ການໃຊຄາເວາຄາຈາໃນພາສາລາວ

ຄາຜາຣບ
ສງຄມລາວເປນສງຄມ ທມປະເທດເປນຂອງຕນເອງ ຊງເຄຍເປນປະເທດມະຫາອານາດ ດນນານ
ພສມຄວນໃນຂງເຂດສ$ວນນະພ%ມ ເເລະ ຈະເເຕກຕາງກບສງຄມ ຂອງຊນຊາດທບມປະເທດເປນຂອງ
ຕນເອງເເລະປະເທດທຕງຂນໃຫມອກດວຍ ຫມາຍຄວາມວາ ເປນສງຄມ ທມຮດຄອງປະເພນ ເເລະ
ວທນະທມອນເກາເເກພອມທງມການຈດຕງ ຂນບານ ຂນຕາເເສງ ຂນເມ'ອງ ຂນເເຂວງເເລະອ'ນໆອກ
ພາຍໃຕກດຫມາຍຕລອດມາ ພອມດວຍມາຣະຍາດໃນສງຄມ ເຊນ ການເວາຈາກບຜ%ຫລກເຈາຈອມ
ນາຜ%ເຖາຜ%ເເກ ນາເເມຍາເເມຍ*ງ ເເລະ ເດກເລກເດກນອຍ ເປນຕນ ອນເປນການໃຫກຽດຊງກນເເລະ
ກນ ບເເມນວາຢາກໃຊຄາໃດກໃຊໄປຕາມລາພາງ ເຫມ'ອນດງຄນປາຄນດງ

ຄາອະທ* ບາຍ
ການຂນປໂຍກໃນພາສາລາວມກຣະນສາຄນຢ%ດວຍກນຫລາຍຢາງ ຄ'
1- ດວຍນາມ ຫລ'ດວຍ ຄານາມ (ຄານາມ ເເມນຄາທເປນນາມ) / ຄວາຍເຖາກ*ນຫຍາອອນ
2- ດວຍສພນາມ (ເເມນຄາທໃຊເເທນນາມ) / ມນກ*ນຫຍາເເລວບ ?
3- ດວຍກ*ຣ*ຍາ / ຮ%ເເລວເຖາ ເຂາໃຈເເລວຕາຍ / ໄປກອນສາ
4- ດວຍຄາອ'ນໆ ເເລະ ຂພຈ ຈະບກາວເຖ*ງ / ດງທໄດກາວມາເເລວ
ຄວາມສບສນໃນການໃຊຄາລາວຈະຕກຢ%ກຣະນທຄາດງກາວນນເປນສພນາມນງ ເເລະ ເປນຄາ
ທໃຊຢ%ຫນາຄາສພນາມນນນງ
ຄາທເປນສພນາມມຄ' ກ% ມງ ມນ ຕ% ສ% ເສາ ເຂາ ຂອຍ ຂາ ຂາເຈາ ເຂ'ອ ເຂ'ອເຈາ ຂາ ຜ%ຂາ ຂານອຍ
ຂາບາດ ຂາພະບາດ ຂາພະເຈາ ເຮາ ຮຽມ ເຜ'ອ ເຜ'ອຂາ ຕ%ຂາ ເຈາ ທານ ພຣະອງ ລາວ ເພ* ນ ໂຕ ເຮຍ
ຯລຯ ເເລະຄາທຄນເຮາບເຄຍນາມາສກສາເທ' ອກຍງມຫລວງຫລາຍ ເຊນ ອນາງ ບກກ* ບກຫາ ອພ
ອລ%ງ ອປາ ນາ ຂາເເຕ ເເລະອ'ນໆອກ ຊງຄາເຫລານພວກເຮາຄງເຂາໃຈໄດ ເເຕບາງຄງອາດຈະບຮ%ວ*ທໃຊ
ນອກຈາກນ ກຍງມຄາທເພ* ນໃຊເປນນາມຍດ ເຊນ ນາງ ທາວ ເພຽ ຫມ'ນ ເເສນ ພຍາ ຂ$ນ
ພອມທງຄາທໃຊໃນການປກຄອງເເລະໃນສງຄມ ດງ ທານ ທາວ ນາງ ຍາ ຍານາງ ທານຍ*ງ ທານຊາຍ
(ເເຕບເວາຈກເທ' ອວາ ທານນາງ ທານທາວ ທານພ ທານເເມ ທານປ% ທານຍາ ຊງຄນລາວ ຈະເວາວາ
ຂາເວາລາວ ຫລ' ເເກວເວາລາວ) ອນຍາ ອາດຍາ ຍາພ ຍາເເມ ຫມອມ ເຈາ ພນະທານ ສມເດດ ເຈາຟາ
ເເລະ ຖາເວານາກະສດ ນາພຣະສງອງຄະເຈາ ເພ* ນກມຄາຕາງຫາກອກ (ຜ%ນາງ ຜ%ທາວ ກບຖ'ກເເລ)

ບນຫາ
ຄນລາວທຢ%ເມ'ອງນອກກບສ%ເວາຄວາມລາວເລ'ອຍ ເເລະ ຄນລາວໃນປະເທດກບສນໃຈໃນພາສາ
ຊາດຂອງຕນພປານໃດ ຈງພາໃຫການປາກເວາພາສາລາວຈ 'ດຈາງລງນບມ' ຍອນພາກນຂຽນເເລະເວາ
ປສຈາກການສກສາກດເກນຂອງ ຄວາມລາວ ທມມາເເຕດງເດມນນເອງ ປອຍປະລະໄລໄປນາທ$ກມ'
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ປະອກການນງ ໃນເມ'ອຂາດການສກສາພາສາຊາດຂອງຕນຢາງເຂມງວດ ເເລະ ຕນເອງກໄດຮຽນ
ພາສາຊາວຕາວນຕກ ການປາກເວາພາສາລາວໃນປດຈ$ບນກເປນພຽງເເຕ ການເເປ ມາຈາກພາສາອ'ນ
ຫລາຍກວາ ການປາກເວາພາສາລາວອນເເທຈ *ງ ເຊນວາ
- ຫລາຍໆທານ ກເຄຍໄດເວາມາເເລວ ຊງເປນການປາກເວາທບເຂາກບພາສາລາວ ບເຂາກບ La
logique de la langue lao ຍອນເພ* ນບຂນປໂຍກດວຍຄາວ*ເສດຈກເທ' ອ « ຫລາຍ » ເເລະ
ປໂຍກທຄວນເວາຄວນຂຽນນນ ຄ' « ທານທງຫລາຍກເຄຍໄດເວາມາເເລວ /ທານບາງຄນ.../ບາງຄນ
...» ໂດຍໃຊຄາສພນາມ « ທານ » ຂນຫນາປໂຍກ (ຫລາຍໆທານ.../ຕ$ຍໆນາງໄດຂນມາເວາເເລວ)
- ທມາ ທໄປ ທຢ% ທນອນ ເປນຄາວະລທຄນລາວນ*ຍມກນໃຊຫລາຍທສ$ດໃນປດຈ$ບນນ ເເລະ
ຄາທເຮາຄວນເຂາໃຈກຄ'ຄາ « ທ » ຊງເປນຄາບ$ພບດ ທເພ* ນໃຊຢ%ຫນາ ຄານາມນງ ຄາສພນາມນງ
ເເລະຄາກ*ຣ*ຍານງ ອກປະການນງ ເຮາບສາມາດຈະໃຊຄາເຫລານຕາງຄານາມທບອກສະຖານທ ຖາເຮາ
ຢາກໃຊເປນວະລ ທເຂາເນ'ອເຂາຄວາມກບພາສາລາວ ເຮາຄວນໃຊ « ຄວາມ » ຫລ' « ການ » ດງ
ຄວາມເປນມາ ການໄປ ການມາ ບອນຢ% ບອນນອນ ຊງຄາ « ຄວາມ » ຈະບອກສະພາບ ຫລ' ອາການ
ເເລະ ຄາ « ການ » ຈະຫມາຍເຖ*ງສ*ງທເຮາເຮດເເລະປະຕ*ບດ (ວະລ=ຈາພວກຄາເວາ)

ຄາຄ*ດ
ສ*ງສາຄນທພວກເຮາຄວນຄ*ດນນກຄ' ກອນຈະເວາຈະຂຽນຫຍງລງໄປ ພວກທມຜມສຂາວຄວນ
ຄ*ດໃຫຖຖວນ ເພາະພວກລ$ນນອຍຈະຄອຍຕາມຮອຍເຮາໄປ ເເລະ ຈ$ດສາຄນຈະເນນຫນກໃສພວກ
ທເວາທຂຽນຂາວເປນພາສາລາວ
ຕາມປກຕ* ເພ* ນຈະໃຊຄາ ນາມ ສພນາມ ກ*ຣຍ
* າ ຂນຫນາປໂຍກໃນການປາກເວາພາສາລາວ
ເເລະການໃຊ ຄາບ$ພບດ ເເລະ ຄາວ*ເສດ ຂນຫນາປໂຍດນນ ຈະເປນກຣະນພ* ເສດທສ$ດຈງຈະເຮດໄດ
1. ສະບາຍດ ທານທຮກເເພງເເລະນບຖ'ທງຫລາຍ / ສະບາຍດ ທານນນທານນ / ຮຽນທານກຂ

ເເລະ ເພ* ນຈະບກາວວາ « ຮຽນທ$ກໆທານ » (ຢາງໄຮຄວາມນບຖ' ຫລ' ໄຮການໃຫກຽດ)
• ສະບາຍດໃຜ ? ທານທຮກເເພງ ເເລະ ທານທນບຖ' / ສະບາຍດ ຍາລ%ງ
• ຈກຄນ ? ທານເຫລານນມ(ຢ%ດວຍກນ)ຫລາຍຄນ / ພາສາລາວຈະໃຊຄາ « ທງຫລາຍ » ດງ
ທງຫມດທງປວງ ທງເເປດ ທານທງສອງ ເເທນຈານວນຫລາຍ ເເລະ ເເທນຫມດທ$ກຄນ
2. ສະບາຍດ ທ$ກໆທານ
• ຄາຖາມຈະປນໄປເປນ « ຖາມສະບາຍດຈກຄນ ເເລະ ຖາມສະບາຍດໃຜເເນ? » ຕາມປກຕ*
ຄາຖາມທຖ'ກຕອງເເທນນຈະຕງຕນດວຍ « ລ%ກຖາມສະບາຍດໃຜເເນ » ຯລຯ
ຂສອງຈະມຂຍກເວນ ໃນເມ'ອເຮາຮ%ວາເຮາກາວເຖ*ງເຣ'ອງຫຍງກນເເທ (Sous entendu) ໃນ
ຕອນນນເຮາສາມາດກາວລດໄປໂລດ ໂດຍບກາວເຖ*ງ « ນາມ » ທເປນ « ກມ / Complément »
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ຄາສລ$ບ
ຖາເຮາເວາພາສາລາວຖ'ກ ຫລ' ເວາບຜ*ດຫລາຍພປານໃດ ມນກເປນຕາຟງ ຖາບດງນນ ມນຈະມ
ເເນວໃດເເນວນງຂດຫ% ເເລະ ໃນເມ'ອປໂຍກໃດຂດຫ% ກຫມາຍຄວາມວາປໂຍກນນ ບສອດຄອງກບ
ການປາກເວາໃນພາສາລາວ
ດງນນ ການສກສາໄວຍາກອນ ຈະເປນຂ'ເປນຫລກຄາປະກນຄວາມເເຫນນຫນາ ເເລະ ຄວາມ
ຫມນຄງຂອງພາສາລາວ ເຖ*ງເເມນວາ ຫລກດງກາວນ ຈະບໃຫຄວາມພໃຈເເກພວກເຮາກຈ *ງ ເເຕເຮາ
ຈາເປນຈະຕອງມ ເເລະໃນເມ'ອເຮາມມນມາເເລວ ເຮາຈງສາມາດປບປ$ງໃຫມນດຂນກວາເກາເພ' ອໃຫ
ເຂາກບ ຄວາມຕອງການຂອງສງຄມ ເຫມ'ອນດງພາສາຂອງປະເທດທຈະເຣນ ທ$ກໆປະເທດ ນນເອງ
ຂອ$ທ*ດຄວາມຄ*ດອນນອຍໆອນນ ເເດພຣະເຖຣະນ$ເຖຣະ ພອມດວຍຄນລາວທ$ກຖວນຫນາ
ເມ'ອວນທ ໓໐/໐໙/໒໐໑໐ ເດ'ອນ ກນຍາ ພສ. ໒໕໕໓ ເເຫງເມ'ອງ ປາຣສ ທປະເທດ ຝຣງ
ຄາເເພວ ພ%ເພຊຣລ*ນທອງ
http://laocom.free.fr
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