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ບໍ່່ � ອະ ນຸຸ ຍາດ ໃຫ້້ ກິິນຸ ອາ ຫ້ານຸ ຢູ່່ � ໃນຸ ຕູ້່ ້  ພາ ຊະ ນຸະ ເກິັບໍ່ ຂີ້້ �  ເຫ້ຍ້ �ອ ຫ້ື ້ ເກິັບໍ່ ນຸ່າ ມາ ໃຊ້ ຄື້ນຸ ໃໝ່�ບໍ່່ �  ອະ ນຸຸ ຍາດ ໃຫ້້ ກິິນຸ ອາ ຫ້ານຸ ຢູ່່ � ໃນຸ ຕູ້່ ້  ພາ ຊະ ນຸະ ເກິັບໍ່ ຂີ້້ �  ເຫ້ຍ້ �ອ ຫ້ື ້ ເກິັບໍ່ ນຸ່າ ມາ ໃຊ້ ຄື້ນຸ ໃໝ່�

ບໍ່ ່ �  ໃຫ້ ້  ມ ້  ອາ ຫ້ານຸ ຫ້ື ້  ຂີ້ອງ ແຫ້ືວບໍ່່ �  ໃຫ້ ້  ມ ້  ອາ ຫ້ານຸ ຫ້ື ້  ຂີ້ອງ ແຫ້ືວ..

ເອົາ ລາ ຍ ກິານຸ ເຫ້ື ົ �າ ນຸ້ �  ລົງ ໃສ່� ໃນຸ ລ່ �  ນຸ່າ ກິັບໍ່ ຄື້ນຸ ມາ ໃຊ້ ໃໝ່� ຂີ້ອ ງ ທ່�ານຸເອົາ ລາ ຍ ກິານຸ ເຫ້ື ົ �າ ນຸ້ �  ລົງ ໃສ່� ໃນຸ ລ່ �  ນຸ່າ ກິັບໍ່ ຄື້ນຸ ມາ ໃຊ້ ໃໝ່� ຂີ້ອ ງ ທ່�ານຸ

ວ ິ  ທ່ ້  ກິະ ກິຽມ ສ່ ິ � ງ  ທ່ ້ �  ນຸ ່າ  ກິ ັບໍ່  ຄື ້ນຸ  ມາ ໃຊ ້  ໃໝ່ �ວ ິ  ທ່ ້  ກິະ ກິຽມ ສ່ ິ � ງ  ທ່ ້ �  ນຸ ່າ  ກິ ັບໍ່  ຄື ້ນຸ  ມາ ໃຊ ້  ໃໝ່ �

ກິານຸ ນຸ່າ ກັິບໍ່ ຄື້ນຸ ມາ ໃຊ້ ໃໝ່�

ເຈ້້ຍ ແລະ ເຈ້້ຍ ແຂີ້ງເຈ້້ຍ ແລະ ເຈ້້ຍ ແຂີ້ງ

ປ ລາ ສ່ ຕູ້ິກິ ປ ລາ ສ່ ຕູ້ິກິ 

ໂລ ຫ້ະໂລ ຫ້ະ

ກິະ ປ໋ອງ ອາ ລ່ ມິ ນຸຽມ ແລະ ໂລ ຫ້ະກິະ ປ໋ອງ ອາ ລ່ ມິ ນຸຽມ ແລະ ໂລ ຫ້ະ

ແກິ້ວ ແກິ້ວ 

ຂີ້ວດ ເມັດ ຢູ່າຂີ້ວດ ເມັດ ຢູ່າ  
(ຫ້້າມ ມ້ ຫ້ືອດ ຢູ່າ ຕູ້າມ ສັ່�ງ)

ຂີ້ວດ ແລະ ໄຫ້ຂີ້ວດ ແລະ ໄຫ້
ໂລ ຫ້ະ ເສ່ດ ໂລ ຫ້ະ ເສ່ດ 

(ໜ້້ອຍ ກິ� ວາ 2 ຟຸຸດ x 2 ຟຸຸດ x 2 ຟຸຸດ)

ໂຖ ປ່ກິ ຕົູ້�ນຸ ໄມ້ ເປັນຸ ໂຖ ປ່ກິ ຕົູ້�ນຸ ໄມ້ ເປັນຸ 
ປ ລາ ສ່ ຕູ້ິກິປ ລາ ສ່ ຕູ້ິກິ

ເຈ້້ຍ ເຫ້ື�້ອມ ແລະ ຖາດ ເຈ້້ຍ ເຫ້ື�້ອມເຈ້້ຍ ເຫ້ື�້ອມ ແລະ ຖາດ ເຈ້້ຍ ເຫ້ື�້ອມ
(ລຽບໍ່ ຫ້ື້ ຫ້ຍ�່)

ຂີ້ວດ ປ ລາ ສ່ ຕູ້ິກິຂີ້ວດ ປ ລາ ສ່ ຕູ້ິກິ  
(ສ່້ ທ່ັງ ໝົ່ດ)

ເຈ້້ຍແຂີ້ງ ແບໍ່ນຸເຈ້້ຍແຂີ້ງ ແບໍ່ນຸ ເຈ້້ຍໜັ້ງ ສ່້ ພິມເຈ້້ຍໜັ້ງ ສ່້ ພິມຈ້ອກິ ເຈ້້ຍ ແລະ ປ ລາ ສ່ ຕູ້ິກິຈ້ອກິ ເຈ້້ຍ ແລະ ປ ລາ ສ່ ຕູ້ິກິກິ�ອງ ແລະ ຫ້້ບໍ່ກິ�ອງ ແລະ ຫ້້ບໍ່

ຝາ ປິດຝາ ປິດ
(3 ນຸ�້ວ ຫ້ື້  ກິ້ ວາງ ກິ� ວານຸ�ັນຸ)

ສ່ະ ໝຸ່ດ ໂທ່ ລະ ສັ່ບໍ່ສ່ະ ໝຸ່ດ ໂທ່ ລະ ສັ່ບໍ່

ເຈ້້ຍ ຫ້�່ເຈ້້ຍ ຫ້�່ເຈ້້ຍ ຈົ້ດ ໝ່າຍເຈ້້ຍ ຈົ້ດ ໝ່າຍ,, ວາ ລະ ສ່ານຸ ວາ ລະ ສ່ານຸ,, ເຈ້້ຍ ປະ ສົ່ມ ເຈ້້ຍ ປະ ສົ່ມ

ພາ ຊະ ນຸະ ບັໍ່ນຸ ຈຸ້ ອາ ຫ້ານຸ ມ້ ເຈ້້ຍ ຫຸ້້ມ ແລະ ປ ລາ ສ່ ຕູ້ິກິ ສ່ະ ອາດພາ ຊະ ນຸະ ບັໍ່ນຸ ຈຸ້ ອາ ຫ້ານຸ ມ້ ເຈ້້ຍ ຫຸ້້ມ ແລະ ປ ລາ ສ່ ຕູ້ິກິ ສ່ະ ອາດ

ນຸ່າ ກິັບໍ່ ຄື້ນຸ ມາ ໃຊ້ ໃໝ່� ໄດ້ ຂີ້�້ ເຫ້ຍ�້ອ

ສ່ະ ອາດ! ເປ�້ອນຸ!

ກິານຸ ຫຸ້້ມ ຫ່້�  ຕູ້້ອງ ສ່ະ ອາດຕູ້້ອງ ສ່ະ ອາດ  ທ້່� ຈ້ະ ສ່າ ມາດ ນຸ່າ ກັິບໍ່ ມາ ໃຊ້ ໃໝ່� ໄດ້

ຖົງ ປ ລາ ສ່ ຕູ້ິກິຖົງ ປ ລາ ສ່ ຕູ້ິກິ
ກິະ ລຸ ນຸາ ລ້າງ  

ແລະ ນຸ່າ ກິັບໍ່ ຄື້ນຸ 
ມາ ໃຊ້ ໃໝ່�!

•   ຖອກິ ສ່�ິງ ທ່�້ ນຸາ່ ກິັບໍ່ ຄືນຸ້ ມາ ໃຊ້ ໃໝ່� ທ່ັງ ໝ່ົດ ໃຫ້້ ເປົ�າ ແລະ ເຮັດ ໃຫ້້ ສ່ະ ອາດ.

•   ເອົາ ສ່�ິງ ທ່�້ ຈ້ະ ນຸາ່ ກິັບໍ່ ຄືນຸ້ ມາ ໃຊ້ ໃໝ່� ທ່ັງ ໝ່ົດ ໃສ່�, ຍົກິ ເວັ�ນຸ ຖົງ ປ ລາ ສ່ ຕູ້ກິິ, ສ່�ິງ ຂີ້ອງ ທ່�້ ຫ້ືວມ ຢູ່່�  
 ໃນຸ ພາ ຊະ ນຸະ ບັໍ່ນຸ ຈຸ້ ເອົາ ຄື້ນຸ ມາ ໃຊ້ ໃໝ່� - ບໍ່�່ ຢູ່່� ໃນຸ ຖົງ ຫ້ື້ ກິ�ອງ.

•   ເອົາ ສ່�ິງ ທ່�້ ຈ້ະ ນຸາ່ ກິັບໍ່ ຄື ້ນຸ ມາ ໃຊ້ ໃໝ່� ລົງ ໃສ່� ໃນຸ ກິະ ຕູ້�າ, ກິ�ອງ ຫ້ື ້ຖົງ ເຈ້້ຍ (ບໍ່�່ ແມ�ນຸ ຖົງ ປ ລາ ສ່  
 ຕູ້ິກິ) ຢູ່່� ຕູ້�່ ໜ້້າ ພາ ຊະ ນຸະ ບັໍ່ນຸ ຈຸ້ ນຸັບໍ່ ກິັບໍ່ ຄື້ນຸ ມາ ໃຊ້ ໃໝ່�.


