທີ່ໄດ້ສ້າງຄອບຄົວແລ້ວ,	ອ້າຍກໍ່ມີລູກໜຶ່ງຄົນ.	ມື້ໜຶ່ງອ້າຍປຶກສາຫາລື	
ກັບນ້ອງຊາຍວ່າ:

“ດຽວນີ້ນ້ອງເອີຍ!	ຊິເຮັດແນວໃດ?	ເຮົາຈຶ່ງຈະມີກິນມີໃຊ້ນຳເພິ່ນ”
“ນ້ອງຈະໄປຮັບຈ້າງລ້ຽງງົວນຳພໍ່ພະຍາ,	 ສ່ວນອ້າຍໃຫ້ໄປຮັບຈ້າງຢູ່	

ບ້ານອື່ນ”	ນ້ອງຊາຍຕອບ
ເມື່ອຕົກລົງກນັແນວນັນ້ແລ້ວ,	ຜູ້ເປັນອ້າຍໄດ້ບອກໃຫນ້ອ້ງເປັນຜູ້ດູແລ	

ເບິ່ງແຍງພີ່ເອື້ອຍກັບຫລານ	 ໃນລະຫວ່າງທີ່ຕົນເອງໄປຮັບຈ້າງຢູ່ບ້ານອື່ນ.		
ແຕ່ຜູ້ເປັນເມຍເປັນຄົນຂີ້ຄ້ານ	ຢູ່ເຮືອນແຕ່ລະມື້ບໍ່ເຮັດວຽກຫຍັງ	 ແມ່ນແຕ່	
ເຂົ້າກໍ່ບໍ່ກິນ	ມີແຕ່ລັກກິນໄຂ່ດິບຢູ່ຄອກ	ຈົນຮ່າງກາຍຈ່ອຍຜອມແຫ້ງ.	 ເມື່ອ	
ຜູ້ເປັນຜົວທີ່ໄປຮັບຈ້າງກັບຄືນມາບ້ານ,	 ມາເຫັນສະພາບເມຍຕົນເອງເປັນ	
ແນວນັ້ນ	ກໍ່ເລີຍຢາກຮ້າຍໃຫ້ນ້ອງ,	ຜູ້ເປັນຜົວໄດ້ຖາມເມຍວ່າ:

“ເປັນຈັ່ງໃດ	ເຈົ້າຄືມາຈ່ອຍແທ້?”
“ນ້ອງຂອງເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຫາກິນຫາຢາກ	 ວຽກງານກໍ່ບໍ່ເຮັດ	 ຢູ່ແຕ່ລະມື້ມີ	

ແຕ່ໄປຫລິ້ນໄປທຽ່ວ	ມີແຕ່ຂ້ອຍນີ້ເຮັດໄຮ່,	ເຮັດນາທຳມາຫາກິນ”	ເມຍຕອບ	
ໂດຍຫາເລື່ອງໃຫ້ນ້ອງຊາຍ.

ຜູ້ເປັນຜົວໄດ້ຍິນແນວນັ້ນ	 ກໍ່ຢາກຮ້າຍນ້ອງຂອງຕົນ	 ແລະມີແນວຄິດ	
ຢາກເອົານ້ອງຊາຍໄປໂຜດ,	ສະນັ້ນມື້ໃໝ່ມາ	ອ້າຍໄດ້ຊວນນ້ອງໄປຫາກິນ	
ໂດຍກະກຽມເຄື່ອງມືຄົບຊຸດເຊັ່ນ:	ພ້າ,	ໝາໂຕໜຶ່ງ,	ເຂົ້າສານ	ພ້ອມກັນອອກ	
ເດີນທາງໄປໄກແສນໄກ.	ພໍຮອດປ່າແຫ່ງໜຶ່ງ	ອ້າຍກໍ່ພານ້ອງພັກຜ່ອນດັງໄຟ	
ເຮັດກິນ.	 ຜູ້ເປັນອ້າຍຄິດແຜນການໄດ້	 ເລີຍໄປຕັດໄມ້ເຮ້ຍມາເຮັດບັ້ງຕັກນໍ້າ	
ໂດຍເຈາະທາງກົ້ນກະບັ້ງ	 ແລ້ວເອົາໃຫ້ນ້ອງໄປຕັກນໍ້າຢູ່ຫ້ວຍ.	 ຜູ້ນ້ອງກໍ່ໄປ	

ຕາມທີ່ອ້າຍສັ່ງ	 ແຕ່ວ່າຕັກເທົ່າໃດນໍ້າກໍ່ບໍ່ເຕັມຈັກເທື່ອ.	 ທັນໃດນັ້ນໄດ້ມີປາ	
ກັ້ງໂຕໜຶ່ງເຂົ້າໄປອັດຮູກະບັ້ງ	ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາວຕັກນໍ້າໄດ້ເຕັມ.

ແຕ່ເມື່ອກັບເມືອບ່ອນພັກຜ່ອນ	 ພັດບໍ່ເຫັນອ້າຍ,	 ເຫັນແຕ່ໝາກັບພ້າ	
ຢູ່ຂ້າງກອງໄຟ	 ລາວໄດ້ເອີ້ນຫາຈົນເມື່ອຍກໍ່ບໍ່ມີວີ່ແວວ	 ຈົນທ້ອງຟ້າມືດມິດ		
ກໍ່ຍັງບໍ່ເຫັນອ້າຍກັບມາ.	ເມື່ອເປັນແນວນັ້ນ	ລາວຈຶ່ງຮູ້ວ່າອ້າຍໄດ້ເອົາຕົນມາ	
ໂຜດແລ້ວ	ລາວຈຶ່ງນອນຢູ່ທີ່ປ່າແຫ່ງນັ້ນກັບໝາຂອງລາວ.

ໃນຂະນະທີ່ນອນຫລັບໄປ	ລາວໄດ້ຝັນເຫັນຜີ	ມາ	ບອກວ່າ:
“ເຈົ້າມານອນເຮັດຫຍັງຢູ່ນີ້,	 ເຈົ້າບໍ່ຢ້ານຜີກິນເຈົ້າບໍ?,	 ມື້ອື່ນໃຫ້ເຈົ້າ	

ຍ້າຍອອກຈາກນີ້	ໄປນອນຢູ່ຖໍ້າເທິງພູພຸ້ນເດີ!”.
ຕື່ນເຊົ້າມາ	 ລາວກັບໝາກໍ່ອອກຈາກບ່ອນນັ້ນໄປນອນຢູ່ຖໍ້າຕາມທີ່ຜ	ີ

ບອກ.	 ເມື່ອຍ່າງໄປໄດ້ບໍ່ດົນກໍ່ພໍ້ຖໍ້າດິນແຫ່ງໜຶ່ງ	 ໃນຖໍ້ານັ້ນມີໝໍ້,	ຖ້ວຍ,		
ບ່ວງ	ທຸກຢ່າງລ້ວນແຕ່ຜະລິດດ້ວຍດິນ,	 ລາວໄດ້ເຂົ້າໄປນອນໃນຖໍ້າແຫ່ງນີ້.		
ເມື່ອລາວນອນຫລັບ	ລາວກໍ່ຝັນເຫັນຜີອີກແລະຜີກໍ່ບອກວ່າ:

“ບໍ່ໃຫ້ນອນຢູ່ຖໍ້ານີ້	 ຜີຊິມາກິນເຈົ້າ,	 ໃຫ້ເຈົ້າໄປນອນຢູ່ຖໍ້າຕໍ່ໜ້າພຸ້ນ	
ອີກ”.

ຕື່ນຂຶ້ນມາຍາມເຊົ້າ	 ລາວກັບໝາກໍ່ໄປຫາຖໍ້າແຫ່ງໜຶ່ງອີກ	 ໃນຖໍ້ານັ້ນ	
ມີໝໍ້,	ຖ້ວຍ,	ບ່ວງ	ແລະທຸກສິ່ງຢ່າງລ້ວນແຕ່ຜະລິດດ້ວຍເງິນ	ແລະອາຫານ	
ການກິນກໍ່ມີຄົບ.	ຄໍ່າມາລາວກໍ່ນອນໃນຖໍ້ານີ້,	 ເວລານອນລາວໄດ້ຝັນຄືເກົ່າ,		
ຜີວ່າໃຫ້ຍ້າຍໄປຖໍ້າຕໍ່ໄປອີກ.	ຕື່ນມາມື້ໃໝ່	ລາວກໍ່ເດີນທາງໄປພໍ້ຖໍ້າແຫ່ງໜຶ່ງ	
ອີກ	ໃນຖໍ້ານັ້ນມີຖ້ວຍ,	ບ່ວງ	ແລະທຸກຢ່າງລ້ວນແຕ່ເຮັດດ້ວຍຄຳເຫລືອງຮຸ່ງ	
ຢູ່ພາຍໃນຖໍ້າ.	ຄໍ່າມາລາວໄດ້ນອນໃນຖໍ້ານີ້,	 ເວລານອນລາວກໍ່ຝັນເຫັນຜີມາ	
ບອກອີກວ່າ:

“ຖ້າເຈົ້າຢາກກິນເຂົ້າຂອງກິນ,	 ອາຫານຕ່າງໆ	 ໃຫ້ເຈົ້າໄປຕັດໄມ້ເຮ້ຍ	
ແລ້ວມັນຈະມີທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການ”

ຕື່ນເຊົ້າລາວກໍ່ໄປຕັດໄມ້ເຮ້ຍມາ,	ເມື່ອລາວຄິດຢາກໄດ້ເຂົ້າ	ກໍ່ມີເຂົ້າທຸກ	
ຊະນິດເຕັມກະບັ້ງ,	ຈາກນັ້ນມາລາວກໍ່ໄດ້ອາໃສຢູ່ໃນປ່າແຫ່ງນີ້.	ອາຊີບຂອງ	
ລາວແຕ່ລະວັນແມ່ນໄປຫາກິນໂດຍການເຮັດແຮ້ວ,	ກະດີດ,	ກະຕໍ່າ.	ຫລາຍ	
ມື້ຕໍ່ມາ	ລາວພໍ້ຊາວບ້ານທີ່ເຂົາເຈົ້າໄປຫາກິນໃນປ່າບ່ອນທີ່ລາວຢູ່,	ລາວກໍ່	
ເລີຍຖາມຂ່າວຄາວຄວາມເປັນມາຂອງກັນແລະກັນ,	ແລະທັງສອງກາຍເປັນ	

ກໍາພອຍສອງອ້າຍນ້ອງ
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ໝູ່ກັນ.	 ມື້ໜຶ່ງຜູ້ຊາຍຄົນນັ້ນກໍ່ຊວນກໍາພ້າໄປລົມລູກສາວພະຍາ,	 ທ້າວກໍ່າ	
ພ້າບອກວ່າ:

“ຂ້ອຍບໍ່ມີເຄື່ອງນຸ່ງ	ໄປນຳບໍ່ໄດ້ດອກ”
“ເຄື່ອງນຸ່ງບໍ່ຍາກດອກ	 ໃຫ້ເຈົ້ານຸ່ງເຄື່ອງຂ້ອຍກໍ່ໄດ້”	 ຊາຍຄົນນັ້ນ	

ຕອບ
“ເອີ!	ຄັນຊັ້ນຂ້ອຍຊິໄປນຳ”	ກໍາພ້າຕອບຮັບຄຳຊວນ
ພໍໄປຮອດເຮືອນຜູ້ສາວລູກພະຍາ,	ຊາຍຜູ້ນັນ້ໄດ້ສັ່ງໃຫກ້ໍາພ້າແກ້ເຄື່ອງ	

ນຸ່ງອອກ	ແລ້ວໃຫ້ກໍາພ້ານ່ັງຖ້າຢູ່ກະລ່າງເຮືອນ,	ສ່ວນຄົນອ່ືນກ່ໍຂ້ຶນເທິງເຮືອນ	
ໝົດ.	 ໃນຂະນະນ້ັນ,	 ນາງຫລ້າ	 ເຊິ່ງເປັນນ້ອງຜູ້ທີສາມແລະເປັນລູກຫລ້າ	
ຂອງພໍ່ພະຍາ,	 ບັງເອີນເກີດເຈັບທ້ອງຂຶ້ນມາ.	 ນາງຫລ້ານອນເໝບຢູ່	 ເລີຍ	
ແນມເຫັນກໍາພ້າຕ່ອຍກັບໄຟສູບຢາຢູ່ກະລ່າງເຫລື້ອມຍິບຍິບ.	 ເຫັນແນວ	
ນັ້ນນາງຫລ້າໄດ້ລົງກະລ່າງ	ເພື່ອຢາກເບິ່ງວ່າແມ່ນໃຜຢູ່ຄອກໝູ.	ນາງຫລ້າ	
ສ່ອງເບິ່ງ	 ເຫັນກໍາພ້າຢູ່ກະລ່າງຂ້າງຄອກໝູ	ນາງຈຶ່ງເຂົ້າໄປຖາມໄຖ່ແລະໂອ້	
ລົມນຳຈົນລື້ງເຄີຍກັນ.	 ແຕ່ນັ້ນມາທຸກໆຄືນ	 ນາງຫລ້າກໍ່ລົງມາພົບກໍາພ້າຢູ່	
ບ່ອນເກົ່າ.	 ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປດົນນານ	 ຜູ້ເປັນພໍ່ຢາກໃຫ້ລູກສາວໄດ້ສ້າງ	
ຄອບຄົວ,	ພໍ່ຈຶ່ງເວົ້າກັບລູກສາວທັງສາມຄົນວ່າ:

“ຖ້າຫາກພວກລູກມັກຮັກກັບໃຜໃຫ້ເມືອນຳກັນໂລດ,	ສ່ວນຄ່າດອງພໍ	່
ຈະໄປນຳເອົາຕາມຫລັງ”

ເມື່ອລູກສາວໄດ້ຍິນພໍ່ເວົ້າແນວນັ້ນ	ນາງຫລ້າກໍ່ເລືອກເມືອນຳກໍາພ້າຜູ	້
ທີ່ທຸກຍາກ,	 ອັນເຮັດໃຫ້ພໍ່ບໍ່ພໍໃຈທີ່ສຸດ.	 ພໍຮອດສາມເດືອນ	ທາງພໍ່ກໍ່ສັ່ງໃຫ	້
ລູກຊາຍໄປຫາເອື້ອຍນ້ອງ	ເພື່ອເອົາຄ່າດອງຂອງແຕ່ລະຄົນ,	ສ່ວນເອື້ອຍທັງ	
ສອງທີ່ເອົາຜົວຄົນຮັ່ງມີ	 ເມື່ອເວລາພໍ່ໄປເອົາຄ່າດອງພັດໄດ້ແຕ່ງົວ,	 ຄວາຍ.		
ສ່ວນນ້ອງຫລ້າຜູ້ເອົາກໍາພ້າທີ່ເປັນຄົນທຸກຍາກກວ່າໝູ່ພາຍໃນບ້ານ	 ເວລາ	
ພໍ່ໄປເອົາຄ່າດອງ	 ທ້າວກໍາພ້າພັດເອົາແຕ່ຄຳໃຫ້ພໍ່ເຖົ້າຈົນເຕັມໝາກນໍ້າເຕົ້າ,		
ພໍ່ພະຍາດີໃຈທີ່ລູກໄດ້ດັບໄດ້ດີ	 ກໍ່ເລີຍເຊີນໃຫ້ລູກສາວກັບລູກເຂີຍມາຮ່ວມ	
ງານປະເພນີຂອງເຜົ່າຢູ່ເຮືອນຂອງພໍ່ເຖົ້າ,	 ແຕ່ວ່າລູກສາວຫລ້າໄດ້ປະຕິເສດ	
ບໍ່ຍອມໄປຕາມຄຳສະເໜີຂອງພໍ່	ເພາະວ່າຄຽດໃຫ້ພໍ່ທີ່ຊັງກໍາພ້າຜົວຂອງຕົນ	
ໃນຄາວເຫັນລາວທຸກຍາກ.

ນາງຈຶ່ງເວົ້າກັບພໍ່ວ່າ:

ກໍາພອຍສອງອ້າຍນ້ອງກໍາພອຍສອງອ້າຍນ້ອງ
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“ຖ້າພໍ່ຍັງນັບຖືວ່າລູກຍັງເປັນລູກ	 ໃຫ້ພໍ່ຕົ້ມເຫລົ້າເຮັດພິທີຮັບຕ້ອນ	
ລູກທັງສອງ	ແລະໃຫ້ປູສາດແຕ່ເຮືອນພໍ່ໄປຮອດເຮືອນລູກ”

ທາງພໍ່ກໍ່ຮັບປາກຕົກລົງຈັດງານຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກສາວ	
ຢ່າງສົມກຽດ.

ກໍາພອຍສອງອ້າຍນ້ອງ

ກໍາພ້າກະປູດ
ໂດຍ:	ທ້າວ	ວິຊຽນ

ຄຸ້ມຫ້ວຍສົ້ມ,	ບ້ານໂນນອຸດົມ	ເມືອງ	ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ

ໃນສະໄໝກ່ອນມີກໍາພ້າສອງອ້າຍນ້ອງ	 ອາໃສຢູ່ໃນໝູ່ບ້ານແຫ່ງໜຶ່ງ,		
ມື້ໜຶ່ງທັງສອງໄດ້ຊວນກັນໄປຫາກິນຢູ່ບ່ອນທີ່ຊາວບ້ານຊ່າກັນວ່າມີເງືອກ	
ກິນຄົນ.	 ໄປມື້ທຳອິດ	 ຂະນະທີ່ສອງອ້າຍນ້ອງນັ່ງຕຶກເບັດຢູ່	 ໄດ້ຍິນສຽງ	
ເງືອກຮ້ອງໃນນໍ້າ	 ແລະບຶດໜຶ່ງທັງສອງຄົນກໍ່ເຫັນເງືອກລອຍມາເທິງໜ້າ	
ນໍ້າ,	 ຜູ້ເປັນອ້າຍຊວນນ້ອງຂ້າເງືອກໂຕນັ້ນ	 ແຕ່ຜູ້ເປັນນ້ອງບອກວ່າຕົນບໍ່ມ	ີ
ຄວາມສາມາດຊິຂ້າມັນໄດ້,	 ກ່ໍເລີຍມີແຕ່ອ້າຍຂ້າຜູ້ດຽວ	ແຕ່ເງືອກກ່ໍຍັງບ່ໍຕາຍ.		
ເມື່ອເປັນແນວນັ້ນທັງສອງຈຶ່ງກັບມາສະເໜີຕໍ່ພໍ່ພະຍາ,	 ທາງພໍ່ພະຍາກໍ່ເລີຍ	
ປ່າວປະກາດວ່າ:

“ຖ້າຫາກຜູ້ໃດມີຄວາມເກ່ັງກ້າ	 ສາມາດຂ້າເງືອກໄດ້,	 ຂ້ອຍຈະຍົກລູກ	
ສາວໃຫ”້

ມື້ໃໝ່ມາ,	 ສອງອ້າຍນ້ອງກໍ່ໄປບ່ອນເກົ່າອີກ	 ແລະຄາວໜຶ່ງພະຍາ	
ເງືອກໄດ້ຂຶ້ນມາຈາກພື້ນນໍ້າ	ທັງສອງອ້າຍນ້ອງກໍ່ເອົາງ້າວຟັນເງືອກ	ແຕ່ມັນ	
ບໍ່ຕາຍ.	 ຜູ້ເປັນນ້ອງຈຶ່ງໄດ້ເອົາງ້າວວິເສດຟັນພະຍາເງືອກ	 ເຊິ່ງຟັນພຽງແຕ່	
ບາດໜຶ່ງ	 ເງືອກກໍ່ຂາດເປັນເຈັດທ່ອນ	ແລະກໍ່ເຮັດໃຫ້ພະຍາເງືອກຕາຍໃນທີ່	
ສຸດ.

ຫລັງຈາກນັ້ນ	ຜູ້ເປັນອ້າຍໄດ້ບອກນ້ອງຊາຍວ່າ:
“ໃຫ້ເຈົ້ານັ່ງເຝົ້າຢູ່ນີ້ເດີ	ອ້າຍຊິເມືອບອກຊາວບ້ານມາເບິ່ງ”
ແຕ່ທີ່ແທ້ຈິງແລ້ວຜູ້ເປັນອ້າຍຢາກເມືອບອກພໍ່ພະຍາ	ເພື່ອເອົາໜ້າເອົາ	

ຕາ.
ເມື່ອຮອດເຮືອນພໍ່ພະຍາລາວກໍ່ຮ້ອງເອີ້ນແຕ່ນອກພີ້ໂລດ.
“ພໍ່ພະຍາເອີຍ	ຢູ່ບໍ?”
“ຢູ່!”	ພະຍາຕອບ,	“ເຈົ້າມີວຽກບໍ?”	ພະຍາຖາມຄືນ
“ຂ້ານ້ອຍໄດ້ຂ້າພະຍາເງືອກຕາຍແລ້ວ!	ຢາກໃຫ້ພໍ່ພະຍາໄປເບິ່ງ”	ກຳ	

ພ້າຜູ້ນັ້ນຟ້າວຕອບພະຍາ.
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ໄດ້ຍິນເຊັ່ນນັ້ນ,	 ພໍ່ພະຍາຮູ້ສຶກດີໃຈຫລາຍ	 ຈຶ່ງພາກັນໄປເບິ່ງ.	 ສ່ວນ	
ນ້ອງຜູ້ນັ່ງເຝົ້າຢູ່ເທິງຕົ້ນໄມ້	 ໄດ້ເຫັນຜີໂຕໜຶ່ງມາປົວເງືອກໂຕນັ້ນ	 ໂດຍວິທີ		
ຕັດເອົາໃບໄມ້ຢູ່ກົກໄມ້ຕົ້ນທີ່ລາວກຳລັງຂຶ້ນຢູ່ນັ້ນ.	 ຜີໂຕນັ້ນຕັດເອົາມາປົກ	
ເງືອກທີ່ຕາຍແລ້ວກໍ່ເຜົາ	 ຫລັງຈາກເຜົາ	 ຜີໄດ້ເປົ່າບາດໜຶ່ງ	 ແລ້ວເງືອກທີ	່
ຂາດເປັນເຈັດຕ່ອນກໍ່ຕໍ່ກັນຄືນມາປົກກະຕິ	 ແລະເງືອກໂຕນັ້ນໄດ້ລົງໄປຢູ່ໃນ	
ນໍ້າຄືເກົ່າ.	ເມື່ອອ້າຍ,	ພະຍາແລະຊາວບ້ານມາຮອດຫ້ວຍກໍ່ບໍ່ເຫັນຫຍັງ.	ຜູ້	
ເປັນອ້າຍຄິດຢາກຮ້າຍ	 ຈຶ່ງເອີ້ນຫານ້ອງ	 ແລະຖາມນ້ອງຊາຍ	 ແຕ່ນ້ອງພັດ	

ບໍ່ຕອບຫຍັງ	ໄດ້ແຕ່ນັ່ງອຶ້ງຢູ່ເທິງກົກໄມ້.
ຜູ້ອ້າຍໄດ້ບອກໃຫ້ນ້ອງລົງມາແຕ່ກົກໄມ້	ແລ້ວລາວກ່ໍຖາມນ້ອງຊາຍວ່າ:
“ເຈົ້າລັກກິນເງືອກແມ່ນບໍ່?”
“ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ກິນເງືອກດອກ	ມີຜີມັນມາປົວເອົາເງືອກ”	ນ້ອງຊາຍຕອບ
“ຂ້ອຍບໍ່ເຊື່ອເຈົ້າດອກ!	 ດຽວນີ້ຂ້ອຍຊິຂ້າເຈົ້າ”	 ອ້າຍຕອບກັບດ້ວຍ	

ຄວາມຢາກຮ້າຍ.
ເວົ້າແລ້ວອ້າຍກໍ່ຖອດງ້າວຟັນນ້ອງຊາຍຈົນໝົດສະຕິ.	 ຫລັງຈາກທີ່	

ນ້ອງໝົດສະຕິແລ້ວ	 ອ້າຍພ້ອມດ້ວຍພໍ່ພະຍາ	 ແລະຊາວບ້ານກໍ່ກັບຄືນເມືອ	
ບ້ານ.	ມື້ນັ້ນ	ບັງເອີນນາງຫລ້າ	ລູກສາວພໍ່ພະຍາຢູ່ບ້ານ	ເປັນຖອກທ້ອງເສຍ	
ຊີວິດ,	ຫລັງຈາກສາມວັນແລ້ວ	ເພິ່ນກໍ່ເອົາອອກປ່າໄປຝັງ.

ກ່າວເຖິງກໍາພ້າຜູ້ຖືກອ້າຍຟັນຈົນໝົດສະຕິ,	 ຫລັງຈາກຖືກຟັນໄດ້ດົນ	
ເຕີບ	ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນຕາຍ	ລາວຄານໄປຫາຮາກໄມ້	ທີ່ຜີໃຊ້ປົວເງືອກໂຕນັ້ນ.	ພໍ	
ແຕ່ຫຍໍ້າກິນຮາກໄມ້ນັ້ນບຶດໜຶ່ງ	 ລາວກໍ່ຮູ້ສຶກວ່າຮ່າງກາຍໄດ້ຟື້ນຄືນມາປົກ	
ກະຕິຄືເກົ່າ	 ແຕ່ຮອຍຖືກຟັນຕາມຕົນໂຕນັ້ນບໍ່ລຶບ	 ແລະເປັນກະປູດທົ່ວຕົນ	
ໂຕ,	ດ້ວຍເຫດນັ້ນ	ເຂົາຈຶ່ງເອີ້ນລາວວ່າ	ກໍາພ້າກະປູດ.	ຫລັງຈາກທີ່ຟື້ນຄືນ	
ມາແລ້ວ	ລາວກໍ່ກັບຄືນເມືອບ້ານ,	ແຕ່ພໍຮອດລະຫວ່າງທາງ	ເຊິ່ງແມ່ນບ່ອນ	
ຜີປ່າຊ້າ	ລາວຫລຽວເຫັນບ່ອນຝັງຄົນຕາຍຍັງໃໝ່ໆ,	ທ້າວກະປູດຈຶ່ງເຂົ້າໄປ	
ຄວັດເບິ່ງ	ເຫັນວ່າຄົນຕາຍຍັງບໍ່ທັນເນົ່າ	ຈຶ່ງໄປເອົາຮາກຢາທີ່ຜີໃຊ້ປົວເງືອກ	
ມາຫຍໍ້າໃຫ້ນາງກິນ	ແລ້ວນາງກໍ່ຟື້ນຄືນມາ.	ທ້າວກະປູດກັບນາງຫລ້າກໍ່ກັບ	
ເມືອບ້ານ,	 ພໍຮອດເຮືອນ	 ພໍ່ພະຍາກໍ່ຕົກໃຈທີ່ເຫັນລູກສາວກັບມາເຮືອນ		
ທັງໆທີ່ລູກສາວຂອງຕົນໄດ້ເສຍຊີວິດໄປແລ້ວ	ພໍ່ພະຍາຮູ້ສຶກດີໃຈ	ຈຶ່ງໄດ້ຖາມ	
ຄວາມເປັນໄປເປັນມາ,	ລູກສາວໄດ້ບອກພໍ່ວ່າ:

“ຖ້າຫາກພໍ່ຢາກຮູ້ວ່າແມ່ນໃຜເປັນຄົນປົວ	 ໃຫ້ພໍ່ຈັດງານປະກາດໂດຍ	
ມີການທົດລອງຂຶ້ນຫົວຂັ້ນໄດເຮືອນ,	 ໃຜເຮັດຂັ້ນໄດຫັກ	 ແມ່ນຜູ້ນັ້ນເປັນຜູ້		
ປົວລູກ”

ທາງພໍ່ພະຍາກໍ່ໄດ້ຕີກອງຮ້ອງບອກໃຫ້ຊາວບ້ານມາສ່ຽງຂຶ້ນຫົວຂັ້ນ	
ໄດເຮືອນຂອງຕົນ	ເຊິ່ງພະຍາໄດ້ປະກາດວ່າ:

“ຖ້າຫາກໃຜຂຶ້ນແລ້ວສາມາດເຮັດໃຫ້ຂັ້ນໄດຫັກ	 ແມ່ນຈະມອບລູກ	
ສາວໃຫ້ໂລດ”

ກໍາພ້າກະປູດກໍາພ້າກະປູດ
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ຜູ້ຊາຍໝົດເມືອງໄດ້ພາກັນມາຂຶ້ນຂັ້ນໄດເຮືອນພໍ່ພະຍາ	 ແຕ່ວ່າບໍ່ມີໃຜ	
ສາມາດເຮັດໃຫ້ຂັ້ນໄດຫັກໄດ້	ບາງຄົນເຈ່ຍກະທໍໝາກຂີ້ຫີນຂຶ້ນຢຽບກໍ່ຍັງບໍ່	
ຫັກ.	ເຫັນເຊັ່ນນັ້ນ	ພໍ່ພະຍາຈຶ່ງສັ່ງລູກນ້ອງກວດກາເບິ່ງຜູ້ຊາຍພາຍໃນບ້ານ	
ວ່າຍັງມີອີກບໍ່	 ແລະຜູ້ໃດທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສ່ຽງ.	 ຊາວບ້ານໄດ້ບອກວ່າຍັງມີຄົນ	
ໜຶ່ງທີ່ນອນຢູ່ສາລາບ້ານພຸ້ນ	ບໍ່ທັນມາສ່ຽງ,	ພໍ່ພະຍາຈຶ່ງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ໄປນຳມາ	
ສ່ຽງ,	 ທ້າວກະປູດໄດ້ເອົາໝາກອຶໜ້ຶງມາທາໃສ່ໂສ້ງໃຫ້ເປັນສີເຫລືອງ	 ເຊິ່ງ	
ຊາວບ້ານມັກເວົ້າວ່າ	 “ຄົນຜີບ້າຂີ້ໃສ່ໂສ້ງ”	 ທ້າວກະປູດເຫັນຄົນມາເອີ້ນ	
ເອົາລາວກໍ່ບໍ່ຢາກໄປ	ແຕ່ລູກນ້ອງພະຍາບອກວ່າ:

“ບໍ່ໄປບໍ່ໄດ້!	ເຈົ້າຕ້ອງໄປດຽວນີ້!”
ໃນທີ່ສຸດທ້າວກະປູດກໍ່ຕັດສິນໃຈໄປ.	 ພໍໄປຮອດເຮືອນພໍ່ພະຍາ,	 ພຽງ	

ແຕ່ຢ່ວງຂາຢຽບຂັ້ນໄດຂັ້ນທຳອິດ	ຂັ້ນໄດກໍ່ຫັກເປາະ,	ພໍ່ພະຍາເຫັນເຊ່ັນນັ້ນ		
ຈຶ່ງສັ່ງໃຫ້ເອົາທ້າວກະປູດຂຶ້ນເທິງເຮືອນ	ແລ້ວກໍ່ຍົກລູກສາວທີ່ຊື່ວ່າ:	ນາງ	
ຫລ້າ	ໃຫ້ກັບທ້າວກະປູດໄດ້ແຕ່ງງານຢູ່ນຳກັນ.

ກໍາພ້າກະປູດກໍາພ້າກະປູດ
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ຜູ້ບ່າວແກ່
ໂດຍ:	ທ້າວ	ໜູກອນ

ຄຸ້ມຫ້ວຍສົ້ມ,	ບ້ານໂນນອຸດົມ	ເມືອງ	ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ

ໃນສະໄໝກ່ອນມີຜູ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງທຸກຍາກຈົນວ່າອາຍຸແກ່ກໍ່ບໍ່ມີຄົນມັກ		
ເທວະດາເຫັນກໍ່ເລີຍສົງສານ,	 ເທວະດາໄດ້ກັບເພດເປັນຄົນລົງມາເມືອງມະ	
ນຸດ,	 ເພື່ອໄປແຮກສຽ່ວນຳບ່າວແກ່ຄົນນັ້ນ.	 ເມື່ອລົງຮອດເມືອງມະນຸດ,	 ເທ	
ວະດາກໍ່ເຂົ້າມາບ້ານແລະຖາມຊາວບ້ານວ່າ:

“ຢູ່ໃສນ້ໍເຮືອນຜູ້ໃຫຍ່ບ້ານ?”
“ຢູ່ລຸ່ມພຸ້ນເດ!”	ຊາວບ້ານຜູ້ໜຶ່ງຕອບທັງຊີ້ບອກ
ເມື່ອລາວໄປຮອດເຮືອນນາຍບ້ານ	ກໍ່ໄດ້ເວົ້າກັບນາຍບ້ານວ່າ:
“ນາຍບ້ານເອີຍ!	 ຂ້ອຍຢາກມາເພ່ິງພາອາໃສພັກເຊົາຢູ່ເຮືອນນາຍບ້ານ	

ໄດ້ບໍ?”
“ໄດ້!	ບໍ່ເປັນຫຍັງດອກ”	ນາຍບ້ານຕອບ
ຄໍ່າມານາຍບ້ານກໍ່ຕ້ອນຮັບຊາຍຄົນນັ້ນທັງຂ້າໝູ,	ເຫລົ້າຢາປາແປ້ງ		

ສະຫລອງຕ້ອນຮັບຢ່າງຄຶກຄ້ືນ,	ເທວະດາອົງນ້ັນໄດ້ເວ້ົາຂໍນຳພ່ໍໃຫຍ່ບ້ານວ່າ:
“ຢາກເຊີນໃຫ້ບ່າວແກ່ມາຮ່ວມ	 ແລະຂ້ອຍກ່ໍຢາກຂໍເປັນເພ່ືອນກັບລາວ	

ໄດ້ບໍ?”
“ໄດ້,	 ບໍ່ມີບັນຫາ!”	 ນາຍບ້ານຕອບ,	 ແລ້ວລາວກໍ່ເອີ້ນເອົາບ່າວແກ່ຜູ	້

ນັ້ນມາຮ່ວມງານນຳ.
ບ່າວແກ່ກັບເທວະດາກໍ່ແຮກສ່ຽວກັນ,	 ແລະໃນຄໍ່າຄືນນັ້ນເອງ	 ເທວະ	

ດາໄດ້ຊວນບ່າວແກ່ໄປຫລີ້ນແລະບ່າວແກ່ກໍ່ຕົກລົງ.	 ພໍຮອດຫົວຂັ້ນໄດລົງ	
ເຮືອນ	ສ່ຽວເທວະດາໄດ້ບອກບ່າວແກ່ລົງກ່ອນ	ແລ້ວເທວະດາກໍ່ເອົາຕີນຖີບ	
ບ່າວແກ່ຕົກຂັ້ນໄດຕາຍ.

ເມື່ອບ່າວແກ່ຕາຍແລ້ວ	 ເທວະດາໄດ້ສັ່ງໄວ້ນຳແມ່ເຖົ້າ	 ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໄປ	
ຝັງສົບບ່າວແກ່ເດັດຂາດ	 ຍ້ອນວ່າຢາກໃຫ້ວິນຍານສ່ຽວໄດ້ຂຶ້ນສະຫວັນ	
ເພື່ອໄປພໍ້ຜູ້ສາວຢູ່ເມືອງສະຫວັນ,	ເມື່ອໄປຮອດສະຫວັນ,	ບ່າວແກ່ຄົນນັ້ນກໍ	່
ເຫັນຜູ້ສາວງາມຄົນໜຶ່ງ.	ຜູ້ສາວໄດ້ຖາມວ່າ:

ຜູ້ບ່າວແກ່
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“ອ້າຍມາແຕ່ໃສ?	ອ້າຍມາກັບໃຜ?”
“ຂ້ອຍມາຄົນດຽວ”	ບ່າວແກ່ຕອບ
“ໄປຕີ໋	 ໄປຫລິ້ນນຳພວກນ້ອງ”	 ຜູ້ສາວຄົນນັ້ນໄດ້ເອີ່ຍປາກຊວນບ່າວ	

ແກ່
“ພວກນ້ອງບໍ່ລັງກຽດອ້າຍບໍ?”	ບ່າວແກ່ເວົ້າຕອບກັບໄປ
“ບໍ່!	ພວກນ້ອງບໍ່ລັງກຽດອ້າຍດອກ”	ຜູ້ສາວກໍ່ຕອບຄືນ
“ຖ້າຫາກພວກນ້ອງບໍ່ລັງກຽດ	 ອ້າຍກໍ່ຈະໄປນຳ”	 ຜູ້ບ່າວແກ່ຟ້າວ	

ຕອບຮັບທັນທີ
ຈາກນັ້ນຜູ້ສາວກໍ່ໄດ້ພາບ່າວແກ່ໄປຮອດດ່ານ	ບ່ອນສົ່ງລົງໄປເມືອງມະ	

ນຸດ	 ແລະໃນເວລານັ້ນ	 ເທວະດາກໍ່ຊຸກທັງສອງຄົນລົງໄປເກີດເປັນມະນຸດ.	
ທາງຜູ້ສາວໄປເກີດນຳຄອບຄົວພະຍາຜູ້ຮັ່ງມີ	 ແລະທັງເປັນລູກສາວດຽວ,	
ສ່ວນທ້າວບ່າວແກ່ພັດເກີດເປັນລູກໝາຢູ່ນຳຄອບຄົວໜຶ່ງ	ເຊິ່ງສອງຜົວເມຍ	
ນັ້ນບໍ່ມີລູກຈັກຄົນ	ແລະໄດ້ລ້ຽງໝາແມ່ໂຕນັ້ນປຽບສະເໝືອນລູກ.	ຕໍ່ມາໝາ	
ໂຕນັ້ນກໍ່ເກີດລູກສາມໂຕ,	 ໂຕແມ່ໜຶ່ງໂຕ	 ເຊິ່ງແມ່ນບ່າວແກ່.	 ເທວະດາເຫັນ	
ວ່າສ່ຽວໄປເກີດເປັນໝາ,	 ຈຶ່ງໄປຂໍໝານຳສອງຜົວເມຍ	 ແຕ່ສອງຜົວເມຍບໍ່	
ຍອມໃຫ້	 ເທວະດາຈຶ່ງເອົາຄວາຍມາຂໍປ່ຽນກັບໝາ	ສອງຜົວເມຍນັ້ນກ່ໍຢາກ	
ໄດ້ຄວາຍໄປໄຖນາພໍດີ	ຈຶ່ງຕົກລົງປຽ່ນກັນ.

ຫລັງຈາກສ່ຽວເທວະດາໄດ້ໝາກັບເມືອ,	 ພໍຮອດກາງທາງ	 ເທວະດາ	
ໄດ້ເອົາໄມ້ມາທຸບໝາຈົນຕາຍ	ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວິນຍານຂອງສ່ຽວອອກຈາກຮ່າງ	
ໝາ	ກັບມາເຂົ້າຮ່າງທີ່ເປັນຄົນ.	ວິນຍານຂອງບ່າວແກ່ໄດ້ກັບຄືນມາເຂ້ົາຮ່າງ	
ເດີມແລະຟື້ນຄືນມາເປັນຄົນຄືເກົ່າ.	 ໃນຂະນະນັ້ນ	 ຊາວບ້ານກຳລັງເອ້ີນກັນ		
ໄປຝັງສົບບ່າວແກ່	 ເມື່ອຊາວບ້ານໄປຮອດເຮືອນຂອງບ່າວແກ່	 ພວກເຂົາກໍ່	
ເອີ້ນໃສ່ແມ່ເຖົ້າຂອງລາວວ່າ:

“ແມ່ເຖົ້າເອີຍ!	ບໍ່ເອົາສົບຫລານເຈົ້າໄປຝັງບໍ?”
“ບໍ່!”	ແມ່ເຖົ້າຕອບກັບ
“ມັນຊິບໍ່ເນົ່າແລ້ວບໍປານນີ້	ແມ່ເຖົ້າ?”	ຊາວບ້ານຮ້ອງໃສ່ຕື່ມ
“ມັນຊິເນົ່າຈັ່ງໃດ	ຫລານຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຕາຍ!”	ແມ່ເຖົ້າຕອບກັບ
ຊາວບ້ານໄດ້ຍິນແນວນັ້ນ	 ກໍ່ຮູ້ສຶກແປກໃຈແລະກັບຄືນເຮືອນໃຜລາວ.	

ມື້ຕໍ່ມາ	 ສ່ຽວເທວະດາກໍ່ຊວນສ່ຽວບ່າວແກ່ໄປລົມລູກສາວດຽວຂອງພະຍາ,	

ພໍແຕ່ບ່າວແກ່ແລະລູກສາວພະຍາເຫັນໜ້າກັນ	 ພວກເຂົາກໍຈື່ໄດ້ວ່າເຄີຍພໍ	້
ກັນຢູ່ສະຫວັນ	 ແລະກໍ່ເກີດຄວາມຮູ້ສຶກຮັກມັກກັນ.	 ຫລັງຈາກນັ້ນ,	 ຜູ້ບ່າວ	
ແກ່	 ກໍ່ມາສູ່ຂໍແຕ່ງງານກັບນາງຜູ້ທີ່ພົບກັນຢູ່ເທິງສະຫວັນ	 ແລະຢູ່ເປັນຜົວ	
ເມຍກັນຢ່າງມີຄວາມສຸກ.

ຜູ້ບ່າວແກ່ຜູ້ບ່າວແກ່
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ເຂົ້າຂາວເຫລືອງ
ໂດຍ:	ທ້າວ	ວັນນາ

ຄຸ້ມຫ້ວຍສົ້ມ,	ບ້ານໂນນອຸດົມ	ເມືອງ	ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ

ໃນສະໄໝກ່ອນມີບ້ານແຫ່ງໜຶ່ງ	 ແລະມີຄອບຄົວໜຶ່ງທີ່ທຸກຍາກກວ່າ	
ໝູ່ພາຍໃນບ້ານ	 ຢູ່ໃນຄອບຄົວນັ້ນມີສາມຄົນຄື:	 ພໍ່,ແມ່ແລະລູກ.	 ອາຊີບໃນ	
ແຕ່ລະມື້ແມ່ນຫາກອຍຫາມັນກິນຕາງເຂົ້າ.	ມື້ໜຶ່ງສອງພໍ່ລູກພາກັນອອກໄປ	
ຂຸດກອຍຕາມປົກກະຕິ,	 ພໍຂຸດກອຍໄດ້ຫລາຍແລ້ວ	 ພໍ່ລູກກໍ່ພາກັນໄປພັກ	
ຜ່ອນຢູ່ແຄມຫ້ວຍ.

“ນັ່ງຢູ່ຫ້ວຍນີ້ອາກາດເຢັນດີ	ຖ້າມີເຂົ້າໜຽວກິນກັບຕົ້ມໄກ່ຄືຊິແຊບດີ,	
ເວົ້າແລ້ວກໍ່ຢາກກິນເດ້ລູກເອີຍ!”	ພໍ່ໄດ້ຈົ່ມກັບລູກ.

ມື້ຕໍ່ມາພວກເຂົາໄດ້ພາກັນອອກໄປຫາກອຍທັງສາມຄົນພໍ່	 ແມ່	 ລູກ.	
ແລະພໍແຕ່ໄດ້ກອຍສົມຄວນແລ້ວ	ພວກເຂົາກ່ໍໄປພັກຜ່ອນຢູ່ແຄມຫ້ວຍນ້ັນອີກ.	
ພະຍານາກໄດ້ແຕ່ງພາເຂົ້າ	 ເຊິ່ງມີເຂົ້າໜຽວສີຂາວ	ສີເຫລືອງ	ກັບຕົ້ມໄກ່ໄວ້	
ແຄມຫ້ວຍ.	 ສອງຜົວເມຍຫລຽວເຫັນກໍ່ເລີຍພາກັນກິນກ່ອນ	 ແລ້ວຈຶ່ງໃຫ້	
ລູກກິນນຳຫລັງ	 ເພາະຢ້ານວ່າອາຫານຈະມີຂອງເບື່ອ	 ຖ້າຫາກຕາຍກໍ່ໃຫ້	
ແຕ່ພໍ່ກັບແມ່	ຍ້ອນອີ່ຕົນລູກຢ້ານລູກຕາຍ.

ໃນເວລາທີ່ພໍ່ແມ່ກິນເຂົ້າຍັງບໍ່ທັນອີ່ມ,	ທັງສອງເກີດມີຫອນອອກມາຢູ	່
ເທິງຫົວແລ້ວກາຍເປັນພະຍານາກ	 ເມື່ອລູກແນມເຫັນພໍ່ແລະແມ່ເປັນແນວ	
ນ້ັນ	ລູກກ່ໍຮ້ອງໄຫ້ດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວ.	ທັງສອງຜົວເມຍຈ່ຶງໄດ້ສ່ັງລາລູກວ່າ:

“ລູກເອີຍ	ໃຫ້ເຈົ້າຢູ່ນຳບ້ານເຂົາເດີ!	ພໍ່ກັບແມ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ນຳລູກອີກຕໍ່ໄປ	ພໍ	່
ກັບແມ່ຈະຢູ່ໃນວັງນໍ້ານີ້,	ຖ້າຫາກລູກຕົກທຸກໄດ້ຍາກ	ໃຫ້ລູກມາຫາພໍ່ກັບແມ່	
ຢູ່ບ່ອນວັງນໍ້ານີ້ເດີ!”

ຈາກນັ້ນທ້າວນ້ອຍກໍ່ກາຍເປັນທ້າວກໍາພອຍ,	 ເມື່ອພໍ່ພະຍາເຫັນວ່າ	
ທ້າວກໍາພອຍຄົນນີ້ບໍ່ມີທີ່ເພິ່ງແລ້ວ	 ລາວຈຶ່ງໄດ້ເອົາມາລຽ້ງໄວ້.	 ພໍໄດ້ຫລາຍ	
ປີ	 ທ້າວກໍາພອຍກໍ່ໃຫຍ່ເປັນບ່າວ,	 ໝູ່ເພື່ອນໄດ້ເຂົ້າມາຊັກຊວນໄປລົມສາວ	
ແຕ່ລາວບໍ່ຢາກໄປ	ເພາະວ່າບໍ່ມີເຄື່ອງນຸ່ງງາມຄືໝູ່,	ລາວຄິດເຖິງຄຳສັ່ງລາ	
ຂອງພໍ່ແມ່	ກໍ່ເລີຍໄປຫາພໍ່ແມ່ຢູ່ວັງນໍ້າ,	ກໍາພອຍເອີ້ນຫາພໍ່ກັບແມ່ພ້ອມທັງ	

ເຂົ້າຂາວເຫລືອງ

ສົ່ງສຽງຮ້ອງໄຫ້.	 ພໍ່ກັບແມ່ໄດ້ປະກົດໂຕຂຶ້ນມາຈາກວັງນໍ້າ	 ເຫັນລູກໄຫ້ຈິ່ງ	
ຖາມວ່າ:

“ເປັນຫຍັງລູກຈິ່ງຮ້ອງໄຫ”້
“ລູກຢາກໄປຫລິ້ນງານບຸນປະຈຳເຜົ່າ,	ແຕ່ລູກບໍ່ມີເຄື່ອງນຸ່ງງາມ”	ກໍ່າ	

ພອຍຕອບພໍ່ແລະແມ່ພ້ອມທັງເຊັດນໍ້າຕາ
ໄດ້ຍິນແນວນັ້ນພໍ່ກັບແມ່ກໍ່ເອົາເຄື່ອງນຸ່ງງາມໃຫ້ລູກຂອງຕົນ,	 ແລະ		

ຈາກນັ້ນກໍ່ເອົາບັ້ງນໍ້າໃຫ້ພ້ອມທັງສັ່ງລູກວ່າ:
“ກ່ອນລູກຈະລົງເຮືອນໄປທຽ່ວ	 ໃຫ້ລູກກິນນໍ້າທີ່ພໍ່ໃຫ້ນີ້ສາມກຶກແລ້ວ	

ຈຶ່ງໄປເດີ!”
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ກໍາພອຍໄດ້ເຄື່ອງແລ້ວກໍ່ດີໃຈແລະຟ້າວກັບເມືອບ້ານ.	ມື້ຕໍ່ມາໝູ່ເພື່ອນ	
ກ່ໍໄດ້ມາຊວນກໍາພອຍໄປທຽ່ວລົມສາວອີກ,	 ກໍາພອຍກ່ໍຕົກລົງໄປກັບໝູ່ເພ່ືອນ	
ຊຶ່ງກ່ອນໄປ	 ລາວໄດ້ກິນນໍ້າທີ່ພໍ່ແມ່ໃຫ້ນັ້ນສາມກຶກ.	 ເມື່ອໄປຮອດເຮືອນຜູ້	
ສາວ	 ກໍາພອຍໄດ້ກິນເຫລົ້າເມົາຈັກໜ້ອຍ	 ແລ້ວເກີດຄວາມຮູ້ສຶກຢາກຮ້ອງ	
ເພງຂຶ້ນມາ	ແລ້ວລາວກໍ່ຮ້ອງເພງໃຫ້ໝູ່ຟັງ.

ສຽງເພງທີ່ກໍາພອຍຮ້ອງນັ້ນມ່ວນອ້ອຍອິ່ນ	 ປິວໄປຕາມກະແສລົມຈົນ	
ຮອດຫ້ອງຂອງນາງຫລ້າ	ລູກສາວເສດຖີທີ່ກຳລັງຈະເຂົ້ານອນ.	ນາງຫລ້າບໍ່	
ເຄີຍໄດ້ຍິນສຽງເພງມ່ວນແບບນີ້ມາກ່ອນ	ຈຶ່ງລຸກອອກມາຫາແລ້ວຖາມວ່າ:

“ອ້າຍຢູ່ໃສ?”
“ຂ້ອຍຢູ່ເຮືອນພໍ່ພະຍາ,	 ພໍ່ແມ່ຂອງຂ້ອຍກາຍເປັນເງືອກຕັ້ງແຕ່ຂ້ອຍ	

ຍັງນ້ອຍ,	ພໍ່ພະຍາໄດ້ເອົາຂ້ອຍມາລຽ້ງ”	ກໍາພອຍເລົ່າສູ່ນາງຫລ້າຟັງ.
ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມານາງຫລ້າກໍ່ຄິດມັກ	 ຕິດອົກຕິດໃຈທ້າວກໍາພອຍຄົນນັ້ນ,		

ຫລາຍມື້ຜ່ານໄປ	 ເສດຖີໄດ້ກະກຽມຈັດງານດອງໃຫ້ນາງຫລ້າກັບຜູ້ຊາຍທີ່		
ເໝາະສົມ,	 ກໍາພອຍຮູ້ຂ່າວກໍ່ມາຮ່ວມງານອຸ່ນດອງຂອງນາງຫລ້າ	 ແລະໃນ	
ຕອນນັ້ນເອງ	ນາງກໍ່ໄດ້ມີໂອກາດພົບກັບກໍາພອຍ	ແລ້ວນາງຫລ້າກໍ່ໄດ້ຊວນ		
ກໍາພອຍໄປນອນນຳ.

ເມື່ອໃກ້ຈະແຈ້ງ	 ນາງຫລ້າກໍ່ໄດ້ບອກໃຫ້ພໍ່ກະກຽມສິ່ງຂອງທີ່ພໍ່ຈະໃຫ	້
ລູກ	 ເພາະວ່າມື້ອື່ນຕົນຈະອອກເມືອກັບຜົວແຕ່ເຊົ້າ	 ທາງພໍ່ເສດຖີກໍ່ໄດ້ມຽ້ນ	
ເຄື່ອງຂອງໄວ້	 ເພາະລາວຄິດວ່າລູກສາວໄດ້ຕັດສິນໃຈເອົາຄົນທີ່ພໍ່ເລືອກໃຫ້	
ແລ້ວ.	ພໍ່ໄດ້ກະກຽມເຄື່ອງຕ່າງໆແລະກໍ່ບອກລູກວ່າ:

“ນີ້ເດີ້	ເຄື່ອງພໍ່ກຽມໄວ້ໃນກະພາ	ມື້ອື່ນຕອນເຊົ້າໃຫ້ເຈົ້າເອົາໄປໂລດ”
ພໍຕື່ນເຊົ້າມາ	 ພໍ່ກ່ໍຊອກຫາລູກສາວ	 ແລະຄິດວ່າລູກສາວຍັງບໍ່ທັນຕື່ນ	

ນອນ	 ແຕ່ແທ້ຈິງນາງໄດ້ໂຕນໄປນຳທ້າວກໍາພອຍແລ້ວ.	 ກໍາພອຍແລະນາງ	
ຫລ້າພາກັນໄປຢູ່ປ່າແຄມຫ້ວຍ,	ເມື່ອພໍ່ເສດຖີຮູ້ວ່າລູກສາວເຮັດແນວນັ້ນ,	ກໍ່	
ສັ່ງໃຫ້ຍາດຕິພີ່ນ້ອງໄປນຳເອົານາງກັບຄືນມາ.	 ຍາດຕິພີ່ນ້ອງທີ່ພາກັນໄປ	
ຊອກຫາກໍ່ໄດ້ພໍ້ທັງສອງຢູ່ແຄມຫ້ວຍ	 ແລ້ວບອກໃຫ້ນາງເມືອ,	 ແຕ່ນາງກໍ່ບໍ່	
ຍອມເມືອ,	ນາງຫລ້າໄດ້ຕອບພວກຍາດໆວ່າ:

“ແນວໃດຂ້ອຍກໍ່ຕັດສິນໃຈຕົກລົງເອົາອ້າຍກໍາພອຍນີ້ແລ້ວມາເປັນຜົວ		
ໃຜຈະວ່າແນວໃດ	ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ຍອມກັບເມືອດອກ!”

ຫລັງຈາກນັ້ນເຂົາເຈົ້າກໍ່ກັບເມືອບອກພໍ່ເສດຖີວ່າ	 ເຮັດແນວໃດລາວກໍ	່
ບໍ່ຍອມກັບຄືນມາ,	ທາງພໍ່ແມ່ກໍ່ບໍ່ມີວິທີແກ້ໄຂ	 ແລະມີແຕ່ວິທີດຽວຄື	 ໄປປັບ	
ໃໝໃນກໍລະນີລັກເອົາເມຍຄົນອື່ນ,	 ໄດ້ຫລາຍມື້ຕໍ່ມາ	 ພໍ່ເສດຖີກໍ່ໄປຫາກໍ່າ	
ພອຍ	ເພື່ອປັບໃໝລາວ	ໂດຍການປັບໃໝເປັນຄວາຍ,	ງົວ	ທັງໝົດຫົກສິບ	
ສີ່ໂຕ,	 ກໍາພອຍກໍ່ຍອມຮັບຄຳສະເໜີຂອງພໍ່ເຖົ້າ	 ແລະສຸດທ້າຍພໍ່ເສດຖີກໍ່ຕົກ	
ລົງໃຫ້ລູກສາວເອົາກັບກໍາພອຍ.	ເມື່ອເປັນແນວນັ້ນ	ທາງພໍ່ແມ່ຂອງກໍາພອຍ	
ທີ່ເປັນເງືອກຢູ່ຫ້ວຍແຫ່ງນັ້ນກໍ່ດີໃຈ,	ພວກເຂົາໄດ້ເສກສ້າງເຮືອນຫລັງໃຫຍ່	
ໃຫ້ລູກຊາຍແລະລູກໃພ້ຢູ່ຢ່າງມີຄວາມສຸກ.

ເຂົ້າຂາວເຫລືອງເຂົ້າຂາວເຫລືອງ
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ນາງອົງ	ນາງແປງ
ໂດຍ:	ນາງ	ໂຕນ

ຄຸ້ມທົ່ງເພົາ,	ບ້ານກະຈີດ	ເມືອງ	ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ

ໃນສະໄໝກ່ອນມີສອງເອື້ອຍນ້ອງຊື່ວ່າ:	ນາງອົງ	ເປັນເອື້ອຍ	ແລະນາງ	
ແປງ	 ເປັນນ້ອງ.	ມື້ໜຶ່ງສອງເອື້ອຍນ້ອງພາກັນໄປຫາໜໍ່ໄມ້,	ຢູ່ໃນປ່າໝົດ	
ມື້ໄດ້ໜໍ່ໄມ້ໜໍ່ດຽວ	ເພາະວ່າຫາຢູ່ກໍໄຜ່ກໍໃດກໍ່ບໍ່ມີໜໍ່ໄມ້.	ທັງສອງເອື້ອຍນ້ອງ	
ຈຶ່ງພາກັນກັບເມືອບ້ານ	 ແລ້ວກໍ່ແກງໜໍ່ໄມ້ໜໍ່ດຽວທີ່ຫາມາໄດ້ໃຫ້ພໍ່ແມ່ກິນ,		
ພໍແກງສຸກກໍ່ປະກົດວ່າມີແກງໜໍ່ໄມ້ຈົນເຕັມໝໍ້	 ແລະທັງສອງກໍ່ພາກັນກິນ	
ໝົດ	ຈົນແມ່ກັບພ່ໍບໍ່ໄດ້ກິນນຳ	ມື້ໃໝ່ໄປຫາອີກບ່ອນເກົ່າ	ທີ່ເຄີຍຫາກໍ່ບໍ່ເຫັນ	
ໜ່ໍໄມ້ຈັກໜ່ໍ,	ພວກເຂົາເລີຍໄປພ້ໍເຫັດປວກໜ່ຶງດອກແລ້ວກ່ໍເມືອເຮືອນ.	ສອງ	
ເອື້ອຍນ້ອງແກງເຫັດປວກດອກດຽວທີ່ຫາມາໄດ້ໃຫ້ພໍ່ແມ່ກິນ,	 ພໍເຫັດປວກ	
ສຸກ	ກໍ່ປະກົດວ່າມີແກງເຫັດປວກເຕັມໝໍ້ແລະທັງສອງກໍ່ພາກັນກິນໝົດ	ຈົນ	
ພ່ໍແມ່ບ່ໍໄດ້ກິນນຳອີກ.	 ມ້ືຕ່ໍມາໄດ້ມີຜູ້ຊາຍຄົນໜ່ຶງ	 ເຊ່ິງແມ່ນພະຍາງູເຫ່ົາແປງ	
ເພດເປັນມະນຸດ	 ເພື່ອຕາມຫາສອງເອື້ອຍນ້ອງ	ນາງອົງ	ແລະນາງແປງ,	ພ	ໍ
ຮອດຫົວບ້ານ	ທ້າວງູເຫົ່າເຫັນຜູ້ຍິງສອງຄົນເລີຍເຂົ້າໄປຖາມວ່າ:

“ນາງອົງ,	ນາງແປງ	ຢູ່ບ້ານບໍ່?”
ແຕ່ວ່າຜູ້ຍິງສອງຄົນນັ້ນພັດແມ່ນສອງເອື້ອຍນ້ອງນາງອົງແລະນາງ		

ແປງນັ້ນເອງ,	ລາວຈຶ່ງບອກວ່າ:
“ບໍ່ຈັກຊື່ແບບນີ້,	ຢູ່ບ້ານຂ້ອຍບໍ່ມີດອກ”
ເມື່ອສອງເອື້ອຍນ້ອງໄດ້ຍິນຊາຍແປກໜ້າຖາມຫາແນວນັ້ນ	ຈຶ່ງລັກໜີ	

ໄປຢູ່ນຳກະໂພນ.	ທ້າວງູເຫົ່າໄດ້ຍ່າງໄປຖາມກະໂພນວ່າ:
“ກະໂພນເອີຍ	ເຈົ້າເຫັນສອງເອື້ອຍນ້ອງ	ນາງອົງ	ນາງແປງບໍ?”
“ບໍ່ເຫັນ”	ກະໂພນຕອບ
ທ້າວງູເຫົ່າຢາກຮ້າຍ	ເລີຍທຸບກະໂພນຖິ້ມຈົນມຸ່ນ	ສອງເອື້ອຍນ້ອງໄດ	້

ຍິນທ້າວງູເຫົ່າຢາກຮ້າຍ	 ກໍ່ຫລົບໄປຂໍຢູ່ນຳພະຍາກັບໂກ້.	 ທ້າວງູເຫົ່າສືບຕໍ່	
ນຳຫາໄປຮອດເຮືອນພະຍາກັບໂກ້	ແລະຖາມພະຍາກັບໂກ້ວ່າ

“ພະຍາກັບໂກ້ເອີຍ!	ເຈົ້າເຫັນສອງເອື້ອຍ	ນ້ອງນາງອົງ	ນາງແປງ	ມາ	

ນາງອົງ	ນາງແປງ



30 31 

ນີ້ບໍ?”
“ບໍ່ເຫັນດອກ”	ພະຍາກັບໂກ້ຕອບ
“ຄັນຊັ້ນຂ້ອຍຂໍນອນຄ້າງຄືນຢູ່ເຮືອນເຈົ້າໄດ້ບໍ?”	ທ້າວງູເຫົ່າຖາມພະ	

ຍາກັບໂກ້
“ໄດ້,	ຊິເປັນຫຍັງ!	ແຕ່ວ່າເມື່ອຮອດກາງຄືນ	ຖ້າຫາກເຈົ້າໄດ້ຍິນສຽງ	

ດັງຮາວໆໆ	ຫ້າມເຈົ້າຕີງເດັດຂາດ	ແລະໃຫ້ເຈົ້າຫົດໂຕເຂົ້າ	 ເພາະຖ້າເຈົ້າຕີງ	
ແມ່ນເຈົ້າຈະຕາຍ	ຂ້ອຍຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບໃດ!”	ພະຍາກັບໂກ້ບອກ

“ເອີ!	ຕົກລົງ”	ທ້າວງູເຫົ່າຕອບຮັບ
ພໍຮອດຕອນກາງຄືນ	ພະຍາກັບໂກ້ໄດ້ເອົາໄຟໄປຈູດກອງຫຍ້າສຽງດັງ	

ຮາວໆໆ	 ທ້າວງູເຫົ່າໄດ້ຍິນສຽງດັງກໍ່ຄິດພໍ້ຄຳສັ່ງຂອງພະຍາກັບໂກ້	 ຈຶ່ງຫົດ	
ໂຕເຂົ້າ	ສຸດທ້າຍທ້າວງູເຫົ່າກໍ່ຕາຍໃນກອງໄຟ,	ຫລັງຈາກນັ້ນນາງອົງ	ນາງ		
ແປງ	ກໍ່ໄດ້ແຕ່ງງານກັບພະຍາກັບໂກ້.

ນາງອົງ	ນາງແປງ ນາງອົງ	ນາງແປງ
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ກໍາພ້າເຂົາກວາງ
ໂດຍ:	ທ້າວ	ບຸນຮຽງ

ຄຸ້ມຫ້ວຍສົ້ມ,	ບ້ານໂນນອຸດົມ	ເມືອງ	ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ

ຢູ່ບ້ານແຫ່ງໜຶ່ງມີແມ່ເຖົ້າ	 ແລະຫລານກໍາພ້າ	 ຢູ່ນຳກັນພຽງສອງຄົນ		
ແລະທັງເປັນຄອບຄົວທຸກຍາກກວ່າໝູ່ພາຍໃນບ້ານ.	 ໃນມື້ໜຶ່ງແມ່ເຖົ້າແລະ	
ຫລານໄດ້ອອກຫາກິນຕາມປ່າດົງ	 ບັງເອີນແມ່ເຖົ້າກັບຫລານໄດ້ໄປພໍ້ກວາງ	
ໂຕໜຶ່ງນອນຕາຍຢູ່ຂ້າງກົກໄມ້ໃຫຍ່,	ທັງສອງໄດ້ພາກັນຫາມກວາງໂຕນັ້ນ	
ເມືອເຮືອນ.	 ພໍຮອດເຮືອນແມ່ເຖົ້າກໍ່ປາດຊີ້ນກວາງເຮັດກິນ.	 ຂອງກິນສຸກ	
ແລ້ວ	ແມ່ເຖົ້າກໍ່ແຕ່ງສູ່ຫລານກິນແຕ່ແມ່ເຖົ້າໄດ້ບອກຫລານວ່າ:

“ໃຫ້ແມ່ເຖົ້າກິນກ່ອນ	ແລ້ວຫລານກິນຕາມຫລັງເດີ!”
ຫລັງຈາກແມ່ເຖົ້າຕັກກິນຊີ້ນກວາງຄຳທຳອິດນັ້ນແລ້ວ,	 ແມ່ເຖົ້າໄດ້	

ກາຍເປັນໂຕກວາງ	ເຕັ້ນເດາະເຕັ້ນດ່ອງໄປຕາມເຮືອນ	ແລ້ວຫລົ່ມປ່ອງ	ຕົກ	
ຮອດດິນ	 ແລ້ວລຸກແລ່ນເຂົ້າໄປໃນປ່າ.	 ກໍາພ້າເຫັນແມ່ເຖົ້າເປັນແບບນ້ັນ	 ກໍ່	
ຮ້ອງໄຫ້ທັງແລ່ນໄປນຳກົ້ນແມ່ເຖົ້າ.	ຫລາຍມື້ຫລາຍວັນ	ກວາງໄດ້ແລ່ນເຂົ້າ	
ໄປຮອດປ່າດົງຕຶບແຫ່ງໜຶ່ງ,	 ແມ່ເຖ້ົາທີ່ກາຍເປັນກວາງກໍ່ຢຸດພັກ	 ເພາະວ່າ	
ສົງສານຫລານທີ່ແລ່ນນໍາຕົນຈົນອິດຈົນເມື່ອຍ.

ກວາງໄດ້ເຮັດຄືເມື່ອຍແລ້ວນອນລົງຢູ່ກ້ອງຮົ່ມໄມ້,	 ກໍາພ້າກໍ່ນອນຢູ່	
ທາງຂ້າງກວາງ,	ແມ່ເຖົ້າຮູ້ສຶກອີ່ດູຕົນຫລານ	ກໍ່ເລີຍເວົ້າກັບຫລານວ່າ:

“ຫລານເອີຍ	 ຕໍ່ໄປນີ້ຖ້າເຂົາຂອງແມ່ເຖົ້າຫລຸດອອກໄປຕົກຢູ່ບ່ອນໃດ	
ໃຫ້ເຈົ້າອາໃສຢູ່ບ່ອນນັ້ນ	ພ້ອມທັງເຮັດໄຮ່,	ຕັ້ງບ້ານເຮືອນໃສ່ໃຫ້ພ້ອມເດີ!”

ເມື່ອແມ່ເຖົ້າສັ່ງຫລານສຸດແລ້ວ,	 ແມ່ເຖົ້າ	 ແລະຫລານກໍ່ພາກັນນອນ	
ຫລັບ,	ພໍຮອດຂ້ອນຊິແຈ້ງ	ບັງເອີນແມງໄມ້ມາຕອມຂາແມ່ເຖົ້າ	ກໍາພ້າກໍ່ເລີຍ	
ເອົາມືປັດອອກໃຫ້ແມ່ເຖົ້າຂອງຕົນ,	 ໃນເວລານັ້ນເອງ	 ແມ່ເຖົ້າກໍ່ສະເດີດຕື່ນ	
ຂຶ້ນມາຕາມແບບພາສາກວາງ	 ແລະກໍ່ໄດ້ແລ່ນໄປຮອດປ່າແຫ່ງໜຶ່ງ	 ມໍ່ໆກັບ	
ບ້ານຄົນ,	ກໍາພ້າແລ່ນນຳກ້ົນແມ່ເຖ້ົາ,	ມາຮອດບ່ອນນ້ີ	ເຂົາຂອງແມ່ເຖ້ົາ	(ເຂົາ	
ກວາງ)	 ກໍ່ໄດ້ຫລຸດອອກໄປເກາະຄ້າງຢູ່ງ່າໄມ້,	 ເມື່ອກໍາພ້າເຫັນແນວນັ້ນກໍ່	
ເລີຍປຸກກະຕູບຢູ່ບ່ອນປ່າດົງແຫ່ງນັ້ນເລີຍ.

ກຳພ້າເຂົາກວາງ
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ແມ່ເຖົ້າໄດ້ຖອນເອົາຂົນໜຶ່ງເສັ້ນໃຫ້ຫລານເພື່ອເຮັດແຮ້ວ	ແລະເວົ້າກັບ	
ຫລານວ່າ:

“ນັບແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ	 ແມ່ເຖົ້າຈະບໍ່ໄດ້ຢູ່ກັບຫລານອີກ,	 ແມ່ເຖົ້າຈະ	
ຢູ່ໃນປ່າດົງ	ໃຫ້ຫລານອາໃສຢູ່ທີ່ນີ້ເດີ!”

ເມື່ອຮອດລະດູຖາງໄຮ່	ກໍາພ້ານັ່ງເຫງົາ	 ເພາະບໍ່ມີເຄື່ອງມື,	ກໍາພ້າຄິດ	
ຫາວິທີເຮັດແນວໃດເດຈຶ່ງຈະໄດ້ຢືມພ້າຈາກຊາວບ້ານມາຖາງໄຮ່,	ພໍຄິດອອກ		
ກໍາພ້າກໍ່ໄປນັ່ງຢູ່ແຄມທາງ	ເພື່ອລໍຖ້າຊາວບ້ານຍ່າງຜ່ານມາ.	ບຶດໜຶ່ງ,	ເຫັນ	
ຊາຍແກ່ທີ່ກຳລັງຍ່າງໄປໄຮ່,	ກໍາພ້າກໍ່ຟ້າວຍ່າງໄປຫາແລະເວົ້າວ່າ:

“ພໍ່ເຖົ້າເອີຍ!	ຫລານຂໍຢືມພ້າແດ່!”
“ຫລານຢືມພ້າໄປເຮັດຫຍັງ?”	ພໍ່ເຖົ້າຄົນນັ້ນຖາມຄືນ
“ຫລານຈະໄປຕັດໄມ້ຊອດເຮັດກອກສູບຢາດອກ”	ກໍາພ້າຕອບ
ເມື່ອພໍ່ເຖົ້າເອົາພ້າໃຫ້	 ກໍາພ້າກໍ່ຟ້າວຖາງໄດ້ເທື່ອລະໜ້ອຍແລ້ວມາສົ່ງ	

ໃຫ້ພໍ່ເຖົ້າຄືນ	ພ້ອມທັງເວົ້າວ່າ:
“ຫລານຂໍຂອບໃຈນຳພໍ່ເຖົ້າຫລາຍໆ”
ທຸກໆມື້ກໍາພ້າຕ້ອງຂໍຢືມພ້າຊາວບ້ານຈົນວ່າຖາງໄຮ່ແລ້ວຕາມຄວາມ	

ຕ້ອງການ.
ຮອດຍາມຈູດໄຮ່,	 ກໍາພ້າບ່ໍມີໄຟຊິຈູດໄຮ່	 ໄດ້ຫາວິທີຂໍຢືມກັບໄຟນຳຊາວ	

ບ້ານອີກ.	 ກໍາພ້າຄິດຫາວິທີແບບໃໝ່,	 ລາວເອົາກະບັ້ງມາ	 ແລ້ວຫາເອົາໃບ	
ໄມ້ມາຍັດໃສ່ກະບັ້ງຈົນເຕັມ	 ແລ້ວນ່ັງຖ້າຊາວບ້ານຢູ່ຂ້າງທາງບ່ອນເກົ່າ,	 ບໍ	່
ດົນກໍ່ມີຊາຍຜູ້ໜຶ່ງຍ່າງໄປໄຮ່,	ກໍາພ້າກໍ່ຟ້າວເອີ້ນຖາມ

“ລູງເອີຍ	ເຈົ້າມີກັບໄຟບໍ	ຫລານຂໍຢືມແດ່!”
“ມີຢູ່!	ຫລານຊິເອົາໄປເຮັດຫຍັງ?”	ຊາຍຄົນນັ້ນຖາມຄືນ
“ຫລານຊິເອົາໄປອູດໜູຢູ່ໃນກະບັ້ງນີ້ເດ!”	ກໍາພ້າຕອບ
ພໍແຕ່ໄດ້ໄຟແລ້ວ	ກໍາພ້າກ່າວຄຳຂອບໃຈແລະຟ້າວໄປຈູດໄຮ່.
ພໍມາຮອດເດືອນຫົກ	ລະດູໃສ່ເຂົ້າໄຮ່,	ກໍາພ້າກໍ່ຕ້ອງຫາວິທີເພື່ອໃຫ້ໄດ	້

ແນວເຂົ້າປູກມາປູກໃສ່ໄຮ່.	 ໃນເບື້ອງຕົ້ນກໍາພ້າໄດ້ເຮັດຕ້ອນໃສ່ຫ້ວຍ	ທີ່ຊາວ	
ບ້ານມັກຂ້າມໄປມາຫາໄຮ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ,	 ຕໍ່ມາລາວເຮັດຂົວແບບບໍ່ໄດ້ມາດ	
ຖານໃສ່ບ່ອນທີ່ຊາວບ້ານທຽວຂ້າມໄປໄຮ່.

ຊາຍຜູ້ໜຶ່ງເຈະແນວເຂົ້າປູກໄຕ່ຂົວຂ້າມຫ້ວຍເພື່ອໄປໄຮ່ຂອງຕົນ,	 ຂົວ	

ໄດ້ເພ	 ເຮັດໃຫ້ລາວລົ້ມ	 ແລະເຂົ້າແນວກໍ່ເຮ່ຍລົງນໍ້າ	 ແລ້ວໄຫລລົງໄປຖືກ	
ຕ້ອນຂອງກໍາພ້າ.	 ກໍາພ້າເຝົ້າຢາມຕ້ອນ	 ເມື່ອເຫັນເຂົ້າເປືອກໄຫລເຂົ້າຕ້ອນ		
ກໍ່ຟ້າວເອົາຂຶ້ນມາຕາກແດດແລ້ວນຳໄປປູກໃສ່ໄຮ່ຂອງຕົນ.

ພໍຮອດຍາມເຂົ້າເປັນເໝົ້າ	 ຝູງນົກກະປີດໄດ້ມາກິນເຂົ້າໄຮ່ກໍາພ້າ,	 ກໍາ	
ພ້າບໍ່ຮູ້ຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອຂັບໄລ່ຝູງນົກເຫລົ່ານັ້ນ,	 ລາວຈຶ່ງໃຊ້ວິທີຮ້ອງໂຮ		
ໄລ່ນົກພວກນັ້ນທຸກມື້,	 ສຽງຮ້ອງໂຮຂອງກໍາພ້າໄດ້ດັງລົບກວນຫູຊາວບ້ານ		
ແລະຫູພໍ່ພະຍາ.	ພໍ່ພະຍາເກີດຄວາມຢາກຮ້າຍ	ແລ້ວບອກລູກສາວຂອງຕົນ	
ວ່າ:

“ໄປບອກບັກກໍາພ້າໃຫ້ມັນເຊົາຮ້ອງແດ”່
ລູກສາວພະຍາໄປຮອດຖຽງກໍາພ້າ	ແລ້ວກໍ່ເວົ້າກັບກໍາພ້າວ່າ:
“ອ້າຍກໍາພ້າເອີຍ!	ເຈົ້າເຮັດຫຍັງ?	ຄືຈັ່ງຮ້ອງດັງແທ້,	ແນມເບິ່ງໄຮ່ເຈົ້າ	

ທໍ່ອອງກະປູເທົ່ານັ້ນ!”
“ໂຮ!	ນາງຫລ້າເອີຍ	ນ້ອງເຫັນວ່າມັນບໍ່ກວ້າງ	ແຕ່ຖ້າຮອດຍາມເກັບ	

ກຽ່ວ	ຄົນໝົດຄອບຄົວນ້ອງກ່ຽວບ່ໍແລ້ວຈັກເທ່ືອດອກ”	ກໍາພ້າໄດ້ຮ້ອງຕອບ
ນາງຫລ້າກໍ່ໄດ້ເອົາຄຳເວົ້າຂອງກໍາພ້າເມືອບອກພໍ່,	 ມື້ໃໝ່ມາກໍາພ້າກໍ່	

ຍັງຮ້ອງໂຮຄືເກົ່າ,	ພໍ່ພະຍາຢາກຮ້າຍ,	ຈຶ່ງໄດ້ໄປຫາກໍາພ້າດ້ວຍຕົນເອງ,	ພໍໄປ	
ຮອດຖຽງກໍາພ້າ	ພໍ່ພະຍາເວົ້າວ່າ:

“ກໍາພ້າ!	ເຈົ້າບ້ານຳໄຮ່ເຈົ້າບໍ	ເບິ່ງໄຮ່ທໍ່ອອງກະປູ	ຮ້ອງບໍ່ຢຸດບໍ່ເຊົາ”
“ໂຮ!	ພໍ່ພະຍາ	ທ່ານກ້າເວົ້າວ່າໄຮ່ຂ້ານ້ອຍທໍ່ອອງກະປູບໍ?	ຖ້າຂ້ານ້ອຍ	

ໃຫ້ທ່ານກ່ຽວເຂົ້າໄຮ່ຂອງຂ້ານ້ອຍ	ທ່ານກ່ຽວບໍ່ໝົດດອກ!”	ກໍາພ້າເວົ້າຕອບ	
ພະຍາ	 ແລະພ້ອມທັງທ້າກັບພະຍາວ່າ	 “ພະນັນກັນບ່ໍພໍ່ພະຍາ,	 ຖ້າຫາກພໍ	່
ພະຍາກ່ຽວເຂົ້າຂ້ານ້ອຍບໍ່ແລ້ວ	ພໍ່ພະຍາຈະເສຍຫຍັງ?	ສ່ວນຂ້ານ້ອຍ,	ຖ້າ	
ທ່ານກ່ຽວແລ້ວ	ຂ້ານ້ອຍຈະຍອມໃຫ້ພໍ່ພະຍາຂ້າຖິ້ມ!”

ພໍ່ພະຍາໄດ້ຍິນແນວນັ້ນກໍ່ຕອບຮັບຄຳທ້າຂອງກໍາພ້າວ່າ:
“ຕົກລົງ,	 ຖ້າຂ້ອຍກ່ຽວບໍ່ແລ້ວ	 ຂ້ອຍຊິມອບລູກສາວໃຫ້ເຈົ້າເອົາເປັນ	

ເມຍ	ພ້ອມສົມບັດສ່ວນໃດໜຶ່ງ”
ພໍຮອດລະດູກ່ຽວເຂົ້າ	 ກໍາພ້າບອກພໍ່ພະຍາເຮັດເລົ້າໄວ້ຫ້າຫລັງ	 ແລະ		

ໄດ້ນັດມື້ນັດວັນໃຫ້ພໍ່ພະຍາໄປກ່ຽວເຂົ້າຂອງຕົນ.	ພໍຮອດມື້ນັດໝາຍ,	ພໍ່ພະ	
ຍາໄດ້ລົງມືກຽ່ວເຂົ້າດ້ວຍຕົນເອງ	ຕາມທີ່ໄດ້ສັນຍາກັນກັບກໍາພ້າ,	ພໍແຕ່	
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ກ່ຽວໄປທາງໜ້າແລ້ວ	 ທາງຫລັງເຂົ້າກໍ່ຂຶ້ນໃໝ່ແລະສຸກເຕັມໄຮ່ຄືເກົ່າ	 ສ່ວນ	
ເຂົ້າທີ່ພະຍາກ່ຽວນັ້ນ	ກໍາພ້າເປັນຜູ້ເອົາຂຶ້ນເລົ້າຈົນເຕັມຫ້າເລົ້າແລ້ວ	ແຕ່ພະ	
ຍາກໍ່ກ່ຽວເຂົ້າບໍ່ແລ້ວຈັກເທື່ອ	ແລະໃນທີ່ສຸດພໍ່ພະຍາກໍ່ຍອມແພ້.	ຈາກນັ້ນກໍາ	
ພ້າຖອນເຂົາກວາງອອກຈາກງ່າໄມ້ບ່ອນທີ່ມັນຄ້າງຢູ່	 ແລ້ວເກັບກ່ຽວເຂົ້າໄຮ່	
ຂອງຕົນໃຫ້ສຳເລັດ.	ທາງຝ່າຍພໍ່ພະຍາເປັນຜູ້ພ່າຍແພ້ຕໍ່ການທ້າພະນັນກັບ	
ກໍາພ້າ	ກໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມສັນຍາ	ຄືໄດ້ຍົກລູກສາວພ້ອມສົມບັດຈຳນວນໜຶ່ງ		
ໃຫ້ກໍາພ້າ,	ກໍາພ້າກໍ່ໄດ້ໄຊຊະນະຍ້ອນເຂົາກວາງ.

ທ້າວທັງເຈັດ
ໂດຍ:	ທ້າວ	ບຸນສຸກ

ຄຸ້ມຫົວຂົວ,	ບ້ານແກ້ງເກ່ຍ	ເມືອງ	ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ

ໃນສະໄໝກ່ອນມີຄອບຄົວໜຶ່ງເປັນຄອບຄົວທຸກຍາກ	 ຫາເຊົ້າກິນຄໍ່າ	
ຢູ່ແຕ່ລະວັນເພື່ອລຽ້ງລູກເຈັດຄົນ,	 ບາງມື້ກໍ່ກຸ້ມກິນ	 ແລະບາງມື້ກໍ່ບໍ່ກຸ້ມກິນ,	
ມີມື້ໜຶ່ງສອງຜົວເມຍປຶກສາຫາລືກັນວ່າຊິເອົາລູກໄປໂຜດຢູ່ປ່າ,	ພວກເຂົາໄດ້	
ເອີ້ນລູກຊາຍທັງເຈັດມາພ້ອມໜ້າພ້ອມຕາກັນ.	ພໍ່ເປັນຜູ້ບອກລູກວ່າ:

“ລູກເອີຍ!	ມື້ອື່ນເຊົ້າພໍ່ກັບແມ່ຈະພາລູກໄປຫາກິນນຳເດີ!”
ພໍ່ໄດ້ເຮັດທະນູໃຫ້ລູກຜູ້ລະອັນ,	ເມື່ອຮຸ່ງເຊົ້າພໍ່ກັບແມ່ກໍ່ພາລູກໄປຂຶ້ນພ	ູ

ລົງຫ້ວຍໄກທີ່ສຸດຈົນລູກຈື່ບໍ່ໄດ້,	ພໍຮອດພູໜ່ວຍທີເຈັດພໍ່ເລີຍຖາມລູກວ່າ:
“ລູກເຄີຍມາແຖວນີ້ບໍ?”
“ບໍ່ເຄີຍມາຈັກເທື່ອ”	ລູກຕອບ
“ຄັນຊັ້ນເຮົາພັກຜ່ອນບ່ອນນີ້ນໍ,	ໃຫ້ແມ່ດັງໄຟເຮັດກິນສາ,	ສ່ວນພວກ	

ລູກທັງເຈັດພາກັນໄປຕັກນໍ້າຢູ່ຫ້ວຍມາກິນເດີ!”	ພໍ່ວາງແຜນໃຫ້ທຸກຄົນ.
ເວົ້າແລ້ວພໍ່ກໍ່ຕັດໄມ້ເຮ້ຍເຮັດບັ້ງທັງເຈັດບັ້ງໃຫ້ລູກໄປຕັກນໍ້າ.	ຊາຍທັງ	

ເຈັດພາກັນໄປຕັກນໍ້າຕາມທີ່ພໍ່ສັ່ງ,	ຕັກບາດໃດນໍ້າກໍ່ບໍ່ມີຍາມເຕັມ,	ພວກເຂົາ	
ຈຶ່ງໄດ້ກວດເບິ່ງກະບັ້ງແລະເຫັນວ່າກະບັ້ງແຕ່ລະອັນກົ້ນຫລຸ	 ພວກເຂົາກໍ່ໄດ	້
ເອົາໃບໄມ້ມາອັດຮູ	 ກະບັ້ງແຕ່ລະອັນຈຶ່ງສາມາດຕັກນໍ້າໄດ້.	 ເມື່ອຕັກນ້ໍາເຕັມ	
ແລ້ວ	ທ້າວທັງເຈັດກໍ່ກັບເມືອຫາພໍ່ແມ່ທີ່ກຳລັງເຮັດກິນຖ້າ.

ພໍຮອດບ່ອນພັກຜ່ອນກໍ່ບໍ່ເຫັນພໍ່ແມ່,	 ເອີ້ນຈັ່ງໃດກໍ່ບ່ໍໄດ້ຍິນສຽງຂານ	
ຕອບ,	ນ້ອງຫລ້າສຸດຈຶ່ງເວົ້າກັບພວກອ້າຍວ່າ:

“ພວກເຮົານອນນີ້ກັນກ່ອນເທາະ	ມື້ອື່ນຈຶ່ງກັບເມືອບ້ານ”
ຮຸ່ງເຊົ້າມາພວກເຂົາໄດ້ພາກັນຍ່າງຕາມຫ້ວຍຈົນຮອດຍອດຫ້ວຍກໍ່ບໍ່	

ຮູ້ທາງໄປທາງມາ,	ທັງເຈັດຄົນຈຶ່ງຕັດສິນໃຈພາກັນເຮັດໄຮ່,	ຫາຍິງນົກ,	ຍິງ	
ກວາງ,	ໝູປ່າຕາກແຫ້ງເພື່ອກິນຕາງເຂົ້າ	ແລະໃນແຕ່ລະຄືນ	ເຈັດອ້າຍນ້ອງ	
ຜັດປ່ຽນກັນເຝົ້າເບິ່ງຊີ້ນທີ່ຢ້າງໄວ້.	 ຄືນໜຶ່ງໄດ້ມີແຫລວຍັກສອງຜົວເມຍ		
ບິນເລາະຫາກິນເພ່ືອລຽ້ງລູກສາວທັງເຈັດ.	 ແຫລວທັງສອງໂຕຜົວເມຍໄດ້ໄປ	

ກຳພ້າເຂົາກວາງ



38 39 

ພໍ້ບ່ອນທີ່ທ້າວທັງເຈັດອາໃສຢູ່	 ແລະເຫັນວ່າມີຊີ້ນກຳລັງຢ້າງຢູ່ເທິງຫິ້ງ.	 ມື້	
ນັ້ນອ້າຍກົກຂອງທ້າວທັງເຈັດເປັນຜູ້ເຝົ້າຊີ້ນຢ້າງ	 ແຫລວຍັກທັງສອງໄດ້	
ເຂົ້າໄປຂໍຊີ້ນນຳອ້າຍກົກທີ່ກຳລັງເຝົ້າຊີ້ນຢູ່	 ແຕ່ອ້າຍກົກບໍ່ໃຫ້	 ແຫລວຍັກຈິ່ງ	
ອ້າປາກໃສ່ລາວເຮັດໃຫ້ລາວສະຫລົບໄປ	ແລະຫລັງຈາກນັ້ນ	ແຫລວຍັກຜົວ	
ເມຍກ່ໍຫອບເອົາຊ້ີນໜີໄປຈົນໝົດ.	ມ້ືໃໝ່ມານ້ອງຊາຍຜູ້ທີຫ້າເປັນຜູ້ເຝ້ົາຊ້ີນ,	
ແຫລວຍັກກໍ່ມາເຮັດຄືເກົ່າ	 ແລ້ວເອົາຊີ້ນໄປຈົນໝົດອີກ.	 ຈົນຮອດມື້ຜູ້ເປັນ	

ນ້ອງຊາຍຫລ້າເຝ້ົາ,	ລາວຄິດວ່າຕ້ອງມີສ່ິງໃດສ່ິງໜ່ຶງເອົາຊ້ີນໄປ,	ລາວກ່ໍກຽມ	
ທະນູໄວ້ທາງຂ້າງ	 ແລ້ວຕິນອນຫລັບ,	 ບຶດໜ່ຶງແຫລວຍັກສອງຜົວເມຍກ່ໍມາ		
ຂໍຊີ້ນອີກ	 ແຕ່ເຫັນຊາຍຫລ້ານອນຫລັບຢູ່	 ແຫລວກໍ່ເລີຍຈະຄາບເອົາຊີ້ນໄປ	
ໂລດ	 ພໍແຕ່ແຫລວຍັກອ້າປາກຈະຄາບເອົາຊີ້ນ	 ຊາຍຫລ້າກໍ່ເອົາທະນູຍິງໃສ່		
ແຫລວສອງຜົວເມຍ	ແຕ່ບໍ່ຕາຍ	ແລ້ວກໍ່ບິນໜີໄປ.

ທ້າວທັງເຈັດ ທ້າວທັງເຈັດ
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ເຊົ້າມື້ຕໍ່ມາ	ຊາຍຫລ້າຍັງບໍ່ບອກເລື່ອງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບພວກອ້າຍໆ,	ແຕ່	
ລາວພຽງບອກກັບພວກອ້າຍໆວ່າ:

“ມື້ນີ້ພວກເຮົາແຍກກັນໄປຫາກິນກັນນໍ”	 ຊາຍຫລ້າໄດ້ຍ່າງໄປຕາມ	
ທິດທາງທີ່ແຫລວຍັກສອງຜົວເມຍບິນຜ່າຍໜີຍ້ອນຖືກທະນູຂອງຕົນ	 ເພື່ອ	
ເບິ່ງວ່າແຫລວທັງສອງນັ້ນໄປຕົກຢູ່ໃສ.	 ຊາຍຫລ້າເລາະໃນປ່າໄດ້ໄກເຕີບ	 ກໍ່	
ເລີຍໄດ້ຍິນສຽງລູກສາວແຫລວຍັກຢອກກັນ,	 ລາວຄ່ອຍຍ່າງເຂ້ົາໄປຫາພວກ	
ນາງທັງເຈັດ,	 ພໍແຕ່ມາບເຫັນໂສມງາມຂອງລູກສາວ	 ແຫລວຍັກທັງເຈັດ	
ຊາຍຫລ້າກໍ່ຟ້າວເຂົ້າໃກ້ແລ້ວຖາມວ່າ:

“ພວກເຈົ້າຢູ່ນີ້ບໍ່ຄິດຢາກສ້າງຄອບຄົວບໍ່?”
“ຢາກສ້າງຢູ່ດອກແຕ່ບໍ່ມີຜູ້ມັກ!”	ນາງຜູ້ທີເຈັດ	ເຊິ່ງເປັນນ້ອງຫລ້າໝູ	່

ແລະເປັນຜູ້ທີ່ອ່າວຂີ້ດື້ແນ່	 ເປັນຜູ້ຕອບ,	ຊາຍຫລ້າໄດ້ຍິນແນວນັ້ນຈຶ່ງຖາມຕໍ່	
ໄປວ່າ:

“ຖ້າມີຄົນມັກ	ພວກນ້ອງຊິເອົາບໍ?”
“ເອົາ”	ພວກນາງທັງເຈັດໄດ້ຕອບເປັນສຽງດຽວກັນ
ເມື່ອໄດ້ຄຳຕອບທີ່ຊັດເຈນແນວນັ້ນແລ້ວ	ຊາຍຫລ້າກໍ່ສັ່ງໄວ້ວ່າ:
“ຄັນຊັ້ນນັບແຕ່ມື້ນີ້ໄປຈົນຮອດສາມວັນ	 ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ນ້ອງຫລ້າເຈົ້າ	

ອາບນໍ້າເດັດຂາດ”
ນາງສາວທັງເຈັດກໍ່ຮັບປາກ,	 ຫລັງຈາກນັ້ນທ້າວຫລ້າກໍ່ເມືອເລົ່າສູ່	

ພວກອ້າຍຟັງ,	 ພວກອ້າຍເຫັນດີ	 ແລະແຕ່ລະຄົນຕ່າງກໍ່ຕື່ນເຕັ້ນດີໃຈ	 ຢາກ	
ໃຫ້ນ້ອງຊາຍພາໄປຫາສາວທັງເຈັດໄວໆ.	 ເມື່ອເຫັນວ່າພວກອ້າຍໆເຫັນດີ	
ເຫັນພ້ອມ	ຊາຍຫລ້າກໍ່ບອກກັບທຸກຄົນວ່າ:

“ມື້ນີ້ພວກເຮົາພາກັນອາບນໍ້າ	ສະຫົວ	ເຮັດໃຫ້ຕົນໂຕສະອາດຈົບງາມ	
ກັນກ່ອນ”

ຮອດມື້ທີສາມຕາມນັດໝາຍ,	 ທ້າວທັງເຈັດກໍ່ພາກັນໄປຫານາງສາວ	
ທັງເຈັດ,	 ເມື່ອໄປຮອດເຮືອນຜູ້ສາວ	ຝ່າຍຊາຍແມ່ນທ້າວຊາຍຫລ້າເປັນເຖົ້າ	
ແກ່,	 ສ່ວນຝ່າຍຍິງແມ່ນນ້ອງສາວຫລ້າເປັນເຖົ້າແກ່ສູ່ຂໍໃຫ້ອ້າຍເອື້ອຍຂອງ	
ຕົນ.	 ເມື່ອອ້າຍເອື້ອຍໄດ້ຄູ່ຄອງຄົບແລ້ວ	 ສຸດທ້າຍເຖົ້າແກ່ທັງສອງຝ່າຍກໍ່ຄື	
ຊາຍຫລ້າແລະນ້ອງສາວຫລ້າ	ກໍ່ໄດ້ເອົາກັນເປັນຄູ່ຜົວເມຍ.

ເຕົ່າກັບລີງ
ໂດຍ:	ພໍ່ສຸກ

ຄຸ້ມທົ່ງເພົາ,	ບ້ານກະຈືດ	ເມືອງ	ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ

ໃນສະໄໝກ່ອນມີເຕົ່າກັບລີງເປັນສ່ຽວຮັກສ່ຽວແພງກັນ.	ມີມື້ໜຶ່ງເມຍ	
ເຕ່ົາຢາກກິນໝາກໄມ້	 ແຕ່ວ່າເຕ່ົາຂ້ຶນກົກໄມ້ບ່ໍເປັນຈ່ິງໄປຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ	
ຈາກສ່ຽວລີງ	ສອງສ່ຽວກ່ໍພາກັນໄປເກັບໝາກໄມ້ໃນປ່າ,	ເມ່ືອຮອດກົກໝາກ	
ມ່ວງປ່າຕົ້ນໜຶ່ງ	ສຽ່ວລີງເປັນຜູ້ປີນຂຶ້ນສັ່ນ	ສ່ວນສ່ຽວເຕົ່າເປັນຜູ້ເກັບຢູ່ລຸ່ມ,	
ສ່ຽວລີງຜູ້ຢູ່ເທິງຕົ້ນໄມ້ໄດ້ເກັບເອົາແຕ່ໝາກດິບ,	 ເຕົ່າຢູ່ລຸ່ມພັດເກັບໄດ້ແຕ່	
ໝາກສຸກ,	ເມື່ອທັງສອງສຽ່ວເກັບໄດ້ຫລາຍແລ້ວ	ກໍ່ພາກັນກັບເມືອເຮືອນ.

ລີງເປັນສັດທີ່ໄປໄວໄດ້ຮອດເຮືອນກ່ອນ,	ສ່ວນເຕົ່າເປັນສັດຍ່າງຊ້າກໍ່	
ເມືອຮອດເຮືອນຕາມຫລັງ.	ລີງໄດ້ເອົາໝາກມ່ວງດິບໃຫ້ເມຍກິນ	ເພາະລາວ	
ເກັບຢູ່ເທິງຕົ້ນ,	ສ່ວນເຕົ່າພັດໄດ້ໝາກມ່ວງສຸກເອົາໃຫ້ເມຍກິນ,	ເມື່ອເມຍລີງ	
ໄປຫລິ້ນຢູ່ເຮືອນເຕົ່າ	 ແລະເຫັນເມຍເຕົ່າໄດ້ກິນໝາກມ່ວງສຸກ,	 ເມຍລີງຈຶ່ງ	
ກັບເມືອຖາມຜົວຕົນເອງວ່າ:

“ພໍ່ລີງເອີຍ!	 ເຈົ້າຄືໄດ້ແຕ່ໝາກມ່ວງດິບມາໃຫ້ຂ້ອຍ,	 ເບິ່ງຕີ໋	 ພໍ່ເຕົ່າ	
ລາວໄດ້ແຕ່ໝາກມ່ວງສຸກ”

“ແນວເຕົ່າເພິ່ນເກັບໝາກເນົ່າທີ່ຂ້ອຍສັ່ນລົງ	 ຂ້ອຍຢູ່ເທິງຕົ້ນກໍ່ເກັບ	
ເອົາແຕ່ໝາກດ”ີ	ຜົວລີງຕອບ.

ເມຍລີງກໍ່ຍ່າງໄປຖາມສ່ຽວເຕົ່າອີກວ່າ:
“ພໍ່ສ່ຽວເຕົ່າເອີຍ!	ໝາກມ່ວງເຈົ້າຄືມີແຕ່ໜ່ວຍສຸກ”
“ເອີ!	ແມ່ນຕີ	ແນວຂ້ອຍຂຶ້ນກົກໄມ້ບໍ່ເປັນ	ຂ້ອຍຖ້າເກັບໝາກທີ່ຫລົ່ນ	

ລົງ,	ສ່ຽວລີງບໍ່ຢາກໄດ້ໜ່ວຍຫລົ່ນ	 ເພິ່ນວ່າມັນເນົ່າ	ຂ້ອຍເລີຍໄດ້ແຕ່ໜ່ວຍ		
ສຸກ”	ສ່ຽວເຕົ່າຕອບ

ເມຍລີງກໍ່ກັບເມືອເຮືອນເລົ່າຕາມທີ່ເຕົ່າເວົ້າໃຫ້ຜົວຟັງ,	ສ່ຽວລີງໄດ້ຍິນ	
ກໍ່ຄິດຢາກຮ້າຍ,	ມື້ຕໍ່ມາ	ເຕົ່າແລະລີງຊວນກັນໄປອັດຫ້ວຍຫາປາ.	ໃນຂະນະ	
ທີ່ສອງສ່ຽວຫາປາຢູ່ນັ້ນ,	 ບັງເອີນມີເສືອແມ່ລູກອ່ອນ	 ອູ້ມລູກນ້ອຍອອກມາ	
ຈາກປ່າ	ເອີ້ນໃສ່ລີງແລະເຕົ່າວ່າ:

ທ້າວທັງເຈັດ
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“ຂ້ອຍຂໍຫາປານຳພວກໂຕແດ່ໄດ້ບໍ?”
ທັງສອງສ່ຽວໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນຄາວໜຶ່ງ,	 ແລ້ວທັງສອງກໍ່ເຫັນດີໃຫ	້

ແມ່ເສືອຫາປານຳ.
ກ່ອນແມ່ເສືອຊິລົງຫາປາ	ໄດ້ເອົາລູກໄປມຽ້ນໄວ້ບ່ອນພຸ່ມໄມ້ແຄມຫ້ວຍ.	

ທາງສ່ຽວລີງຊວນສ່ຽວເຕົ່າວ່າ:
“ພວກເຮົາໄປກິນລູກເສືອຊິບໍ່ດີກວ່າບໍສ່ຽວ”
“ສຸດແຕ່ສ່ຽວ	ເພາະວ່າເຮົາແລ່ນຊ້າ	ພໍດີເສືອຊິກິນເຮົາຕໍ”່	ເຕົ່າສະແດງ	

ຄວາມເຫັນ
“ເລື່ອງນັ້ນບໍ່ຍາກສຸດຂ້ອຍ,	 ໃຫ້ເຈົ້າມາຂຶ້ນເທິງຫລັງຂ້ອຍກອດໃຫ້	

ແໜ້ນໆ”	ສ່ຽວລີງຕອບໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈກັບເຕົ່າ.
ເມື່ອຕົກລົງກັນແລ້ວ	 ລີງກໍ່ເຈ່ຍເຕົ່າໄປຂ້າລູກເສືອ,	 ຕອນທີ່ລີງເອົາໄມ້	

ຄ້ອນທຸບລູກເສືອ,	 ລູກເສືອຮ້ອງຂຶ້ນບາດໜຶ່ງ,	 ທາງແມ່ເສືອໄດ້ຍິນສຽງລູກ	
ຮ້ອງ	 ກໍ່ຟ້າວແລ່ນຈາກຫ້ວຍມາຫາລູກ	 ແຕ່ກໍ່ບໍ່ທັນ	 ເພາະລູກຂອງຕົນໄດ	້
ຕາຍແລ້ວ,	 ແມ່ເສືອຢາກຮ້າຍຈຶ່ງນຳຂ້າລີງແລະເຕົ່າ,	 ທັງສອງສ່ຽວແລ່ນໜີ	
ສຸດຊີວິດ,	 ລີງພາເຕົ່າຂຶ້ນກົກໄມ້,	 ແລະລີງໄດ້ເອົາເຕົ່າປະໄວ້ໃນໂກນຢູ່ງ່າໄມ້	
ສ່ວນລີງເອງປີນຂຶ້ນໄປຢູ່ປາຍໄມ້.	 ແມ່ເສືອໄລ່ນຳມາຮອດກົກໄມ້ດັ່ງກ່າວ		
ແນມເຫັນລີງຢູ່ເທິງກົກໄມ້	 ເສືອກໍ່ປີນຂຶ້ນກົກໄມ້ເພື່ອນຳຂ້າທັງສອງສ່ຽວ,		
ສ່ວນເຕົ່າສ່ອງເຫັນເສືອຂຶ້ນກົກໄມ້	 ລາວກໍ່ຄິດມ້ຽນແລ້ວວ່າແນວໃດຂ້ອຍ	
ຕ້ອງຕາຍແທ້ໆມື້ນີ້.	 ເມື່ອແມ່ເສືອຂຶ້ນໄປຮອດງ່າໄມ້	 ມັນບໍ່ໄດ້ສັງເກດວ່າມີ	
ໂກນ	 ແລະມີເຕົ່າຢູ່ບ່ອນນັ້ນ,	 ແມ່ເສືອໄດ້ນັ່ງເຊົາເມື່ອຍຢູ່ງ່າໄມ້	 ບັງເອີນຮູຂີ້	
ເສືອພໍດີຊື່ກັບໂກນໄມ້ບ່ອນທີ່ເຕົ່າຢູ່.	 ເຕົ່າເລີຍຈົກເອົາມີດແທງໃສ່ຮູຂີ້ເສືອ,	
ແມ່ເສືອເລີຍຕົກຈາກກົກໄມ້	 ຫງາຍທ້ອງຕາຍຢູ່ພື້ນດິນ.	 ລີງແນມເຫັນເສືອ	
ຕົກລົງໃນສະພາບແບບນັ້ນ	ຈຶ່ງຟ້າວລົງມາເຈ່ຍເອົາສ່ຽວເຕົ່າລົງຈາກກົກໄມ້,	
ເຕົ່າ	 ແລະລີງໄດ້ພາກັນປາດເອົາຊີ້ນເສືອປັນກັນ,	 ເວລາທີ່ປັນຊີ້ນແມ່ນລີງ	
ເປັນຜູ້ແບ່ງປັນ,	 ລີງໃຫ້ເຕ່ົາມີແຕ່ກະດູກເປັນສ່ວນຫລາຍ	 ສ່ວນໂຕເອງໄດ້ເອົາ	
ຊີ້ນເປັນສ່ວນຫລາຍ	ແລະເອົາກະດູກໜ້ອຍດຽວ.	ພໍແບ່ງປັນກັນຮຽບຮ້ອຍ	
ແລ້ວ	ສ່ຽວລີງບອກເຕົ່າວ່າ:

“ຂ້ອຍຊິກັບເມືອກ່ອນເດີສ່ຽວ”
“ເອີ!”	ສ່ຽວເຕົ່າຕອບ	ພ້ອມທັງໄດ້ຕົວະສ່ຽວລີງວ່າ	“ສ່ຽວ!	 ເວລາໂຕ	
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ເມືອນຳທາງຖ້າວ່າໂຕໄດ້ຍິນສຽງເສືອຮ້ອງຮຶມໆ	 ໃຫ້ຖ້ິມກະທໍຊ້ີນໂລດເດີ	 ເອົາ	
ແຕ່ກະດູກຫັ້ນເມືອ,	ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ	ເສືອຈະຂົບໂຕໃດ!”

ສ່ຽວລີງຮັບປາກຕາມສ່ຽວເຕົ່າບອກ	 ແລ້ວທັງສອງກໍ່ແຍກເສັ້ນທາງ	
ເມືອບ້ານໃຜມັນ.	 ເຕົ່າໄດ້ຍ່າງລັດເມືອທາງປ່າ,	 ພໍຮອດກາງດົງ	 ເຕົ່າໄດ້ເຮັດ	
ສຽງແບບເສືອຮ້ອງຂຶ້ນສອງເທື່ອ,	ລີງໄດ້ຍິນສຽງ	ຄິດວ່າຕ້ອງແມ່ນສຽງເສືອ	
ແທ້ໆ	ຈຶ່ງປົດກະທໍຊີ້ນຖີ້ມເຂົ້າປ່າ	ຫອບເອົາແຕ່ກະດູກແລ່ນເມືອ.	ທາງສ່ຽວ	
ເຕົ່າກໍ່ຟ້າວໄປເອົາຊີ້ນທີ່ລີງໂຍນຖິ້ມ	 ແລະໃນທີ່ສຸດເຕົ່າກໍ່ໄດ້ຊີ້ນ	 ສ່ວນລີງໄດ້	
ແຕ່ກະດູກກັບເມືອບ້ານ,	 ເມ່ືອເຕ່ົາເມືອຮອດບ້ານ	 ເມຍລີງແນມເຫັນເຕ່ົາເຈ່ຍ	
ຊີ້ນເຕັມກະທໍມາ,	ເມຍລີງຈຶ່ງມາຖາມນຳເຕົ່າວ່າ:

“ພໍ່ເຕົ່າເອີຍ!	ເຈົ້າຄືມາໄດ້ຊີ້ນຫລາຍແທ້,	ບາດຜົວຂ້ອຍຄືມາໄດ້ຫລາຍ	
ແຕ່ກະດູກ”

“ເອີ!	ຂ້ອຍໄດ້ຫລາຍ,	ຍ້ອນວ່າສ່ຽວລີງບໍ່ຢາກໄດ້ຊີ້ນ,	ລາວຢາກໄດ້ແຕ	່
ກະດູກ	ສ່ວນຊີ້ນລາວເອົາໃຫ້ຂ້ອຍໝົດ”	ເຕົ່າຕອບ.

ເມຍລີງໄດ້ຍິນແນວນ້ັນກໍ່ຟ້າວກັບມາເລົ່າໃຫ້ຜົວຟັງຕາມທີ່ເຕົ່າບອກ		
ສ່ຽວລີງໄດ້ຟັງກໍ່ຄິດຢາກຮ້າຍສ່ຽວເຕົ່າ.	 ເມື່ອຮອດລະດູຖາງໄຮ່	 ທັງສອງ	
ສ່ຽວເຮັດໄຮ່ນຳກັນນັບແຕ່ຖາງຈົນຮອດຍາມຈູດ	ທັງສອງສ່ຽວກໍ່ໄປຈູດນຳ	
ກັນ.	 ມ້ືຈູດໄຮ່ສອງສ່ຽວໄດ້ຕົກລົງແບ່ງກັນ	 ສ່ຽວລີງແລ່ນໄວ	 ໃຫ້ໄປຈູດຢູ່ທາງ	
ໃນກາງໄຮ່,	 ສ່ວນສ່ຽວເຕົ່າໄປຊ້າ	 ໃຫ້ຈູດຂ້າງນອກອ້ອມໄຮ່,	 ສ່ຽວເຕົ່າບອກ	
ລີງວ່າ:

“ສ່ຽວ!	ຖ້າໂຕຈູດແລ້ວໃຫ້ໂຕຮ້ອງບອກເຮົາແດ່ເນີ!	 ເຮົາຈຶ່ງຊິຈູດ,	ຖ້າ	
ເຮົາຈູດກ່ອນ	ຢ້ານໂຕຊິອອກມາບໍ່ໄດ້!”

“ເອີ!	ຕົກລົງສ່ຽວ”	ລີງຕອບ
ເມື່ອລີງເຂົ້າໄປດົນເຕີບ,	ເຕົ່າຈຶ່ງຮ້ອງຖາມວ່າ
“ລີງເຮີຍ!	ເຈົ້າຈູດແລ້ວບໍ?”	ເຕົ່າໄດ້ຮ້ອງຖາມສອງສາມເທື່ອ
“ຍັງເດີ!”	ລີງຕອບ
ແຕ່ວ່າເຕົ່າພັດໄດ້ຍິນວ່າ	“ແລ້ວເດ”ີ	ເຕົ່າຈຶ່ງຮ້ອງບອກວ່າ	“ອອກເດີ!”
ຈາກນັ້ນເຕົ່າກໍ່ໄດ້ຈູດອ້ອມໄຮ່,	ແປວໄຟໄດ້ລາມລຸກຂຶ້ນຢ່າງແຮງ,	ລີງບໍ	່

ມີທາງອອກຈຶ່ງແລ່ນຂຶ້ນກົກໄມ້ບາກ	 ແຕ່ໄຟກໍ່ລຸກລາມໄປຮອດປາຍກົກບາກ		
ເຮັດໃຫ້ລີງຖືກໄຟລົນຕາຍຄາຢູ່ປາຍໄມ້.

ເຕົ່າກັບລີງ ເຕົ່າກັບລີງ



46 47 

ເຕົ່າເຫັນລີງຕາຍກໍ່ຮູ້ສຶກຕົກໃຈ	ຈິ່ງກັບເມືອບ້ານແລ້ວໄປບອກເມຍ	
ສ່ຽວລີງວ່າ:

“ແມ່ສ່ຽວເອີຍ!	ພໍ່ສ່ຽວສັ່ງນຳຂ້ອຍວ່າ	 ໃຫ້ແມ່ສ່ຽວໄປສົ່ງເຂົ້າຂອງກິນ	
ໃຫ້ລາວແນ່	ລາວບໍ່ໄດ້ມາ,	ລາວຊິນອນຢູ່ໄຮ”່

ເມື່ອບອກແນວນັ້ນແລ້ວ	ເຕົ່າກໍອອກໄປຖ້າກ່ອນຢູ່ປ່າແຄມໄຮ່	ເພື່ອຈະ	
ປອມເປັນສ່ຽວລີງໃນການຮ້ອງຕອບເວລາທີ່ເມຍລີງມາຫາຜົວ.	 ຮອດຕອນ	
ແລງເມຍລີງກ່ໍຈັດກຽມເອົາຂອງກິນໄປສ່ົງຜົວ,	ພໍຮອດໄຮ່	ລາວກ່ໍເອ້ີນຫາຜົວ.

“ພໍ່ລີງເອີຍ	ເຈົ້າຢູ່ໃສ?	ຂ້ອຍເອົາຂອງກິນມາສົ່ງເດີ!”
“ເອີ!	 ປະໄວ້ຢູ່ຫັ້ນແລ້ວ	 ຂ້ອຍຍັງເຮັດວຽກຢູ່	 ຈັກໜ້ອຍຂ້ອຍຈຶ່ງຈະ	

ກິນເຂົ້າ,	ເຈົ້າເມືອກ່ອນໂລດເດ”ີ	ເຕົ່າຂານຕອບຕາງສ່ຽວລີງ.
ສອງສາມວັນຜ່ານໄປ	 ເມຍລີງຜິດສັງເກດ	 ເພາະວ່າບໍ່ເຫັນກະຕິບເຂົ້າ	

ທີ່ລາວເອົາໄປສົ່ງໃຫ້ຜົວໃນແຕ່ລະມື້,	 ມື້ຕໍ່ມາ	 ເມຍລີງກໍ່ເລີຍໄປໄຮ່ເພື່ອຈະ	
ຖາມຜົວ	 ແຕ່ເມື່ອເລາະຕາມແຄມໄຮ່ກໍ່ບໍ່ເຫັນຜົວ	 ລາວຈຶ່ງຍ່າງໄປກົກບາກ		
ເພາະຄິດວ່າລີງຕ້ອງນອນຢູ່ຫັ້ນ.	 ພໍແຫງນຄໍຂຶ້ນ	 ກໍ່ເຫັນອີ່ຫລີ	 ແຕ່ວ່າຜົວ	
ຂອງຕົນໄດ້ຖືກໄຟໄໝ້	 ຕາຍຄາຢູ່ເທິງກົກບາກ,	 ເມຍລີງທັງເສຍໃຈແລະຮູ້	
ສຶກຢາກຮ້າຍໃຫ້ສ່ຽວເຕົ່າ,	ລາວຟ້າວກັບເມືອບ້ານ	ແລະເວົ້າກັບເຕົ່າວ່າ:

“ເຕົ່າເອີຍ!	ເຈົ້າຄືມາເປັນຜູ້ຂີ້ຕົວະ,	ຂີ້ຕົ້ມ	ຫລອກລວງຂ້ອຍແທ້,	ສ່ຽວ	
ເຈົ້າຍັງຂ້າໄດ້ບໍ່ເວັ້ນ	ນັບແຕ່ນີ້ຕໍ່ໄປ	 ເຕົ່າກັບລີງຢ່າໃຫ້ຢູ່ຮ່ວມກັນທຸກຊາດ	ບໍ່	
ວ່າຊາດນີ້ຫລືຊາດໜ້າ	 ຖ້າຫາກໃຜຍັງດື້ເອົາເຕົ່າກັບລີງຢູ່ຮ່ວມກັນຂໍໃຫ້ຟ້າ	
ຜ່າຫົວຕາຍ!”

ທ້າວກິນຫລາຍ
ໂດຍ:	ທ້າວ	ໝອນ

ຄຸ້ມທົ່ງເພົາ,	ບ້ານກະຈືດ	ເມືອງ	ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ

ໃນສະໄໝກ່ອນມີເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ເປັນຄົນແປກປະຫລາດ,	ມື້ໜຶ່ງ,		
ແມ່ໜຶ້ງເຂົ້າເຮັດເຫລົ້າໄຫ	ເພື່ອກະກຽມງານບຸນປະເພນີຂອງຊົນເຜົ່າ,	ລາວ	
ໜຶ້ງເຂົ້າສິບຫວດຖອກໃສ່ກະຊາມໄວ້	 ຫລັງຈາກນັ້ນແມ່ກໍ່ລົງໄປຕັກນໍ້າ.	 ໃນ	
ເວລາທີ່ແມ່ລົງໄປຕັກນໍ້າ	 ເດັກນ້ອຍຄົນນີ້ໄດ້ແປງເພດເປັນຄົນໃຫຍ່	ລົງຈາກ		
ອູ່ມາກິນເຂົ້າທີ່ແມ່ໜຶ້ງໄວ້ຈົນໝົດ	 ແລ້ວຂຶ້ນໄປນອນຢູ່ອູ່ຄືເກົ່າ,	 ເມື່ອແມ່ມາ	
ແຕ່ຕັກນ້ໍາ	ພັດບ່ໍເຫັນເຂ້ົາທ່ີຕົນເອງໜ້ຶງໄວ້,	 ເລາະຫາເຂ້ົາໜ້ຶງກ່ໍບ່ໍເຫັນ.	ລາວ	
ຄິດວ່າແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ກິນ	ຈຶ່ງໄດ້ຖາມຊາວບ້ານວ່າ:

“ເຫັນຄົນຂຶ້ນເຮືອນຂ້ອຍຢູ່ບໍ?”
“ລູກຊາຍຂອງເຈົ້າເອງເປັນຜູ້ກິນ!”	ຊາວບ້ານຕອບ
ແຕ່ຜູ້ເປັນແມ່ພັດບໍ່ເຊື່ອຄຳທີ່ຊາວບ້ານເວົ້າ,	ມື້ຕໍ່ມາແມ່ວາງແຜນຈອບ	

ເບິ່ງວ່າແມ່ນຄວາມຊາວບ້ານເວົ້າບໍ່.	 ແມ່ຂອງລາວກໍ່ກະກຽມຂອງກິນ	 ແຕ່ງ	
ມຽ້ນໄວ້	 ແລະກ່ອນລົງເຮືອນ	 ແມ່ກໍ່ໄດ້ກ່ອມລູກນອນຕາມປົກກະຕິ,	 ຈາກ	
ນັ້ນແມ່ກໍ່ຫິ້ວເອົາໝາກນໍ້າເຕົ້າ	 ແລະກະບັ້ງລົງເຮືອນໄປ	 ເຮັດຄືວ່າຊິໄປຕັກ	
ນໍ້າ,	 ແຕ່ລາວນັ່ງຢູ່ກ້ອງກະລ່າງ,	 ຄາວໜຶ່ງລາວໄດ້ຍິນສຽງຄົນຍ່າງຢູ່ເທິງ	
ເຮືອນ	 ຜູ້ເປັນແມ່ກໍ່ສ່ອງເບິ່ງເຫັນລູກຕົນເອງນັ່ງກິນເຂົ້າ	 ເມື່ອກິນໝົດແລ້ວ	
ກໍ່ຂຶ້ນນອນອູ່ຄືເກົ່າ.

ຫລັງຈາກທ່ີແມ່ເຫັນແນວນ້ັນ	ກ່ໍເອົາລູກໄປໂຜດຢູ່ປ່າແຄມຫ້ວຍ,	ເລ່ືອງ	
ນີ້ໄປຮອດຫູພໍ່ພະຍາວ່າມີຄົນເອົາເດັກນ້ອຍກິນຫລາຍມາໂຜດ,	ພໍ່ພະຍາອີດ	ູ
ຕົນຊາດ	ກໍ່ເລີຍເອົາມາລຽ້ງແລະຕັ້ງຊື່ວ່າ	ທ້າວເຄັງໂລ.

ແຕ່ລະມື້ເດັກນ້ອຍຄົນນັ້ນກໍ່ກິນງົວ,	 ຄວາຍ,	 ຊ້າງ,	 ມ້າຂອງພໍ່ພະຍາ	
ຈົນເຫລືອແຕ່ກະດູກກອງໄວ້.

ພໍ່ພະຍາຢາກຮ້າຍແຮງຈຶ່ງບອກ	ທ້າວເຄັງໂລວ່າ:
“ເຈົ້າກິນເອົາແທ້ເອົາວ່າ	 ຊ້າງ	 ມ້າ	 ງົວ	 ຄວາຍ	 ກໍ່ບໍ່ເຫລືອ,	 ຂີ້ເຈົ້າ	

ຫລາຍຢູ່ບໍ?”

ເຕົ່າກັບລີງ



48 49 

ແຕ່ຖ້າວ່າເຈົາຂີ້ຫລາຍຄືເຈົ້າເວົ້າ	ຂ້ອຍຈະມອບໃຫ້ໝົດທຸກສິ່ງທີ່ເຈົ້າຢາກໄດ້	
ເທົ່າທີ່ມີໃນຄອບຄົວຂ້ອຍ”

ເຄັງໂລຕົກລົງເຫັນດີຕາມສັນຍາ	 ແລະກໍ່ປີນຂຶ້ນຫລັງຄາເຮືອນຂອງພໍ	່
ພະຍາທັນທີ,	 ເຄັງໂລໄດ້ນັ່ງຢ່ອງຢໍ້ຢູ່ເທິງຫລັງຄາເຮືອນ	 ແລ້ວເລີ່ມຂີ້ຈົນ	
ຖ້ວມເຮືອນ	 ເຮັດໃຫ້ເຮືອນພໍ່ພະຍາລົ້ມທັບພໍ່ພະຍາເອງຈົນຕາຍ	 ແລະສຸດ	
ທ້າຍ	 ເຄັງໂລກໍ່ໄດ້ໝົດທຸກສິ່ງຂອງພໍ່ພະຍາພ້ອມທັງລູກສາວຂອງພະຍາມາ		
ເປັນເມຍ.

“ເອີ!	 ບໍ່ຫລາຍປານໃດ໋ດອກ	 ແຕ່ວ່າຖ້າຂ້ອຍຂີ້ໃສ່ເຮືອນພໍ່ພະຍານີ້		
ແມ່ນມັນຈະລົ້ນຖ້ວມເຮືອນໂລດ!”	ທ້າວເຄັງໂລຕອບ

ພະຍາໄດ້ຍິນແນວນັ້ນຍິ່ງໃຈຮ້າຍຂຶ້ນອີກ	ຈຶ່ງເວົ້າຂຶ້ນວ່າ:
“ບັກເຄັງໂລ!	ເຈົ້າຢ່າເວົ້າໃຫຍ່ຫລາຍ,	ຖ້າເຈົ້າເກັ່ງແທ້ໃຫ້ເຈົ້າຂຶ້ນໄປຂີ້	

ໂລດເທິງຫລັງຄາເຮືອນຂ້ອຍ,	 ຖ້າຂີ້ບໍ່ເຕັມຄືເຈົ້າວ່າ	 ຂ້ອຍຈະຂ້າເຈົ້າຖິ້ມໃດ!		

ທ້າວກິນຫລາຍ ທ້າວກິນຫລາຍ
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ນາງມະນຸດຫີນ
ໂດຍ:	ພໍ່ສຸກ

ຄຸ້ມທົ່ງເພົາ,	ບ້ານກະຈືດ	ເມືອງ	ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ

ໃນສະໄໝກ່ອນມີບ້ານແຫ່ງໜຶ່ງເຮັດກຳແພງອ້ອມຈົນຮອບບ້ານແລະ	
ມີທາງອອກທາງດຽວ.	 ຢູ່ມາຫລາຍຟ້າຫລາຍປີ	 ກໍ່ບໍ່ເຄີຍມີເຫດການຫຍັງ	
ເກີດຂຶ້ນ,	ແຕ່ແລ້ວມີມື້ໜຶ່ງ	ໄດ້ມີເຫດການແປກປະຫລາດເກີດຂຶ້ນ,	ມີໝາກ	
ຂີ້ຫີນໃຫຍ່ຕົກລົງແຕ່ເທິງຟ້າມາຕັນປະຕູທາງເຂົ້າ	 ເຮັດໃຫ້ຄົນໃນບໍ່ໄດ້ອອກ		
ແລະຄົນນອກບໍ່ໄດ້ເຂົ້າ.	ພໍ່ພະຍາເຫັນເປັນແນວນັ້ນ	ກໍ່ເກນເອົາຊ້າງ,	ມ້າມາ	
ດຶງ	ແຕ່ກໍ່ບໍ່ອອກ.	ສະນັ້ນພໍ່ພະຍາຈຶ່ງຂໍແຮງຈາກຊາວເມືອງທັງໝົດມາຊ່ວຍ	
ກັນດຶງເອົາຫີນນັ້ນອອກ.	 ຊາວບ້ານເກືອບໝົດເມືອງ	 ທີ່ອາສາສະໝັກມາ	
ເອົາຫີນອອກ	ແຕ່ກໍ່ຍັງບໍ່ສາມາດເອົາອອກໄດ້.	ຕອນເຊົ້າມື້ຕໍ່ມາ	ພໍ່ພະຍາໄປ	
ຂໍແຮງທ້າວເລີງ	 ເຊິ່ງເປັນລູກກໍາພອຍ	 ພໍ່,	 ແມ່ຕາຍຈາກແຕ່ຍັງນ້ອຍ	 ລາວ	
ອາໃສຢູ່ກັບແມ່ເຖົ້າສອງຄົນ,	ແມ່ເຖົ້າໄດ້ເວົ້າກັບຫລານວ່າ:

“ທາງພໍ່ພະຍາມາຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອເຫື່ອແຮງນຳຫລານ	 ເພາະຍັງ	
ແຕ່ຫລານຜູ້ດຽວ	 ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ດຶງເອົາໝາກຂີ້ຫີນນັ້ນອອກ”	 ທ້າວເລີງນັ່ງຊຶງ	
ບໍ່ປາກ,	ແມ່ເຖົ້າເວົ້າຕໍ່	“ມື້ອື່ນເຊົ້າໃຫ້ຫລານໄປຊ່ວຍເພິ່ນສາ”

ຕື່ນເຊົ້າມາແມ່ເຖົ້າໄດ້ເອົາເຊືອກເສັ້ນໜຶ່ງ	 ເຊິ່ງຮັກສາມາແຕ່ປູຍ່າຕາ	
ນາຍ	ໃຫ້ທ້າວເລີງແລະບອກກັບຫລານວ່າ:

“ໃຫ້ຫລານເອົາເຊືອກເສັ້ນນີ້ໄປສາຫລານເອີຍ!	 ໃຫ້ເຈົ້າມັດເຊືອກໃສ່	
ບ່ອນມີປຽ່ງຫັກຂອງຫີນນັ້ນ	 ແລ້ວໃຫ້ດຶງຖອຍຫລັງ,	 ມີແຕ່ແກ່ໄປເລື້ອຍໆ		
ຫ້າມແນມກັບຫລັງເດີ!”

ທ້າວເລີງຈັບເອົາເຊືອກນຳແມ່ເຖົ້າ	 ມຸ້ງໜ້າໄປຫາຫີນທີ່ຕັນປະຕູກຳ	
ແພງ.

ທ້າວເລີງໄດ້ປະຕິບັດຕາມທີ່ແມ່ເຖົ້າບອກ,	 ລາວສາມາດດຶງຫີນນັ້ນ		
ອອກຈາກປາກປະຕູກຳແພງໄດ້	 ເຮັດໃຫ້ພໍ່ພະຍາ	 ແລະຊາວເມືອງຮູ້ສຶກດີໃຈ	
ເປັນຢ່າງຍິ່ງ.	 ທ້າວເລີງໄດ້ແກ່ຫີນນັ້ນໄປເລື້ອຍໆ	 ເພື່ອຈະໄປຖິ້ມບ່ອນໃດ	
ບ່ອນໜຶ່ງ,	 ແຕ່ເມື່ອແກ່ໄປຮອດເຮືອນຂອງລາວ	 ຫີນນັ້ນກໍ່ແກ່ບໍ່ໄປແລະ	

ເຊືອກກ່ໍຫລຸດອອກ,	ລາວຈ່ຶງຢຸດ	ແລະເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນໂດຍບ່ໍຄິດສົງໃສຫຍັງ.	
ມື້ໃໝ່ມາ	 ຫລານແລະແມ່ເຖົ້າກໍ່ອອກໄປໄຮ່ຕາມປົກກະຕິ,	 ພໍກັບມາແຕ່ໄຮ່	
ຕອນແລງກໍ່ເຫັນເຫດການປະຫລາດເກີດຂຶ້ນ,	 ຢູ່ຊານເຮືອນໄດ້ມີພາເຂົ້າທີ່	
ແຕ່ງໄວ້ໃຫ້ແລ້ວ,	 ເບິ່ງໃນອຸນໍ້າກໍ່ມີນໍ້າເຕັມອຸ.	 ເມື່ອເຫັນແນວນັ້ນ	 ແມ່ເຖົ້າກໍ່	
ລອງກິນເຂົ້ານັ້ນກ່ອນ	 ເພາະຢ້ານໃນອາຫານຈະມີຢາພິດ	ແຕ່ອາຫານນັ້ນກໍ	່

ນາງມະນຸດຫີນ
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ບໍ່ມີຫຍັງ	ແລະຊໍ້າພັດເປັນອາຫານທ່ີແຊບຊ້ອຍ,	ແມ່ເຖົ້າຈຶ່ງບອກໃຫ້ຫລານ	
ກິນ.	 ຈາກມື້ນັ້ນມາເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ເກີດຂຶ້ນທຸກໆມື້	 ເຮັດໃຫ້ທ້າວເລີງ	
ສົງໃສຢູ່ໃນໃຈ,	ມື້ໜຶ່ງລາວຕັດສິນໃຈຈອບເບິ່ງ	 ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າແມ່ນໃຜກັນແທ	້
ມາຕັກນໍ້າ,	ເຮັດກິນໃຫ້ແຕ່ລະມື້.	ມື້ນັ້ນທ້າວເລີງອອກໄປໄຮ່ກັບແມ່ເຖົ້າຕາມ	
ປົກກະຕິ,	 ແຕ່ວ່າລາວໄດ້ກັບມາແຕ່ເວັນແລະລາວກໍ່ລີ້ເບິ່ງຢູ່ພຸ່ມໄມ້ໃກ້ເຮືອນ.		
ບໍ່ພໍຄາວກໍ່ເຫັນແມ່ຍິງຜູ້ໜຶ່ງທີ່ມີຮູບໂສມງົດງາມອອກມາແຕ່ກ້ອນຫີນ,	ຍິງ	
ຄົນນັ້ນໄດ້ຍ່າງຂຶ້ນເທິງເຮືອນເຮັດກິນ	ແລ້ວລົງຕັກນໍ້າມາຖອກໃສ່ອຸ.

ເມື່ອເຫັນຊັດເຈນແນວນັ້ນ	 ທ້າວເລີງກໍ່ຟ້າວເອົາຝາໄປອັດຮູຫີນນັ້ນ	
ໄວ້.	 ພໍເຮັດກິນຕັກນໍ້າຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ	 ຍິງຄົນນັ້ນກໍ່ຟ້າວລົງເຮືອນເພື່ອເຂົ້າ	
ໄປໃນກ້ອນຫີນຄືນ,	 ແຕ່ຫາປ່ອງເຂົ້າໄປໃນກ້ອນຫີນບໍ່ເຫັນ	 ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດ	
ເຂົ້າໄປໄດ້.	ທັນໃດນັ້ນ	ທ້າວເລີງກໍ່ຍ່າງໄປຫາຜູ້ຍິງຄົນນັ້ນແລະຊັກຖາມເຖິງ	
ຕົ້ນປາຍສາຍເຫດຂອງນາງ,	 ຍິງງາມຄົນນັ້ນໄດ້ຍອມສາລະພາບກັບທ້າວ	
ເລີງວ່າ:

“ຂ້ອຍນີ້ແລ້ວເປັນຜູ້ເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໃຫ້ເຈົ້າແລະແມ່ເຖົ້າ”
ເມື່ອໄດ້ຍິນແນວນັ້ນ	 ທ້າວເລີງກໍ່ຂໍໃຫ້ນາງມາເປັນເມຍ	 ເພື່ອຊ່ວຍດູ	

ແລຄອບຄົວ	 ແລະແມ່ເຖົ້າຂອງຕົນ.	 ສຸດທ້າຍທ້າວເລີງກໍ່ໄດ້ເມຍທີ່ເກີດມາ	
ຈາກກ້ອນຫີນ.

ນາງມະນຸດຫີນ ນາງມະນຸດຫີນ
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ພໍ່ເຖົ້າກັບລູກເຂີຍ
ໂດຍ:	ພໍ່ສຸກ

ຄຸ້ມທົ່ງເພົາ,	ບ້ານກະຈືດ	ເມືອງ	ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ

ໃນສະໄໝແຕ່ກີ້ແຕ່ກ່ອນ	 ມີພໍ່ເຖົ້າກັບລູກເຂີຍອາໃສຢູ່ຮ່ວມກັນ	 ກໍ່ເພື່ອ	
ລ້ຽງດູເບິ່ງແຍງພໍ່ເຖົ້າ,	 ມື້ໜຶ່ງພໍ່ເຖົ້າບອກລູກເຂີຍໄປໃສ່ແຮ້ວໜູ	 ແຕ່ວ່າລູກ	
ເຂີຍໄປໃສ່ມື້ໃດກໍ່ຖືກແຕ່ຂີ້ຄັນຄາກ,	ພໍ່ເຖົ້າກໍ່ຄິດຢາກຮ້າຍ	ເພາະມື້ໃດລູກເຂີຍ	
ກໍ່ຫິ້ວແຕ່ຂີ້ຄັນຄາກມາເຮືອນ.	 ພໍ່ເຖົ້າຈຶ່ງຕັດສິນໃຈໄປເຮັດແຮ້ວດ້ວຍຕົນເອງ	
ແລະແຕ່ລະມື້ແຮ້ວນັ້ນກໍ່ມີທັງນົກ,	ໜູມາຖືກແຮ້ວຂອງພໍ່ເຖົ້າຈົນກິນບໍ່ທົນ.		
ພໍຮຸ່ງເຊົ້າມື້ໜຶ່ງ	ພໍ່ເຖົ້າບອກໃຫ້ລູກເຂີຍໄປຢາມແຮ້ວຂອງລາວ,	ເມື່ອລູກເຂີຍ	
ໄປເບິ່ງແຮ້ວຂອງພໍ່ເຖົ້າຖືກທຸກຫລັງ	 ແຕ່ລູກເຂີຍພັດປົດນົກ,	 ໜູອອກຈາກ	
ແຮ້ວບໍ່ເປັນ	ລາວຈຶ່ງຕັດເອົາແຕ່ໂຕ,	ສ່ວນຫົວປະໄວ້ຄາແຮ້ວ	ຈົນຮອດແຮ້ວ	
ຫລັງທີ່ສຸດທ້າຍມັນພັດບໍ່ຖືກ	 ລູກເຂີຍຢາກຮູ້ວ່າພໍ່ເຖົ້າເຮັດແບບໃດຈຶ່ງຖືກດ	ີ
ເລີຍເອົາຕີນຢຽບແຮ້ວ,	ແຮ້ວໄດ້ດຶງຮັດຂາຂອງລູກເຂີຍຂຶ້ນເທິງຟ້າ,	ລູກເຂີຍ	
ຈິ່ງເມືອບໍ່ໄດ້,	 ລາວໄດ້ເວົ້າກັບແຮ້ວວ່າ	 “ແຮ້ວເອີຍ!	 ເຈົ້າປ່ອຍຂ້ອຍເຖາະ	
ຂ້ອຍຍອມເຈົ້າແລ້ວ	ຂ້ອຍສົ່ງສັດຄືນທັງໝົດທີ່ຖືກແຮ້ວຊຸມນີ”້	ເຮັດແນວໃດ	
ແຮ້ວກໍ່ບໍ່ປ່ອຍ,	ພໍ່ເຖົ້າກັບເມຍຄອງຄອຍລາວສວຍແລ້ວກໍ່ບໍ່ເຫັນມາ,	ພໍ່ເຖົ້າ	
ຈຶ່ງບອກລູກສາວວ່າ	“ອີ່ນາງ!	ໄປນຳຜົວເຈົ້າເບິ່ງ,	ຢ້ານວ່າເສືອຂົບຕາຍແລ້ວ	
ບໍ່ຈັກ”	ເມື່ອລູກສາວໄປຮອດກໍ່ເຫັນຜົວຖືກແຮ້ວ,	ເມຍຈຶ່ງຖາມວ່າ:

“ເຈົ້າເຮັດແນວໃດຈຶ່ງໄປຖືກແຮ້ວອີ່ພ”ໍ
“ບໍ່ຮູ້ຄືກັນນົກ,	ໜູຂ້ອຍກໍ່ສົ່ງຄືນໃຫ້ແຮ້ວໝົດແລ້ວ	ແຕ່ແຮ້ວກໍ່ບໍ່ຍອມ	

ປ່ອຍໃຫ້ຂ້ອຍເມືອ"	ຜູ້ເປັນຜົວຕອບ
ເມຍເຫັນແນວນ້ັນເລີຍປົດເອົາຜົວອອກຈາກແຮ້ວ	 ແລ້ວພາກັນກັບເມືອ	

ບ້ານ.	ມື້ໃໝ່ມາ	ພໍ່ເຖົ້າຄິດຢາກໄປຖາມໜີ້ສິນຢູ່ຕ່າງບ້ານ,	ລາວໄດ້ຊວນເອົາ	
ລູກເຂີຍໄປນຳ.	ເມຍເຫັນວ່າຜົວໂຕເປັນຄົນໂງ່	ເມຍເລີຍບອກຜົວວ່າ:

“ເຮີຍເອີຍ!	ມື້ອື່ນເຈົ້າໄປນຳພໍ່ໃຫ້ເຈົ້າຟັງຄວາມພໍ່	ຖ້າພໍ່ເວົ້າຫຍັງກໍ່ໃຫ	້
ເຈົ້າເວົ້ານຳພໍ່ເດ”ີ	ພໍຮຸ່ງເຊົ້າພໍ່ເຖົ້າກັບລູກເຂີຍອອກເດີນທາງ	ເພື່ອຈະໄປຖາມ	
ໜີ້	 ແຕ່ເມື່ອໄປຮອດກາງປ່າກໍ່ຄໍ່າມືດລົງ,	 ພໍ່ເຖົ້າຈຶ່ງບອກລູກເຂີຍໃຫ້ໄປຕັດ	

ພໍ່ເຖົ້າກັບລູກເຂີຍ
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ໃບຕອງມາເຮັດກະທ້ອມນອນ,	ພໍ່ເຖົ້າເວົ້າວ່າ:
“ຜົວອີ່ນາງ!	ເຈົ້າໄປຕັດໃບຕອງມາເຮັດບ່ອນນອນສາ”
“ຜົວອີນາງ!	 ເຈົ້າໄປຕັດໃບຕອງມາເຮັດບ່ອນນອນສາ”	 ລູກເຂີຍເວົ້າ	

ຕາມ.
ບໍ່ວ່າພໍ່ເຖົ້າຈະບອກຫຍັງ	 ລູກເຂີຍກໍ່ໄດ້ເວົ້າສອນຄວາມຕະຫລອດ		

ຕາມທີ່ເມຍໄດ້ສັ່ງກ່ອນອອກຈາກເຮືອນ.	ເມື່ອເປັນແນວນັ້ນ	ພໍ່ເຖົ້າຈຶ່ງໄປຕັດ	
ໃບຕອງດ້ວຍຕົນເອງ,	ຕື່ນເຊົ້າມາທັງສອງກໍ່ພາກັນເດີນທາງໄປຕໍ່,	ຮອດ	
ບ້ານທີ່ພໍ່ເຖົ້າຈະຖາມໜີ້	ລາວຈຶ່ງຮ້ອງຖາມຄົນບ້ານວ່າ:

“ບ້ານນີ້ເຂົ້າໄດ້ບໍ?,	ບໍ່ຄາລຳບໍ?”
“ບ້ານນີ້ເຂົ້າໄດ້ບໍ?,	ບໍ່ຄາລຳບໍ?” ລູກເຂີຍເວົ້ານຳ
ພໍ່ເຖົ້າຄິດຢາກຮ້າຍຢູ່ໃນໃຈວ່າ	 “ອົດໄວ້ເດີໃຈເອີຍ!	 ບາດເມືອຮອດ	

ເຮືອນກ່ອນ	 ຊິເຮັດມັນຄັກໆໂລດ.”	 ເມື່ອເວລາພໍ່ເຖົ້າຖາມເອົາໜີ້ກໍ່ຄືກັນ	 ບໍ	່
ວ່າພໍ່ເຖົ້າຖາມແບບໃດ	ລູກເຂີຍສອນທຸກຄຳເວົ້າ,	ພໍ່ເຖົ້າຢາກຮ້າຍແຮງ	ເລີຍ	
ລັກເມືອກ່ອນແຕ່ເຊົ້າໆ	 ເພື່ອເມືອຝົນງ້າວລໍຖ້າຕັດຄໍລູກເຂີຍ,	 ພໍ່ໄດ້ບອກລູກ	
ສາວໄວ້ວ່າ:

“ອີ່ນາງເອີຍ!	 ຜົວເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເລື້ອງໄດ້ລາວຫຍັງ	 ໄປຖາມໜີ້ສິນເລີຍບໍ່	
ໄດ້,	ເວລາພໍ່ເວົ້າຫຍັງມັນກໍ່ສອນຄວາມເວົ້າຕະຫລອດ,	ຖ້າມັນມາ	ພໍ່ຈະຂ້າ	
ຜົວເຈົ້າຖິ້ມແທ້ໆ”	 ພໍ່ເຖົ້ານັ່ງຖ້າລູກເຂີຍຢູ່ຫົວຂັ້ນໄດ	 ເພື່ອກຽມຈະຕັດຄໍລູກ	
ເຂີຍ.	ທາງລູກເຂີຍກໍ່ສຳນຶກໄດ້ຄວາມຜິດຂອງໂຕເອງ	ແລະຄິດຢ້ານພໍ່ເຖ້ົາຂ້າ	
ຖິ້ມ,	ລາວຈຶ່ງຊອກຫາວິທີແກ້ຕົວໂດຍການຖາມໜີ້ເມືອໃຫ້ພໍ່ເຖົ້າ,	ລາວໄດ້	
ອອກອຸບາຍຖາມໜີ້	ໂດຍເວົ້າກັບຜູ້ຕິດໜີ້ວ່າ:

“ດຽວນີ້ພວກເຈົ້າຊິຄິດແນວໃດເລື່ອງໜີ້ສິນ?	 ເພາະວ່າຕອນນີ້ພໍ່ເຖົ້າ	
ຮ້າຍແຮງ	 ແລະລາວໄດ້ເມືອຕີງ້າວ,	 ຝົນງ້າວ	 ເພື່ອມາສູ້ເອົາໜີ້ສິນນຳພວກ	
ເຈົ້າ	ສະນັ້ນພວກເຈົ້າບໍ່ຄິດຢາກສົ່ງລາວບໍ?”

ພວກລູກໜີ້ໄດ້ຍິນແນວນັ້ນ	 ກໍ່ພາກັນຍອມສົ່ງໜີ້ສິນທັງໝົດນຳລູກ	
ເຂີຍ,	 ລູກເຂີຍເອົາງົວ,	 ຄວາຍທີ່ເຂົາໃຊ້ໜີ້ປ້ອງເມືອເຮືອນ	 ສຽງກະໂຫລ່ງ	
ງົວ,	ຄວາຍດັງສະນັ່ນ.	ພໍ່ເຖົ້າຍໍຄໍເບິ່ງເຫັນລູກເຂີຍປ້ອງງົວ,	ຄວາຍມາເປັນ	
ຝູງໃຫຍ່	 ກໍ່ເລີຍຮູ້ສຶກເຊົາຢາກຮ້າຍ	 ແລະເອົາງ້າວທີ່ຝົນມາຢ່າງດີນັ້ນເຂົ້າ	
ມ້ຽນ	ຕໍ່ມາເມຍໄດ້ໃຊ້ໃຫ້ຜົວຕຳເຂົ້າ,	ຜົວຈຶ່ງຖາມເມຍວ່າ:

“ຕຳເຂົ້າຢູ່ໃສ” ເທິງກົກບົກພຸ້ນ	ເມຍຕອບດ້ວຍຄວາມຢາກຮ້າຍ
ຜົວໄດ້ເຈ່ຍກະພາເຂົ້າເປືອກຂຶ້ນເທິງກົກບົກ	 ແລະເຂົ້າກໍ່ເຮ່ຍຊະລົງຂີ້	

ດິນ,	ເມື່ອຮອດຕອນແລງ	ເມຍກັບມາແຕ່ໄຮ່ໄດ້ຖາມຫາເຂົ້າສານທີ່ຜົວຕຳ
“ເຮີຍ!	ຢູ່ໃສເຂົ້າສານທີ່ເຈົ້າຕຳ?”
“ບໍ່ມີເຂົ້າສານ!	ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕຳມັນກໍ່ເຮ່ຍໝົດແລ້ວ”
“ເຈົ້າເຮັດແນວໃດມັນຈິ່ງເຮ່ຍ?”	ເມຍຖາມຄືນດ້ວຍຄວາມຢາກຮ້າຍ
“ຂ້ອຍກ່ໍເຈ່ຍກະທໍເຂ້ົາຂ້ຶນຕຳຢູ່ເທິງກົກບົກຄືເຈ້ົາບອກນ້ັນແລ້ວ”	 ຜູ້ເປັນ	

ຜົວຕອບ
ມື້ໃໝ່ຮອດຍາມມ່າເຂົ້າ	 ຄົນແຕ່ກີ້ເຂົາມ່າເຂົ້າໃສ່ໝໍ້ທຸມ,	 ເມຍສັ່ງໃຫ້	

ຜົວມ່າເຂົ້າໃສ່ນໍ້າພຽງຄໍ	 ຜົວກໍ່ເອົາເຂົ້າສານໄປມ່າຢູ່ຫ້ວຍ	 ເພື່ອໃຫ້ນໍ້າຖ້ວມ	
ພຽງຄໍ,	 ແລ້ວລົງນໍ້າເພື່ອຢັ່ງເບິ່ງບ່ອນໃດເລິກພຽງຄໍ	ລາວຈິ່ງເອົາເຂົ້າສານ	
ຖອກລົງ.

ຍາມແລງມາເມື່ອຮອດຍາມໜຶ້ງເຂົ້າ,	ເມຍກໍ່ຖາມຫາເຂົ້າມ່າ
“ເຮີຍ!	ເຂົ້າມ່າຢູ່ໃສ?”
“ຢູ່ຫ້ວຍພູ້ນ!”ຜົວຕອບ
“ເຈົ້າເອົາໄປໄວ້ເຮັດຫຍັງຢູ່ຫ້ວຍ”	ເມຍຖາມຄືນ
“ອ້າວ!	 ຂ້ອຍໄດ້ຍິນເຈົ້າບອກໃຫ້ມ່າພຽງຄໍ	 ຢູ່ເຮືອນເຮົາບໍ່ມີຕີ໋ນໍ້າພຽງ	

ຄໍ	ມີແຕ່ຢູ່ຫ້ວຍພຸ້ນແລ້ວ”	ຜົວຕອບເມຍ
ເຮັດໃຫ້ເມຍຢາກຮ້າຍຂ້ຶນຕ່ືມ,	 ມ້ືຕ່ໍມາເມຍໄດ້ບອກໃຫ້ຜົວໄປເສຍຫຍ້າ.	

ຜົວກໍ່ພາຍເອົາຖົງພາຍປະຈຳໂຕລາວອອກໄປໄຮ່ນຳ,	 ພໍຮອດໄຮ່	 ລາວໄດ້ຈົກ	
ເອົາຫົວມ້າຈາກຖົງພາຍໄປໄວ້ຢູ່ກາງໄຮ່,	 ຈາກນັ້ນກໍ່ມີຄົນອອກມາຈາກຫົວ	
ມ້າ	ມາເສຍຫຍ້າຊ່ວຍຈົນແລ້ວ.	ມື້ໃໝ່ມາ	ຜົວຊິອອກຫາກິນ	 ໄດ້ບອກເມຍ		
ວ່າ:

“ເວລາທີ່ຂ້ອຍບໍ່ຢູ່ຫ້າມໄປໄຂເບິ່ງກະຖົງຂ້ອຍເດັດຂາດເດີ”
ແຕ່ວ່າຫລັງຈາກຜົວອອກໄປໄດ້ເຫິງເຕີບ	 ເມຍຄິດສົງໃສໃນຄຳຜົວສັ່ງ		

ຈຶ່ງຢາກຮູ້ວ່າມີຫຍັງໃນຖົງພາຍນັ້ນ,	ລາວຈຶ່ງໄປໄຂເບິ່ງ	ແລະໄດ້ເຫັນແຕ່ຫົວ	
ມ້າ.	 ເມຍເອົາຫົວມ້ານັ້ນມາທຸບຖິ້ມ	 ແລະຫົວມ້າໄດ້ແຕກຊະ	 ອັນເຮັດໃຫ້	
ທາງຝ່າຍຜົວລົ້ມຕາຍລົງ.

ພໍ່ເຖົ້າກັບລູກເຂີຍ ພໍ່ເຖົ້າກັບລູກເຂີຍ
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ຫົກກໍາພອຍຕາບອດ
ໂດຍ:	ທ້າວ	ຂົມຂືນ

ຄຸ້ມຫ້ວຍສົ້ມ,	ບ້ານໂນນອຸດົມ	ເມືອງ	ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ

ແຕ່ປາງກ່ອນມີສອງເຖົ້າຜົວເມຍ	 ລ້ຽງຫລານກໍາພອຍຫົກຄົນ	 ຊຶ່ງມີ	
ແຕ່ຜູ້ຊາຍທັງໝົດ,	 ພວກເຂົາອາໃສຢູ່ນໍາແມ່ເຖົ້າແຕ່ນ້ອຍຈົນໃຫຍ່	 ບໍ່ທັນ	
ເຄີຍອອກປ່າໄປຫາກິນຈັກເທ່ືອ.	 ມ້ືໜ່ຶງພ່ໍເຖ້ົາຈ່ິງໃຊ້ຫລານທັງຫົກໄປຫາກິນ,	
ພວກຫລານໄດ້ຖາມພໍ່ເຖົ້າວ່າ

“ເຮົາຊິໄປແບບໃດ?	ແຫ,	ມອງກໍ່ບໍ່ມ”ີ
ພໍ່ເຖົ້າກໍ່ໄດ້ເຫລົາຄັນເບັດເອົາໃຫ້ຫລານ	 ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາໄປຊິດເບັດ	

ຢູ່ຫ້ວຍ.	ເມື່ອໄດ້ເບັດແລ້ວ	ພວກຫລານກໍ່ຖາມພໍ່ເຖົ້າອີກວ່າ:
“ພໍ່ເຖົ້າ!	ເວລາໄປຊິດເບັດຊິເອົາຫຍັງເຮັດເຫຍື່ອ?”
“ໃຫ້ພວກຫລານເອົາບົ້ງໃນຫີນເດີເຮັດເຫຍື່ອເບັດ”	ພໍ່ເຖົ້າບອກ.
ແຕ່ເມ່ືອພວກຫລານພາກັນໄປຮອດກາງທາງ	 ພັດລືມຊ່ືເຫຍ່ືອທ່ີພ່ໍເຖ້ົາ	

ບອກ,	ຈຶ່ງພາກັນກັບມາຖາມພໍ່ເຖົ້າຄືນ
“ພໍ່ເຖົ້າເອີຍ!	ເອົາເຫຍື່ອຫຍັງໃສ່ເບັດ”
“ເອົາບົ້ງໃນຫີນ”	ພໍ່ເຖົ້າບອກພວກຫລານອີກ.
ພວກຫລານກໍ່ພາກັນອອກໄປມໍ່ຮອດຫ້ວຍ	ພັດລືມຊື່ເຫຍື່ອອີກ,	ແລ້ວ	

ກໍ່ກັບມາຖາມພໍ່ເຖົ້າໃໝ່ວ່າ:
“ພໍ່ເຖົ້າ!	ເອົາເຫຍື່ອຫຍັງໃສ່ເບັດ”
“ເອົາໄມ້ໄງ້ໜ່ວຍຕາພວກເຈົ້າເອງຫັ້ນ	 ເຮັດເຫຍື່ອໃສ່ເບັດ!”	 ພໍ່ເຖົ້າ	

ຮ້ອງຕອບດ້ວຍຄວາມຢາກຮ້າຍ.
ຖ້ຽວນີ້ພວກຫລານທັງຫົກຈື່ໄດ້ຄັກ,	ພໍໄປຮອດຫ້ວຍຜູ້ອ້າຍກົກໄດ້	

ເຈາະຕານ້ອງເທື່ອລະຄົນອອກມາຊິດເບັດລວມທັງຕົນເອງຈົນໝົດ	 ແລະກໍ	່
ໄດ້ປາສົມຄວນແລ້ວ	 ຈຶ່ງພາກັນງົມທາງກັບເມືອເຮືອນ.	 ເມື່ອຮອດເຮືອນ		
ພວກຫລານກໍ່ເອີ້ນຫາພໍ່ເຖົ້າ

“ພໍ່ເຖົ້າເອີຍ!	ມາເອົາພວກຂ້ອຍແດ່,	ພວກຂ້ອຍບໍ່ເຫັນຮຸ່ງ”
ພໍ່ເຖົ້າຄິດວ່າແມ່ນພວກຫລານເປັນອີ່ຫຍັງບໍ່ເຫັນຮຸ່ງ	ຈຶ່ງຫັນມາແນມ	

ພໍ່ເຖົ້າກັບລູກເຂີຍ
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ເບິ່ງ	 ເຫັນຫລານທຸກຄົນຕາບອດ,	 ພໍ່ເຖົ້າຈຶ່ງໄດ້ຖາມຫາຕົ້ນປາຍສາຍເຫດ	
ວ່າ:

“ພວກຫລານໄປເຮັດຫຍັງຕາຈິ່ງບອດ?”
“ພວກຂ້ອຍເຈາະຕາມາໃສ່ເບັດເຮັດເຫຍື່ອປາຄືພໍ່ເຖົ້າບອກ”	 ຜູ້ອ້າຍ	

ກົກຕອບ.
ພ່ໍເຖ້ົາຄິດອຸກໃຈ	 ບ່ໍຮູ້ວ່າຈະເຮັດແນວໃດ	 ແລ້ວສອງເຖ້ົາກ່ໍທໍາມາຫາກິນ	

ລ້ຽງຫລານທັງຫົກຄືເກົ່າ.	 ຜ່ານໄປຫລາຍປີ	 ອາຍຸສັງຂານແລະເຫື່ອແຮງ	
ຂອງພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າກໍ່ນັບມື້ຫລຸດນ້ອຍຖອຍລົງ,	 ການຫາລ້ຽງຊີບກໍ່ລໍາບາກ.		
ໃນມື້ໜຶ່ງສອງເຖົ້າຈຶ່ງອອກຄວາມຄິດຊ່ວຍກັນວ່າຈະເຮັດແນວໃດ	 ຈຶ່ງຈະ	
ຫລຸດຜ່ອນພາລະອັນໜັກໜ່ວງນີ້ໄດ້,	ພວກລາວຄິດວ່າຄົງຈະມີທາງດຽວຄື	
ເອົາຫລານທັງຫົກໄປໄຫລນໍ້າ.	

ພໍ່ເຖົ້າໄດ້ເຮັດແພລໍາໜຶ່ງໃຫ້ສາມາດນັ່ງໄດ້ຫົກຄົນ	 ໃນແພນັ້ນມີກ້ວຍ	
ໜຶ່ງຫວີ	 ເຂົ້າໜຶ່ງຕິບ	 ແລະອາຫານໃສ່ໃນແພ	 ເພື່ອໄວ້ໃຫ້ພວກຫລານກິນ.		
ພໍ່ເຖົ້າຈູງຫລານທັງຫົກໄປຂຶ້ນໃນແພ	 ແລ້ວຊຸກແພອອກໄປກາງນໍ້າຂອງ,		
ແພກໍ່ໄຫລໄປມໍ່ຮອດຕາດ	 ພວກເຂົາໄດ້ຍິນສຽງນໍ້າຕົກຕາດດັງຊວາດໆ	 ທັງ	
ຫົກຄົນພາກັນຮ້ອງໄຫ້	ແລະຮູ້ວ່າພໍ່ເຖົ້າໄດ້ເອົາພວກຕົນໄປໂຜດ,	ທັງຫົກຄົນ	
ຈຶ່ງພາກັນນົບພາວະນາອະທິຖານ	ຂໍໃຫ້ສິ່ງສັກສິດທັງຫລາຍຊ່ວຍພວກເຂົາ	
ວ່າ:

“ສາທຸເດີ!	ຖ້າພວກຂ້ານ້ອຍຍັງມີບຸນວາດສະໜາ	ຂໍໃຫ້ມີລົມແຮງພັດ	
ໄປທາງຍອດນໍ້າພຸ້ນ	 ຖ້າບຸນພວກຂ້ອຍມີພຽງນີ້	 ຂໍໃຫ້ພັດໄປທາງປາຍນໍ້າ	
ຕົກລົງຕາດຫລີ່ຜີຕາຍ”

ໃນເວລານັ້ນເອງໄດ້ເກີດມີຝົນລົມແຮງ	 ພັດແພໄປທາງປາຍນໍ້າ	 ຍັງ	
ໜ້ອຍໜຶ່ງຊິຮອດຕາດ	 ແຕ່ເມື່ອລົມພັດບາດທີສອງ	 ໄດ້ພັດໄປທາງຍອດ	
ນໍ້າ	 ແລ້ວກໍ່ພັດແພນັ້ນໄປທີ່ປ່າແຫ່ງໜຶ່ງ.	 ພວກເຂົາດີໃຈຫລາຍທີ່ພົ້ນຈາກ	
ຄວາມຕາຍ	 ແລ້ວພາກັນອາໃສຢູ່ບ່ອນປ່າແຫ່ງນັ້ນ.	 ນ້ອງຫລ້າຫິວເຂົ້າແຮງ		
ເລີຍຄວາເອົາໝາກກ້ວຍມາປິດປັນໃຫ້ອ້າຍແຕ່ລະຄົນກິນ,	 ແຕ່ເມື່ອຍື່ນໄປ	
ໃຫ້ອ້າຍບາດໃດ	 ໂຕເຫັນຜີກໍ່ຈັບໄປກິນ	 ຈົນຍັງເຫລືອໝາກກ້ວຍໜ່ວຍສຸດ	
ທ້າຍ.	ນ້ອງຊາຍຈຶ່ງຖາມພວກອ້າຍຄືນວ່າ:

“ພວກອ້າຍໄດ້ກ້ວຍຄົບໝົດທຸກຄົນແລ້ວບໍ?”
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“ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ນາ!”	ອ້າຍແຕ່ລະຄົນຕອບ.
ນ້ອງຫລ້າບໍ່ເຊື່ອແຕ່ກໍ່ແປກໃຈ	ຈຶ່ງເອົາກ້ວຍໜ່ວຍສຸດທ້າຍນັ້ນຍື່ນໃຫ	້

ອ້າຍອີກ	 ພໍເມື່ອຍື່ນໄປ	 ໂຕເຫັນຜີກໍ່ຈັບເອົາກ້ວຍໃນມືຂອງລາວອີກ	 ທັນໃດ	
ນັ້ນລາວກໍ່ຟ້າວຈັບມືນັ້ນໄວ້.	 ນ້ອງຫລ້າຈັບມືນັ້ນໄວ້ແໜ້ນ	 ແລ້ວຖາມພວກ	
ອ້າຍວ່າ:

“ນີ້ແມ່ນມືຜູ້ໃດ?”
“ບໍ່ມີມືໃຜ!”	ພວກອ້າຍຕອບ.
“ຄັນບໍ່ແມ່ນມືໃຜ	ຂ້ອຍຫັກຖິ້ມເດີ!”	ນ້ອງຫລ້າເວົ້າດ້ວຍນໍ້າສຽງຢາກ	

ຮ້າຍ.	ແລ້ວກໍ່ໄດ້ຫັກມືນັ້ນທັນທີ.
ພໍແຕ່ຫັກມືໂຕເຫັນຜີໂຕນັ້ນ	 ເລືອດຂອງມັນໄດ້ຟົ້ງຖືກຕາເບື້ອງໜຶ່ງ	

ຂອງທ້າວຫລ້າ	ເຮັດໃຫ້ລາວໄດ້ແນມເຫັນໂຕເຫັນຜີ	ແລ້ວເວົ້າວ່າ:
“ໂອ!	ເຈົ້ານີ້ນໍລັກເອົາໝາກກ້ວຍພວກຂ້ອຍໄປກິນ”
ເວົ້າແລ້ວ	 ລາວກໍ່ຂ້າໂຕເຫັນຜີໂຕນັ້ນ	 ແລະເອົາເລືອດຂອງມັນມ້ຽນໃສ	່

ກະບັ້ງ,	ສ່ວນຊີ້ນກໍ່ຕາກແຫ້ງເອົາໄວ້ກິນຕາງເຂົ້າ.	ຕໍ່ຈາກນັ້ນມາ	ທ້າວຫລ້າ		
ກໍ່ເປັນຜູ້ຫາກິນໃຫ້ພວກອ້າຍໆກິນ,	 ພວກອ້າຍທຸກຄົນຈຶ່ງຄິດສົງໃສວ່ານ້ອງ	
ຂອງຕົນຕາບອດຄືກັນ	 ເຫດໃດຈຶ່ງຫາກິນໄດ້.	 ພວກອ້າຍເກີດຄວາມສົນໃຈ		
ຈຶ່ງຖາມນ້ອງວ່າ:

“ນ້ອງເອີຍ!	 ເປັນຫຍັງເຈົ້າຄືມາຫາກິນໃຫ້ພວກອ້າຍໄດ້?	 ເຈົ້າເຫັນ	
ຮຸ່ງບໍ?”

“ເອີ!	 ຂ້ອຍໄດ້ເຫັນຮຸ່ງແລ້ວ	 ຈຶ່ງໄປຫາກິນໄດ້!	 ພວກອ້າຍກໍ່ຢາກເຫັນ	
ຮຸ່ງຄືກັນບໍ?”	ນ້ອງຊາຍຕອບແລະຖາມຄືນ.

“ພວກອ້າຍກໍ່ຢາກເຫັນຮຸ່ງຄືກັນ,	ນ້ອງຊິເຮັດແນວໃດ?”	ອ້າຍທັງຫ້າ	
ຕອບແລະຖາມນ້ອງຊາຍ.

“ຄັນຊັ້ນນ້ອງຊິເອົາເລືອດເຫັນທາຕາພວກອ້າຍເດີ!	ແລ້ວພວກອ້າຍກໍ	່
ຈະເຫັນຮຸ່ງຄືກັນກັບນ້ອງ”	 ນ້ອງຊາຍເວົ້າແລ້ວກໍ່ເອົາກະບັ້ງເລືອດໂຕເຫັນ	
ຜີມາ	 ໃຊ້ນິ້ວມືຈຸ່ມໃສ່ເລືອດແລ້ວປ້າຍໃສ່ຕາທັງສອງເບື້ອງຂອງອ້າຍແຕ່ລະ	
ຄົນ.	 ພໍທາແລ້ວ	 ພວກອ້າຍທຸກຄົນກໍ່ກັບມາເຫັນຮຸ່ງຄືຄົນປົກກະຕິແລະ	
ພວກເຂົາກ່ໍພາກັນດີອົກດີໃຈ.	ເມ່ືອພວກອ້າຍເຫັນຮຸ່ງແລ້ວ	ນ້ອງຫລ້າກ່ໍຖາມ	
ພວກອ້າຍອີກວ່າ:

“ພວກອ້າຍຢາກກິນຊີ້ນເຫັນບໍ?”
“ຢາກຫັ້ນແລ້ວ!”	ພວກອ້າຍຕອບ.
ນ້ອງຫລ້າກໍ່ອະທິບາຍຕື່ມວ່າ	 “ພວກເຮົາກິນຊີ້ນເຫັນໂຕນີ້,	 ເຮົາຄິດ	

ຢາກເປັນອັນໃດກໍ່ຈະໄດ້ເປັນອັນນັ້ນ,	 ເພາະສະນັ້ນ	 ໃຫ້ພວກອ້າຍຄິດກ່ອນ		
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ວ່າຢາກເປັນຫຍັງ”
ພວກເຂົາໄດ້ພາກັນຄິດແລະຕັດສິນໃຈ	 ຊຶ່ງອ້າຍກົກຢາກເປັນໂຕເສືອ,		

ອ້າຍຜູ້ທີສອງຢາກເປັນໂຕໝີ,	ຜູ້ທີສາມຢາກເປັນຟ້າຜ່າ,	ຜູ້ທີສີ່ຢາກເປັນໂຕ	
ຊ້າງ,	 ຜູ້ທີຫ້າຢາກເປັນໂຕມອດ	 ແລະຜູ້ທີຫົກ	 ນ້ອງຫລ້າຢາກເປັນໂຕເຫັນ		
ຍ້ອນວ່າໂຕເຫັນເປັນຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາເຫັນຮຸ່ງ.

ເມື່ອທຸກຄົນຕັດສິນໃຈໄດ້ແລ້ວ,	ນ້ອງຫລ້າໄດ້ສັ່ງພວກອ້າຍວ່າ:
“ເຖິງວ່າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຢູ່ນໍາກັນ	 ແຕ່ວ່າຖ້າຜູ້ໃດເດືອດຮ້ອນຫລືມີວຽກ	

ຈໍາເປັນ	 ເຮົາຕ້ອງເອີ້ນກັນມາຊ່ວຍ	ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນຂ້ອຍບໍ່ໃຫ້ພວກອ້າຍກິນຊີ້ນ	
ນີ້!”

“ແນ່ນອນ	ນ້ອງຊາຍ!”	ພວກອ້າຍທຸກຄົນໄດ້ຕົກລົງຕາມທີ່ນ້ອງຊາຍ	
ສັ່ງ.

ກ່າວເຖິງນ້ອງຫລ້າ	 ຜູ້ເປັນໂຕເຫັນ	 ໄດ້ໄປຢູ່ນໍາໂກນໄມ້ແຄມຫ້ວຍ	
ແລະພວກອ້າຍກ່ໍໄປໃຜໄປມັນ	 ອາໃສຢູ່ນໍາປ່າ.	 ໃນມ້ືໜ່ຶງມີລູກສາວພະຍາເກີດ	
ອາການຫົນຫວຍອອກຮ້ອນຕາມຕົນໂຕ	ແລະຄິດຢາກລົງໄປອາບນໍ້າຫ້ວຍ,		
ເອື້ອຍນ້ອງທັງສາມຄົນກໍ່ພາກັນລົງໄປອາບນໍ້າ.	ໃນເວລາກໍ່າລັງອາບນໍ້າ	ບັງ	
ເອີນນາງຫລ້າຜູ້ເປັນນ້ອງແນມໄປພໍ້ໂຕເຫັນນ້ອຍເປັນຕາຮັກ	 ງອຍຢູ່ງ່າໄມ້	
ແຄມຫ້ວຍນັ້ນ	 ນາງຈຶ່ງໄດ້ຍ່າງໄປຈັບເອົາເມືອລ້ຽງ.	 ນາງຫລ້າໄດ້ລ້ຽງເຫັນ	
ໂຕນັ້ນໄວ້ໃນຫ້ອງ.	 ພໍຄໍ່າມາເຫັນໂຕນັ້ນໄດ້ແປງເພດເປັນມະນຸດຜູ້ຊາຍທີ່ມີ	
ຮູບໂສມງົດງາມ,	 ເມື່ອນາງຫລ້າເຫັນກໍ່ຄິດມັກ	 ແລະຕົກລົງປົງໃຈກິນຢູ່ນໍາ	
ກັນເປັນຜົວເມຍ.

ເມື່ອພໍ່ພະຍາເຫັນລູກສາວຫລ້າເອົາໂຕເຫັນມາເປັນຜົວ	 ກໍ່ຮູ້ສຶກອັບ	
ອາຍຊາວບ້ານຊາວເມືອງ,	ລາວຈຶ່ງໄດ້ໄລ່ລູກສາວຫລ້າພ້ອມກັບເຫັນໂຕນັ້ນ	
ອອກຈາກບ້ານໄປອາໃສກະຕູບນ້ອຍມຸງໃບຕອງຢູ່ປ່າ	 ນາງຫລ້າໄດ້ອາໃສຢູ່	
ປ່າຫລາຍເດືອນ,	ມື້ໜຶ່ງຈິ່ງປຶກສາກັບຜົວວ່າ:

“ເຮີຍ!	ເຮົາຄວນມີເຮືອນຫລັງນ້ອຍຫລັງໜຶ່ງພໍໄດ້ອາໃສຢູ່ກໍ່ດີໃດ!”
ຜົວໄດ້ຍິນແນວນັ້ນກໍ່ເຫັນດີນໍາ	ແລະເວົ້າກັບເມຍວ່າ:
“ມື້ອື່ນເຊົ້າໃຫ້ເຈົ້າອູ້ມຂ້ອຍໄປມ້ຽນບ່ອນເກົ່າຕອນເຈົ້າເອົາຂ້ອຍມາເດີ		

ແລະມື້ຮືເຈົ້າຈຶ່ງໄປຫາຂ້ອຍຢູ່ຫັ້ນອີກ”
ມື້ເຊົ້າມາ	 ເມຍໄດ້ອູ້ມຜົວເຫັນຂອງຕົນໄປປະໄວ້ຢູ່ງ່າໄມ້ແຄມຫ້ວຍ	

ບ່ອນເກົ່າ	 ແລ້ວເມຍກໍ່ກັບເມືອກະຕູບນ້ອຍ.	ຫລັງຈາກນັ້ນທ້າວເຫັນກ່ໍເອີ້ນ	
ອ້າຍທັງຫ້າມາຊ່ວຍຕົນ,	 ທ້າວເຫັນໄດ້ສະເໜີບັນຫາທີ່ຕົນຢາກໃຫ້ພວກ	
ອ້າຍຊ່ວຍ.

“ພວກອ້າຍສາມາດຊ່ວຍເຮັດເຮືອນໃຫ້ຂ້ອຍກັບເມຍຢູ່ໄດ້ບໍ?”	 ທ້າວ	
ເຫັນຖາມ.

“ບໍ່ຍາກ!	ພວກອ້າຍຊິເຮັດໃຫ້ດຽວນີ”້	ພວກອ້າຍຕອບ.
ວ່າແລ້ວພວກເຂົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນຟ້າລົມຝົນຕົກ,	 ອ້າຍຜູ້ເປັນຟ້າ	

ຜ່າໄດ້ຜ່າຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ເປັນປ່ຽງໆລົງ,	ຜູ້ເປັນມອດໄດ້ເຈາະຮູແລະຄວັດລາຍໄມ້,	
ຜູ້ເປັນຊ້າງໄດ້ແກ່ໄມ້ເຫລົ່ານັ້ນມາຍົກຕັ້ງເຮືອນຂຶ້ນຈົນສໍາເລັດ.	 ມື້ຕໍ່ມາເມຍ	
ກໍ່ມາຫາຜົວຢູ່ບ່ອນເກົ່າ,	 ທ້າວເຫັນກໍ່ພາເມຍໄປເບິ່ງເຮືອນ	 ນາງຫລ້າດີໃຈ	
ຫລາຍທີ່ຜົວຂອງລາວມີຄວາມສາມາດເຮັດເຮືອນຫລັງງາມໆໃຫ້ຢູ່.

ກ່າວເຖິງພໍ່ພະຍາ,	ເມື່ອໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າລູກສາວຫລ້າກັບຜົວໂຕເຫັນໄດ	້
ມີເຮືອນຊານຫລັງງາມຢູ່	 ກໍ່ເກີດຄວາມຮູ້ສຶກຢາກທົດລອງຄວາມສາມາດ	
ຂອງລູກເຂີຍຕື່ມອີກ,	 ມື້ໜຶ່ງລາວບອກກັບເຂີຍມະນຸດສອງຄົນວ່າຕົນຢາກ	
ກິນໄຂ່ເຜິ້ງ,	 ລາວຈຶ່ງແຕ່ງໃຫ້ລູກເຂີຍຂອງລາວໄປເອົາຮັງເຜິ້ງ,	 ລູກເຂີຍທັງ	
ສອງຫາໄດ້ແຕ່ຮັງມ້ິມ	 ເຮັດໃຫ້ພ່ໍພະຍາບ່ໍພໍໃຈ,	 ນາງຫລ້າຈ່ຶງໃຫ້ຜົວຂອງຕົນ	
ໄປຫາຮັງເຜິ້ງມາໃຫ້ພໍ່ເຖົ້າ,	 ທ້າວໂຕເຫັນກໍ່ເອີ້ນເອົາອ້າຍຜູ້ເປັນໝີໄປຊ່ວຍ	
ຫາຮັງເຜິ້ງມາໃຫ້	 ແລະກໍ່ໄດ້ຫລາຍຈົນພໍ່ພະຍາເອົາເມືອບໍ່ໝົດ	 ຕໍ່ມາພໍ່ເຖົ້າ	
ຢາກກິນຊີ້ນກວາງ	 ແລ້ວກໍ່ສັ່ງລູກເຂີຍມະນຸດທັງສອງໄປຫາ	 ແຕ່ຫາມາໃຫ້	
ພໍ່ພະຍາບໍ່ໄດ້,	 ທ້າວລູກເຂີຍໂຕເຫັນຈຶ່ງໄປຫາອ້າຍຜູ້ເປັນເສືອໄປຂົບເອົາ	
ກວາງມາໃຫ້	 ແລະກໍ່ໄດ້ຫລາຍໂຕຈົນເຮັດໃຫ້ພໍ່ພະຍາກິນບໍ່ໝົດ.	 ເມື່ອພໍ່ພະ	
ຍາເຫັນວ່າຕ້ອງການສິ່ງໃດ	ລູກເຂີຍໂຕເຫັນກໍ່ສາມາດຫາມາໃຫ້ໄດ້	 ນັບແຕ່	
ນັ້ນມາພໍ່ພະຍາກໍ່ຍອມຮັບທ້າວໂຕເຫັນເປັນລູກເຂີຍ.

ຫົກກຳພອຍຕາບອດ ຫົກກຳພອຍຕາບອດ
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ງູເຫລືອມ
ໂດຍ:	ທ້າວ	ໝອນ

ຄຸ້ມທົ່ງເພົາ,	ບ້ານກະຈີດ	ເມືອງ	ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ

ໃນສະໄໝກ່ອນ	 ຢູ່ບ້ານແຫ່ງໜຶ່ງມີຜູ້ຄົນເກີດເຈັບເປັນລົ້ມຫາຍຕາຍ	
ຈາກໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດ	ຈົນເກືອບຈະກາຍເປັນບ້ານຮ້າງ.	 ເມື່ອເທວະດາສ່ອງ	
ລົງມາ	 ເຫັນວ່າຄົນໃນບ້ານນ້ີຕາຍໃກ້ຈະໝົດ,	 ຈ່ຶງໄດ້ແປງເພດເປັນງູເຫລືອມ	
ລົງມາເມືອງມະນຸດ	 ເພື່ອມາປົກປ້ອງຜູ້ຄົນໃນບ້ານນີ້.	 ນັບຕັ້ງແຕ່ພະຍາງູ	
ເຫລືອມມາຢູ່	 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ບ້ານເມືອງມີຄວາມຢູ່ເຢັນເປັນສຸກ,	 ພະຍາງູໄດ້ດໍາ	

ລົງຊີວິດໃນເມືອງນີ້ໄດ້ຫລາຍປີ	 ຈົນເກີດມີຄວາມຮັກກັບຜູ້ຍິງມະນຸດຜູ້ໜຶ່ງ.	
ພວກເຂົາໄດ້ແຕ່ງງານກັນ	ແລະຢູ່ຮ່ວມກັນຢ່າງມີຄວາມສຸກ,	ຫລາຍເດືອນຕໍ	່
ມາເມຍຂອງລາວກໍ່ໄດ້ຖືພາ.	 ເມື່ອຮອດເດືອນເກີດ	 ເມຍພະຍາງູໄດ້ເກີດລູກ	
ເປັນຄົນ,	 ຊຶ່ງລູກທີ່ເກີດມາເປັນລູກແຝດສອງຄົນ	 ຍິງໜຶ່ງຊາຍໜຶ່ງ,	 ຫລັງ	
ຈາກເກີດລູກແລ້ວ,	 ເມຍລາວກໍ່ຕາຍ,	ປ່ອຍໃຫ້ພະຍາງູລ້ຽງລູກຜູ້ດຽວ,	ລູກ		
ຂອງລາວຜູ້ຍິງມີຊື່ວ່າ	ນາງປາແລງ,	ລູກຜູ້ຊາຍ	ຊື່ວ່າ	ທ້າວປາແຊງ.

ໄດ້ຫລາຍປີນັບແຕ່ແມ່ຕາຍຈາກ,	 ທັງສອງອ້າຍນ້ອງກໍ່ໃຫຍ່ເປັນສາວ	
ເປັນບ່າວ.	 ໄດ້ມີຊາຍໜຸ່ມຕ່າງບ້ານຄົນໜຶ່ງຊື່ວ່າ	 ທ້າວເລີງ	 ມາຂໍແຕ່ງງານ	
ກັບນາງປາແລງ	 ພະຍາງູກໍ່ໄດ້ເຫັນດີໃຫ້ຊາຍໜຸ່ມຄົນນັ້ນແຕ່ງງານກັບລູກ	
ສາວຂອງຕົນ	 ແລະກໍ່ໄດ້ຈັດພິທີແຕ່ງງານຕາມປະເພນີ.	ຫລັງຈາກຜູກແຂນ		
ແລ້ວ	 ນາງປາແລງກໍ່ໄດ້ໄປຢູ່ນໍາຜົວ.	 ສ່ວນທ້າວປາແຊງ	 ຜູ້ເປັນອ້າຍກໍ່ໄດ້	
ເອົາເມຍຢູ່ກັບບ້ານຕົນເອງ.	ຈາກນັ້ນຈົນຮອດສະໄໝປັດຈຸບັນນີ້	ຈຶ່ງມີບ້ານ	
ປາແຊງ,	ບ້ານປາແລງ	ແລະເປັນຍ້ອນສາຍເຫດນັ້ນເອງ	ຄົນຊົນເຜົ່າຢູ່ບ້ານ	
ດັ່ງກ່າວຈຶ່ງບໍ່ກິນງູເຫລືອມ	 ເພາະເຂົາເຈົ້າຖືວ່າງູເຫລືອມເປັນຜູ້ຊ່ວຍເຫລືອ	
ຊາວບ້ານ.

ງູເຫລືອມ
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ທ້າວຈິດ	ທ້າວລ້ວນ
ໂດຍ:	ທ້າວ	ບຸນຕູ້

ຄຸ້ມທົ່ງເພົາ,	ບ້ານກະຈີດ,	ເມືອງ	ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ

ແຕ່ກ່ອນມີຊາຍຄົນໜຶ່ງຊື່ວ່າ	ທ້າວຈິດ,	ລາວມີອາຊີບເຮັດສວນກ້ວຍ,	
ແຕ່ບ່ໍເຄີຍໄດ້ຕັດກ້ວຍຈັກເທ່ືອ	 ເພາະວ່າມີຄົນມາລັກຕັດກ່ອນລາວຕະຫລອດ.	
ທ້າວຈິດຄິດໃນໃຈວ່າຈະເຮັດແນວໃດ	ຈຶ່ງຈະຈັບຄົນທີ່ມາລັກຕັດກ້ວຍໄດ້.

ເຊົ້າມື້ໜຶ່ງ	 ທ້າວຈິດໄດ້ໄປຈອບເບິ່ງວ່າແມ່ນໃຜແທ້ທີ່ມາລັກກ້ວຍຂອງ	
ລາວ,	ລາວຈອບເບິ່ງບໍ່ດົນ	ກໍ່ເຫັນແຫລວຜີໂຕໜຶ່ງຮູບຮ່າງໃຫຍ່ສູງ,	 ເຄື່ອງ	
ນຸ່ງຫົ່ມຂອງແຫລວຜີໂຕນັ້ນໂອບດ້ວຍຄໍາ.	 ໃນຂະນະທີ່ແຫລວຜີກໍ່າລັງກິນ	
ກ້ວຍສຸກຢູ່ນັ້ນ	ໄດ້ມີແມງໄມ້ຫລາຍຊະນິດມາຕອມກິນຂອງຫວານ	ມີທັງໂຕ		
ເຜິ້ງ,	ມິ້ມ	ແລະອື່ນໆ	ແຫລວຜີໂຕນັ້ນໄດ້ຈົ່ມວ່າ:

“ອ່ີຫຍັງຂ້ອຍກ່ໍບ່ໍຢ້ານດອກ	ແຕ່ວ່າໂຕທ່ີຂ້ອຍຢ້ານກ່ໍຄືຕ່ໍຂຸມກັບຕ່ໍຮັງ”
ເມື່ອທ້າວຈິດໄດ້ຍິນແນວນັ້ນ	 ກໍ່ເລີຍໄປຫາຮັງຕໍ່ຂຸມກັບຕໍ່ຮັງມາຫ້ອຍ	

ໄວ້ບ່ອນເຄືອກ້ວຍ.	 ເມື່ອຮອດຍາມແຫລວຜີມາກິນກ້ວຍ,	 ລາວກໍ່ຄິດແປກ	
ໃຈທີ່ເຫັນວ່າມື້ນີ້ແຫລວໂຕນັ້ນໄດ້ຖອດເຄື່ອງນຸ່ງອອກຈົນໝົດ	 ກອງໄວ້ຢູ່	
ຂອນໄມ້	 ແລ້ວຍ່າງໄປສັບກິນໝາກກ້ວຍສຸກ	 ເພາະວ່າຜ່ານມາເວລາແຫລວ	
ມາກິນກ້ວຍແຕ່ລະເທື່ອບໍ່ເຄີຍຖອດເຄື່ອງນຸ່ງອອກ.	ພໍແຕ່ສັບກິນໝາກກ້ວຍ	
ແຫລວໂຕນັ້ນກໍ່ຖືກຕໍ່ອອກມາຈາກຮັງຫຸ້ມຕອດປາກ	 ແລະໜ້າຕາຂອງມັນ	
ຈົນທົນບໍ່ໄຫວ	 ແລ້ວແລ່ນຕະເຫລີດເປີດໄປຮອບທີບ.	 ທ້າວຈິດນັ່ງຈອບ	
ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າແຫລວໂຕນັ້ນຈະກັບມາເອົາເຄື່ອງນຸ່ງຂອງຕົນຫລືບໍ່,	ຊຶ່ງ	
ດົນເຕີບກໍ່ບໍ່ເຫັນແຫລວໂຕນັ້ນກັບມາ,	 ລາວຈຶ່ງຍ່າງເຂົ້າໄປເອົາເຄື່ອງນຸ່ງ	
ຂອງແຫລວຜີອັນປະກອບມີໝວກ,	ໂສ້ງ,	ເສ້ືອ,	ເກີບ	ແລະໄມ້ເທ້ົາ	ທຸກຢ່າງ	
ລ້ວນແຕ່ເຮັດດ້ວຍຄໍາ.	ທ້າວຈິດກັບເມືອບ້ານດ້ວຍຄວາມຕ່ືນເຕ້ັນດີໃຈ,	ລາວ	
ໄດ້ເອົາບາງອັນໄປຂາຍມາເຮັດເຮືອນ	 ແລະຊື້ສິ່ງຂອງຈໍາເປັນ	 ແລະຈາກນັ້ນ	
ມາ	ທ້າວຈິດກໍ່ກາຍເປັນຄົນຮັ່ງມີ.

ກ່າວເຖິງທ້າວລ້ວນຜູ້ເປັນສ່ຽວ	 ເຫັນທ້າວຈິດເປັນຄົນຮັ່ງມີ,	 ທ້າວ	
ລ້ວນຈຶ່ງໄປຖາມທ້າວຈິດວ່າ	“ຈິດເອີຍ!	ໂຕເຮັດຈັ່ງໃດຄືຮັ່ງມີແທ້,”

ງູເຫລືອມ
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ທ້າວຈິດກ່ໍເລ່ົາເລ່ືອງລາວຄວາມຈິງທຸກຢ່າງໃຫ້ສ່ຽວຟັງຈົນໝົດ,	 ແລະ		
ເມື່ອທ້າວລ້ວນໄດ້ຍິນແນວນັ້ນແລ້ວ	 ກໍ່ກັບເມືອບ້ານ.	 ມື້ໃໝ່ມາທ້າວລ້ວນກໍ	່
ໄປຖາງໄຮ່ປູກກ້ວຍ,	 ໂດຍຕັ້ງໃຈວ່າຈະເຮັດອາຊີບປູກກ້ວຍຄືກັບທ້າວຈິດ.		
ເມ່ືອຮອດຍາມກ້ວຍເປັນໝາກແກ່ສຸກ,	 ທ້າວລ້ວນກ່ໍໄປຕັດກ້ວຍເພ່ືອຈະເອົາ	
ໄປຂາຍ,	 ແຕ່ວ່າເບິ່ງກົກໃດກໍ່ມີແຕ່ເຄືອ	 ສ່ວນໝາກມີແມງກິນຈົນໝົດ.	 ມື້	
ໃໝ່ມາທ້າວລ້ວນຈຶ່ງໄດ້ໄປຈອບເບິ່ງວ່າແມ່ນຫຍັງມາກິນກ້ວຍຂອງຕົນ,		
ຄາວໜຶ່ງລາວໄດ້ຍິນສຽງແຫລວຜີມາກິນກ້ວຍຈົ່ມວ່າ:

“ອີ່ຫຍັງຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ຢ້ານ,	ຂ້ອຍຢ້ານແຕ່ຕໍ່ຂຸມຕໍ່ຮັງ”
ທ້າວລ້ວນໄດ້ຍິນແນວນັ້ນກໍ່ຟ້າວໄປຫາຮັງຕໍ່ຮັງແຕນມາຕິດໃສ່ກົກ	

ກ້ວຍ	 ເຮັດງາມເຫລື້ອມຄືກັນກັບທ້າວຈິດເຮັດ.	 ເວລາແຫລວຜີມາກິນກ້ວຍ	
ມັນກໍ່ປົດສິ່ງຂອງທີ່ເຮັດດ້ວຍຄຳມ້ຽນໄວ້ຢູ່ຂອນໄມ້,	 ເມື່ອກິນກ້ວຍອີ່ມ		
ແຫລວຜີກໍ່ນັ່ງພັກຜ່ອນ.	 ບຶດໜຶ່ງຜີຕົນນັ້ນກໍ່ແນມເຫັນວ່າມີແມງອີ່ຫຍັງຄື	
ວ່າງາມແທ້	ຕິດຢູ່ເຄືອກ້ວຍ,	ມັນກ່ໍລຸກໄປກັດກິນ	ແລະທັນໃດນັ້ນ	ຕໍ່ກໍ່ຕອດ	
ໜ້າຕາຂອງແຫລວຜີ.	 ທ້າວລ້ວນເຫັນໄດ້ທ່າ	 ກໍ່ຟ້າວອອກມາຈາກປ່າໄປ	
ເອົາເຄື່ອງນຸ່ງຂອງແຫລວຜີ	ແລະຄິດວ່າຈະແລ່ນໜີໃຫ້ພົ້ນ,	ແຕ່ວ່າແຫລວຜີ	
ໂຕນັ້ນພັດຫລຽວເຫັນຕອນທີ່ທ້າວລ້ວນກຳລັງຈະຫອບເອົາເຄື່ອງນຸ່ງຄຳ	
ຂອງມັນ,	 ແຫລວຜີຈ່ຶງໄດ້ຈັບເອົາງ້າວມາຟັນບ່າທ້າວລ້ວນ	 ຈົນເຮັດໃຫ້ລາວ	
ບາດເຈັບເມືອເຮືອນ.	ທ້າວລ້ວນຮ້ອງໄຫ້ຫາແມ່

“ແມ່ເອີຍ!	ຂ້ອຍຄືມາເຈັບແທ້!”
“ເຈົ້າເປັນຫຍັງ?”	ແມ່ເຖົ້າໄດ້ຖາມ.
ແມ່ເຖົ້າເຫັນຫລານເຈັບແນວນັ້ນກໍ່ເປົ່າດ້ວຍວິຊາ	 ເຮັດໃຫ້ບ່າທ້າວ	

ລ້ວນຈອດຄືນຄືເກົ່າ.	ເລື່ອງນີ້ສອນໃຫ້ຮູ້ວ່າ	ຜູ້ໃດເຮັດກ່ອນໄດ້ບຸນ	ຜູ້ໃດເຮັດ	
ລຸນໄດ້ບາບ.

ທ້າວຈິດ	ທ້າວລ້ວນ ທ້າວຈິດ	ທ້າວລ້ວນ
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ຈັກຈັ່ນບໍ່ມີໄສ້
ໂດຍ:	ທ້າວ	ວໍລະຈັກ

ຄຸ້ມທົ່ງເພົາ,	ບ້ານກະຈີດ	ເມືອງ	ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ

ແຕ່ກ່ອນມີຈັກຈັ່ນໂຕໜຶ່ງເກີດມີຄວາມໂມໂຫຢາກຂ້າຟັນ.	 ຈັກຈັ່ນໄດ	້
ໄລ່ຟັນກັບໂກ້ແລ້ວຖິ້ມລົງນໍ້າ,	 ນໍ້າປົບໜີໄປຫາໄນງາ	 ແລ້ວໄນງາກໍ່ແລ່ນໄປ	
ຢູ່ນຳໄກ່,	 ໄກ່ກໍ່ປົບໄປຢູ່ນຳອີ່ຮວກ	 ແລ້ວອີ່ຮວກກໍ່ປົບໄປຢູ່ນຳກະເລັນ	 ກະ	

ທ້າວຈິດ	ທ້າວລ້ວນ
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ເສືອກັບມ້າ
ໂດຍ:	ພໍ່ສຸກ

ຄຸ້ມທົ່ງເພົາ,	ບ້ານກະຈີດ,	ເມືອງ	ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ

ຢູ່ໃນປ່າແຫ່ງໜຶ່ງມີເສືອໂຄ່ງສອງໂຕ,	ແມ່ເຖົ້າກັບຫລານ.	ມີມື້ໜຶ່ງເສືອ	
ໜຸ່ມໄດ້ຂໍອະນຸຍາດນຳແມ່ເຖົ້າເພື່ອອອກໄປຫລິ້ນວ່າ:

“ແມ່ເຖົ້າ!	ຫລານຂໍໄປຫລິ້ນຢູ່ພູໜ່ວຍພຸ້ນເດ”ີ
ແມ່ເຖົ້າກໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຫລານໄປ.	 ເສືອໜຸ່ມກໍ່ມຸ້ງໜ້າໄປຫາໜ່ວຍພູ	

ອີກໜ່ວຍໜຶ່ງ	ເພື່ອຈອບເບິ່ງມ້າ	ເພາະວ່າລາວຢາກແຮກສ່ຽວກັບມ້າ.	ໃນມື	້
ນັ້ນເອງ	 ມ້າໜຸ່ມກໍ່ເດີນທາງອອກໄປເຮັດແຮ້ວຢູ່ແຄມຫ້ວຍ,	 ໃນລະຫວ່າງ	
ທາງລາວພໍ້ອ່ຽນໂຕໜຶ່ງນອນຕາຍຢູ່,	 ລາວກໍ່ຄິດແປກໃຈວ່າອ່ຽນຢູ່ໃນນໍ້າ		
ເປັນຫຍັງຈຶ່ງມາຕາຍຢູ່ເທິງໂຄກ.

ມ້າໜຸ່ມເລີຍຄິດວ່າເປັນລາງບໍ່ດີ	ຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ໄປສືບຕໍ່ເຮັດແຮ້ວ,	ໃນຂະນະ	
ທີ່ມ້າໜຸ່ມກັບເມືອເຮືອນ	 ໄດ້ເຈິກັບເສືອໜຸ່ມ,	 ເສືອຍອມເສຍປຽບຖາມມ້າ	
ກ່ອນ	 ຊຶ່ງໃນໃຈເສືອກໍ່ບໍ່ຢາກເສຍປຽບ	 ແຕ່ກໍ່ບໍ່ມີທາງເລືອກ	 ເພາະຕົນຢາກ	
ເປັນສ່ຽວກັບເຂົາ.	ເສືອຈຶ່ງຖາມມ້າວ່າ:

“ເຈົ້າບໍ່ຢ້ານຂ້ອຍບໍ?”
“ຂ້ອຍບໍ່ຢ້ານໃຜດອກ	ເພາະຂ້ອຍເປັນຜູ້ບໍລິສຸດໃຈຢູ່ແລ້ວ”	ມ້າຕອບ.
ເມື່ອໄດ້ຍິນແນວນັ້ນ	 ເສືອກໍ່ເອີ່ຍຂຶ້ນວ່າ	 “ເຮົາຢາກຂໍແຮກສ່ຽວກັບໂຕ	

ໄດ້ບໍ?”
ມ້າຄິດຢູ່ຄາວໜຶ່ງແລ້ວຕອບວ່າ	 “ບໍ່!	 ເພາະຂ້ອຍຢ້ານແມ່ເຖົ້າເຈົ້າກິນ	

ແມ່ເຖົ້າຂ້ອຍ”
“ຖ້າມື້ໃດແມ່ເຖົ້າຂ້ອຍກິນແມ່ເຖົ້າເຈົ້າ	 ເຮົາທັງສອງຈະເຊົາເປັນສ່ຽວ	

ກັນ	ແລະຈະເປັນສັດຕູກັນຕະຫລອດໄປ”	ເສືອກໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳສັນຍາ.
ເມື່ອໄດ້ຄຳຢືນຢັນແນວນັ້ນ	 ມ້າໜຸ່ມກໍ່ຕົກລົງເປັນສ່ຽວກັບເສືອໜຸ່ມ	

ແລະພວກເຂົາສາມາດຢູ່ຮ່ວມກັນດົນເຕີບ	 ຈົນມາຮອດມື້ໜຶ່ງ	 ໃນຂະນະທີ່	
ມ້າໜຸ່ມກັບເສືອໜຸ່ມພາກັນອອກໄປຫາກິນ,	 ທາງຝ່າຍແມ່ເຖົ້າຂອງເສືອຄິດ	
ຢາກກິນແມ່ເຖົ້າຂອງມ້າ,	ແມ່ເຖົ້າເສືອໄດ້ຫລອກຖາມແມ່ເຖົ້າມ້າວ່າ:

ເລັນປົບໄປຢູ່ກັບງູ	 ແລ້ວງູກໍ່ປົບໄປຢູ່ກັບເຜິ້ງ,	 ເຜິ້ງປົບໄປຢູ່ກັບປວກ,	 ປວກ	
ປົບໄປຫາອີ່ຮວກ	 ອີ່ຮວກປົບໄປຢູ່ນຳກວາງ	 ກວາງກໍ່ຈັບຈັກຈັ່ນໄວ້ແລ້ວປັບ	
ໃໝຈັກຈັ່ນເພາະວ່າຈັກຈັ່ນລົບກວນຜູ້ອື່ນ.

ຈັກຈັ່ນໄດ້ຍອມທົດແທນໂດຍການເອົາໄສ້ໂຕເອງອອກໃຫ້ກວາງແລ້ວ	
ແຕ່ກວາງຊິມອບໃຫ້ໃຜ.	 ກວາງມອບໄສ້ຈັກຈັ່ນໃຫ້ໄນງາ	 ແຕ່ງາບໍ່ສາມາດ	
ເອົາໄສ້ໃສ່ໄດ້	 ງາເລີຍເອົາໄປໃຫ້ໄກ່	 ແຕ່ໄກ່ກໍ່ມີໄສ້ແລ້ວ	 ມັນຈຶ່ງເອົາໃຫ້ປວກ		
ສ່ວນປວກພັດໂຕນ້ອຍເກີນໄປ	 ຈຶ່ງໃສ່ໄສ້ບໍ່ໄດ້	 ເລີຍເອົາໄປໃຫ້ງູ	 ງູກໍ່ມີໄສ້ຄື	
ກັນ	 ຈຶ່ງເອົາໄປໃຫ້ກະເລັນ	 ແລະກະເລັນກໍ່ບໍ່ເອົາ	 ກວາງຈຶ່ງມອບໃຫ້ອີ່ຮວກ.		
ສຸດທ້າຍອີ່ຮວກກໍ່ຮັບເອົາໄສ້ຈັກຈັ່ນ	 ແລະນັບແຕ່ນັ້ນມາຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ອ່ີຮວກ	
ທ້ອງໃຫ່ຍ	 ສ່ວນຈັກຈັ່ນນັ້ນ	 ເມື່ອເອົາໄສ້ໃຫ້ຜູ້ອື່ນແລ້ວກໍ່ເລີຍເຮັດໃຫ້ມັນບໍ່	
ມີໄສ້ຈົນຮອດທຸກມື້ນີ້.

ຈັກຈັ່ນບໍ່ມີໄສ້
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ວ່າຕົນເອງຖືກຕົວະ,	 ມ້ືຕ່ໍມາແມ່ເຖ້ົາເສືອຈ່ຶງໄປລັດຢູ່ຫ້ວຍທ່ີແມ່ເຖ້ົາມ້າໄປຕັກ	
ນໍ້າມື້ກ່ອນນັ້ນ,	ເມື່ອແມ່ເຖົ້າມ້າໄປຮອດຫ້ວຍ	ແມ່ເຖົ້າເສືອກໍ່ໂດດກິນແມ່ເຖົ້າ	
ມ້າທັນທີ,	 ເມື່ອມ້າໜຸ່ມກັບມາແຕ່ຫາກິນ	 ບໍ່ເຫັນແມ່ເຖົ້າຂອງຕົນ	 ຈຶ່ງໄດ້	
ອອກໄປນຳຫາ	ແລະໄປເຫັນກອງກະດູກຂອງແມ່ເຖົ້າຕົນຢູ່ແຄມທ່ານໍ້າ,	ມ້າ	
ໜຸ່ມຈຶ່ງຄິດໄດ້ວ່າ	 ນີ້ແມ່ສີມືຂອງແມ່ເຖົ້າເສືອໜຸ່ມແນ່ນອນ.	 ຫລັງຈາກນັ້ນ	
ມາ	 ເສືອກັບມ້າກໍ່ເກີດມີການຜິດຖຽງກັນ	 ແລະເປັນຄູ່ສັດຕູກັນມາຮອດປັດ	
ຈຸບັນ.

“ມື້ນີ້ເຈົ້າຊິໄປຕັກນໍ້າຢູ່ໃສ?”
ແມ່ເຖົ້າມ້າຄິດສົງໃສໃນໃຈ	 ຈຶ່ງຕອບວ່າ:	 “ຂ້ອຍຊິໄປຕັກນໍ້າຢູ່ໄກພຸ້ນ	

ແລ້ວ”	ແຕ່ແທ້ຈິງແລ້ວລາວຈະໄປຕັກນໍ້າຢູ່ຫ້ວຍໃກ້ໆບ້ານນີ້.
ແມ່ເຖົ້າເສືອໄດ້ຍິນແນວນັ້ນກໍ່ໄປລັດແມ່ເຖົ້າມ້າຢູ່ທາງໄປຫ້ວຍ,	ແຕ່ວ່າ	

ແມ່ເຖົ້າເສືອໄປຖ້າກໍ່ບໍ່ເຫັນແມ່ເຖົ້າມ້າມາຈັກເທື່ອ,	 ແມ່ເຖົ້າເສືອຈຶ່ງຄິດໃນໃຈ	

ເສືອກັບມ້າ ເສືອກັບມ້າ
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ທ້າວຊຽງໝ້ຽງສານກະທໍ
ໂດຍ:	ນາງ	ສາ

ຄຸ້ມຫົວຂົວ,	ບ້ານແກ້ງເກ່ຍ,	ເມືອງ	ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ

ໃນເມື່ອກ່ອນມີຜູ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງຊື່ວ່າ	ທ້າວຊຽງໝ້ຽງ,	ລາວເປັນຄົນທຸກ	
ຍາກກວ່າໝູ່ຢູ່ໃນບ້ານ	 ອາໃສຢູ່ນຳແມ່ເຖົ້າ,	 ອາຊີບຂອງລາວແມ່ນສານກະ	
ທໍຂາຍ.	 ມື້ໜຶ່ງບັງເອີນໃນເວລາທີ່ກຳລັງສານກະທໍຢູ່ນັ້ນ	 ໄດ້ມີໝາກບ້າຕົກ	
ລົງມາຈາກເທິງຟ້າ	 ຖືກກະທໍທີ່ລາວພວມສານຢູ່ນັ້ນ	 ແຕ່ລາວບ່ໍຮູ້ວ່າໝາກ	
ຫຍັງ,	 ລາວໄດ້ຈັບເອົາໝາກບ້ານັ້ນມາທັບຈົນແຕກ,	 ແຕ່ໃນໝາກບ້ານັ້ນມ	ີ
ແຕ່ເສັ້ນຜົມທີ່ຍາວຢຽດແລະງົດງາມ.

ນັບແຕ່ນັ້ນມາລາວກໍ່ເລີຍຄິດມັກຜູ້ຍິງຜົມຍາວ,	 ແຕ່ລະມື້ລາວໄດ້ແຕ່	
ນອນຄິດວ່າຈະໄປຫາຜູ້ຍິງຜົມຍາວຢູ່ໃສ.	 ແມ່ເຖ້ົາເຫັນຫລານເປັນແນວນັ້ນ		
ກໍ່ເລີຍຖາມຫລານຕົນເອງວ່າ:

“ຫລານເອີຍ!	ເຈົ້າເປັນຫຍັງຄືມີແຕ່ນອນ	ເຈົ້າເປັນໄຂ້ບໍ?”
“ບໍ່!	 ຫລານບໍ່ໄດ້ໄຂ້ດອກແມ່ເຖົ້າ!	 ຂ້ອຍຄິດມັກຜູ້ສາວຜົມຍາວ”		

ຫລານຕອບ.
ມື້ໃໝ່ມາທ້າວຊຽງໝ້ຽງກໍ່ໄດ້ເລາະຫານາງຜົມຍາວຕາມບ້ານ	 ຕາມ	

ເມືອງຕ່າງໆ,	 ຈົນໄປພໍ້ນາງຜົມຍາວຄົນໜຶ່ງທີ່ຢູ່ໄກຈາກບ້ານຂອງຕົນພໍສົມ	
ຄວນ.	ເມື່ອເຫັນແລ້ວທ້າວຊຽງໝ້ຽງກໍ່ໄດ້ເມືອບອກແມ່ເຖົ້າວ່າ:

“ດຽວນີ້ຂ້ອຍໄດ້ພົບນາງຜົມຍາວແລ້ວ	 ແລະຢາກໃຫ້ແມ່ເຖົ້າໄປສູ່ຂໍ	
ລາວໃຫ້ຂ້ອຍແນ”່

ແມ່ເຖົ້າກໍ່ໄດ້ຕົກລົງໄປສູ່ຂໍນາງຜົມຍາວມາໃຫ້ທ້າວຊຽງໝ້ຽງ.	 ເມື່ອຢູ	່
ນຳກັນໄດ້ຫລາຍປີ	 ທ້າວຊຽງໝ້ຽງແລະນາງຜົມຍາວກໍ່ໄດ້ມີລູກຮ່ວມກັນ	
ສອງຄົນ,	ຍິງໜຶ່ງ,	ຊາຍໜຶ່ງ.	ເວລາຜ່ານໄປດົນນານ	ຈົນລູກທັງສອງຮູ້ຈັກ	
ຄວາມ,	 ເມຍຄິດຢາກພາລູກເມືອຢາມພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າຢູ່ບ້ານ,	 ຝ່າຍຜົວກໍ່ຕົກ	
ລົງເຫັນດີ.	ມື້ຕໍ່ມາພວກເຂົາ	ພໍ່,	ແມ່,	ລູກ	ຈຶ່ງພາກັນອອກເດີນທາງແຕ່ເຊົ້າໆ,		
ຊຶ່ງການໄປມາຫາສູ່ກັນໃນສະໃໝກ່ອນບໍ່ທັນມີລົດ	 ອາໃສການຍ່າງແລະໄລ	
ຍະທາງເມືອບ້ານຂອງນາງຜົມຍາວນ້ັນ	 ຕ້ອງໃຊ້ເວລານອນທາງໜ່ຶງຄືນຈ່ຶງ	

ທ້າວຊຽງໝ້ຽງສານກະທໍ
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ຈະຮອດ.	 ສາມຄົນພໍ່	 ແມ່ແລະລູກຍ່າງໄດ້ກວ່າເຄິ່ງທາງ	 ທ້ອງຟ້າກໍ່ມືດຄໍ່າ	
ລົງ	 ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຕ້ອງແວະນອນພັກແຮມຄືນຢູ່ປ່າແຄມທາງແຫ່ງໜຶ່ງ	
ກ່ອນ.	 ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງນອນຢູ່ນ້ັນໄດ້ເກີດມີເຫດຮ້າຍຄືວ່າ	 ໄດ້ມີນາງຜີ	
ສາດເປົ່າຄາຖາເວດມົນໃສ່ພວກເຂົາໃຫ້ນອນຫລັບສະໜິດຢ່າງບໍ່ຮູ້ເມື່ອ	
ຫຍັງເລີຍ,	 ຈາກນັ້ນນາງຜີສາດກໍ່ລອກເອົາຜົມຂອງນາງຜົມຍາວມາສວມ	
ໃສ່ຫົວຂອງຕົນ	 ແລະປອມໂຕເປັນນາງຜົມຍາວ	 ແລ້ວເອົານາງຜົມຍາວຕົວ	
ຈິງໄປຖິ້ມ.	 ຮຸ່ງແຈ້ງຂຶ້ນມາພວກເຂົາກໍ່ໄດ້ອອກເດີນທາງອີກຄືເກົ່າ	 ໂດຍທີ່ບໍ່	
ມີໃຜຮູ້ສຶກຜິດປົກກະຕິເລີຍ,	 ເມື່ອຮອດເຮືອນພໍ່ແມ່ຂອງນາງຜົມຍາວ	 ເບື້ອງ	
ຕົ້ນພໍ່ແມ່ກໍ່ຮູ້ສຶກດີໃຈ	 ແລະຕ້ອນຮັບຂັບສູ່ຢ່າງອົບອຸ່ນ,	 ແຕ່ພໍຢູ່ມາຫລາຍ	
ວັນ	ບໍ່ວ່າຜົວ,	ພໍ່ແມ່ພ້ອມດວ້ຍລູກ	ກໍ່ໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່ານາງຜົມຍາວມີທ່າ	
ທີແປກໆ	 ແລະແຕກຕ່າງຈາກເກົ່າ,	 ລາວເກີດມີອາການຮ້າຍລູກນັບມື້ນັບ	
ແຮງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ	ຊຶ່ງນາງຜົມຍາວໃນເມື່ອກ່ອນບໍ່ເປັນນິໄສແບບນີ້.

ມື້ໜຶ່ງ	 ເທວະດາຜູ້ທີ່ໃຫ້ນາງຜົມຍາວລົງມາເກີດ	 ເຫັນວ່ານາງຕົກຢູ່	
ໃນຄວາມລະກຳລຳບາກຈົນໄດ້ເສຍຊີວິດ	 ເທວະດາຈຶ່ງໄດ້ເອົານາງຂຶ້ນໄປບົນ	
ສະຫວັນຄືນ	 ຍ້ອນວ່ານາງມີກຳຈະຕ້ອງໄດ້ຊົດໃຊ້	 ຫລັງຈາກນາງໄດ້ໝົດ	
ກຳແລ້ວ	 ເທວະດາຈຶ່ງໃຫ້ນາງລົງມາເມືອງມະນຸດອີກ.	 ໃນຕອນນີ້	 ນາງໄດ້	
ອາໃສຢູ່ຖຽງໄຮ່ແຄມຫ້ວຍແຫ່ງໜຶ່ງ	 ຢູ່ບໍ່ໄກພໍເທົ່າໃດຈາກບ້ານຂອງພໍ່ແມ່	
ຂອງນາງ	 ແລະຢູ່ທີ່ນັ້ນ	 ນາງໄດ້ດຳລົງຊີວິດຄືຊາວບ້ານທົ່ວໄປ	 ຄືການເຮັດ	
ໄຮ່ເຮັດສວນ.	ວັນໜຶ່ງລູກທັງສອງຄົນໄດ້ພາກັນໄປເກັບຜັກຕາມແຄມຫ້ວຍ,		
ພໍເກັບໄດ້ຫລາຍເຕີບກໍ່ຮູ້ສຶກເມື່ອຍແລະຫິວນໍ້າ,	 ພວກເຂົາເບິ່ງໄປຂ້າງໜ້າ		
ແນມເຫັນຖຽງໄຮ່ຫລັງໜຶ່ງ	 ກໍ່ໄດ້ພາກັນເຂົ້າໄປແວ່ພັກ.	 ພໍເຂົ້າໄປຮອດຖຽງ		
ເດັກສອງຄົນກໍ່ຕົກຕະລຶງ	 ເມື່ອເຫັນຜູ້ຍິງຄົນໜຶ່ງນັ່ງຢູ່ຖຽງນັ້ນ	 ເພາະນາງ	
ມີຮູບຮ່າງໜ້າຕາຄ້າຍຄືແມ່ຂອງຕົນ	ແຕ່ພວກເຂົາກໍ່ບໍ່ກ້າເອີ່ຍປາກທ້ວງ.

“ພວກຫລານຂໍແວະພັກຜ່ອນຢູ່ຖຽງແນ່ເດີ”	 ເດັກສອງຄົນເວົ້າກັບ	
ນາງຄົນນັ້ນ.

“ລູກທັງສອງມາແຕ່ໃສ?”	 ນາງຜົມຍາວແກ້ງຖາມ	 ທັງທີ່ຮູ້ແລ້ວວ່າ	
ແມ່ນລູກຂອງຕົນ.

“ມາແຕ່ເກັບຜັກ”	ເດັກທັງສອງຕອບ.
“ມ້ືອ່ືນໃຫ້ລູກມາຫລ້ິນນຳແມ່ອີກເດີ”	ນາງຜົມຍາວບອກເດັກທັງສອງ.

ເດັກທັງສອງກ່ໍຮັບປາກ.	 ໃນເວລາທີ່ເດັກທັງສອງຍ່າງກັບເມືອເຮືອນ,	
ທັງສອງອ້າຍນ້ອງກໍ່ສົນທະນາວ່າຜູ້ຍິງຄົນນັ້ນຄືແມ່ເຮົາແທ້.	 ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ		
ສອງອ້າຍນ້ອງພາກັນໄປຖຽງໄຮ່ນັ້ນທຸກໆມື້	 ຈົນພໍ່ເກີດຄວາມສົງໃສແລະ	
ຮ້າຍລູກວ່າ.

“ແມ່ນພວກລູກໄປເຮັດຫຍັງຢູ່ຖຽງນ້ັນ,	ມັນມ່ວນແທ້ບໍຄືໄປທຸກມ້ືແທ້!”
ລູກທັງສອງຈຶ່ງເວົ້າສູ່ພໍ່ຟັງວ່າ	 “ຜູ້ຍິງຜູ້ທີ່ຢູ່ຖຽງ	 ລາວມີນິໄສຄືກັບແມ	່

ຂອງພວກເຮົາໃນເມື່ອກ່ອນ,	ລາວມີຜົມຍາວຄືກັນ,	ມີນິໄສຄືກັນ!”
ພໍ່ໄດ້ຍິນລູກເວົ້າແນວນັ້ນກໍ່ເກີດຄວາມຮູ້ສຶກຄ້າງແຄງໃຈ	 ແລະຊວນ	

ລູກທັງສອງໄປຖຽງໄຮ່ຫລັງນັ້ນ.	 ທັງສາມພໍ່ລູກພາກັນໄປ,	 ເມື່ອຮອດຖຽງ		
ນັ້ນ	 ເດັກທັງສອງກໍ່ພາກັນຫລິ້ນຢ່າງມວ່ນຊື່ນ,	 ສ່ວນພໍ່ກໍ່ພະຍາຍາມຊັກ	
ຖາມຄວາມເປັນໄປເປັນມາ	 ແລະຊື່ສຽງຮຽງນາມຂອງຍິງຄົນນັ້ນ	 ຈົນໃນທີ	່
ສຸດນາງກໍ່ໄດ້ສາລະພາບວ່າ:

“ຂ້ອຍມີຊື່ວ່າ	ນາງຜົມຍາວ,	ຜ່ານມາກໍ່ເຄີຍມີຜົວ	ແລະມີລູກສອງຄົນ		
ຍິງໜຶ່ງຄົນ,	 ຊາຍໜຶ່ງຄົນ,	 ແຕ່ວ່າດຽວນີ້ຂ້ອຍກັບຜົວຕ່າງຄົນຕ່າງຢູ່	 ເພາະ	
ມັນເປັນຄວາມຜິດຂອງຂ້ອຍເອງ	 ທີ່ໄດ້ຊວນຜົວແລະລູກກັບເມືອຢາມບ້ານ	
ພໍ່ແມ່,	 ຊຶ່ງໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງ	 ພວກຂ້ອຍໄດ້ນອນຄ້າງຄືນຢູ່ໃນປ່າ	
ແຫ່ງໜຶ່ງ	 ແລະຕອນກາງຄືນກໍ່ມີມານຮ້າຍມາທຳລາຍຂ້ອຍຈົນຕາຍ,	 ແຕ່	
ໂຊກດີ	 ເທວະດາມາຊ່ວຍຊີວິດຂ້ອຍໄວ້	 ຂ້ອຍຈຶ່ງໄດ້ກັບຄືນມາ	 ແຕ່ນັ້ນມາ	
ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍອາໃສຢູ່ບ່ອນນີ້	ເພື່ອລໍຄອຍລູກແລະຜົວ”.

ພໍແຕ່ນາງເວົ້າສຸດ	 ທ້າວຊຽງໝ້ຽງກໍ່ນໍ້າຕາໄຫລ	 ເພາະຄິດສັງເວດຊ	ີ
ວິດຂອງນາງ	ຊຶ່ງຄືກັນກັບຊີວິດຂອງຕົນ.	ພໍຕັ້ງສະຕິໄດ້	ລາວກໍ່ຮູ້ສຶກໝັ້ນໃຈ		
ໂລດວ່າຜູ້ຍິງຄົນນີ້ແມ່ນນາງຜົມຍາວ	 ຜູ້ເປັນເມຍທີ່ແທ້ຈິງຂອງຕົນ	 ລາວ	
ຈຶ່ງໄດ້ຂໍຄືນຢູ່ຮ່ວມກັນກັບນາງ	 ແລະໃນສຸດທ້າຍພໍ່	 ແມ່	 ລູກ	 ກໍ່ໄດ້ກັບມາຢູ່		
ພ້ອມໜ້າກັນຢ່າງມີຄວາມສຸກ.
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