ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ຖ້າເຈົ້າຄິດວ່າຮູບແບບພາສາຫຼັກ
ຂອງເຈົ້າຄື “ພາບ” ແຕ່ຮູບແບບທີ່ຄູ່ແຕ່ງງານຂອງ

ເຈົ້າມຼັກຄື “ສຽງ” ກໍອາດເປັນເວລາທີ່ເຈົ້າຮຽນຮູ້ວິທີ
ແປຄໍາເວົ້າຂອງເຈົ້າເປັນຮູບແບບພາສາທີຄູ່ແຕ່ງງານ

ຂອງເຈົ້າມຼັກ. ໃຫ້ເຈົ້າຮຽນຮູ້ຄວາມຄິດສອງພາສາ ໂດຍເບິ່ງຈາກຂະບວນ
ການສາມຂັ້ນຕອນທີ່ສະໝອງຂອງເຈົ້າເຮັດວຽກເມື່ອເຈົ້າເລີ່ມພາສາ
ຕ່າງປະເທດ.

1. ປະການທໍາອິດ ເຈົ້າຄິດສິ່ງທີ່ເຈົ້າຈະເວົ້າເປັນພາສາຂອງເຈົ້າ.

2. ເຈົ້າເຮັດການແປໃນໃຈເປັນພາສາໃໝ່.

3. ສຸດທ້າຍເຈົ້າເວົ້າສິ່ງທີ່ແປອອກມາແລ້ວ.

ຍຼັງດີທີ່ວ່າການແປຈາກພາສາສຽງເປັນພາສາພາບນັ້ນງ່າຍກວ່າ

ການຮຽນພາສາອຼັງກິດ ຫື ພາສາເຢຍລະມຼັນ ໃຫ້ຄ່ອງແຄ້ວຕົວຢ່າງວ່າ:

“ຂ້ອຍໄດ້ຍິນວ່າເຈົ້າເວົ້າຫຍຼັງ” ກາຍເປັນ “ຂ້ອຍຮູ້ແລ້ວວ່າເຈົ້າເວົ້າກ່ຽວ
ກຼັບຫຍຼັງ” ການເປັນຄົນສອງພາສາຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດຄອບຄົວຂອງເຈົ້າ

ເຂັ້ມແຂງລວມທຼັງຄວາມສໍາພຼັນອື່ນໆດ້ວຍ.

ຂໍ້ຄິດແລະຄໍາແນະນໍາເຫຼົ່ານີ້ບາງຂໍ້ຕ້ອງມີການ

ປ່ຽນທຼັກສະນະຄະຕິ ບາງຂໍ້ຕ້ອງຮຽນຮູ້ຂໍ້ເທດຈິງ ຫື

ຂໍ້ມູນ ແລະ ບາງຂໍ້ຕ້ອງມີການຝືກຝົນເພື່ອພຼັດທະນາ

ແມ່ນຫຍຼັງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາລືມຍາກແລະນອນບໍ່ຫຼັບ?

ແມ່ນຫຍຼັງທີ່ເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈເຮົາເຕັ້ນແຮງແລະຖອນຫາຍໃຈພຽງ

ແຕ່ເຫັນຫືແມ້ກະທັ້ງຄິດຮອດຄົນໜຶ່ງ?

ເຈົ້າເຄີຍຮູ້ສຶກຂາຍໜ້າທີ່ຕົນເອງໜ້າແດງແລະເວົ້າບໍ່ອອກເມື່ອ

ພົບກຼັບ “ຄົນຄົນນັ້ນ” ບໍ?

ແມ່ນຫຍຼັງທີ່ເຮັດໃຫ້ຍິງສາວຂຽນຊື່ຕົນເອງຕາມດ້ວຍນາມສະກຸນ
ຂອງອີກຄົນຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກ?

ແມ່ນຫຍຼັງທີ່ເຮັດໃຫ້ຊາຍໜຸ່ມແກະສະຫຼັກຕົວໜຼັງສືໄວ້ໃນຮູບ

ຫົວໃຈເທິງເປືອກໄມ້ ?

ທຼັກສະນະການສ້າງຊີວິດຄູ່ແຕ່ງງານໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຢູ່
ໃນສະພາບທີ່ດີ ແລະ ມີຄວາມສຸກນັ້ນຕ້ອງອາໄສ

ຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ທຸ້ມເທ ແລະ ຄວາມເຕັມໃຈຈະຮ່ວມມື
ກຼັນຜົນໄດ້ຮຼັບນັ້ນຍິ່ງໃຫຍ່.
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ເມື່ອຄົນເຮົາຕົກຂຸມຮຼັກແລ້ວສິ່ງປະຫາດຫາຍໆຢ່າງກໍເກີດຂຶ້ນ

ການຕົກຂຸມຮຼັກຄືໜຶ່ງໃນປະສົບການທີ່ອບ
ົ ອຸ່ນໃຈພາໃຫ້ຫົງໄຫ ແລະ

ວິເສດທີ່ສຸດໃນຊີວດ
ິ ຂອງຄົນຄົນໜຶ່ງ. ການຕົກຂຸມຮຼັກມຼັນອາດຈະເຈັບ
ປວດແສນສາຫຼັດຖ້າຄົນທີ່ເຮົາຮຼັກບໍ່ໄດ້ຮຼັກເຮົາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ ການຕົກ

ຂຸມຮຼັກກຼັບຄົນທີ່ຈະກາຍມາເປັນຄູສ
່ ົມລົດຕະຫອດຊີວິດນັ້ນກໍແມ່ນຄວາມ
ທ້າທາຍທີ່ບໍ່ຄືສິ່ງໃດ.

ຄົນທີ່ມຼັກໃຊ້ພາບຈະເກັບຂໍ້ມູນເປັນພາບໃນຄວາມຄິດເຂົາພົບວ່າ
ການຈື່ຈໍາແລະເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ເຂົາເຫັນນັ້ນງ່າຍກວ່າສິ່ງທີ່ເຂົາໄດ້ຍິນ. ເຂົາ

ຄົນເຮົາຊອກຫາຫຍຼັງເມື່ອເຮົາກໍາລຼັງຫາຄູ່ຊີວິດຄົນນັ້ນ?

ເຮົາທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ສະແຫວງຫາຄວາມຮຼັກ ຢ່າງໃດກໍຕາມຄວາມ
ຮຼັກຂອງແຕ່ລະຄົນລ້ວນແຕກຕ່າງກຼັນ ບາງເທື່ອເຈົ້າອາດຈະຢຸດຄິດໜ້ອຍ
ໜຶ່ງກຼັບຄໍາວ່າ “ຮຼັກ” ມຼັນມີຄວາມໝາຍສໍາລຼັບເຈົ້າແນວໃດ? ຄໍາວ່າ “ຮຼັກ”
ອາດເປັນຄໍານາມທີ່ບອກເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງໜຶ່ງ ຄໍານີ້ອາດເປັນຄໍາ

ກິລິຍາທີ່ບອກເຖິງການກະທໍາທີ່ເຮົາເຮັດ. ເຈົ້າຈະນິຍາມຄໍາວ່າ “ຮຼັກ”

ອາດຈະໃຊ້ໃນແບບທີ່ວ່າ ເຈົ້າເຫັນບໍວ່າຂ້ອຍໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ ຫື
ເຮັດໃຫ້ເບິ່ງແດ່ໄດ້ບໍ?

ຄົນທີ່ຄິດດ້ວຍສຽງຈະເກັບກໍາແລະດຶງຂໍ້ມູນດ້ວຍຄໍາທີ່ເປັນກະແຈ.

ພວກເຂົາເປັນນຼັກຟຼັງທີ່ດີແລະບໍ່ຮູ້ສຶກຢາກທີ່ຈະສະແດງຄວາມຄິດດ້ວຍ

ຄໍາເວົ້າ. ພວກເຂົາອາດຈະໃຊ້ບາງຢ່າງ “ເລື່ອງນີ້ຟຼັງແລ້ວເປັນແນວໃດ” ຫື
“ບອກຂ້ອຍໄດ້ບໍ?”

ແນວໃດ? ສໍາລຼັບເຈົ້າໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ? ຕໍ່ໄປນີ້ ເປັນນິຍາມໜຶ່ງ
ຄວາມຮຼັກ ນັ້ນອົດທົນດົນນານ ແລະ ກະລຸນາ
ຄວາຮຼັກ ບໍ່ອິດສາ

ຄວາມຮຼັກ ບໍ່ອວດຕົວ
ຄວາຮຼັກ ບໍ່ຈອງຫອງ ຫື ຫຍາບຄາຍ

ຄວາມຮຼັກ ບໍ່ເຫັນແກ່ຕົວບໍ່ຄຽດງ່າຍ

ຄວາມຮຼັກ ບໍ່ຈົດຈໍາຄວາມຜິດຂອງຄົນອື່ນ

ຄົນທີ່ມຼັກໃຊ້ການສໍາຜຼັດ ມຼັກຈະເປັນຄົນທີ່ຈົດຈໍ່ກຼັບການເຄື່ອນໄຫວ

ຄວາມຮູ້ສຶກ ຫື ເຂົາມຼັກຈະໃຊ້ທ່າທາງຫາຍຢ່າງ. ເວລາເວົ້າພວກເຂົາອາດ
ຈະໃຊ້ວະລີເຊັ່ນ “ເລື່ອງນີ້ີ້່ເຈົ້າຮູ້ສຶກແນວໃດ” ຫື “ຊ່ວຍສະແດງໃຫ້ຂ້ອຍ

ເຂົ້າໃຈແດ່”.

ໃຫ້ເຈົ້າຟຼັງເຈົ້າເອງລວມທຼັງຄູ່ແຕ່ງງານຂອງເຈົ້າໃຫ້ດີ ບາງທີເຈົ້າ

ອາດຈະຕ້ອງຮູ້ຮູບແບບພາສາຂອງເຈົ້າເອງກ່ອນແລ້ວ ຈຶ່ງຄ່ອຍຈົດຈໍ່ກຼັບ
ການຟຼັງຄູ່ແຕ່ງງານ ເພື່ອສຼັງເກດຄໍາໃດທີ່ເຈົ້າໄດ້ຍິນຫາຍທີ່ສດ
ຸ ແລ້ວທຼັງ
ນີ້ຈົ້າກໍພ້ອມທີ່ຈະໃຊ້ “ສອງພາສາ”.
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ຄໍາວ່າກຽດ “honor” ໃນພາສາອຼັງກິດເປັນໄດ້ທຼັງນາມແລະຄໍາ
ກິລິຍາ ເມື່ອໃຊ້ເປັນນາມຄໍານີ້ຈະສື່ສານໃນທໍານອງວ່າ “ຂ້ອຍຮູ້ສກ
ຶ ເປັນ

ກຽດທີ່ໄດ້ເປັນສ່ີ້່ວນໜຶ່ງຂອງຄອບຄົວແລະໝູ່ບ້ານ ຂ້ອຍບໍ່ຢາກໃຫ້ຄອບ

ຄວາມຮຼັກ ຊື່ນຊົມຍິນດີໃນຄວາມຈິງ ບໍ່ແມ່ນການກະທໍາຊົ່ວ
ຄວາມຮຼັກ ສະໜຼັບສະໜູນ, ເຮັດດີ, ມີຄວາມຫວຼັງ
ແລະ ເຊື່ອໃນໃຈສະເໝີ

ຄົວເສຍກຽດ” ເມື່ີ້່ອໃຊ້ໃນກິລິຍາໃຫ້ກຽດຈະສື່ສານໃນທໍານອງວ່າ, “ຂ້ອຍ

ໃຫ້ກຽດເຈົ້າເປັນຕົວຂອງເຈົ້າ ເອກະລຼັກຂອງເຈົ້າມີຄຸນຄ່າສໍາລຼັບຂ້ອຍ
ການໃຫ້ກຽດສໍາລຼັບຄູ່ແຕ່ງງານອາດໃກ້ຄຽງກຼັບການເຄົາລົບຝ່າຍໜຶ່ງ
ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈະກຼັບມາສູ່ອົງປະກອບຄໍາທີ່ຂຽນໄວ້”

ອົງປະກອບທຼັງຫ້າປະການນີ້ອາດໃກ້ຄຽງກຼັບນິຍາມຄໍາວ່າ “ຮຼັກ” ທີ່ຈະ

ນໍາໄປປະຕິບດ
ຼັ ອົງປະກອບອີກສອງປະການທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມຫວານ
ຊື່ນຍຼັງຄົງຢູ່ນໍາກຼັນ ແລະທຼັກສະການສື່ສານທີ່ມປ
ີ ະສິດທິພາບການຈຼັດ

ເວລາຢູ່ຮ່ວມກຼັນ ອາດຈະບໍ່ເປັນເລື່ອງງ່າຍໃນວຼັນທີ່ມີວຽກ ຄົນສ່ວນໃຫຍ່

ມຼັກພົບກຼັບເລື່ອງແບບນີ້ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມນີ້ເປັນເລື່ອງສໍາຄຼັນທີ່ຈະເຮັດ
ໃຫ້ຊີວິດການແຕ່ງງານຫວານຊື່ນເຖິງຈະພົບພໍ້ເຫດການໃນຊີວິດປະຈໍາ
ວຼັນ ການຮຽນຮູ້ທຼັກສະການສື່ສານກໍເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ສໍາຄຼັນຍິ່ງທີ່ຈະສ້າງ

ຊີວິດຄູ່ແຕ່ງງານໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຢູ່ໃນສະພາບທີ່ດີ ແລະຢັ້ງຢືນຕໍ່ໄປນີ້ເປັນ
ຄໍາແນະນໍາບາງຢ່າງ.

ແມ່ນແລ້ວເລື່ອງນີ້ເປັນເລື່ອງອຸດົມຄະຕິແຕ່ມຼັນກໍບອກເປົ້າໝາຍ

ບາງຢ່າງທີ່ຄົນເຮົາຈະມຸ່ງໄປຫາໄດ້ ເປັນໄປໄດ້ບໍວ່າ ການທີ່ຈະເປັນຄົນ
ແບບນີ້ເຮົາອາດດຶງດູດຄົນທີ່ມີລຼັກສະນະຄ້າຍຄືກຼັນກໍໄດ້?

ຂໍ້ຄວາມຍົກມານີ້ບາງຄັ້ງໃຊ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນພິທີງານແຕ່ງ

ເມື່ອຄົນສອງຄົນໃຫ້ຄໍາສຼັນຍາຕໍ່ກຼັນແລະກຼັນ ຂໍ້ຄວາມນີ້ດຼັດມາ

ຈາກພຣະຄໍາພີຂອງຄຣິດສະຕຽນ ຂໍ້ຄວາມນີ້ພບ
ົ ໄດ້ໃນສ່ວນທີ່ເອີ້ນວ່າ
1 ໂກລິນໂທ ບົດທີ່ 13 ເຊິ່ງບາງຄັ້ງກໍເອີ້ນວ່າ “ບົດແຫ່ງຄວາມຮຼັກ”

ຄວາມສໍາພຼັນຂອງຜົວກຼັບເມຍ ແລະຄອບຄົວເປັນຮາກຖານ

ສໍາຄຼັນສໍາລຼັບທຸກຄອບຄົວ. ໃນສຼັງຄົມທີ່ເຂັ້ມແຂງມີຄວາມສຸກເຊິ່ງ

ສະມາຊິກລ້ວນແຕ່ຈົດຈໍ່ໃນການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ກຼັນແລະກຼັນ ມຼັນຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ເນື່ອງໄປສູ່ຊຸມຊົນທີ່ພວກເຂົາໃຊ້ຊີວິດຢູ່
ບ່ອນເຮັດວຽກ ຫື ບ່ອນທີ່ກໍາລຼັງສຶກສາ ມີຄົນເຄີຍເວົ້າວ່າ,

ຄົນສ່ວນຫາຍໃຊ້ຮູບແບບພາສາທຼັງສາມຢ່າງນີ້ປະສົມກຼັນຄື:

ພາບ, ສຽງ ແລະ ສໍາຜຼັດ

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມຄົນສ່ວນໃຫ່ຍມຼັກຮູບແບບໃດຮູບແບບໜຶ່ງແລະ

ຄາດຫວຼັງໃຫ້ຄູ່ແຕ່ງງານຂອງເຮົາໃຊ້ຄໍາເວົ້າຫຍຼັງເພື່ອຈະພົບເຄື່ອງບົ່ງຊີ້

ບາງຢ່າງຂອງຮູບແບບພາສາຂອງອີກຝ່າຍໃຫ້ເຮົາມາເບິ່ງແຕ່ລະຮູບແບບ.
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“ຫຼັງຈາກການແຕ່ງງານຄວາມຫວານຊື່ນຂອງແສງຈຼັນແລະດອກ

ກຸຫາບກໍກາຍມາສູ່ຄວາມເປັນຈິງຂອງແສງແດດແລະຊາມສົກກະປົກ
ປະກອບກຼັນຢ່າງໄວວາ”.

ບາງຄັ້ງນີ້ກໍເປັນຄວາມຈິງ ແຕ່ກໍເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະຮຼັກສາຄວາມ

ຫວານຊື່ນໄວ້ ແຕ່ຄະນະດຽວກຼັນ ກໍຮຽນຮູ້ທີ່ຈະປະເຊີນໜ້າກຼັບຄວາມ
ເປັນຈິງຂອງຊີວິດໃນການສ້າງຊີວິດແຕ່ງງານທີ່ເຂັ້ມແຂງໄດ້ຢູ່ໃນ
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ສະພາບທີ່ດີ ແລະ ມີຄວາມສຸກນັ້ນບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໂດຍບຼັງເອີນ ຫື ດ້ວຍ
ອຸປະຕິເຫດນັ້ນ ມຼັນກໍເປັນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສ່ວນຫາຍປາຖະນາ ແລະ
ຕ້ອງການ ແລະເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ມຼັນເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ?

ທໍາອິດໃຫ້ເຮົາຍອມຮຼັບວ່າຊີວິດແຕ່ງງານຄືການເປັນຫຸ້ນສ່ວນຊີວິດ

ຂອງຄົນສອງຄົນ ການພຼັດທະນາຄວາມເປັນຫຸນ
້ ສ່ວນຊີວິດນີ້ຟຼັງຄືວ່າມຼັນ

ງ່າຍແຕ່ເຮັດຍາກ ເຖິງວ່າຜູ້ຍິງແລະຜູ້ຊາຍເກີດຂຶ້ນມາໂດຍແວດລ້ອມດຽວ

ການໃຫ້ກຽດກຼັນເປັນຂັ້ນເລີ່ມຕົ້ນຂອງການຍອມຮຼັບເອກະລຼັກທີ່ບໍ່ຄື
ຄົນອື່ນໃນຕົວບຸກຄົນຜູ້ນັ້ນ ການຍອມຮຼັບບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເຮົາຕ້ອງຮຼັບ
ຮອງຫືເຫັນດີກຼັບການກະທໍາຫືຄວາມເຊື່ອທຸກຢ່າງທີ່ຄົນນັ້ນສະແດງອອກ
ການຍອມຮຼັບໝາຍເຖິງການບອກຄູ່ແຕ່ງງານເຊັ່ນວ່າ, “ຂ້ອຍເຂົ້າ ໃຈວ່າ

ເຈົ້າເຮັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆໄດ້ດີໃນຕອນເຊົ້າຂະນະທີ່ຂ້ອຍເຮັດວຽກໄດ້ດີ

ໃນຕອນຄໍ່າ ເຮົາໜ້າຈະຫາເວລາທີ່ເໝາະສົມສໍາລຼັບພວກເຮົາຫາຍຂຶ້ນ.”

ກຼັນ ໃນຄອບຄົວທີ່ມີຄ່ານິຍົມຄືກຼັນ ແລະມີໝູ່ກມ
ຸ່ ດຽວກຼັນ ທຼັງສອງກໍເປັນ

ບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກຼັນ ມີບຸກຄະລິກຂະພາບໃນແບບຂອງຕົວເອງ
ການພຼັດທະນາຄວາມເປັນຫຸ້ນສ່ວນຊີວິດແຕ່ງງານທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ
ຢັ້ງຢືນຕ້ອງເປັນແບບນີ້.

ການບອກຄູ່ແຕ່ງງານຂອງເຈົ້າດ້ວຍຄວາມຮຼັກວ່າ ເຈົ້າຮູ້ແລະ

ຍອມຮຼັບວ່າເຂົາແຕກຕ່າງຈາກເຈົ້າ ແລະຮຼັບຮອງວ່າ ເຂົາມີສິດທີ່ຈະເປັນ
ຢ່າງເຂົາເປັນການຮຼັບຮອງອີກຝ່າຍໜຶ່ງ ຍຼັງໝາຍເຖິງການອານຸຍາດໃຫ້
ເຂົາເປັນເອກະລຼັກຢ່າງທີ່ເຂົາເຄີຍເປັນ ແລະກໍາລຼັງຈະເປັນໃນບາງ

ໂອກາດ ການຮຼັບຮອງເປັນການບອກອີກຝ່າຍວ່າ ເຈົ້າໄວ້ໃຈເຂົາຫືພ້ອມ

ທີ່ຈະເປີດເຜີຍຄວາມຈິງໃຈຕໍ່ກຼັນໃນຄວາມສໍາພຼັນວິທີໜຶ່ງ ທີ່ຈະຮຼັບຮອງຕໍ່
ຄູ່ແຕ່ງງານຂອງເຈົ້າ ກໍຄືໃຫ້ລາວໄດ້ຍນ
ິ ເຈົ້າເວົ້າກຼັບຄົນອື່ນເຖິງຄວາມ
ຄູ່ແຕ່ງງານທີ່ເຄົາລົບຄວາມຄິດເຫັນ, ຄວາມມຼັກ ແລະ ຄວາມ

ສາມາດພິເສດຂອງລາວ ການຮຼັບຮອງຈະນໍາໄປສູ່ກ້າວຕໍ່ໄປ.

ສາມາດຂອງກຼັນແລະກຼັນ ຈະສ້າງຄວາມຜູກພຼັນລະຫວ່າງກຼັນລວມທຼັງຈະ
ເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ແກ່ລູກໆໄດ້ເຫັນທຼັກສະນະຄະຕິ ແລະພຶດຕິກໍາແບບນີ້

ການສະແດງຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ອີກຝ່າຍຄືການສື່ສານວ່າເຂົາຄົນນັ້ນເປັນ

ບຸກຄົນທີ່ມີຄນ
ຸ ຄ່າ ແລະສໍາຄຼັນຕໍ່ຄູ່ແຕ່ງງານ, ຄອບຄົວແລະໝູ່ບ້ານ ຄວາມ
ຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງມີຄ່າຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄົນເຮົາສາມາດສໍາພຼັນກຼັບຄົນອື່ນດ້ວຍ

ຄວາມຮຼັກໄດ້ໃນສະຖານະການຕ່າງໆ ການເຄົາລົບອີກຝ່າຍໜຶ່ງມີຄວາມ
ໝາຍຫາຍກວ່າການທົນຢູ່ກບ
ຼັ ຄວາມແຕກຕ່າງ.
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ໃຫ້ເຈົ້າຫາວິທີສະແດງຄວາມຍິນດີກຼັບບຸກຄະລິກກະພາບທີ່ແຕກ

ຕ່າງໃຫ້ນຶກເຖິງວ່າຈະມີຄົນໜຶ່ງທີ່ຈະເປັນຄົນຫງຽບໆ ຂະນະທີ່ອີກຄົນມຼັກ
ເຂົ້າສຼັງຄົມ ແຕ່ເຈົ້າທຼັງສອງຈົ່ງສະແດງຄວາມຍິນດີໃນຄວາມແຕກຕ່າງ

ການທີ່ເຈົ້າສາມາດສະແດງຄວາມຍິນດີຢ່າງຈິງໃຈຕໍ່ເອກະລຼັກຂອງຄູ່ຄອງ

ໄດ້ນັ້ນ ເປັນບາດກ້າວສໍາຄຼັນຕໍ່ການໃຫ້ກຽດອີກຝ່າຍໜຶ່ງ.

5

