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 ປະເ�ດລາວ ເ�ັນປະເ�ດທນອຍ, ເ�ອທບກວາງຂວາງແ�ກໍ 
ອຸດ�ມສ�ມບູນໄ�ດວຍຊ�ບພະຍາກອນທ�ມະຊາດ ແ�ະ ວ�ດທະນະ 
ທ�ອ�ນດີງາມໂ�ຍສະເ�າະແ�ນາກາຍສີສ�ນຂອງບ�ນດາຊ�ນ                                              
ເ�າ.   ຊງເ�ັນສງເ�ກອາງທະນ�ງໃ� ຂອງປວງຊ�ນລາວ ແ�ະ ເ�ັນທ 
ດຶງດູດເ�ົານ�ກທອງທຽວໃ�ທ�ວໂ�ກາຍລານຄ�ນເ�າມາຮຽນຮູ 
ວ�ດທະນະທ�ດ�ງກາວ ໃ�ແ�ລະປີ. ດ�ງທ, ທານ ປະທານ ໄ�ສອນ 
ພ�ມວິຫານ, ຜູນ�ທເ�ົາລ�ບຮ�ກຂອງປວງຊ�ນລາວທ�ງຊາດໄ�ໃ�ຄ� 
ເ�ັນວາ: “ປະເ�ດລາວເ�ົາມີວ�ງຄະນາຍາດລວມອ�ນປະກອບດວຍ 
າຍຊ�ນເ�າ”.  ໃ�າຍຊ�ນເ�າກໍມີາຍດານທດີປຽບເ�ືອນດ�ງ 
ດອກໄ�ນາໆພ�ນທພວມເ�ງບານໃ�ສວນອຸທະຍານອ�ນພາໃ�ມີ 
າຍຮູບາຍສີສ�ນ ແ�ະ ສ�ງກນຫອມ�ນ.
       ສະນ�ນ, ເ�ອເ�ັນການສ�ງເ�ີມວ�ດທະນະທ�ອ�ນດີງາມຂອງ 
ບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ ກ�ມຊ�ນເ�າ ສູນກາງແ�ວລາວສາງ 
ຊາດຮວມກ�ບ ວິສະຫະກິດ CLICK  I4 Dev ໂ�ຍ: ສະໜ�ບສະໜູນ 
ຈາກສະຖານທູດ ສະວິດສະແ�ັນ (SDC), ຈງໄ�ຮຽບຮຽງ ແ�ະ 
ຈ�ດພິມປມກຽວກ�ບຊ�ນເ�າ ຢຣຸ ຄືນໃ�ໂ�ຍແ�ກຈາກປມບ�ນດາ 
ຊ�ນເ�າຢູ ສປປ ລາວ ໃ�ເ�ອກອນ. ເ�ອເ�ີຍແ�ໃ�ສ�ງຄ�ມໄ�ເ�າ 
ໃ�ຮີດຄອງປະເ�ນີອ�ນເ�ັນເ�ກະລ�ກສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ ຢຣຸ ໃ� 
ສປປ ລາວ. ປມນອຍຫ�ວນແ�ນບ�ນລະຍາຍກຽວກ�ບເ�ກະລ�ກສະ 
ເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ ຢຣຸ ຊງປະກອບດວຍ: ຊເ�ນ, ການຂະ�າຍ 
ຕ�ວຂອງພ�ນລະເ�ືອງ, ການນຸງຫ�ມ, ການກິນຢູ, ການຕ�ງພູມລ� 
ເ�ົາ ແ�ະ ບາງປະເ�ນີ.



ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ....................2015
                
                ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ
                     ຫົວໜ້າກົມຊົນເຜົ່າ
 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ....................2015
                
                ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ
                     ຫົວໜ້າກົມຊົນເຜົ່າ
 

    ແ�ເ�ອງຈາກ, ການຮຽບຮຽງເ�ອໃ�ຄ�ງນແ�ນບ�ນພນຖານຂ 
ມູນທມີແ�ວ, ສະນ�ນ, ຈງມີຂຈ�ກ�ດ,  ຄວາມຊ�ດເ�ນ,  ຄວາມອຸດ�ມສ�ມ 
ບູນດານຂມູນພໍສ�ມຄວນ, ຢາງໃ�ກໍຕາມ, ��ງຢາງຍງວາປມດ�ງກາວ 
ຈະເ�ັນປະໂ�ດໃ�ແ�ສ�ງຄ�ມໃ�ການເ�າໃ�ໄ�ເ�ກະລ�ກອ�ນສະ 
ເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ ຢຣຸ ໃ� ສປປ ລາວ ບາຍກໍໜອຍ ແ�ະ ຈະ ເ�ັນ 
ພນຖານຕມກຽວກ�ບການຄ�ນຄວາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ ແ�ະ ນ� 
ເ�ົາຂມູນໃ�ມາປ�ບປຸງໃ�ມີເ�ອໃ�ອຸດ�ມສ�ມບູນເ�ມຂນໃ�ອະນາຄ�ດ         
 ທານສາມາດດາວໂ�ດເ�ົາເ�ອໃ�ປມ ດ�ງກາວໄ�ທເ�ັບໄ� :               
www.doe-lfnc.org ື ຕິດຕຂມູນເ�ມເ�ີມມາຍ�ງ ກ�ມຊ�ນເ�າ
ສູນກາງແ�ວລາວສາງຊາດ
ທເ�ີໂ�: 021 218965, Email : ethnic123lfnc@gmail.com
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ຊ�ນເ�າ ຢຸຣ ຕ�ງຖນຖານພູມລ�ເ�ົາຢູ
ເ�ືອງ ປາກຊອງ, ເ�ືອງ ບາຈຽງຈະເ�ີນສຸກ, 
ເ�ືອງ ປະທຸມພອນ ແ�ວງ ຈ�ປາສ�ກ, ເ�ືອງ 

ເ�າງາມ ແ�ວງ ສາລະວ�ນ, ເ�ືອງ ທາແ�ງ 
ແ�ວງ ເ�ກອງ ແ�ະ ເ�ືອງ ສະໜາມໄ� 
ແ�ວງ ອ�ດຕະປື. ມີປະຊາກອນທ�ງໝ�ດ 

47.175 ຄ�ນ, 
ຍິງ 24.166 ຄ�ນ, 

ເ�າກ�ບ 0.8% ຂອງ 
ພ�ນລະເ�ືອງ

    ໃ�ທ�ວປະເ�ດ ຄ�ງທີ 3 ປີ 
2005.

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ

ແຂວງ ຈໍາປາສັກແຂວງ ຈໍາປາສັກ
ແຂວງ ອັດຕະປືແຂວງ ອັດຕະປື

ແຂວງ ສາລະວັນແຂວງ ສາລະວັນ

ແຂວງ ເຊກອງແຂວງ ເຊກອງ

ແຂວງ ຄໍາມວນແຂວງ ຄໍາມວນ

ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ

ໄຊສົມບູນໄຊສົມບູນ

ແຂວງ ຊຽງຂວາງແຂວງ ຊຽງຂວາງ

ແຂວງ ຫຼວງພະບາງແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ແຂວງ ຫົວພັນແຂວງ ຫົວພັນ

ແຂວງ ຜ້ົງສາລີແຂວງ ຜ້ົງສາລີ

ແຂວງ ບໍແກ້ວແຂວງ ບໍແກ້ວ

ແຂວງ ອຸດົມໄຊແຂວງ ອຸດົມໄຊ

ແຂວງ ໄຊຍະບູລີແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ແຂວງ ວຽງຈັນແຂວງ ວຽງຈັນ

ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
ຊ�ນເ�າ ຢຣຸ ທແ�ກຢາຍຢູແ�ລະບອນ
- ແ�ວງ ລາລະວ�ນ: ເ�ືອງ ເ�າງາມ
- ແ�ວງ ເ�ກອງ: ເ�ືອງ ທາແ�ງ
- ແ�ວງ ຈ�ປາສ�ກ: ເ�ືອງ ປາກຊອງ, ເ�ືອງ ບາຈຽງຈະເ�ີນສຸກ
  ເ�ືອງ ປະທຸມພອນ
- ແ�ວງ ອ�ດຕະປື: ເ�ືອງ ສະໜາມໄ�, ເ�ືອງ ສາມ�ກຄີໄ�
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 ຕາມການບອກເ�າຂອງພວກເ�າແ�ອາວຸໂ�ຢູເ�ືອງ ປາກຊອງ 
ແ�ວງ ຈ�ປາສ�ກ ແ�ະ ເ�ືອງ ສະໜາມໄ� ແ�ວງ ອ�ດຕະປື ໃ�ຮູ 
ວາ: ຊ�ນເ�າ ຢຸຣ ໃ�ເ�ອງຕ�ນພວກເ�ົາເ�າໄ�ຕ�ງບານເ�ືອນຢູເ�ດ 
ພູຕະນ�ເ�ີມເ�ີກ, ພູກະຮວຍ ແ�ະ ພູ�າຍ. ຍອນສະພາບເ�ິກສ�ງ 
ຄາມ, ການປຽ່ນແ�ງຂອງທ�ມະຊາດ ແ�ະ ສ�ງຄ�ມທເ�ີດຂນບ�ນພູ 
ພຽງແ�ງນພວກເ�ົາເ�າຈງເ�ອນຍາຍໄ�ຕ�ງພູມລ�ເ�ົາຢູຄ�ນລະ 
ແ�ງຫ�ນຄື: ເ�ືອງບາຈຽງຈະເ�ີນສຸກ, ເ�ືອງປະທຸມພອນ, ເ�ືອງເ�າ 
ງາມ, ເ�ືອງ ທາແ�ງ ແ�ະ ເ�ືອງ ສະໜາມໄ� ື ບາງແ�ງຂມູນ 
ໃ�ຮູວາ: ກອນໜານເ�ົາເ�າຍ�ງຕ�ງພູມລ�ເ�ົາຢູເ�ດທ�ງໄ�ຫີນແ�ວງ 
ຊຽງຂວາງແ�ວເ�ອນຍາຍມາຢູທ�ງ�ງ, ທ�ງ�າຍ(ເ�ືອງປາກ 
ຊອງ)ພອມກ�ນນ�ນ, ໄ�ມີປະຊາກອນຈ�ນວນບໜອຍພ�ດເ�ອນ 

ພາບໂດຍ: ກົມຊົນເຜົ່າ
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ຍາຍໄ�ຕ�ງພູມລ�ເ�ົາຢູບໍລິເ�ນບານແ�ງໝາກເ�ືອ-�າຍ (ລ�ເ� 
ສຸ ເ�ືອງ ຊເ�ດຖາ ແ�ວງອ�ດຕະປື) ແ�ະ ໄ�ເ�ອນຍາຍຂນຕາມ 
ລ�ເ�ສຸ, ເ�ກະໝານ, ເ�ກອງ ແ�ວຂນຕາມລ�ເ�ນ�ກ�ງ. ມີຈ�ນວນ 
ໜງກໍເ�ອນຍາຍໄ�ຕ�ງຖນຖານຢູລຽບຕາມລ� ເ�ກອງ ຍານໃ� 
ແ�ະ ເ�ປຽ່ນຈ�ນຮອດປ�ດຈຸບ�ນ.
 ຊທີເ�ົາເ�າເ�ນຕ�ນເ�ງແ�ນ: ຢຸຣ ຊງມີຄວາມໝາຍ 3 ຢາງ ຄື: 
ໝາຍເ�ິງຄວາມເ�ັນປຶກແ�ນແ�ນໜາ, ແ�ນ�, ເ�, ຂຸມເ�ິກ 
ແ�ະ ປາເ�ິກດ�ງໜາ. ຊ�ນເ�າອນເ�ນເ�ົາເ�າກໍມີາຍຊເ�ນທແ�ກ 
ຕາງກ�ນໄ�ເ�ນ: ລະເ�ນ ໝາຍເ�ິງ: ເ�ນກ�, ຜຽນເ�ນ ແ�ະ ບ�ງ 
ເ�ນ. ສຸ ື ຊຸ ໝາຍເ�ິງ: ການໄ�ຂອງກະແ�ນ�, ຊຸໄ�ຂອງກະແ� 
ນ�. ສວນຊທເ�ົາເ�າສະໝ�ກໃ� ແ�ະ ຊທໃ�ທາງລ�ດຖະການໃ�ປ�ດ 
ຈຸບ�ນນແ�ນ “ ຢຸຣ ”.
 ຊ�ນເ�າຢຸຣ ປະກອບມີ 2 ແ�ງຄື: ຢຣຸກອງ ທຕ�ງພູມລ�ເ�ົາຢູ 
ຕາມພູພຽງ ແ�ະ ຢຸຣດາກ ແ�ນຕ�ງຖນຖານຢູລຽບຕາມລ�ແ�ນ� 
ເ�ກອງຍານໃ�.

 ຊ�ນເ�າ ຢຣຸ ແ�ກອນແ�ນເ�ັດໄ�ປູກເ�າຈາວ ແ�ະ ເ�າ 
ໜຽວແ�ບເ�ອນລອຍ. ແ�ມາເ�ິງປ�ດຈຸບ�ນ, ເ�ົາເ�າໄ�ມີການຫ�ນ 
ປຽນແ�ບແ�ນການດ�ລ�ງຊີວິດຈາກການຖາງປາເ�ັດໄ�ແ�ບ 
ເ�ອນລອຍມາບຸກເ�ີກສ�ບຊາວເ�ອທດິນມາເ�ັດເ�ັນນາ ື ນາຄ�ງ 
ທ ແ�ະ ເ�ັດສວນປູກກາເ�ເ�ັນອາຊີບຕ�ນຕໍ.
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ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ
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 ລ�ກສະນະເ�ືອນຂອງຊ�ນເ�າ ຢຸຣ ຄາຍຄືກ�ບເ�ືອນຂອງຊ�ນເ�າ 
ເ�ັງ ແ�ະ ໂ�ຍ ນິຍ�ມປຸກສາງ ແ�ະ ຢູເ�ືອນຮານ, ປູ ແ�ະ ແ�ມດວຍ 
ແ�ນ, ມຸງດວຍ�າຄາ, ເ�ົາເ�ືອນເ�ັດດວຍໄ�ແ�ນສລຽ່ມແ�, ສູງ 
ແ�ໜາດິນຫາພນເ�ືອນ 2,5 ແ�ັດຂນໄ�, ລວງຍາວ ແ�ະ ກວາງມີ 
ຄວາມດລນກ�ນຢາງຂາດຂ�ນ, ເ�ືອນຂອງເ�ົາເ�າຍາວສູງສຸດ 5 
ຫອງ ແ�ະ ຕ�ສຸດ 2 ຫອງ(ນ�ບ�າງເ�ົາ) ຊງມ�ກຕ�ງບານເ�ືອນຢູ 
ແ�ມຫວຍ ແ�ະ ເ�ທມີນ�ໄ�ຕະອດປີ.
 ປ�ດຈຸບ�ນຊ�ນເ�າ ຢຸຣ ມີຄວາມນິຍ�ມປຸກສາງເ�ືອນຕາມແ�ບ 
ເ�ືອນຂອງຊ�ນເ�າ ລາວ ສະໄ�ບູຮານ. ເ�ົາເ�າຢູເ�ືອນຮານ, ໃ�  
ເ�ືອນມີຫອງນອນສ�ລ�ບພແ�, ລູກເ�າ ແ�ະ ສະຖານທຮ�ບແ�ກ, 
ຖາເ�ືອນໃ�ມີໄ�, ມີເ�ີຍກໍອອກຕ�ງເ�ືອນຢູຕາງຫາກ.

ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ການນຸງຖືເ�ຢອງລະ�າງຍິງ-ຊາຍແ�ນຄືກ�ນເ�ນ: ແ�ຍິງຊ�ນ 
ເ�າ ຢຸຣ ນຸງສນ, ຫ�ມເ�ອ, ເ�າຜ�ມ, ບອງຫູ, ໃ�ຕາງແ�ບຕ�ດແ�ວ, 
ໃ�ສາຍສອຍ, ປອກແ�ນ, ປອກຂາ, ແ�ນມື, ປອກຄໍ, ໝາກປ�ດ. 
ສ�ລ�ບຜູຊາຍນຸງກະຕຽ່ວບຫ�ມເ�ອ, ຈ�ງຜ�ມຍາວເ�າຜ�ມ, ບອງຫູໃ� 
ຕາງຄືແ�ຍິງ. ເ�ົາເ�າມີການນຸງຖືເ�ຢອງໃ�ເ�ລາເ�ັດບຸນ ແ�ະ ເ�ັດ 
ພິທີກ�ຕາງໆ. ປ�ດຈຸບ�ນແ�ນໄ�ນຸງຖືເ�ອງເ�ຢອງຄືກ�ນກ�ບຊ�ນເ�າ 
ລາວ.

ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຊ�ນເ�າ ຢຸຣ ແ�ນກິນເ�າຈາວ ແ�ະ ເ�າໜຽວເ�ັນຕ�ນຕໍ, ສ� 
ລ�ບອາຫານມີແ�ງ, ປງ, ຂ�ວ, ຈ, າມໃ�ບ�ງໄ�, ແ�ວ ເ�ົາເ�ານິຍ�ມ 
ກິນອາຫານທມີລ�ດຊາດເ�ັດ, ພອມກ�ນນ�ນເ�ົາເ�ານິຍ�ມດມນ�ດິບ, 
ດມເ�າໄ� ແ�ະ ສູບຢາເ�ມແ�ເ�ລາຍ�ງນອຍ.

ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ໃ�ເ�ອກອນທ�ງສອງແ�ງຊ�ນເ�ານລວນແ�ມີຄວາມເ�ອຖືຜີ 
ແ�ະ ແ�ລະຄ�ວເ�ືອນໄ�ຖືຜີພ, ແ�, ບ�ນພະບູລຸດ, ຟາ, ແ�ນ, ບານ, 
ເ�ືອນ, ເ�ືອງເ�ົາເ�າເ�ອຖືວາເ�ັນຜີທມີບ�ດບາດໃ�ການປ�ກປ�ກຮ�ກ 
ສາເ�ອບໃ�ຄ�ນເ�ົາມີການເ�ັບເ�ັນ. ນອກຈາກນ�ນ,ເ�ົາເ�າຍ�ງເ�ອ 
ຖືຜີກ�ກໄ�ໃ�, ພູຜາປາດ�ງ, ຄ�ນຕາຍຫຸງ, ແ�ນ�ລ�ເ� ແ�ະ ອນໆ 
ຊງເ�ອຖືວາເ�ັນຜີທເ�ັດໃ�ຄ�ນເ�ົາເ�ີດມີການເ�ັບເ�ັນ.
 ໃ�ປີໜງ ຊ�ນເ�າ ຢຸຣ ຈະເ�ັດບຸນພະກະຍອງ, ພະເ�ືອນ, ພະ 
ບານ, ພະກອງແ�ນ, ພະກອງລາ, ພະຢາສູບ ແ�ະ ພະເ�າເ�າ. ປ�ດ 
ຈຸບ�ນເ�ົາເ�າໄ�ມີການປຽ່ນແ�ງໂ�ຍມີທ�ງການເ�ອຖື ຜີ ແ�ະ ພຸດ 
ທະສາສະໜາໄ�ຄຽງຄູກ�ນ, ໃ�ບາງບານຂອງຊ�ນເ�າຢຸຣ ກໍມີວ�ດຄ ື
ກ�ນກ�ບຊ�ນເ�າລາວ. ພອມກ�ນນ�ນ, ເ�ລາເ�ົາເ�າເ�ີດມີການເ�ັບເ�ັນ 
ກໍຈະເ�ີນເ�ົາໝໍເ�ົາມາເ�ົາ ແ�ະ ໝໍຜີມາຊວຍປນປ�ວ.

 ຊ�ນເ�າດ�ງກາວແ�ນໄ�ມີບ�ດຮອງທ�ນອງເ�ບ, ໄ�ມີນິທານພນ 
ເ�ືອງ ຄ�ພ�ງເ�ີຍ 12 ເ�ືອນຊງໄ�ນ�ໃ�ແ�ລະລະດູການ. ພອມກ�ນ 
ນ�ນ, ຍ�ງມີຄ�ສຸພາສິດ, ກອນຂ�ບ, ກອນລ�ຊງເ�ນຕາມພາສາຂອງ 
ເ�ົາເ�າວາ ມາງຣອງ, ມາງປະເ�ວ, ມາງຈູຊຣວຍ, ມາງປະນະດວຍ 
ທໄ�ສອງແ�ງເ�ິງທິວທ�ດທ�ມະຊາດ, ການພ�ວພ�ນລະ�າງຄ�ນກ�ບ 
ຄ�ນໃ�ຂະບວນການອອກແ�ງງານທ�ການຜະລິດ, ທ�ງມີລ�ກສະນະ 
ສ�ງສອນ, ຕ�ກເ�ືອນເ�ງກ�ນ ແ�ະ ກ�ນ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ໃ�ຕ�ນສະຕະວ�ດທີ XX ໂ�ຍສະເ�າະແ�ນປີ 1963 ຄືນ�ງ 
ທານ ອ�ງກ�ມມະດ� ໄ�ປະດິດຕ�ວໜ�ງສືເ�ອຮ�ບໃ�ພາລະກິດການຕ 
ສູປີ 1901-1936 ແ�ະ ຮອດປີ 1966 ທານ ສີທ�ນ ກ�ມມະດ� ໄ�ປະ 
ດິດໂ�ໜ�ງສືເ�ອເ�ັນຕ�ວແ�ນຊ�ນຊາດລາວເ�ິງ ແ�ະ ຮ�ບໃ�ໜາທ 
ການເ�ືອງຂອງການປະຕິວ�ດໃ�ໄ�ຍະນ�ນຄຽງຄູກ�ບຕ�ວໜ�ງສືຂຽນ 
ແ�ວຊ�ນເ�າ ຢຸຣ ຍ�ງມີພາສາປາກເ�າເ�ັນອ�ນສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ 
ຕ�ນເ�ງຊງຈ�ດເ�າໃ�ໝວດພາສາ ມອນ-ຂະແ�, ພາສາບ�ນນາລິກ 
ື ຂະເ�ນບູຮານ. ແ�ລະແ�ງຂອງຊ�ນເ�າ ຢຸຣ ມີພາສາປາກເ�າ 
ຕາງກ�ນເ�ັກໜອຍແ�ກໍສາມາດເ�າໃ�ກ�ນໄ�. ນອກນ�ນພາສາປາກ 
ເ�າຂອງຊ�ນເ�າ ຢຸຣ ຄາຍຄືກ�ບຊ�ນເ�າ ຍະເ�ີນ, ໂ�ຍ, ເ�ັງ ແ�ະ 
ເ�ຣ�າ. 

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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ລ�ດ�ບ      ພາສາ ລາວ   ພາສາຢຣຸ

01      ສະບາຍດີ   ນຽມອິຢີອີໂ�ະອຸ
02      ໂ�ກດີ   ອາເ�ົາໂ�ກດີ  

03      ຂອບໃ�  ຂອບໃ�ເ�ົາເ�ີຍ
04      ຂໍໂ�ດ   ຂໍໂ�ດເ�ົາເ�ີຍ
05      ເ�າຊຫຍ�ງ?   ຈານຸເ�ົາຕະງາຍ?
06      ເ�ັດຫຍ�ງຢູ?  ກຸບຸມງາຍເ�ະ?
07      ກິນເ�າແ�ວບໍ?   ຮາຈອງໃ�?

08      ລາກອນ  ອາຈີເ�ີຍອູດາໂ�ະ
09      ພ�ບກ�ນໃ�   ຮາໄ�ພານໍຈຶງເ�ີ
10      ບເ�ັນ��ງ   ອິຕະງາຍຮາວິນ
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ຂມູນໂ�ຍ: ແ�ວລາວສາງຊາດ ແ�ວງ ອ�ດຕະປື
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